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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
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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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Modo de Fazer Cuias do Baixo Amazonas.
Francisco Moreira da Costa, 2009.
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Maracatu Baque solto.
Elysangela Freitas, 2013.
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MARACATU BAQUE SOLTO

PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer conclusivo da etapa de Instrução técnica do Processo de candidatura do Maracatu Rural ao Registro
no Livro das Formas de Expressão do Patrimônio Imaterial, aberto neste Departamento em 17 de julho de 2008,
a partir da solicitação do então governador de Pernambuco, Sr. Eduardo Henrique Accioly Campos, com o termo
de anuência assinado pelos representantes das comunidades produtoras do bem cultural. Acompanha o requerimento o
Memorando no 0566/2008 da Superintendência do Iphan em Pernambuco, com a documentação sobre o bem e a avaliação
técnica preliminar realizada pelo Núcleo do Patrimônio Imaterial dessa Superintendência.
Instaurado o processo administrativo, a proposta inicial para o Registro dos quatro folguedos pernambucanos – Maracatu
Rural (ou Baque Solto), Maracatu Nação, Cavalo-marinho e Caboclinhos – foi apreciada pela Câmara do Patrimônio
Imaterial em suas 10a e 11a Reuniões, em 17 de abril e 16 de maio de 2008, que deliberou pela pertinência da proposta,
mas com a ressalva de que fossem realizadas pesquisas separadamente. Dessa forma, foram abertos quatro processos de
Registro, tendo sido todos aprovados pela Câmara. Em seguida, deu-se início a Instrução técnica do Processo, utilizando
como metodologia o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). As pesquisas ficaram a cargo da Fundação do
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).
Ao analisarmos o processo para emissão deste Parecer Técnico conclusivo, notamos que o pedido de Registro era do próprio
governador do Estado de Pernambuco, na época Eduardo Campos. Contudo, segundo o art. 22 do Decreto 3.551/00, este
não é parte legítima para propor o Registro. Entramos em contato com a área de Patrimônio Imaterial do governo do Estado
de Pernambuco e foi emitido, no dia 29 de setembro de 2014, ofício do Secretário de Cultura do Governo de Estado de
Pernambuco, solicitando o registro do Maracatu Rural.
Na Nota Técnica no 003/2013 da Superintendência do Iphan em Pernambuco, afirma-se que a equipe técnica contratada pela
Fundarpe, designada para estruturar o projeto de pesquisa, teve caráter multidisciplinar, sendo formada por profissionais
das áreas de Ciências Sociais, Antropologia, Etnomusicologia, História e Fotografia, além de contar com a participação de
membros de comunidades produtoras do bem, assim como da Associação dos Maracatus de Baque Solto (AMBS), sediada
em Aliança (PE).1

1. Os créditos dos membros da equipe de pesquisa e suas respectivas formações profissionais e acadêmicas estão elencados no Relatório Final do INRC, assim
como no Dossiê Descritivo, nos vídeos e demais documentos anexos ao processo.
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De acordo com o que prevê o art. 92 da Resolução no 001/2006, foi encaminhado a este Departamento do Patrimônio
Imaterial o conjunto de fichas que compõem o INRC e sistematizam os dados, além do material correspondente à produção
e à sistematização de conhecimentos sobre o bem cultural em tela, a saber:

Foto da esquerda e
acima:
Lídia Marques, 2012.

> Anexo l – depoimentos orais vindos com o Pedido de Registro do Maracatu Rural (Arquivos digitais em CD);
> Anexo II – Dossiê de Registro do Maracatu Rural;
> Anexo III – INRC Maracatu Rural: Relatório Técnico-analítico do Maracatu Rural;
> Anexo IV – INRC Maracatu Rural: Fichas de Sítio (F10 Sítio);
> Anexo V – INRC Maracatu Rural: Fichas de Sítio (F20 Celebrações);
> Anexo VI – INRC Maracatu Rural: Fichas de Sítio (F11 Localidade 01 Zona da Mata Norte de Pernambuco);
> Anexo VII – INRC Maracatu Rural: Fichas de Sítio (F40 Formas de Expressão Zona da Mata Norte de Pernambuco);
> Anexo VIII – INRC Maracatu Rural: Fichas de Sítio (F11 Localidade 02 Recife e Região Metropolitana);
> Anexo IX – Dossiê, Relatório e Fichas de Sítio (arquivos digitais em DVD);
> Anexo X a – Verso lança-flor versão curta (arquivos digitais em DVD);
> Anexo X b – Verso lança-flor versão longa (arquivos digitais em DVD);
> Anexo XI – fotografias (arquivos digitais em CD);
> Anexo XII – registro sonoro (arquivos digitais em CD);
> Anexo XIII – HD externo contendo materiais brutos de audiovisual (arquivos digitais em HD externo);
> Anexo XIV – termos de autorização de uso de imagem, áudio e informações colhidas no INRC;
> Apenso l – músicas – Siba e Barachinha no baque solto somente (arquivos digitais em CD);
> Apenso II – músicas – Maracatu Rural Cruzeiro do Forte – clube carnavalesco misto (arquivos digitais em CD);
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> Apenso III – músicas – Maracatus no Carnaval Nazaré da Mata (arquivos digitais em CD);
> Apenso IV – músicas – Maracatu Estrela de Ouro de Aliança (arquivos digitais em CD);
> Apenso V – músicas – Maracatu Piaba de Ouro (arquivos digitais em DVD);
> Apenso VI – livro – Maracatu Rural: luta de classes ou espetáculo? Fundação de Cultura da Cidade do
Recife, 2005;
> Apenso VII – livro – Literatura e música. Itaú Cultural, 2003;
> Apenso VIII – livro – Maracatu de baque solto. Quatro Imagens, 1998;
> Apenso IX – livro – Carnaval: cortejos e improvisos. Coleção Malungo, v. 5, Fundação de Cultura Cidade do
Recife, 2002;
> Apenso X – livro – Brincantes. Coleção Malungo, v. 3, Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2000.
Desse modo, o conhecimento sobre o Maracatu Rural e os requisitos para o 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.

A PESQUISA DO MARACATU RURAL /BAQUE SOLTO
Utilizando a metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), a pesquisa foi iniciada a partir de abril de
2012. Primeiramente, houve a necessidade de agendar reuniões semanais para dirimir as dúvidas quanto ao preenchimento
das fichas, e em julho de 2012, teve início a pesquisa de campo, finalizada em maio de 2013.
A administração da pesquisa ficou a cargo da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e
da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. As empresas contratadas que participaram da realização do material
audiovisual foram a REC Produtores Associados e a Ateliê Produções.
Algumas das dificuldades encontradas pela equipe de pesquisa – como a “ausência de profissionais com experiência de
trabalho em INRC” e a “dificuldade em manter a equipe integrada durante todo o processo de trabalho, sobretudo por
tratar-se de praticamente um ano de trabalho”, além do “reduzido valor pago aos pesquisadores e auxiliares de pesquisa
e de atrasos no recebimento decorrentes de trâmites burocráticos”, o que “impeliu os integrantes a buscarem outras
fontes de renda para manutenção de suas demandas” – foram apontadas como os principais motivos de uma “certa
descontinuidade no ritmo da pesquisa” (Relatório Final do INRC, p. 24-25).
No entanto, apesar dessas adversidades iniciais, o resultado da pesquisa surpreende-nos tanto por seu conteúdo muito bem
elaborado quanto pelo cuidado na apresentação do material, disposto em volumes encadernados (em cores vivas, vermelho
e amarelo), guardados em uma caixa de acrílico transparente.
O sítio pesquisado foi a Zona da Mata Norte, Recife e a Região Metropolitana. Todas as cidades que sediam grupos de
Maracatu foram visitadas, e cerca de um terço dos 115 (cento e quinze) grupos registrados na Associação de Maracatus
de Baque Solto de Pernambuco (AMBS-PE) foi entrevistado. Quanto aos lugares, foram escolhidos para descrição e análise
a AMBS-PE, o Parque dos Lanceiros, o Espaço Ilumiara Zumbi e o Cruzeiro das Bringas. Entre as celebrações, os encontros
de maracatu em Olinda (Cidade Tabajara), Aliança e Nazaré da Mata; o concurso de agremiações carnavalescas do Recife;
as sambadas, os ensaios e esquentes de terno; o carnaval de Páscoa; a cerimônia da trincheira; os rituais sagrados. Entre as
formas de expressão, o estudo deteve-se no cortejo, na música do baque solto, nas danças, nas evoluções e nas manobras.
Entre os ofícios e modos de fazer, foram considerados o ofício do mestre do apito, o ofício do mestre de cabocaria e mestra
das baianas; e o modo de fazer a indumentária do caboclo de lança e do caboclo de pena ou arreiamá (Dossiê, p. 21-22).
Para uma descrição mais adensada, foram escolhidos 11 grupos de Maracatu, por suas “particularidades, sobretudo de
caráter histórico e antropológico”: 1) o Maracatu Cambindinha de Araçoiaba, fundado em 1914, que figura como o mais
antigo na memória oral dos depoentes, tanto a de dirigentes quanto a de folgazões; 2) o Cambinda Brasileira, do Engenho

Foto da esquerda:
Lídia Marques, 2012.
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Foto acima:
Lídia Marques, 2012.

Cumbe, Nazaré da Mata, que também conforme registro oral foi fundado em 1918 e é apontado como o segundo mais
antigo; 3) o Maracatu Cruzeiro do Forte, do Recife, que segundo registros documentais data de 1929; 4) o Cambinda
Estrela, que foi fundado como Maracatu Nação/Baque Virado e é proveniente da capital pernambucana, hoje está na zona
rural de Aliança; 5) o Maracatu Beija-Flor de Ferreiros, escolhido por ser um dos mais recentes, de 2011, e por ter sido
criado pelo mestre José Galdino, um reconhecido cirandeiro, violeiro e poeta de maracatu; 6) o Maracatu Leão Misterioso
de Nazaré, cujo mestre é o repentista Mestre João Paulo; 7) o Maracatu Estrela de Ouro de Aliança, no qual funciona um
Ponto de Cultura; 8) o Leão de Ouro de Condado, bicampeão do concurso de agremiações carnavalescas do Recife; 9) o
Leão de Ouro de Nazaré, fundado há quase 20 anos; 10) o Cambinda Dourada de Camaragibe, cujo líder foi caboclo de
lança por décadas e por isso é detentor de muitos conhecimentos acerca do folguedo; 11) o Maracatu Piaba de Ouro, do
bairro Cidade Tabajara, em Olinda, fundado pelo mestre Manoel Salustiano Soares, o famoso Mestre Salu, falecido em 2008
e que criou a AMBS-PE, em 1989.
A partir da pesquisa de campo, afirma-se no Dossiê Descritivo que foi possível “vislumbrar o conjunto cultural que se
desenha hoje, com o baque solto; reconhecer o quanto é vigoroso e reverenciá-lo por tudo o que simboliza no universo da
cultura brasileira” (Dossiê, p. 24).
Observa-se que a nomenclatura do bem foi alterada, tendo sido apresentada inicialmente como Maracatu Rural no pedido de
Registro e Dossiê preliminar, mas, após a pesquisa de Instrução técnica de INRC, foi apresentada como Maracatu Baque Solto.
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O MARACATU RURAL/BAQUE SOLTO
“Que fisionomia tem o Maracatu de Baque Solto? De onde surgiu, desde quando existe? Quem são os protagonistas desta
expressão cultural? De que maneira se constituiu a exuberância do folguedo?” – com essas questões inicia-se o Dossiê
Descritivo do bem em tela.
O folguedo conhecido por Maracatu Rural, Maracatu de Baque Solto, Maracatu de Orquestra, Maracatu de Trombone
ou Maracatu de Baque Singelo é uma brincadeira que ocorre durante as comemorações do Carnaval e no período da
Páscoa. É composto por dança, música e recitação de versos e loas, estando associado às áreas sob influência cultural
do ciclo canavieiro da Zona da Mata Norte de Pernambuco, especialmente, havendo também apresentações na Região
Metropolitana do Recife e outras localidades, como no Município de Caaporã, na Paraíba, localizado na fronteira da Mata
Norte. Em Pernambuco ocorre um total de 115 (cento e quinze) grupos de Maracatu Rural/Baque Solto.
A pesquisa do INRC apontou como os principais “espaços geográficos de construção do brinquedo e o espaço de
disseminação” a quase totalidade da região da Mata Norte, enquanto na região metropolitana do Recife ocorre em um
número reduzido, “mas com força e representatividade entre as várias ‘nações’ de maracatu do interior”.2
O Dossiê Descritivo destaca o esforço de alguns estudiosos que se voltaram para decifrar o significado do nome ‘maracatu’,
como o pesquisador/compositor César Guerra-Peixe, que afirmou em seu Maracatus do Recife (1980) que “o vocábulo
‘maracatu’ não nos parece derivar de expressões ameríndias, mas nomeava uma forma particular de batuque sob o seu
aspecto precisamente rítmico”; e, se anteriormente a palavra ‘maracatu’ era designativo de batuque, hoje acrescenta-se também uma distinção entre o baque solto e o baque virado, entre os grupos conhecidos por Maracatu Rural e os
nominados Maracatu Nação, uma vez que o ‘toque’ vem a ser a execução individual, coletiva e a festa musical do Maracatu.
“‘Toque virado’, ‘baque virado’, ‘toque dobrado’ e ‘baque dobrado’ são expressões que indicam a música de percussão dos
conjuntos” (Dossiê, p. 18-19).
Ainda sobre a questão da nomenclatura do bem, o historiador Leonardo Dantas Silva afirma que “Maracatu é uma
denominação de branco, mas na imprensa local havia reclamações sobre o batuque; Maracatu era o batuque em vários
pontos da cidade.”3
Quanto às origens do bem, o pesquisador e professor de folk-comunicação Roberto Benjamin admite que encontrar hoje
uma resposta para a questão da origem do Maracatu Rural/Baque Solto não é tarefa fácil. Para ele, é plausível que, sob a
denominação inicial de “cambinda”, a palavra tenha vindo de Cabinda, região ao norte de Angola, acima do rio Congo,
lembrando que “um grande contingente de escravos no Brasil era chamado de
cambindas. [...] Curiosamente, os dois mais antigos maracatus de baque solto,
em atividade, chamam-se Cambindinha, de Araçoiaba (fundado em 1914)
e Cambinda Brasileira, do engenho Cumbe, em Nazaré da Mata (fundado
em 1918)”.4

Foto abaixo:
Lídia Marques, 2012.

Através da pesquisa do INRC, tem-se o relato de que os mais antigos Maracatus
foram fundados em engenhos e que seus fundadores eram trabalhadores rurais,
trabalhadores do canavial, cortadores de cana-de-açúcar, entre fins do século
XIX e início do XX. Esta herança imaterial tem sido legada aos contemporâneos,
revelada em gestos, performances, nos “patins” de caboclos e dos arreiamás,
na dança das baianas, nas loas dos mestres, nas arrumações vestidas por
folgazões, que “trazem em seu bojo esta herança agora amalgamada a outros
elementos decorrentes de sua inserção no urbano”.5
A esse respeito, no livro Carnaval, cortejos e improvisos, que consta do processo
como Apenso X, lê-se uma “Breve nota sobre o maracatu rural”:

2. Ficha de Identificação de Sítio – INRC Maracatu Baque Solto (PE/01/00/2013/F10/01).
3. Leonardo Dantas, em Verso lança-flor, videodocumentário em longa-metragem, INRC Maracatu Baque Solto.
4. BORBA, A. Brincantes. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife/Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes/Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2000. p. 58-59.
5. Ficha de Identificação de Sítio — INRC Maracatu Baque Solto (PE/01/00/2013/F10/01).
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Diferente do maracatu nação ou de baque virado, o maracatu rural ou de baque solto não descende exclusivamente
da instituição dos reis de congo. É um resultado da fusão de manifestações populares – cambindas, bumba meu boi
e cavalo-marinho, coroação dos reis negros. Há um cortejo real, personagens “sujos” (Mateus, Catirina, burrinha,
babau, caçador), um baianal, damas de buquê, dama do paço, calungas, caboclos de pena e de lança. Tem forte
tradição na palha da cana, sobretudo na Zona da Mata Norte, em Pernambuco. Na década de 1930, com a migração
dos rurícolas para áreas urbanas, esse tipo de maracatu começou a aparecer no Recife, e hoje podemos encontrá-lo
na Mata Norte, Mata Sul, Região Metropolitana e até na Paraíba.6
Quanto ao perfil socioeconômico dos habitantes da zona da Mata Norte, o mesmo material (do INRC) assinala que 2/3 da
população encontra-se empregada em atividades ligadas aos meios de sobrevivência, entre as quais a roça de subsistência,
sendo que as implicações disso decorrentes aparecem na estrutura social da região. O baixo nível de qualificação profissional,
diretamente ligado ao nível de instrução, eleva os problemas de produtividade local:
O latifúndio e a exploração da mão de obra, as condições sub-humanas de emprego e de vida, os altos índices de
analfabetismo, a sazonalidade das ofertas de trabalho no corte da cana caracteriza a região onde se originou e
desenvolveu a complexidade cultural do baque solto, onde ainda hoje estão mergulhados muitos dos protagonistas
desse folguedo, em sua maioria trabalhadores da cana. Mesmo convivendo com as adversidades decorrentes de
tal contexto socioeconômico, esses canavieiros construíram um vigoroso legado cultural, em que os maracatus
de baque solto sobressaem (Dossiê, p. 37-38).
O Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, traz estatísticas que apontam para o analfabetismo
na região de forma ainda alarmante:
O município de Aliança, emblemático pelo papel que desempenha na história do maracatu de baque solto e ainda
por ser um dos poucos municípios da região que possuía em suas terras uma usina de açúcar, apresenta dados
alarmantes: 27,2% da população de 15 anos ou mais se mantém analfabeta.
A sazonalidade no que se refere ao trabalho é outro aspecto marcante na zona da Mata Norte, em que a contratação de
trabalhadores da lavoura se dá nos períodos de safra:
Até a década de 1990, pesquisas apontavam a forte presença de mão de obra infantil e adolescente, ajudando
a construir e manter uma elevada taxa de evasão, repetência e de analfabetismo na região. Quanto à Região
Metropolitana e ao Recife, no que se refere ao IDHM renda, metade dos municípios teve um progresso mais lento
do que o de Pernambuco, durante o período em análise”.7
E, ainda pelo mesmo Censo, detectou-se “um analfabetismo funcional entre a população em idade escolar e que frequenta
ou frequentou a escola, mas não tem compreensão de leitura”, representando os maiores quantitativos – situação que
reflete em setores como o do trabalho, ou seja, parte da população tem baixo nível de instrução, tendo que procurar
ocupações em trabalhos informais ou empregos com baixa remuneração, caracterizando um grande problema social.
Para descrever como ocorre o “brinquedo”, denominação também usada por seus participantes e/ou organizadores,
precisa-se atentar para a multiplicidade de sua composição e aos significados que lhe são inerentes. O Dossiê do Maracatu
Baque Solto traz uma descrição pormenorizada, mostrando inclusive um “esquema do cortejo do maracatu rural” (p. 134):
Como se vê, a disposição espacial dos personagens do bem é a seguinte: o Mateus, a Catirina e o porta-estandarte abrem
o cortejo; logo atrás vêm os caboclos de pena, as burras e o mestre do apito; as baianas, as damas do paço e do buquê
vêm em seguida; os caboclos de lança ficam ladeando o cortejo e os músicos se colocam atrás do mesmo. Essa disposição
é previamente estabelecida entre os seus diferentes grupos de Maracatus, apesar de haver uma marcante caracterização de
improviso, que ocorre principalmente durante o momento das performances dos mestres, poetas e repentistas que entoam
as loas e os versos, durante os ensaios e sambadas nas sedes, bem como nas apresentações de rua.

6. AMORIM, M. A.; BENJAMIN, R. Carnaval: cortejos e improvisos. Recife: Fundarpe, 2002. p. 109.
7. Ficha de Identificação de Sítio — INRC Maracatu Baque Solto (PE/01/00/2013/F10/01).
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As partes do Dossiê dedicadas à musicalidade, à dança, aos versos e loas dos mestres do Maracatu Rural/Baque Solto
são extensas e minuciosas, podendo-se destacar alguns trechos bem significativos para o entendimento desse folguedo
tão singular.
Apontam-se como momentos rítmicos do Maracatu de Baque Solto: a marcha, o samba comprido, o samba curto e o
galope. “Funciona assim: há um mestre, posicionado de maneira estratégica entre os brincantes e músicos, a declamar
poesias entremeadas por explosões sonoras produzidas por uma percussão aguda a produzir um som sempre frenético”
(Dossiê, p. 98).
Além de sugerir uma cumplicidade, expressa sobretudo no surrão dos caboclos, entre música e dança no Maracatu Rural/
Baque Solto, o Dossiê Descritivo menciona a importância do tom marcial dos metais (o trombone, o pistom e o trompete),
que executam em uníssono a mesma melodia, instigando atitudes bélicas no folguedo, combates entre os vigorosos
caboclos de lança. O caráter marcial também está presente na peleja entre os dois mestres, que nas sambadas atravessam
as madrugadas em seus duelos de loas, versos e improvisos. Há, portanto, um diálogo entre a musicalidade das bandas
marciais e a sonoridade das pelejas de violeiros e repentistas, especialmente durante a realização dos ensaios, as sambadas,
mas também nas apresentações públicas em frente aos palanques dos festejos carnavalescos no Recife antigo.
As apresentações do Maracatu Rural/Baque Solto são muito apreciadas tanto na região da Zona da Mata Norte de
Pernambuco quanto em Recife e entorno. Os instrumentos de percussão que marcam presença no folguedo, são o tarol,
o gonguê, a “poica” (este instrumento é construído artesanalmente e tem origens africanas), o “mineiro” (ganzá) e o
bombo pequeno, chamado de “bombinho/surdinho”. O resultado é uma percussão aguda, acompanhando a própria
cantoria em tenor dos mestres. O Dossiê traz também algumas partituras usadas pelo “terno”, denominação dada ao
grupo de músicos do folguedo.
A música é feita com instrumentos de sopro e percussão, e o mestre entoa versos improvisados e decorados,
mas não acompanhado do instrumental. A orquestra para e o mestre entra, a cada vez, com uma estrofe das
toadas e das loas que desfia ao longo da apresentação. O visual é muito bonito, sobretudo dos caboclos de lança,
que se vestem com mantos (chamados de gola) bordados com lantejoulas, miçangas, vidrilhos e canutilhos. Na
cabeça, um chapéu coberto com tiras coloridas de papel-celofane. Na mão, uma lança pontiaguda forrada com
fitas coloridas que pendem ao longo dela. Nas costas, os chocalhos, de diferentes tamanhos, produzem um som
particularíssimo.8
Para muitos detentores que foram entrevistados durante a pesquisa, o ponto alto do Maracatu Rural/Baque Solto é a sua
dança, que se destaca em interação com a música do terno e com as pausas dadas pelo mestre de apito para versar de
improviso. Helder Vasconcelos, músico, ator e dançarino, afirma que essa “é a dança da flutuação, é mágica!”9
A dança, portanto, é componente importante no folguedo, diferentemente do que ocorre no Maracatu Nação, onde há
o desfile cadenciado de um cortejo de reis negros e sua corte. No folguedo de Baque Solto, eles dançam muito tempo
agachados, executando movimentos ao mesmo tempo ágeis e vigorosos, conduzidos pelo ritmo da percussão e do
sopro associado ao apito do mestre, apresentando uma formação coreográfica a sugerir guerreiros em estado de alerta,
entrincheirados, buscando proteger-se e proteger a nação taticamente guardada no centro das filas ou trincheiras. Sob
o comando do mestre de cabocaria e dos caboclos líderes dos cordões ou “bocas de trincheira”, os lanceiros fazem as
suas evoluções circulares ao redor dos demais folgazões, que dançam, no interior, protegidos pela fortaleza circular.
Durante a evolução das danças, as “figuras de frente” (que estão pintadas de graxa preta) puxam o cortejo – são elas:
o Mateus, a Catirina, a burra, o caçador e o babau. Esses personagens exibem movimentos despojados, livres, caricatos,
na encenação teatral de apelo cômico. Há um imponente cortejo de reis negros: “rei, rainha, príncipe, princesa, vassalo,
dama da boneca – dança resguardada pelos caboclos de pena, baianas, pelos condutores dos lampiões e do pálio, pelos
músicos, mestre, bandeirista, e mais alguns caboclos que garantem proteção à parte de trás do cortejo” (Dossiê, p. 124).
O texto prossegue narrando em detalhes como se dá a dança do Maracatu Baque Solto (apesar de longa, a citação
merece destaque):

8. AMORIM, M. A.; BENJAMIN, R. op. cit. (p. 110).
9. Helder Vasconcelos, em Verso lança-flor, videodocumentário em longa-metragem, INRC.
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O estado corporal na dança do maracatu está muito ligado à ativação do centro de gravidade do corpo, localizado
na altura do umbigo, ponto da força de impulso e equilíbrio. Na coreografia dos caboclos fica evidente o vínculo
com a terra, pelos movimentos de abaixar e levantar rapidamente, ligação estabelecida para além da brincadeira
como, por exemplo, no trabalho braçal de folgazões que geralmente são cortadores de cana. O vigor da brincadeira, a construção e a memória corporal dessas pessoas vêm, portanto, associados à atividade cotidiana do trabalho
no roçado e no canavial. São movimentos cotidianos que exigem força, preparo físico, e, por isso, possibilitam ao
folgazão simultaneamente suportar o peso da fantasia e exibir coreografias aeróbicas durante todo o Carnaval.
Fica, assim, evidente que os movimentos realizados na dança do maracatu estão visceralmente entrelaçados a uma
memória corporal vivenciada fora da brincadeira. A dança dos caboclos de lança, tanto quanto a dos caboclos de
pena, se concentra particularmente na parte inferior do corpo, nas pernas e no quadril, com passos de cruzamento
de perna e quedas, executados ao término de cada toada, sob o comando do apito do mestre.
O peso e o volume de surrão, gola e demais componentes da fantasia, usados durante a folia, entretanto, impedem
movimentos de ampla expansão. Nas apresentações carnavalescas é utilizada a guiada ou pesada lança de madeira,
com cerca de dois metros de comprimento e totalmente recoberta de fitas coloridas. Com ela, fazem-se movimentos
de giro, apontando-a para cima, para baixo, para os lados, delimitando o território e, por fim, jogando-a para o
alto o caboclo encerra cada apoteótico manejo da guia. Um caboclo de lança é considerado um bom caboclo
se souber usar a guiada sem machucar ninguém enquanto dança. E, além de exibir as habilidades com a lança,
necessita de fôlego e manejo corporal para movimentar o surrão, grade recoberta de pelúcia sintética com quatro
a cinco chocalhos de ferro sobre os quadris que, para percutir, exigem movimentos específicos de pés, costas e de
inclinação do corpo. Idiofones de percussão, os chocalhos têm tonalidades diferentes, variáveis entre agudo e grave,
marcam o ritmo e funcionam como arautos que se fazem ouvir a grandes distâncias.
Com cruzamento de pernas, muitos giros, passos baixos e pequenos, dança o arreiamá. Garante exuberância visual
ao maracatu com o imenso penacho de plumas de ema e pavão, e as flutuações do corpo não se inibem com o
peso e o volume do adereço. O caboclo de pena também traz consigo uma machadinha, que agrega à performance
corporal (Dossiê, p. 125-127).
Afirma-se que é o caboclo de lança “quem protege espiritualmente a brincadeira” com uma dança ritual: personagem
ligado a cultos indígenas (Jurema sagrada, Catimbó) recebe entidades e dança incorporado ou “atuado”, com movimentos
propiciatórios que se destinam a “arriar”, derrubar os males, as ameaças à paz e à segurança do Maracatu. O repertório
de gestos do caboclo de pena, constituído de passos cruzados e agachamentos, assemelha-se ao bailado guerreiro
dos Caboclinhos:
a dança é ele brincar, o arreiamá, o pulo dele mais devagarzinho. A alegoria dele é mais diferente. Ele se abaixa, fica
de vez, levanta de costa, o arreiamá tem numa faixa de cinco, seis danças quando tá com o penacho na cabeça. [...]
O arreiamá é a peça mais grã-fina do maracatu”.10
Quanto ao aspecto violento do brinquedo, explica-se que isso é devido ao fato de que, no início, o Maracatu Rural era
composto somente por homens, que dançavam e lutavam de um engenho a outro, na Zona da Mata Norte. Os folgazões
de hoje mantêm uma simulação de lutas no momento do “bater pau”, quando se dá a aprendizagem das manobras da
guiada (lança toda enfeitada com fitas):
Dispostos em duplas ou círculos, movimentam-se para frente e para trás, e, munidos de uma vara que manuseiam
tal qual espada, dançam como se estivessem numa luta, num jogo de capoeira. É momento especial para os
iniciantes, tendo em vista que, conforme observações de campo e segundo os próprios folgazões, a aprendizagem
das coreografias, manobras e evoluções se concretiza empiricamente, olhando e imitando. O “saber cair”, o “jogo
de pernas”, o agachar, levantar, puxar um cordão, manobrar a guiada dependem, sobretudo, da acuidade na

Foto da esquerda:
Lídia Marques, 2012.

observação e da persistência no treinamento de cada iniciante.

10. Edmilson Honório da Silva, dono e presidente do Maracatu Águia Formosa, de Tracunhaém-PE (Registro Sonoro, INRC Maracatu Baque Solto).
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O ambiente privilegiado aos aprendizes de folgazão é o espaço de sambadas e ensaios: “Ambiente ainda mais privilegiado
para os iniciados, que, libertos do peso da fantasia, expandem-se na amplidão do terreiro. A delícia é de todos: todos os
que dançam, os que aprendem, os que observam: ‘Um vê o outro brincando’ nas sambadas’” – comentário de Fernando
Luiz de Melo, do Maracatu Cambinda Dourada, de Camaragibe. Ao que reforça Edmilson Honório da Silva, afirmando que
“tem gente que aprende ligeiro, tem gente que pra aprender é difícil [...]. Tem que ter alguém pra lhe ensinar. Faça isso,
faça isso. A pessoa dança aquela dança pelo olhar” (Dossiê, p. 129).
A dança dos Caboclos de Lança é a que oferece maior deslocamento no espaço físico das exibições dos maracatus. Sob
a regência do mestre de cabocaria e “bocas de trincheira”, essa movimentação espalhada dos caboclos, ordenada em
cordões, é chamada de “manobra”, a qual, junto com a “trincheira”, acontece tanto nos ensaios e sambadas quanto nas
apresentações de Carnaval:
A manobra é um movimento do Maracatu que envolve todos os seus participantes e que é invariavelmente realizado,
tanto na sambada quanto na evolução, ou apresentação do Maracatu nos palcos carnavalescos e na passarela. As
duas manobras, realizadas no início e no final da noite de sambada, “abrem”e “fecham” o samba. Nos três dias
de Carnaval [...] as manobras são parte dos rituais de chegada e entrega que marcam o ciclo: o início e o fim do
carnaval” (CHAVES, 2008, p. 24 apud Dossiê, p. 130).
No Maracatu Rural/Baque Solto, os personagens movimentam-se rapidamente em diferentes sentidos, “simulando a
direção a tomar, como verdadeira estratégia de guerra” e há “vários os tipos de manobras. Uma delas é a manobra solta,
ou seja, as trincheiras ou cordões de caboclos, que protegem o miolo do Maracatu, seguem fazendo volta, por dentro e/ou
por fora, enquanto o miolo permanece no mesmo lugar”. Ao ser perguntado sobre o assunto, descreve Edmilson Honório
da Silva: “vai os caboclo sozinho e o miolo fica parado, aí quando ele vai e volta, pega o miolo pra passear”. Logo que os
caboclos chegam de volta ao ponto onde se encontram os demais folgazões, o miolo do Maracatu se desloca, para novas
manobras mais à frente. As maneiras de movimentação dos cordões também variam, inclusive havendo a possibilidade de
outras manobras serem criadas pelo mestre caboclo de cada Maracatu, conforme lembra Fernando Luiz de Melo:
Os maracatus de Recife cortam por fora pra deixar o miolo livre e a maioria dos maracatus do interior corta por
dentro. Aqui tá o mestre caboclo e uma fileira vem pra cá e a outra pra lá, aí fica essa demora todinha [enquanto
cruzam os dois cordões]. Cortando por dentro os caboclos tem que passar tudinho, aí demora muito, atrapalha muito
o maracatu, mas os maracatus do interior fazem tudinho isso [...]. O maracatu fica cruzando todinho; enquanto o
último caboclo não passa, o maracatu não pode andar (INRC Maracatu Baque Solto: 2012).
A expressão “cortar por fora, deixando o miolo livre” significa que há o andamento de cada cordão movendo-se na direção
contrária à do miolo; e também há a fileira dos lanceiros movimentando-se em direção ao centro, cortando por dentro do
miolo, manobra esta que é mais complexa e mais demorada; há, ainda, a manobra solta, em que apenas se movimentam
os caboclos de lança, e somente quando finalizada a manobra todo o Maracatu segue com as evoluções, dançando e se
deslocando, e, conforme relata Fernando Melo: “Para finalizar cada conjunto de manobras, a apoteose fica por conta da
habilidade dos caboclos de lança, que puxam os cordões, puxam o terno, vão embora, fazendo aquele corrupio, que eles
chamam de corrupio, um [cordão] volta por dento e o outro por fora” (Dossiê, p. 130-131).
Nessas manobras e evoluções coletivas, assim como no conjunto de coreografias individuais, é interessante perceber como
a dança dos folgazões do Maracatu Baque Solto oferece elementos de permanência. Pode-se observar pela descrição que
Roberto Benjamin fez há 30 anos, comparando com os grupos de Maracatu de hoje:
Os caboclos de lança são os responsáveis principais pela exuberante coreografia, embora os caboclos de pena e
baianas também dancem. Os lanceiros deslocam-se rapidamente em filas indianas, retornando em movimentos
semicirculares, ora na direção interior, ora na direção exterior; às vezes em movimentos circulares envolvem o
núcleo central; nos lugares em que se concentram multidões, os caboclos de lança dançam ameaçadoramente,
afastando os espectadores, brandindo as lanças pontiagudas e dando coices inesperados com os surrões portadores
dos barulhentos chocalhos. Em algumas ocasiões ajoelham-se e curvam-se todos, levantando-se logo aos pulos,
jogando as lanças cheias de fitas coloridas para cima (BENJAMIN: 1982, p. 207, 209 apud Dossiê, p. 132).

24

LIVRO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO

A coreografia dos Caboclos de Lança, sobretudo em suas exibições durante o Carnaval, diante dos palanques, conserva
uma simulação de cerimônia guerreira, com um gestual belicoso que transita entre ataque e defesa. A cerimônia da
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trincheira ou cerimônia de chegada dos folgazões, além de marcar, de modo ritual, a abertura do ciclo carnavalesco, traduz-se em espetáculo de dança dos folgazões.
É na “cerimônia da trincheira” que o mestre tira a loa, uma marcha em que chama o caboclo pelo nome, o qual atravessa
o terreiro, pulando, jogando a lança para o alto, vibrando os chocalhos, chega aos pés do mestre do apito e dá uma caída,
caída em que sobressaem, naquele movimento, cerimonioso gesto de reverência ao poeta e líder maior do folguedo,
generosa oferenda do próprio corpo e da própria vontade à alegria coletiva: “Singular maneira de ‘cair’ e expandir a
potência coreográfica de uma dança que se faz de improvisos e liberdade criadora. Quando sai da trincheira, outro e outro,
outros e outros vêm reverenciar quem simboliza, ali, Dionísio ou Orfeu, o poeta cantor, o dono da festa” (Dossiê, p. 135).
A “chegada” é um ritual descrito no Dossiê como um dos momentos mais apreciados por todos da comunidade, não
apenas pelos folgazões:
Depois de cantada a loa, o mestre apita freneticamente e levanta a bengala dando o sinal para, mais uma vez, os
caboclos dançarem e realizarem as manobras. Quando o apito do mestre indica o recomeço da poesia, sinaliza-se a
parada da dança, sempre finalizada com uma ‘descaída’ ou ‘caída de concentração’, movimento ritmado que leva
a uma queda de todos os folgazões, inclusive as baianas, ficando de fora da caída apenas as figuras que compõem
o cortejo real. No momento da queda, cada caboclo tem o seu próprio ‘saber cair’, conquistando reconhecimento
exatamente pela qualidade desse movimento.
Enquanto o mestre canta, os caboclos permanecem na posição da queda. Quando o apito toca novamente,
depois que o mestre conclui a estrofe, é o momento de se levantar e seguir a manobra, coerente com a atitude
guerreira, sinalizada por termos como trincheira e manobra, a expressão viril da dança dos caboclos ganha
em exuberância durante o manejo da lança pontiaguda, objeto bélico que movimentam como se estivessem à
procura do inimigo para atacá-lo, perfurá-lo. No jogo de cena do passo feroz, o caboclo de lança finge que vai
para um lado, indo para outro, sincroniza o manuseio da lança, os movimentos do surrão, dos chocalhos, e o
corpo, liberto, saltitante, joga-se no espaço.
De caída em caída revezam-se os folgazões até todos poderem entregar-se à folia. Os mais experientes se posicionam
à frente, lideram as evoluções da cabocaria. Ninguém deve ficar parado, vários tipos de manobra acontecem, no ir e
vir, no passar um pelo outro como se tramassem, entre si, os fios dessa comoção. É a voz do mestre que determina:
de um em um, de dois em dois, de três em três, de quatro em quatro vão chegando os caboclos de lança. Importa,
quando se está no destaque, comover a plateia, comover-se em gestos ritualísticos: travessia do terreiro lançando
a guia para o alto, com o corpo saltitante finalizando em genuflexão. Com a invocação aos caboclos de pena, a
seguir chegam, diante do mestre, baianas e todo o miolo, que se veem envolvidos pelas manobras dos caboclos
da trincheira, em franca acolhida aos folgazões. Domingo de carnaval pede para ser assim, no baque solto: com as
manobras, as chamadas de caboclo, as evoluções no próprio terreiro, cada maracatu, cada folgazão necessita do
prazer de ser evidenciado, de chegar ao pé do mestre. Necessita da intraduzível alegria deste rito inaugural, esta
explosão que dança (Dossiê, p. 132-135).
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Lídia Marques, 2012.

A pesquisadora Maria Acselrad entendeu o “pantinho” ou “pantim” como uma categoria nativa que procura dar conta
da expressividade ou estilo pessoal que qualifica e individualiza o samba de cada brincador. Semelhante à categoria do
“pantim”, a expressão vernacular “munganga” também poderia definir o que os dançarinos de maracatu desenvolvem
como expressão corporal estritamente singular que comunica, simboliza. Quem a utiliza de modo pertinente é o lavador
de carro e ex-trabalhador rural de Nazaré da Mata Tonny Berto Nunes, que, ao ser entrevistado (AMORIM, 1995), relembra
o pai, Caboclo de Lança por mais de trinta anos, exatamente com essa definição – “saía de casa de costas quando ia
dançar: cada um fazia suas mungangas”. Similar à explicação de Edmilson Honório, quando fala sobre a “pintura”, gestos
praticados entre os lanceiros enquanto dançam no terreiro de ensaios e sambadas: “ele tem muita dança quando tá
ensaiando, ele cai, se levanta, faz uma pintura pro outro, o outro faz pra ele” (Dossiê, p. 135-136).
Fechando essa parte referente à dança e à evolução coreográfica do Maracatu Rural/Baque Solto, afirma-se no Dossiê que
nos gestos rituais, lanças para o alto e agachamentos simbolicamente unem Céu e Terra, com reverência e leveza.
Sobressai quem domina a maestria do ‘jogo de pernas’ e do ‘saber cair’, conforme definem os próprios dançarinos
dessa dança de folgazões. A imponência e a leveza dos movimentos, o prazer de dançar, a irrestrita liberdade na
composição dos gestos são construções sensíveis de poesia, beleza, espiritualidade, alegria” (Dossiê, p. 136).
Na parte do Dossiê intitulada “O verbo sedutor”, faz-se um apanhado dos versos/rimas proferidos de improviso pelos
mestres do folguedo, na ambiência dos ensaios e sambadas, preparatórios ao ciclo carnavalesco. Atenta-se ao fato de que já
não é novidade a apropriação ou releitura, por classes economicamente superiores, de aspectos tradicionais
recorrentes na cultura popular. Nos últimos anos, está tão na moda conhecer e cantar samba de maracatu que a
gravação do gênero tem proliferado rapidamente, na voz dos próprios mestres autores dos sambas e na voz de
compositores/cantores da música rotulada de étnica.
Isto não é mau para os mestres sambadores, que passam a usar, além da mídia do corpo, novos suportes para se
comunicar com a plateia, embora nada disso possibilite substituir o prazer de vê-los cantar improvisado em plena
interação com o público. Esse espetáculo, essa envolvência com a comunidade, uma gravação de disco não dá a
conhecer, é claro. Imaginar apenas também não confere a força que a brincadeira tem (Dossiê, 141-142).
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As apropriações da cultura popular pelo universo midiático, como se pode ver pelo exemplo do bem em tela, remetem-nos ao pensamento do antropólogo Néstor García Canclini, responsável pelo uso da expressão “culturas híbridas” para
desvendar os prós e contras do contato entre a cultura popular e a cultura de massa, enquanto fato historicamente
irrefutável, e que veio questionar a própria noção de “autenticidade” da cultura dos povos na contemporaneidade.11
Ao longo da pesquisa sobre o Maracatu Rural/Baque Solto, também há referências constantes ao Maracatu Nação/Baque
Virado, aos Caboclinhos e ao Cavalo-Marinho; este último é mencionado como seu “irmão”. A hibridização proposta por
Canclini perpassa esses diferentes folguedos, que sofreram transformações em suas relações com os meios midiáticos,
apesar de ainda manterem aspectos de permanência que os singularizam.

O “SEGREDO” DO BRINQUEDO
Os próprios detentores do bem, que o denominam simplesmente de “Maracatu”, chamam a atenção para o que consideram
como o ponto mais relevante, de grande importância para eles na realização do brinquedo, ou seja, ao seu caráter sagrado,
de ritual, de religiosidade:
Maracatu não é Carnaval, é terreiro, é sambada, é onde você vê um caboco dançando, no carnaval você não vê um
caboco dançando não, você vê ele se exibindo. A gente passa o ano lutando pra ter sambadas, porque é no terreiro
onde a gente vai formar folgazões e futuros mestres (Cf. Manoel Salustiano, Verso lança-flor, 60’).
Os demais participantes/brincantes que foram entrevistados pela equipe de pesquisa do INRC reiteram essa afirmação do
presidente da Associação dos Maracatus de Baque Solto (AMBS) enfatizando que, mesmo sem ser uma instituição religiosa,
há religiosidade no Maracatu, pois a “sambada é um ambiente pesado, onde ocorre muito feitiço”.12
Mencionam ainda que há uma forte ligação do Maracatu Rural/Baque Solto com a Jurema, o Catimbó e o Candomblé
(com este, menos do que no Maracatu Nação ou de baque virado), sendo que na preparação do folguedo é fundamental a
presença de uma “rezadeira das boas”, que é a mestre e/ou madrinha do Maracatu, aquela que “reza os cravos, a bengala
do mestre, acende velas e de leitura ela não sabe de nada. Ela não sai no maracatu, mas é a rezadeira do maracatu, traz
proteção também”.13
Nesse sentido, o Dossiê afirma que o Maracatu Rural/Baque Solto é um folguedo carnavalesco, embora o Carnaval
represente uma parcela desse todo sistêmico das práticas sociais envolvidas. As festas de terreiro – ensaios e sambadas –
que se desenrolam durante o ano formam o conjunto mais significativo do baque solto. A agenda anual de cada grupo, e
dos grupos agregados em associação, faz do período carnavalesco desdobramento natural desse conjunto de atividades
festivas e corporativas (Dossiê, p. 39).
Sobre os rituais de proteção (banhos de arruda e sal grosso, chás, pinho-roxo etc.): “existem coisas que só Deus e os bons
irmãos podem resolver”, afirma a rezadeira e madrinha do Maracatu Cambinda Brasileira, conhecida pelo apelido Biu de
Carro. Ela afirma que tem de “fazer preces contra o catimbó, mau-olhado, que faz mal ao próximo” e que “na Jurema
sagrada a gente tem que confortar todos”. Ela conta que deve preparar “calço” para os dois caboclos: o de pena, de mata,
e o de lança, pois seriam de “duas equipes ligadas à Jurema”.14
O uso ritual da Jurema (Mimosa tenuiflora, Mimosaceae) nasceu de tradições indígenas do Nordeste brasileiro e atualmente
vem se perpetuando através dos cultos afro-brasileiros. Quanto ao Maracatu Rural/Baque Solto, além da pesquisa
apresentada pela equipe deste INRC, alguns estudos já discorreram sobre a forte relação entre essas práticas da esfera do
sagrado com a execução do folguedo.15

11. CANCLINI, N. G. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: Edusp, 1998.
12. No videodocumentário Verso lança-flor (60’), vários depoimentos orais que estão registrados apontam nessa mesma direção: valorizam essa conotação
religiosa/sagrada do Maracatu, apesar de alguns terem enfatizado que isso no Maracatu Baque Solto é menor que no Maracatu Baque Virado, como o músico,
ator e dançarino Helder Vasconcelos.
13. Cf. Manoel Pula-pula, no videodocumentário Verso lança-flor (60’).
14. Cf. Biu de Carro, mestre/madrinha do Maracatu Cambinda Brasileira, idem.
15. ANDRADE, J. M. T.; MING, Anthony. “Jurema: da festa à guerra, de ontem e de hoje”. Vivência – Revista do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes.
Natal: EdUFRN, v. 13, n. 1, 1999; SENA, J. R. F. “Interpretando o Ethos sagrado do Maracatu Rural Cruzeiro do Forte – Recife/PE”. Sociabilidades religiosas:
mitos, ritos e identidades. Anais do XI Simpósio Nacional da Associação Brasileira de História das Religiões. Goiânia: UFG, 2009.

27

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

“A lei do maracatu é a lei do Candomblé”– esta fala do Mestre Biá, ou Severino Pedro Lima, dono e presidente do Maracatu
de Baque Solto Leão Vencedor, de Carpina, deixa bem evidentes as relações que brincantes afirmam existir entre o folguedo
e as religiões de origem afro-brasileira. Porém, na maioria das vezes, essas relações não são reveladas, fazem parte do que
eles chamam de “segredo de maracatu”. Trata-se do preparo religioso que antecede e sucede as apresentações, inclusive as
sambadas e o período carnavalesco. Essas preparações geralmente são realizadas por pessoas específicas, o padrinho ou a
madrinha espiritual da brincadeira, e impedem o “desmantelo” dela, ou seja, funcionam como uma proteção para que não
ocorram incidentes, brigas ou outros imprevistos durante as festividades. O dono/presidente do Maracatu é o responsável
por intermediar a relação entre os folgazões e os padrinhos espirituais. O preparo inclui resguardo sexual, banhos à base de
ervas, orações, aguações, fumaçadas de cachimbo e charuto, matança de animais, velas etc. Além disso, alguns elementos
do figurino dos personagens do Maracatu necessitam de atenção especial. São eles: o cravo na boca do Caboclo de Lança,
a Calunga (boneca) e a bengala do mestre do apito. Por se tratar de um segredo, nem sempre é possível conhecer detalhes
dos rituais (Dossiê, p. 75).
A dança do baianal relaciona-se à praticada pelas mulheres, nos terreiros de candomblé: “aquelas baianas que sabem
brincar dançam mesmo como as baianas dos Xangôs, é quase a dança do Xangô. Principalmente o traje, os vestidos”
(CHAVES, 2008, p. 89 apud Dossiê, p. 128). Afirma-se ainda que
a dama do paço, que carrega a calunga, também se movimenta, sob o ritmo ditado pelo terno, como se estivesse
numa cerimônia religiosa, girando e mostrando a portadora dos segredos do maracatu, folguedo cuja dança, não
importa de qual personagem, é para ser dançada sob o sol, sob o céu de estrelas, na rua, nas praças, nos palanques,
nos engenhos, em espaços públicos do mundo rural e urbano (Dossiê, p. 128-129).
Ao falar sobre as sambadas, dona Maria Viúva, mestre do Maracatu Estrela da Tarde, no Registro Sonoro do Dossiê, afirma
que “é o Manoelzinho [da AMBS] que manda e vêm os ônibus com os maracatuzeiros trazidos de vários lugares [...]. O
padre João, quando vem celebrar a missa, ele pede essa gola [do Caboclo de Lança do maracatu] para botar na mesa (igreja
de Nossa Senhora da Conceição). Aqui tem batizado, tem tudo, no dia de sambada, é... tem missa, tem sambada”. Quando
perguntada sobre as abstinências sexual e alcoólica, ela diz que não fala para os maracatuzeiros, “pois eles sabem, não são
crianças. Entonce, eles sabem qual é o dever deles fazerem”. Ela não contrata nenhum padrinho nem madrinha “pra não
dar desmantelo no brinquedo”, diz que “eu confio em Deus, primeiramente, rezo, faço o símbolo de Salomão no chão:
uma estrela de sete pernas e entrego a Jesus e vamo simbora!” (Registro Sonoro, Dossiê Descritivo).
Além do período carnavalesco, alguns grupos de Maracatu Baque Solto também se apresentam durante o domingo de
Páscoa, uma tradição popular que se imbrica à tradição cristã:
O Carnaval de Páscoa é uma celebração que se dá com almoço festivo, no domingo de Páscoa, e simboliza o
encerramento das comemorações do ciclo carnavalesco. A principal motivação é reunir os folgazões, na própria
sede ou em algum outro espaço coletivo, para interagir, confraternizar, celebrar a tradição, inclusive a tradição
cristã. Antes de celebrarem em volta da mesa, a música, a dança e a poesia envolvem a todos. Os músicos tocam,
o poeta improvisa e todos dançam, percorrendo algumas localidades, ruas, praças, que estrategicamente permitam
cumprir reverência obrigatória diante de algum templo católico.
Simboliza-se, com este rito, catártico sentido pascal de fartura e júbilo após o recolhimento quaresmal, de
encerramento e renascimento para um novo ciclo carnavalesco [...]. O Carnaval de Páscoa é, pois, a ocasião propícia
para um brincar diferenciado, sem os compromissos de horário e deslocamentos necessários à exibição em palanques
e concursos de carnaval (Dossiê, p. 84).
O lugar em que ocorre o Carnaval de Páscoa é a própria sede do Maracatu, onde também acontecem reuniões, ensaios e
sambadas durante todo o ano, sendo que na Páscoa o lugar é especialmente preparado para a cerimônia, sobretudo para
acomodar a todos no almoço; ganha, pois, conotação festiva.
O costume dos folgazões de fazer reverências, evoluções coreográficas e entoar versos diante de templo católico mantém-se, conforme depoimento de Manoel Pula-Pula: “durante o domingo de Páscoa é feita homenagem a Nossa Senhora
da Conceição, que é a padroeira da cidade de Nazaré e do maracatu de baque solto, cujo manto sagrado protege a
brincadeira” (Registro Sonoro, Dossiê Descritivo).
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Na semana anterior à folia do período carnavalesco, os folgazões também fazem essa reverência diante de alguma igreja
católica, que se repete no domingo de Páscoa. “Em Nazaré da Mata, como o desfile ocorre diante da Catedral de Nossa
Senhora da Conceição, todos os maracatus, sejam da cidade, ou venham de outros locais, prestam essa reverência”
(Dossiê, p. 89).
Por outro lado, especialmente devido a essa característica de religiosidade, de segredo do brinquedo, supõe-se que deva ter
sido alvo da mesma intolerância agressiva que a imprensa recifense de final do século XIX e início do XX demonstrava em
relação ao Entrudo: “selvagem e estúpido”. Alguns estudos já apontaram para esse aspecto de perseguição aos Maracatus:
“esses cortejos negros sugeriam desordem, degeneração moral, atraso, e refletiam o quanto estávamos distantes da
Civilização. Era um espetáculo deprimente que lembrava nosso primitivismo”.16
Contudo, percebe-se no Dossiê Descritivo a ausência de pesquisa em periódicos de época (jornais, revistas etc.) e nos
boletins de ocorrências policiais, tal como a que foi feita para o Dossiê do Bumba Meu Boi do Maranhão, por exemplo,
para que se pudesse chegar a um maior esclarecimento sobre as origens e as transformações do Maracatu Rural/Baque
Solto. Sem essa parte importante da pesquisa, fica uma lacuna sobre a contextualização histórica mais abrangente da
manifestação cultural em tela.

O OBJETO DO REGISTRO
O Maracatu Rural, também conhecido como Maracatu Baque Solto, Maracatu de Orquestra e Maracatu de Trombone, é
o folguedo tradicional do interior do Estado de Pernambuco, de sua Zona da Mata Norte e arredores, que ocorre durante o
período carnavalesco e pela celebração do domingo de Páscoa, mas que também se apresenta na região metropolitana do
Recife, e em outras localidades, apenas durante o Carnaval.
Sua riqueza expressa-se tanto através da musicalidade, um tipo de batuque ou baque solto, bem como por seus expressivos
e vigorosos movimentos coreográficos, pela indumentária dos personagens e pela singularidade de seus versos de improviso.
O aspecto sagrado/religioso/ritualístico perpassa o folguedo durante todo o ano, em que se dão os ensaios/sambadas e
também durante as apresentações na época do Carnaval e na Páscoa, caracterizando-o fundamentalmente como possuidor
do “segredo do brinquedo”, tão caro a seus detentores.
Muitos de seus detentores afirmam que o Maracatu Rural/Baque Solto é a sua própria vida, atribuindo um forte valor
identitário ao “brinquedo misterioso” em sua imbricação com seu modus vivendi. Da relação com o árduo trabalho nos
canaviais, é de onde emerge a dança guerreira dos caboclos de lança, arreiamás, cortejo real, baianas e todos os demais
personagens que tecem o colorido forte de sua indumentária ricamente produzida, imbricado ao ritmo frenético de seus
instrumentos percussivos e às loas e aos versos cantados de improviso pelos mestres do apito.

MEDIDAS DE SALVAGUARDA
A Instrução técnica para o Registro do Maracatu Rural/Baque Solto elaborou, no item “Da metodologia para produção e
organização dos dados de salvaguarda” (Dossiê, p. 246-274), algumas diretrizes para ações de salvaguarda, dispostas em
cinco eixos, que apresento neste Parecer de forma resumida:
Eixo 1 – estrutura física e burocrática: contempla as questões da falta de estrutura ou inexistência das sedes e a formalização
estatutária e tributária (os impostos a pagar). Demandas apresentadas:
> Intervenção do poder municipal, através da cessão de terrenos nas cidades para a instalação de sedes definitivas
e/ou fomento para aquisição de terreno, construção e reforma das sedes;
> Desburocratização dos processos de formalização dos grupos e isenção de impostos.

16. ARRAIS, R. P. A. Recife, culturas e confrontos. Natal: EdUFRN, 1998. p. 131-132. O autor encontrou referências aos Maracatus em jornais de época, como
o Jornal Pequeno (1902) e o Lanterna Mágica (1906); outro trabalho significativo é Festas: máscaras do tempo, de Rita de Cássia Barbosa de Araújo.
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Eixo 2 – produção e reprodução cultural: refere-se à transmissão de ofícios, saberes e modos de fazer (para crianças, jovens
e adultos); contempla a estrutura física e material para oficinas e outras ações de transmissão de conhecimento. Demandas
apresentadas:
> Fomento público exclusivamente destinado para os Maracatus com o objetivo de investimento em oficinas para
os folgazões e sua comunidade, bem como para que estruturem suas formas de transmissão de conhecimento;
> Estímulo a parcerias com projetos e programas já existentes, a exemplo dos pontos de cultura. Essas parcerias
devem constar como sugestões do próprio edital que orienta a elaboração dos projetos concorrentes, a estimular,
portanto, uma rede de parcerias entre os grupos locais que não têm sede para atividades como é o caso da maioria
dos Maracatus de Baque Solto;
> Desburocratização dos editais para facilitar a participação dos Maracatus nos processos licitatórios públicos que
atendam a demandas de produção e reprodução cultural, com ênfase na transmissão de saberes, ofícios e modos
de fazer;
> Elaboração de ações que provoquem a efetivação de uma rede de intercâmbio entre mestres e detentores do
saber no Maracatu e outros artistas e artesãos do estado, com vistas a fortalecer os processos de transmissão dos
conhecimentos e práticas;
> Estudar formas de investimentos públicos ou patrocínios privados destinados exclusivamente à área de formação
para entidades associativas como Associação dos Maracatus de Baque Solto com fins de promoção de oficinas que
tenham os folgazões adultos como público-alvo. A entidade, além de reunir mais de cem grupos e mantê-los em
certa conexão, já possui a experiência neste tipo de ação – oficinas já foram executadas por ela sem continuidade,
por falta de financiamento;
> Em festividades ou festivais como o Pernambuco Nação Cultural (promovido pelo governo do estado), devem ser
implantados na programação minicursos e/ou encontros de intercâmbio entre mestres, artesãos e folgazões para
transmissão estruturada de conhecimentos e práticas;
> Linhas de fomento para aquisição e reforma de sede, bem como para compra de instrumentos musicais e outros
materiais para oficinas regulares ou trocas geracionais informais, com a finalidade de abrigar as ações de transmissão
de saberes, ofícios e modos de fazer.
Eixo 3 – mobilização social e alcance da política: refere-se à aplicação dos recursos públicos de fomento direto e elaboração
de políticas públicas de cultura; contempla a questão da Lei do Silêncio e investimento nas sambadas; aborda a questão da
liberação dos folgazões, quanto aos trabalhos formais, durante o Carnaval. Demandas apresentadas:
> Estabelecer o maracatu de baque solto entre as prioridades na aplicação dos recursos públicos para o carnaval,
utilizando-se do argumento de sua importância e sua representatividade para a cultura pernambucana que ganhará
força com registro de patrimônio imaterial do Brasil;
> Rever os valores pagos pelo fomento público direto (auxílios e cachês) e indireto (editais, projetos e programas)
que já não atendem às necessidades reais de manutenção da brincadeira;
> Promover canais de diálogo entre o poder municipal e os Maracatus para discussão democrática acerca das
políticas públicas a serem implantadas na cidade que possam beneficiar diretamente os grupos locais. Atentar para
ações que ocorram o ano inteiro e não se concentrem apenas no Carnaval;
> Fortalecimento de eventos importantes como ensaios, sambadas e encontros com fins de fortalecer seu
potencial de captação de recursos, de interação entre grupos distintos e preservação das tradições que envolvem
os maracatus de baque solto;
> Necessidade de abrir novas frentes de captação de recursos para os grupos, sobretudo da iniciativa privada;
> Autorização legal para que os ensaios e sambadas possam continuar a ocorrer na sede dos Maracatus, em sua
dinâmica tradicional, com duração de uma noite inteira e término na manhã do dia seguinte;

Foto da esquerda:
Elysangela Freitas,
2013.
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> Investimentos em equipamentos públicos municipais, a exemplo do Parque dos Lanceiros em Nazaré da Mata,
que proporcionam estrutura física, acolhimento a brincantes e visitantes, e autorização legal para a execução de
sambadas e ensaios até o fim de sua própria dinâmica de execução;
> Abrir canais de diálogo com as prefeituras e empresas privadas no intuito de sensibilizar para a importância da
liberação do folgazão de suas atividades profissionais, durante o carnaval;
> Estudar as possibilidades de implantação de leis orgânicas junto ao legislativo municipal, que possibilitem tal
liberação.
Eixo 4 – gestão participativa e sustentabilidade: aborda a questão do fortalecimento de ações contínuas e captação de
recursos financeiros. Demandas apresentadas:
> Elaboração de políticas públicas e abertura de canais de fomento privados para atividades a serem desenvolvidas
o ano inteiro nas sedes, como sambadas e ensaios;
> Organização de um calendário de eventos – sambadas e ensaios – por parte das prefeituras em seus equipamentos
culturais ou espaços públicos. Calendário que organize um ano inteiro de trabalho e sirva como atração turístico-cultural para a cidade e suporte de captação de recursos para os maracatus, como efeito advertido atuará
diretamente na preservação e difusão das tradições desta expressão de cultura;
> Fortalecimento dos eventos já existentes, consolidando parcerias com empresas privadas, especialmente os
Encontros de Nazaré da Mata, e os promovidos pela Associação dos Maracatus de Baque Solto – no Terreiro Leda
Alves e no Espaço Ilumiara Zumbi na tentativa de injetar novos recursos, melhorar os eventos e fomentar os grupos
participantes;
> Articulação com o poder público (secretarias de turismo) e a iniciativa privada de investimento nas sedes para um
circuito de visitação turística, a exemplo das rotas dos engenhos. Circuito este conectado às atividades do Maracatu
em seus eventos – ensaios e sambadas e com os momentos de preparação para o Carnaval. Este circuito promove
ainda a venda de golas, guiadas, chapéus e outros materiais para os visitantes, fazendo parte de estratégias de
difusão da cultura do Baque Solto e captação de recursos para os grupos;
> Provocar ação em rede, com inspiração nas cooperativas, para a produção e venda de golas, guiadas, chapéus e
outros materiais em feiras públicas e festivais promovidos pelos municípios, estado ou governo federal, com fins de
difusão da cultura do Baque Solto e captação de recursos.
Eixo 5 – difusão e valorização: refere-se às questões da difusão e divulgação dos Maracatus, e à circulação dos grupos: a
questão do transporte. Demandas apresentadas:
> Articulação com emissoras de televisão no sentido de sensibilizar para a divulgação dos eventos do Maracatu de
Baque Solto, principalmente dos Encontros e o Concurso, da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, vistos como
eventos mais importantes;
> Parceria com as Assessorias de Comunicação das Prefeituras Municipais para a divulgação mais contundente
das ações que envolvem o baque solto na cidade, conectadas com um calendário para o ano inteiro com vistas a
priorizar tais eventos, não promovendo ações paralelas, no intuito de agregar público;
> Capitalizar turisticamente a divulgação. Mostrar aos gestores e aos pequenos e grandes empresários locais a
dimensão espetacular de eventos como sambadas, ensaios e apresentações. Sensibilizá-los a pensar como esses
eventos podem ser interessantes simbólica, financeira e turisticamente para os municípios, convencendo-os, por
meio de argumentos mercadológicos e patrimoniais, da importância de se difundir e preservar as tradições do
Maracatu de Baque Solto;
> Munir a Associação dos Maracatus de Baque Solto de ferramentas, procedimentos e contatos para a divulgação
de todas as ações e eventos de suas filiadas;
> Explorar novas mídias e inserir os grupos em redes sociais na internet, por meio de oficinas e capacitações
em atendimentos individuais na escuta aproximada das reais dificuldades de cada Maracatu acerca do uso das
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ferramentas de divulgação virtual. Para tanto, a Associação dos Maracatus de Baque Solto pode ser uma mediadora
importante neste caminho de adequação a novas formas de comunicação;
> Parceria entre o poder público municipal e a iniciativa privada, em especial com grandes empresas de transporte.
Foi sugerida a elaboração de processos licitatórios e que as prefeituras pudessem arcar ou baratear os custos de
deslocamento para os brincantes;
> Consultoria destinada à Associação dos Maracatus de Baque Solto para que a entidade possa ser proponente de
projetos desta natureza junto às empresas de transportes, em nome dos maracatus do estado;
> Revisão das rubricas de pagamento nas políticas públicas de fomento direto e/ou cachês por apresentação. Que
seja contabilizado o orçamento de transporte para o deslocamento dos grupos. Ou seja, os acordos financeiros
devem ser elaborados pensando nos custos de preparação do Maracatu para o Carnaval, no pagamento aos
brincantes nas apresentações e no deslocamento do grupo.
Apesar de o 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, faz-se 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
Conforme já observamos anteriormente, a nomenclatura do bem foi alterada, tendo sido apresentada inicialmente como
Maracatu Rural no pedido de Registro pelo proponente, mas, após a pesquisa de Instrução técnica, foi apresentada
como Maracatu Baque Solto. Quanto a isso, os intelectuais que pesquisaram o bem o tomam por Maracatu Rural. Enquanto
isso, para seus detentores o nome mais utilizado é Maracatu Baque Solto. Sugerimos, portanto, que esta
última seja a nomenclatura adotada, devido à autodenominação dos maracatuzeiros.

Foto abaixo:
Lídia Marques, 2012.

Por ser uma referência cultural de longa continuidade histórica e ter relevância não apenas para a zona
da Mata Norte de Pernambuco, mas também para a região metropolitana do Recife e seus arredores,
e mesma relevância nacional na medida em que abrange a memória, a identidade e a formação da
sociedade brasileira; 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 do Maracatu Baque
Solto no Livro das Formas de Expressão, como Patrimônio Cultural do Brasil.
É este o Parecer.
Brasília, 21 de outubro de 2014
Flávia de Sá Pedreira
Historiadora – Coordenação de Registro – DPI/Iphan
De acordo, à Coordenadora-geral de Identificação e Registro, para os demais encaminhamentos.
Diana Dianovsky
Coordenadora de Registro – DPI/Iphan
De acordo. À Diretora do DPI para providências.
Mônia Luciana Silvestrin
Coordenadora-geral de Identificação e Registro
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

O PROCESSO

O

pedido de Registro, no Livro das Formas de Expressão do Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro, do Maracatu
Rural, foi aberto junto ao Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI) do Iphan em 18 de julho de 2008, a partir
de solicitação do então governador do Estado de Pernambuco, Eduardo Henrique Accioly Campos, acompanhado
por termo de anuência assinado pelas comunidades produtoras do bem em questão, e pelo Memorando no 0556/2008, da
Superintendência do Iphan em Pernambuco, com a documentação e a avaliação técnica preliminar.

Foto da esquerda:
Lídia Marques, 2012.

Essa proposta inicial englobava em um só pedido o registro de quatro folguedos de ocorrência marcante no estado –
Maracatu Rural, Maracatu Nação, Cavalo-marinho e Caboclinhos – e foi apreciada pela Câmara do Patrimônio Imaterial em
suas 10a e 11a reuniões, em 17 de abril e 15 de maio de 2008, respectivamente. Nessa ocasião, a Câmara deliberou pela
pertinência da proposta, mas com a ressalva de que esses folguedos, embora relacionados em suas trajetórias no tempo
e em alguns aspectos formais – sendo evidentes os pontos comuns entre eles, como várias personagens, por exemplo –
deveriam, no entanto, receber abordagens individualizadas, pois se configuram e são considerados por seus detentores
como folguedos distintos.
A Instrução técnica do Processo ficou a cargo da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe),
que utilizou a metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). Posteriormente, foi solicitado ao
proponente que ajustasse o procedimento formal do Pedido de Registro aos requisitos do Decreto 3.551/2000, o que foi
efetivado em 29 de setembro de 2014, com ofício do Secretário de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco.
Outra retificação no Processo foi a mudança, a pedido dos detentores, da denominação do folguedo para “Maracatu de
Baque Solto”, que é como se reconhecem atualmente. Essa solicitação, encaminhada ao DPI, foi devidamente acatada pela
Procuradoria Jurídica (Projur) do Iphan.
O Processo de Instrução que me chegou às mãos é fartamente documentado, fruto de trabalho de equipe multidisciplinar,
e de que participaram ativamente membros de comunidades produtoras, assim como a Associação de Maracatus de
Baque Solto (AMBS), sediada no Município de Aliança. A esse material, foi juntado o Parecer conclusivo da Técnica da
Coordenação de Registro do DPI, Flávia de Sá Pedreira, que resumiu e analisou as informações encaminhadas de forma
sintética e bem fundamentada, o que muito me ajudou na elaboração deste Parecer.
À leitura do processo, tive a oportunidade de acrescentar consulta a textos e documentos audiovisuais gentilmente
selecionados e emprestados pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular – na pessoa da Chefe do Setor de Pesquisa,
Elizabeth Costa – e também vídeos encaminhados por Diana Dianovsky e Flávia de Sá Pereira, do DPI, que me foram muito
úteis, tanto no sentido de enriquecer o meu contato com o bem – uma vez que não me foi possível visualizá-lo in loco –
quanto de conhecer, em mais detalhes, diferentes perspectivas de sua análise, em diferentes momentos.
Dados os limites deste Parecer, e o fato de estar acessível em banco de dados toda a documentação produzida para a adequada
descrição do bem em questão – uma forma de expressão em que são muitos os elementos envolvidos – vou limitar minha
apresentação do Maracatu de Baque Solto a uma breve informação sobre dados que julgo essenciais para uma compreensão
preliminar do que seja este folguedo, com destaque para os traços que o distinguem do Maracatu de Baque Virado, com que
partilha, além do nome, uma inescapável associação – seja no sentido de pontos de contato, seja em diferenças.
A PESQUISA
O sítio pesquisado foi a Zona da Mata Norte, Recife e Região Metropolitana. “Todas as cidades que sediam grupos de
maracatu foram visitadas e cerca de um terço dos 115 (cento e quinze) grupos registrados na Associação de Maracatu de
Baque Solto foram entrevistados” (Parecer do DPI).
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Para uma descrição mais adensada, foram escolhidos 11 grupos de Maracatu, por suas “particularidades, sobretudo de
caráter histórico e antropológico”, estando incluídos, evidentemente, rurais mais antigos ainda em atividade.
Em termos de datação do bem, a pesquisa feita para o INRC refere-se a relatos “de que os mais antigos Maracatus foram
fundados em engenhos e que seus fundadores eram trabalhadores rurais, trabalhadores de canavial, cortadores de cana-deaçúcar, entre fins do século XIX e início do século XX”. Foi devido à migração desses trabalhadores para a região do Recife,
sobretudo a partir das crises econômicas do final dos anos 1920, que o Maracatu rural passou a ter maior visibilidade, e
hoje podemos encontrá-lo na Mata Norte, na Mata Sul, na Região Metropolitana e até na Paraíba. A distinção entre os dois
tipos de maracatu é hoje mais evidente, pois, como pôde constatar a pesquisa, “diferente do maracatu nação ou de baque
virado, o maracatu rural ou de baque solto não descende exclusivamente da instituição dos reis do congo. É um resultado
da fusão de manifestações populares – cambindas, bumba meu boi e cavalo-marinho, coroação dos reis negros”.
Podemos concluir, portanto, que a mera análise do folguedo em sua manifestação nas áreas rurais, estradas e ruas de
diferentes localidades no Estado de Pernambuco, oferece indicadores bastante fortes não apenas de sua peculiaridade
como de seu hibridismo – característica ressaltada por praticamente todos os que o estudaram, como veremos adiante –
tanto em relação a diferentes matrizes culturais quanto na sua relação com outros folguedos nordestinos.

BREVE CARACTERIZAÇÃO DO BEM
Tentar descrever uma “brincadeira” de base musical e performática com palavras é tarefa inglória, porque, por mais precisas
que sejam as informações, a percepção de um conjunto de elementos em movimento sempre nos escapará no que lhe é
essencial: o ritmo e a coreografia, em suas múltiplas variações e nuances. Foi essa a sensação que tive ao iniciar a elaboração
deste Parecer.
Como o Dossiê preparado sob a coordenação da Fundarpe apresenta nos seus mínimos detalhes todos os elementos
estruturantes do Maracatu de Baque Solto, inclusive em suas transformações no tempo, e relações com outros folguedos,
vou, como disse acima, me limitar a delinear algumas linhas gerais que o caracterizam – recorrendo, com frequência, à
redação concisa do Parecer do DPI – e reportando-me, quando julgar procedente, a comparações com o Maracatu de Baque
Virado, mais conhecido como Maracatu Nação.
O Maracatu Rural, ou Maracatu de Baque Solto, como seus atuais praticantes preferem, atualmente, que seja denominado,
é uma brincadeira que ocorre durante as comemorações do Carnaval e da Páscoa, mas que tem um ciclo de preparação
que se inicia em setembro, com ensaios e sambadas, sobretudo nas sedes.
“É composto por dança, música e recitação de versos e loas”, e, em suas apresentações em cortejos, brincantes portam
indumentária vistosa e caracterizadora de cada personagem do folguedo: caboclos de lança, caboclos de pena (também
chamados de “arreiamás”), baianas, damas da boneca e do buquê, Mateus e Catirina, burrinha, babau, caçador, além dos
músicos (grupo denominado de “terno”) e do mestre tirador de loas. Frequentemente – mas não necessariamente, como
ocorre no Maracatu de Baque Virado – desfilam também rei e rainha. Um esquema do cortejo está apresentado no Dossiê,
à página 134.
Em matéria de instrumentos musicais, além dos de percussão (gonguê, tarol, “poica”, ganzá, bombinho), tipo utilizado
tradicionalmente por seu homônimo, recorre ainda aos de sopro (trombone, piston, trompete). As cadências rítmicas são
variadas, em momentos “frenéticas”. Entre as danças, múltiplas em função das personagens, sobressaem os movimentos
dos caboclos de lança, que simulam com marcante agilidade vigorosos combates. Nas pausas ditadas pelo mestre de apito,
são entoadas loas e feitos improvisos, à moda dos repentistas.
A indumentária dos figurantes merece destaque, pois sua confecção certamente é trabalhosa. Mais uma vez merece destaque
a roupagem única dos caboclos de lança, talvez um dos traços distintivos mais marcantes atualmente do Maracatu de Baque
Solto, mesmo porque, por seu peso (a que se acrescentam os chocalhos atrelados à parte do surrão), representa um desafio
para uma dança em que os movimentos se concentram na parte inferior do tronco – o que, segundo alguns estudiosos,
teria relação com a memória corporal da agrícola na zona rural. A simulação de combates remete aos rurais antigos, quando
ocorriam às vezes rixas entre grupos que se encontravam nas estradas. À diferença dos Maracatus Nações, os maracatus rurais
eram, inicialmente, restritos a homens, que se fantasiavam inclusive de baianas e outras personagens femininas.
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Outro aspecto a ser destacado é o dos rituais de preparação para o folguedo, que costumam ser mantidos “em segredo”
e que, segundo vários estudiosos, evidenciam a origem religiosa do mesmo e sua ligação tanto com as culturas afro-

Foto acima:
Lídia Marques, 2012.

brasileiras quanto com as indígenas. A presença da religião católica no momento da brincadeira parece estar restrita à
reverência obrigatória, durante o cortejo, quando da passagem diante de uma igreja.
Todo esse complexo de movimentos nas apresentações do Maracatu de Baque Solto é coordenado pelo mestre, figura
pouco visível, mas fundamental na organização e na condução das apresentações.

UM POUCO DE HISTÓRIA E DE OUTROS OLHARES
“Brincadeiras”, “folias” e “folguedos” são termos usualmente empregados para denominar manifestações de caráter
popular cuja principal característica é a presença de música, dança e representação teatral.
Em estudos realizados nos anos 1930, mas só publicados integralmente em 1982, no conjunto de sua Obra Completa,
e a partir de criteriosa organização de Oneyda Alvarenga, Mário de Andrade denominou essas manifestações “danças
dramáticas”. No início dos três volumes de Danças dramáticas do Brasil, Mário de Andrade observa que “nunca houve
um nome genérico designando englobadamente todas as nossas danças dramáticas”, e propõe a seguinte definição,
evidenciando sua formação de musicólogo:
Reúno sob o nome genérico de “danças dramáticas” não só os bailados que desenvolvem uma ação dramática
propriamente dita, como também todos os bailados coletivos que, junto com obedecerem a um tema dado
tradicional e caracterizador, respeitam o princípio formal da suíte, isto é, obra musical constituída pela seriação de
várias peças coreográficas.
Com base em suas viagens, realizadas nos anos 1920, e sobretudo em pesquisas por ele conduzidas nos anos 1930, Mário
identificou vinte danças dramáticas, entre elas os Caboclinhos, o Cavalo-marinho e o Maracatu – nome este que emprega
no singular. Numa perspectiva comparativa, considerou que, neste aspecto, “o povo brasileiro evolucionou bem sobre as
raças que nos originaram, e as outras formações das Américas”.
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O Maracatu já havia sido mencionado em estudo pioneiro de Pereira da Costa (1908) e mereceu um capítulo inacabado do
nosso etnógrafo modernista, mas nenhum dos dois faz menção a um tipo de Maracatu de modelo distinto do Maracatu
Nação. Certamente sua manifestação no interior do estado antecedeu em muito notações e estudos sobre esse tipo de
brincadeira que, por muito tempo, foi analisada a partir de comparações com o (provavelmente) mais antigo e (certamente)
mais conhecido Maracatu Nação, presente desde o século XIX na cena das festas no Recife. Para Mário de Andrade, “onde
o Maracatu se distingue profundamente de todas as outras danças dramáticas, e outras quaisquer de nossas danças negras,
é na coreografia”, o que, suponho, deve valer para ambos os maracatus.
Segundo a antropóloga norte-americana Katarina Real, em sua obra O folclore no carnaval do Recife (1967), que constitui
um dos primeiros estudos específicos sobre o que ela chamava de “Maracatu Rural”, uma das primeiras abordagens
especificamente sobre esse folguedo foi feita pelo maestro Guerra-Peixe em seu trabalho Maracatus do Recife (1955), que
o denomina “Maracatu de Orquestra” ou “Maracatu de Trombone”. Entretanto, essa autora observa que, já no ensaio
Os indecifráveis Tucháus (1948), Valdemar de Oliveira faz uma descrição de “caboclos de lança” e “caboclos de pena”
com base na fototeca do pintor pernambucano Lula Cardoso Ayres, e, ao final, desafia “todos aqueles que se interessam
pelo nosso folclore” a decifrar o “mistério” de sua origem e de seus significados. Segundo o texto do Dossiê, foi mediante
a etnofotografia e o depoimento de Lula Cardoso Ayres que Valdemar de Oliveira pôde afirmar que esses personagens
emblemáticos do Maracatu Rural eram “vistos somente em cortejos de Maracatu, especificamente no Estrela Brilhante e
Cambinda Estrela”, apontando para o “único traço ameríndio na compacidade africana do cortejo”. Segundo GuerraPeixe, Gilberto Freyre teria sido o primeiro a registrar, em seu Guia prático, histórico e sentimental da cidade do Recife, de
1934, a presença de caboclos de lança no carnaval da capital pernambucana.
Mas, para todos esses autores, assim como para o escritor Ascenso Ferreira, em artigo publicado em 1951, e nos estudos que
se seguiram, as origens do Maracatu Rural – à diferença do que ocorre com os Maracatus Nação, claramente identificados
os cortejos dos Reis do Congo – permanecem indecifráveis. Também sobre a origem do termo “Maracatu”, e sua utilização
para denominar manifestações com várias diferenças entre si, podem ser encontradas muitas hipóteses na literatura sobre
o tema, mas sem bases seguras para quaisquer conclusões definitivas.
Uma das poucas evidências é quanto ao início de sua ocorrência nas zonas rurais, mais especificamente nas lavouras canavieiras ao norte do Estado, tendo como epicentro a cidade de Nazaré da Mata. A decadência dos engenhos, a partir da
segunda década do século XX, teria empurrado lavradores para o Recife, para onde levaram suas brincadeiras, entre elas o
Maracatu Rural. Outro consenso é quanto ao caráter híbrido desse folguedo que, além das perceptíveis referências às culturas afro-brasileiras, teria também incorporado elementos das culturas indígenas, não apenas em sua indumentária – caso
dos caboclos de pena – como em sua musicalidade, e nos seus rituais de preparação – como é o caso do uso da jurema
– influência já indicada por Valdemar de Oliveira no título de seu ensaio. Do mesmo modo, o Maracatu Rural teria incorporado ainda elementos de outros folguedos populares, como os Caboclinhos, os Cavalos-marinhos, o Samba de Matuto.
Um aspecto que merece atenção – e que é objeto de discordância entre os estudiosos – é o da origem religiosa (ou não)
dos maracatus rurais.
Para Mário de Andrade, “nenhum desses dramas cantados do nosso povo tem origem profana,” referindo-se, é claro, aos
vinte que enumerou em seu estudo. Mas sua pesquisa sobre o maracatu teve como referência as nações Leão Coroado e
Sol Nascente, que estudou quando de sua passagem por Recife, no final dos anos 1920.
Já Katarina Real tinha a “impressão de que os maracatus rurais não nasceram da instituição mestra do Rei do Congo”, e
que representavam “uma fusão de elementos de vários folguedos populares existentes no interior de Pernambuco”, além
de incorporarem toadas de Maracatus Nações existentes no interior do Estado. Menciona o fato de que os maracatus
rurais – dos quais ela identificou 11 grupos na capital nos anos 1960 – começam a aparecer no Recife “no período de 1930
para 1940”, ainda que muitos tenham sido fundados no interior antes de se transferirem para a capital. Os dois Maracatus
mais antigos ainda em atividade são o Cambindinha, de Araçoiaba, criado em 1914, e o Cambinda Brasileira, do engenho
Cumbe, em Nazaré da Mata, criado em 1918, que, como já assinalei, foram, junto com mais nove grupos, selecionados
para a amostragem na confecção do Dossiê desta proposta de Registro.
Essas questões, segundo o Dossiê, foram abordadas também por outros estudiosos como Olímpio Bonald Neto (1976)
e Roberto Benjamin (1977, 1991), todos tentando decifrar, a partir de diferentes indícios sobretudo com a análise dos
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aspectos formais do folguedo, suas origens, as influências que sofreu, as significações de sua estrutura e, inclusive, os
significados que tem para os seus detentores. Todas essas informações estão detalhadamente apresentadas no capítulo
“Ensaio primeiro” do Dossiê.
Segundo profecias de vários estudiosos, como Mário de Andrade nos anos 1930, “as danças dramáticas estão em plena,
muito rápida decadência”. No caso dos Maracatus Rurais, esses eram escorraçados como “primitivos”, “degenerados”,
“distantes da Civilização”, segundo a opinião pública, expressa em jornais já no início do século XX. Mas Mário obviamente
não endossava, em termos genéricos, essa posição, que critica no final do 1o capítulo da obra já citada, quando diz
ironicamente que as danças dramáticas “lutam furiosamente com a civilização. Ou melhor: esta é que luta com elas e as
domina. Engraçada a civilização... Eu que amo irrefletidamente, absurdamente a vida, e que por isso não sou também
contra a civilização, não consigo imaginá-la mais do que criadora de conceitos. De preconceitos” (p. 69-70).
No período do Estado Novo, o poder público procurou “disciplinar” as festas populares e, em particular, o Carnaval. Mas,
se na década de 1960 os Maracatus Nação já recebiam algum reconhecimento, a própria Katarina Real testemunhou, nesse
período, perseguição aos Maracatus Rurais, considerados pela Federação Carnavalesca Pernambucana rudes, violentos e
descaracterizados. Por esses motivos, essa instituição tentava forçá-los a mudarem de ritmo para “baque virado” como o
das nações africanas consideradas os maracatus “autênticos”. Esse repúdio era partilhado pela imprensa, e a antropóloga
cita manchete do Diário da Noite, de 11 de janeiro de 1966, extremamente depreciativa, com o título de “MARACATUS
DISTORCIDOS”. Mas Katarina não consegue esconder sua revolta, como quando conta que:
“Enquanto os maracatus rurais vão sendo atacados assim, em
1963, dois casais da sociedade pernambucana prepararam
fantasias de “Caboclos de Lança”, ganharam o Primeiro
Prêmio para grupo no Baile Municipal do Recife – e, depois no
Rio, conseguiram outros primeiros lugares do “Baile do Copacabana”
e no Baile Municipal. E suas fantasias eram, de fato, muito menos
luxuosas que os trajes dos verdadeiros “caboclos de lança” nos belos
maracatus rurais lá nos altos do Recife!”
Já em seu retorno a Recife, no final dos anos 1980, Katarina
encontra uma situação diferente pois, segundo ela, “entre todas
as agremiações do Carnaval pernambucano, são os maracatus
rurais que evidenciam o maior desenvolvimento na beleza de seus
trajes folclóricos e nas suas dramáticas e violentas apresentações”.
Identifica 13 grupos novos e quatro sobreviventes do conjunto que
mencionara em sua viagem anterior. São muitas as mudanças que
ela enumera, a maioria apontando para transformações no sentido de
um “enriquecimento” na apresentação desses grupos.
Invisível e depois depreciado, o Maracatu de Baque Solto vem passando por
um recente processo de reconhecimento e valorização. No artigo “Maracatu
Rural: breve trajetória ao longo do século, publicado na coletânea de ensaios
Tradições e traduções: a cultura imaterial em Pernambuco, organizada por
Isabel Cristina Martins Guillen, e publicada em 2008, a jornalista Mariana
Cunha Mesquita do Nascimento recorre a estudos seus e de outras
pesquisadoras para apontar o “consumo de tradições populares pela
classe média pernambucana” a partir dos anos 1970 e seus efeitos
sobre a avaliação e mesmo apropriação do Maracatu Rural por essas
mesmas classes médias. Nesse período, o movimento Armorial,
liderado por Ariano Suassuna, e artistas, como Alceu Valença, fazem
releituras das culturas populares de Pernambuco, seguidos pelo grupo Nação
Pernambuco e as bandas musicais que integraram o Mangue Beat. Recorrendo
basicamente a análises de matérias sobre o tema publicadas na mídia
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pernambucana, Mariana observa que, até a década de 1990, “o maracatu rural tinha um papel de coadjuvante junto aos
demais folguedos populares existentes na região, e as reportagens que o citavam eram escassas”.

Foto acima e da
esquerda:
Lídia Marques, 2012.

Mas, como consequência de um processo interno de organização, os Maracatus Rurais passaram a contar com sua própria
associação, a AMBS, criada em 1989 por Mestre Salustiano, e citada no início deste Parecer, conseguindo assim maior
atenção junto à Federação Carnavalesca e, consequentemente, mais espaços nos desfiles, maior acesso a patrocínios e
presença positiva na mídia escrita e fonográfica. Segundo a pesquisa de Ana Valéria Vicente nos jornais, apresentada
no artigo citado, foi a partir do início dos anos 2000 que o “maracatu rural se consolidou como símbolo-mor da cultura
pernambucana”, sendo que, em alguns casos, essa legitimação implicou atribuir-lhe uma falsa pureza de tradições afrobrasileiras – ignorando-se assim o hibridismo que o caracteriza. Emblemática é a conversão da figura do caboclo de lança em
ícone da identidade pernambucana, utilizado inclusive em propaganda eleitoral e em anúncios publicitários. Fato relevante,
por outro lado, é a aglutinação, atualmente, junto à AMBS, de 115 grupos de Maracatu de Baque Solto.
Concluindo, a autora aponta para mudanças na configuração do Maracatu Rural, tais como “na indumentária, no tempo
e na forma das apresentações e na própria maneira como os foliões vivenciam a brincadeira, que tem aos poucos perdido
um pouco de sua dimensão religiosa original para transformar-se em espetáculo”. Segundo alguns autores, é sobretudo
nos ensaios e nas sambadas que se mantém o clima de envolvimento dos detentores com o folguedo, inclusive na sua
dimensão ritualística.
Mas, ao chamar a atenção para o fato de que “a utilização massiva da imagem do caboclo de lança e a repetição da ideia
de que o maracatu rural simboliza a cultura pernambucana não têm, ao menos por enquanto, se revertido em melhoria
efetiva na vida dos foliões, em financiamento para os custos do espetáculo ou políticas de real desenvolvimento para suas
comunidades”, a autora nos ajuda a refletir em que medida o registro do Maracatu de Baque Solto no Livro das Formas de
Expressão, recebendo assim o título de Patrimônio Cultural do Brasil, pode contribuir efetivamente para a preservação dos
valores que justificam essa iniciativa por parte do Iphan e, especialmente, daqueles valores que zelosamente vêm sendo
guardados e transmitidos por seus detentores.
O compromisso com a implementação de um Plano de Salvaguarda, elaborado com base nas informações produzidas para
a instrução do processo de Registro e, o que é mais importante, com a participação dos protagonistas dessa manifestação
cultural, parece ser um caminho pertinente, neste momento por que passa o Maracatu de Baque Solto no seu estado de
origem, no sentido de contribuir para o seu fortalecimento, sua continuidade e sua difusão.
Por todos os motivos apresentados, sou plenamente favorável à inscrição do Maracatu do Baque Solto em Pernambuco no
Livro de Registro das Formas de Expressão.

Brasília, 3 de dezembro de 2014
Maria Cecília Londres Fonseca
Conselheira
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MARACATU NAÇÃO

PARECER TÉCNICO

E

ste Parecer conclusivo trata da etapa de Instrução técnica do Processo no 01450.010232/2008-04 relativo ao
pedido de Registro do Maracatu Nação como Patrimônio Cultural do Brasil, no Estado do Pernambuco, aberto
neste Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) em 7 de julho de 2008. O pedido de Registro foi feito pelo
então governador de Pernambuco, Sr. Eduardo Henrique Accioly Campos. Acompanha o requerimento o Memorando
no 0567/2008 da Superintendência do Iphan em Pernambuco, com a documentação sobre o bem e a avaliação técnica
preliminar realizada pelo Núcleo do Patrimônio Imaterial dessa Superintendência.

Instaurado o processo administrativo, a proposta inicial para o Registro dos quatro folguedos pernambucanos – Maracatu
Rural (ou Baque Solto), Maracatu Nação, Cavalo-marinho e Caboclinhos – foi apreciada pela Câmara do Patrimônio
Imaterial em suas 10a e 11a Reuniões, em 17 de abril e 16 de maio de 2008, que deliberou pela pertinência da proposta,
mas com a ressalva de que fossem realizadas pesquisas separadamente. Dessa forma, foram abertos quatro processos de
Registro, tendo sido todos aprovados pela Câmara. Em seguida, deu-se início a Instrução técnica do Processo, utilizando
como metodologia o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). As pesquisas ficaram a cargo da Fundação do
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).
Ao analisarmos o processo para emissão deste Parecer Técnico conclusivo, notamos que o pedido de Registro era do próprio
governador do Estado de Pernambuco, na época, Eduardo Campos. Contudo, segundo o art. 22 do Decreto no 3.551/2000
este não é parte legítima para propor o Registro. Entramos em contato com a área de Patrimônio Imaterial do governo do
Estado de Pernambuco, e foi emitido, no dia 29 de setembro de 2014, ofício do Secretário de Cultura do Governo de Estado
de Pernambuco no qual solicita o Registro do Maracatu Nação.
A Nota Técnica no 002/2013/ROS/Iphan-PE/Minc da Superintendência do Iphan em Pernambuco aponta que a documentação
produzida na Instrução técnica está em conformidade com o Decreto no 3.551/2000 e com a Resolução no 001/2006.
Portanto, dá conta da produção e da sistematização de conhecimentos sobre o bem cultural em tela. Constam abaixo os
documentos enviados no requerimento de Registro acrescidos àqueles produzidos pela Instrução técnica:
> Anexo 1 – depoimentos orais enviados com o pedido de Registro;
> Anexo 2 – Dossiê de Registro do Maracatu Nação;
> Anexo 3 – Relatório Analítico do INRC do Maracatu Nação;
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> Anexo 4 – INRC do Maracatu Nação Vol. 1: Fichas de Identificação de Sítio;
> Anexo 5 – INRC do Maracatu Nação Vol. 2: Anexo 2 – Registros Audiovisuais;

Foto da esquerda:
Guilherme Labonia,
2012.

> Anexo 6 – INRC do Maracatu Nação Vol. 3: Anexo 3 – Bens Culturais inventariados e fichas de Celebrações
do Sítio;

Foto acima:
Patrícia Araújo, 2012.

> Anexo 7 – INRC do Maracatu Nação Vol. 4: Fichas de Formas de Expressão, Ofícios e Modos de Fazer do Sítio;
> Anexo 8 – INRC do Maracatu Nação Vol. 5: Recife. Ficha de Localidade. Anexo 3 – Bens Culturais Inventariados
e Anexo 4 – Contatos;
> Anexo 9 – INRC do Maracatu Nação Vol. 6: Recife. Fichas de Celebrações e Edificações;
> Anexo 10 – INRC do Maracatu Nação Vol. 7: Recife. Fichas de Formas de Expressão;
> Anexo 11 – INRC do Maracatu Nação Vol. 8: Recife. Fichas de lugares;
> Anexo 12 – INRC do Maracatu Nação Vol. 9: Olinda – todas as fichas;
> Anexo 13 – INRC do Maracatu Nação Vol. 10: Igarassu e outras localidades – todas as fichas;
> Anexo 14 – INRC do Maracatu Nação: Versão Digital. Relatório Analítico, Dossiê, Fichas e Anexos (DVD);
> Anexo 15a – videodocumentário 20 min (DVD);
> Anexo 15b – videodocumentário 45 min (DVD);
> Anexo 15c – videodocumentário 60 min (DVD);
> Anexo 16 – INRC do Maracatu Nação: fotografias (DVD);
> Anexo 17 – INRC do Maracatu Nação: entrevistas em áudio (DVD);
> Anexo 18a – documentário imagens brutas 1 (DVD);
> Anexo 18b – documentário imagens brutas 2 (DVD);
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> Anexo 18c – documentário imagens brutas 3 (DVD);
> Anexo 18d – documentário imagens brutas 4 (DVD);
> Anexo 18e – documentário imagens brutas 5 (DVD);
> Anexo 18f – documentário imagens brutas 6 (DVD);
> Anexo 19 – INRC do Maracatu Nação: versão digital. Relatório Analítico, Dossiê, Fichas, Anexos e Fotografias
(pen-drive);
> Anexo 20 – termos de autorização de uso de imagem;
> Apenso 1 – CD – Maracatu Nação Tigre – Axé Opé Ofá;
> Apenso 2 – CD – Polo Cultural da Bomba do Hemetério;
> Apenso 3 – CD – Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu 180 anos;
> Apenso 4 – CD – Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife;
> Apenso 5 – DVD – Clipe Belas Catitas, Maracatu Leão Coroado;
> Apenso 6 – DVD – Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco, Grupo especial. Carnaval 2012;
> Apenso 7 – Livreto – Polo cultural da Bomba do Hemetério;
> Apenso 8 – Livro – Maracatu, Baque Virado e Baque Solto. Série Batuque Book;
> Apenso 9 – Livro – Maracatu Leão Coroado;
> Apenso 10 – Fôlderes, convites e cartões de contato.

A PESQUISA DO MARACATU NAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
O Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) do Maracatu Nação foi realizado pela Fundação do Patrimônio
Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e pelo Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário (Cetap).
O trabalho de campo e atividades de documentação do bem foi realizado no período de novembro de 2011 a dezembro
de 2012. Todo o trabalho foi acompanhado pela Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco (Amanpe), instituição
criada em 2009. A pesquisa contou com equipe multidisciplinar com experiência em pesquisas sobre o Maracatu Nação –
parte dos integrantes também possui experiência como participante dos maracatus, seja no cortejo (como dançarinos ou
costureiros) ou no batuque, e dois integrantes da equipe integravam a diretoria da Amanpe. Esta composição da equipe
proporcionou bom trânsito durante a pesquisa nas sedes, ensaios e atividades dos Maracatus.
A pesquisa definiu como Sítio a Região Metropolitana do Recife recortando os Municípios de Recife, Olinda, Igarassu e
Jaboatão dos Guararapes, tendo aprofundado a identificação em cada uma dessas Localidades. Para delimitação do Sítio e
das Localidades, foi levado em consideração, estritamente, o critério da localização das sedes dos Maracatus Nação.
O relatório analítico do INRC afirma que fora dessas Localidades não se encontram Maracatus Nação no sentido evidenciado
e delimitado pela pesquisa. Os debates por parte da equipe acerca do que define o Maracatu de Baque Virado ou como
reconhecer o Maracatu Nação foram intensos ao longo da pesquisa, principalmente por evidenciarem um campo de conflito
de fronteiras identitárias em disputa.
[...] Maracatu Nação, entendido como uma forma de expressão que congrega relações comunitárias,
compartilhamento de práticas e memória, e relação com o sagrado, além das características do bem como forma de
expressão, ou seja, um cortejo real que durante o carnaval congrega uma corte e um grupo musical constituído de
instrumentos de percussão (grifos meus – Relatório Analítico do INRC, p. 12).
A ênfase na delimitação deste “Maracatu Nação” recaiu sobre as relações comunitárias, os fundamentos religiosos e
o processo histórico de conformação destes grupos nos quais a identificação se debruçou. Do outro lado da fronteira,
encontram-se os grupos percussivos, conjuntos que se expressam por meio da linguagem musical do Maracatu de
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Baque Virado e se encontram, atualmente, não apenas no Estado do
Pernambuco, como também em muitos estados do Brasil e em outros
lugares do mundo. Muitos desses grupos percussivos reivindicam o
estatuto de Maracatu Nação, mas as diferenças entre essas categorias em
disputa puderam ser elucidadas por meio da pesquisa.
Ainda em relação ao recorte, o relatório apontou sobre a existência de
Maracatus no Ceará que, apesar de possivelmente terem se originado nos
grupos pernambucanos, conformaram características próprias, de modo
que se pode reconhecê-los como uma forma de expressão independente
dos Maracatus Nação de Pernambuco. (Relatório Analítico do INRC, p. 12)
Outros projetos desenvolvidos por membros da equipe de pesquisa
contribuíram para reflexão e definições dos usos do INRC deste bem,
como as Formas de Expressão da Cultura Imaterial de Pernambuco
(2007 – projeto contemplado por edital do Iphan) e o Inventário
Sonoro dos Maracatus Nação de Pernambuco e História e Memória dos
Maracatus Nação de Pernambuco (2010/2011), ambos contemplados
por edital do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura/
PE). Além de outros artigos, teses e dissertações que foram produzidos
por membros da equipe. O projeto Tradições e Traduções: a cultura
imaterial em Pernambuco, financiado pelo Iphan, também contribuiu
para o levantamento preliminar e o arrolamento dos bens associados aos
Maracatus Nação.
O trabalho de campo consistiu em observações dos ensaios realizados
nas sedes dos grupos e na Rua da Moeda, no bairro de Recife. Durante
o período carnavalesco, foram observadas diversas apresentações dos
Maracatus Nação, com especial atenção nas celebrações consideradas
mais importantes, como a Abertura do Carnaval, o Concurso das
Agremiações Carnavalescas e a Noite dos Tambores Silenciosos do Recife.
Esses eventos possuem grande relevância para os grupos, por se tratarem
de momentos que proporcionam visibilidade social e midiática para os
Maracatus.
Após o Carnaval, momento em que as nações de Maracatu encerram a
intensa agenda de apresentações, iniciou-se a fase de entrevistas. Foram
realizadas entrevistas com representantes de todos os grupos de Maracatu Nação inventariados e, durante os debates e
reuniões ocorridos entre a equipe, percebeu-se a necessidade de fazer algumas entrevistas com os grupos percussivos, bem
como outras pessoas de referência para o entendimento deste campo. Ao todo, foram realizadas 46 entrevistas. No total,
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Guilherme Labonia,
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foram inventariadas 26 nações de Maracatu pertencentes ou não à Amanpe. Foi feita uma descrição pormenorizada dos
elementos que compõem esses Maracatus, como musicalidade e performance, sua caracterização atual, fatores históricos
e lugares considerados simbólicos pelos maracatuzeiros.
Ao longo do processo, percebeu-se a necessidade de incluir as sedes das agremiações no conjunto das descrições, o que
resultou em um retorno ao campo para visitar as sedes com a finalidade de levantar informações acerca do estado de
conservação do espaço, da ambiência e da estrutura arquitetônica, permitindo avaliar em que medida elas atendem às
necessidades dos grupos, bem como às dinâmicas às quais esses Maracatus estão inseridos em seu entorno. Apesar de
importante elemento de distinção dos Maracatus Nação, o inventário não se aprofundou na complexidade da relação dos
grupos com o sagrado, seja através da religião dos orixás, da jurema ou da Umbanda. Os entrevistados, em alguns casos,
demonstraram resistência ou constrangimento em responder a algumas das questões do inventário. Por isso, optou-se
por levantar elementos mais superficiais, respeitando a importância que o segredo tem para as pessoas praticantes de tais
religiões. A questão não comprometeu o entendimento do bem inventariado – o Maracatu Nação.
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MARACATUS NAÇÃO IDENTIFICADOS DISTRIBUÍDOS POR LOCALIDADES
LOCALIDADE
RECIFE

GRUPO

FUNDAÇÃO

Maracatu Nação Elefante (extinto)

1805

Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife

1910

Maracatu Nação Porto Rico

1916

Maracatu Nação Sol Nascente

1920

Maracatu Nação Almirante do Forte

1931

Maracatu Nação Cambinda Estrela

1935

Maracatu Nação Encanto do Pina

1980

Maracatu Nação Linda Flor

1984

Maracatu Nação Lira do Morro da Conceição

1986

Maracatu Nação Gato Preto

1989

Maracatu Nação Estrela Dalva

1990

Maracatu Nação Leão da Campina

1997

Maracatu Nação Encanto da Alegria

1998

Maracatu Nação Encanto do Dendê

1998

Maracatu Nação Raízes de Pai Adão

1998

Maracatu Nação Tupinambá

1998

Maracatu Nação Rosa Vermelha

2001

Maracatu Nação Oxum Mirim

2002

Maracatu Nação Centro Grande Leão Coroado

2010 (1863)

Maracatu Nação Leão Coroado

1863

OLINDA

IGARASSU
JABOATÃO DOS GUARARAPES

Maracatu Nação de Luanda

1997

Maracatu Nação Axé da Lua

1998

Maracatu Nação Tigre

2009

Maracatu Nação Estrela de Olinda

2003

Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igarassu

1824

Maracatu Nação Aurora Africana

2001

O MARACATU NAÇÃO DE PERNAMBUCO
O Maracatu Nação, também conhecido como Maracatu de Baque Virado, é uma manifestação artística da cultura
popular e carnavalesca da Região Metropolitana do Recife em que um cortejo real desfila pelas ruas, acompanhado
de um conjunto musical percussivo. Composto majoritariamente por negros e negras, os Maracatus Nação podem
ser remontados às antigas coroações de reis e rainhas congo (Dossiê, p. 9).
O Maracatu Nação pode ser definido como uma forma de expressão que conjuga um conjunto musical percussivo a um
cortejo real contendo rei, rainha, calunga e damas de paço, entre outros personagens. O momento de maior destaque dos
grupos de Maracatu Nação consiste na saída às ruas para desfiles e apresentações no Carnaval. Esses grupos pertencem a
comunidades que estão situadas, em sua maioria, nos bairros periféricos da Região Metropolitana de Recife.1 Esta região segue
uma tendência centro-periferia de outras capitais brasileiras. Na qual o crescimento populacional, associado à segregação
social, empurra as populações mais pobres para áreas mais vulneráveis, onde há grande carência de equipamentos urbanos
de qualidade e baixos índices de desenvolvimento humano marcados pela desigualdade social.
1. Para melhor apreciação dos aspectos socioeconômicos da Região Metropolitana de Recife, vide Ficha Identificação de Sítio – INRC Maracatu Nação,
volume 01 (PE/01/1, 2, 3, 4/2012/F10/01), bem como as Fichas de Identificação das Localidades Recife, Igarassu, Olinda e Jaboatão dos Guararapes também
inventariadas por este INRC.
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classe média interessadas por essa expressão. Ao longo do ano também acontecem ensaios, festas de aniversário e outras
apresentações fora do Carnaval nos quais os Maracatus Nação integram suas comunidades.
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Atualmente os grupos de Maracatu Nação recebem pessoas de “fora” dessas comunidades de periferia, pessoas de

O Dossiê de Registro dessa forma de expressão recai com ênfase na afirmativa de que o Maracatu Nação é um fenômeno
sócio-histórico e cultural circunscrito a algumas cidades de Pernambuco (no caso, aquelas inventariadas pelo INRC: Recife,
Olinda, Igarassu e Jaboatão dos Guararapes), ainda que existam grupos que toquem Maracatu por todo o país e mesmo
em outras cidades do mundo.
O que define o Maracatu Nação nos termos apresentados no Dossiê, para além sua expressão musical e de performance,
incide justamente no compartilhar de práticas e na participação de indivíduos em uma comunidade de memória, bem como
um forte vínculo desses grupos com religiões de matriz africana. A despeito do autorreconhecimento entre os grupos que
se consideram “tradicionais”.

As nações de África e coroação de reis de Congo

Ribeira do mar dos arrecifes dos navios
Por tua beleza a que te reverencio
Vim da África e Angola
Eu aqui fui coroado
Nação negra do congo
do povo de Nossa Senhora Rosário
Aos pretos vou cantando a minha loa...

Antes de nos debruçarmos sobre o momento que começam a surgir os primeiros relatos sobre a existência das nações
de Maracatu no Recife, no início do século XIX, buscamos compreender um pouco do que era entendido por nação,
Maracatu(s), reis de congo e irmandades do Rosário no período entre os séculos XVI e XIX. Para tanto, utilizo algumas das
digressões colocadas por Julia Tsezanas na tese de mestrado O Maracatu de Baque Virado: história e dinâmica cultural2 que
analisa documentos, estudos historiográficos e do folclore que tratam das festas e dos cortejos realizados para reis negros
no âmbito das irmandades do Rosário de Pernambuco.
Cortejos em homenagem a reis negros existiram em quase todo o período colonial, e ainda existem reminiscências em
práticas atuais, claro que não de forma imutável. Na América Portuguesa, a eleição de reis negros e sua comemoração
festiva estiveram mais difundidas no século XVII. Esses reinados negros eram constituídos por representantes eleitos entre
os negros libertos e escravos associados, configurando comunidades étnicas e religiosas. Os representantes, chamados de
reis do Congo, possuíam papel simbólico e político e eram homenageados quando de sua eleição e sua coroação. Esse título
era reconhecido, em alguma medida, pelas autoridades locais do Império Português.
Até o século XIX, as festas de coroação ocorriam, em grande parte, nos dias de santos nas irmandades católicas negras,
as “irmandades de homens pretos”. As irmandades católicas se constituíam em associações leigas que congregavam fiéis
em tono de um santo padroeiro e de uma rotina religiosa e social, refletindo em sua composição distinções sociais, raciais
e étnicas locais. Seu auge ocorre no século XVIII. Foram instituídas, em maior quantidade, nos atuais estados de Minas
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Essas irmandades acabam por assumir responsabilidades políticas,
sociais e religiosas, como a construção de igrejas, culto de seus oragos, festas em homenagem aos santos e procissões, além
do auxilio mútuo, por exemplo, para a compra de cartas de alforria. Esses compromissos funcionavam como instrumentos
reguladores que garantiam a oficialidade das irmandades perante as autoridades.
2. TSEZANAS, Júlia Pittier. O Maracatu de baque virado: história e dinâmica cultural. São Paulo. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo (USP), 2010.
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No litoral da colônia, era comum que essas congregações agrupassem negros de uma mesma origem étnica, de uma
mesma nação. Em Pernambuco, existiram tanto irmandades destinadas a uma etnia exclusiva quanto abertas ao ingresso
de qualquer outro indivíduo. Essas associações “mistas”, porém, armazenavam grande potencial de conflito, tendo em
vista que as distinções étnicas poderiam aparecer no seio das confrarias e que indivíduos de uma ou outra nação africana
poderiam gozar de determinados privilégios.
Este termo, nação, foi usado, inicialmente, pelos administradores da Coroa Portuguesa e comerciantes para identificar
grupos de procedência africana. Faziam isso com base em um sistema que inter-relacionava povos, territórios, rotas e portos
envolvidos no tráfico negro, além das especificidades culturais e linguísticas. Entretanto, a utilização do termo passou por
um processo de ressignificação no próprio contexto do Brasil escravista. Essa origem “geográfica” passa a ser valorizada
em seus aspectos culturais para delimitar grupos sociais negros criados no contexto colonial. Ou seja, novas identidades são
construídas a partir dessas organizações na situação de dominação. Como exemplo, na Bahia a utilização das categorias
jeje, nagô e angola configuraram denominações brasileiras para povos “importados” de África no contexto da escravização.
No Maracatu de Baque Virado, ou o chamado Maracatu Nação, o conceito de nação tem um significado especial atribuído
pelas pessoas envolvidas na manifestação e para sua própria existência. Porque configura uma estrutura básica de associação
entre aqueles que participam de um conjunto de práticas. “Ser uma nação é o que dá ao Maracatu a propriedade de ser
tradicional” (TSEZANAS, p. 22). Pois, para além das hipóteses que conectam essas manifestações a nações vindas de África, é
o que lhe confere o atributo de distinção frente a outros grupos que surgem sob a influência dessa musicalidade que também
é ímpar. Em algum nível, essa distinção se reflete em um compromisso com práticas do passado e com sua continuidade.
Em Pernambuco, no século XIX, eram chamados de nações, grupos ou reuniões de negros que se reuniam para batucar,
principalmente em dias de festa em devoção a Nossa Senhora do Rosário, e a prática que executavam era denominada
Maracatu. Tsezanas supõe que os Maracatus sejam chamados, atualmente, de Nações por essas ligações com as irmandades
de homens negros em Pernambuco e seus reinados festivos. Já que essas estruturas de associação de irmandades e reinados
negros eram permeadas por distinções de identidades entre os grupos chamados de Nações.
No século XVIII, havia uma intensa atividade das associações de homens pretos composto por irmandades, corporações de
ofício e grupos militares que eram bastante influentes na vida social do Recife. Como exemplo, a Irmandade do Rosário
de Santo Antônio do Recife foi uma das mais ricas da cidade no período. Dentro de sua estrutura, havia na hierarquia cargos
em nível administrativo e aqueles compostos por títulos de nobreza, cujo o mais alto era de rei de Congo. Em sua alçada
se organizava uma extensa e complexa rede de hierarquias e influências (TSEZANAS, p. 24). Essa ligação entre Reinados do
Congo e Irmandades de Nossa Senhora do Rosário parece ter sido um padrão associativo que marcou as sociabilidades negras
do Brasil colonial. O rei de Congo foi um importante representante do poder político e simbólico nesse contexto, capaz de
aglutinar identidades, sociabilidades e articular politicamente comunidades de africanos e descendentes. Nas primeiras décadas
do século XIX, muitos desses títulos hierárquicos passam a ser suprimidos pelas autoridades locais, o que também revela a
força que essas associações representavam nesse contexto. As instituições de reis negros ligadas às irmandades começam a se
tornar mais raras, ao mesmo tempo que na imprensa a palavra Maracatu passa a ser identificada com os batuques.
O Maracatu Nação é um produto histórico advindo dos reinados negros e das festas de coroação de seus reis, mas também
não é o único. Outras manifestações, outros festejos e outros folguedos populares afro-brasileiros estão relacionados a
estas estruturas, como os congos, as congadas e os moçambiques presentes em vários estados brasileiros atualmente.
Em seu momento festivo, o Maracatu Nação se apresenta em cortejo e revela muitas semelhanças com os séquitos que
acompanhavam os reis negros em dias de comemoração. Entretanto, buscar criar linhas genealógicas para precisar a
origem histórica, com marcos bem definidos, entre esses reinados de homens negros e sua possível continuidade nas
representações de reis e rainhas de Maracatu, parece ser um empreendimento sem sentido.
A segunda metade do século XIX compreende o período em que a literatura anuncia o aparecimento dos Maracatus
desligados das irmandades e dos reis de nação e a migração de sua festa para o Carnaval. Este período ainda parece
confuso no ponto de vista da historiografia, levando em consideração que muitos documentos históricos ainda apresentam
vínculos das festas do Rosário a reuniões de negros vulgarmente chamadas de Maracatus. Com a alteração das relações
escravistas a partir de 1850, com o fim do tráfico negro, esses agrupamentos de negros que se reuniam em nações para
batucar e fazer festa despertaram mais desconfiança e estado de alerta por parte das elites. Esse processo de dissociação
das manifestações festivas, chamadas atualmente de Maracatus, daquelas práticas realizadas pelas irmandades, parece um
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Como aponta o INRC do Maracatu Nação,3 o fim da escolha de reis congo não significou o término da coroação de reis
e rainhas dos Maracatus, realizada agora por membros dos grupos, possivelmente em frente à Igreja de Nossa Senhora
do Rosário dos Homens Pretos no bairro de Santo Antônio. Uma breve notícia do Jornal do Recife no dia 3 de março de
1922 mostra que a rainha do Maracatu Dois de Ouro tinha sido coroada pelo Maracatu Leão Coroado na frente da Igreja
de Nossa Senhora do Rosário. Depois desta notícia, o INRC não conseguiu encontrar nenhuma outra mais que relatasse
celebração semelhante até a década de 1980. Com o surgimento do Maracatu Porto Rico, situado no Pina e sob o comando
de D. Elda, ela começa a circular a história de que teria sido coroada no interior da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Pretos, e que era, portanto, a única rainha viva e coroada na Igreja, agregando a si um grande capital simbólico.
Logo, o tema da coroação das rainhas volta a circular fortemente entre os maracatuzeiros e maracatuzeiras. A partir de
então, outras rainhas começam a agenciar suas próprias coroações. A coroação das rainhas tem servido para, em alguma
medida, agenciar a relação desses Maracatus com a tradicionalidade.
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processo que pode ter durado algumas décadas a partir de 1850, período também no qual as coroações de reis congos
entram em decadência.

Atualmente, a coroação de reis e rainhas trata-se de uma cerimônia pública, de caráter sacro, em que uma autoridade religiosa
(normalmente um pai de santo ou mãe de santo) impõe sobre a cabeça do rei e/ou rainha uma coroa. A celebração tem
sido acompanhada de performance do Maracatu Nação cuja rainha ou rei está se coroando. Antes da coroação entoam-se
cânticos aos orixás, entre os quais se destacam Exu e Iansã, além dos orixás patronos do rei ou da rainha que se coroaram.
Também existem rituais privados de purificação ligados à casa religiosa, a cujos pais e mães de santo pertencem. A cerimônia
de coroação confere ao rei ou à rainha e seu Maracatu grande valor simbólico, além de conferir ao rei ou à rainha legitimidade
entre seus pares. Atualmente, são diversas as rainhas coroadas, e tudo faz crer que a quantidade só tende a aumentar.

Relação com o sagrado 4
O Maracatu Nação é uma manifestação cultural que possui forte vínculo com a religiosidade, expressa por meio da relação
desses grupos com os Xangôs (denominação da religião dos orixás em Pernambuco), a Jurema sagrada (denominação
da religião de características afro-ameríndias, cultua mestres e mestras e caboclos, entre outras entidades) e a Umbanda,
bem como pelos símbolos que carregam e pelas práticas desenvolvidas pelos grupos. Esse vínculo é historicamente
constituído, apesar de que entre os maracatuzeiros existe a afirmativa que essa dimensão religiosa sempre foi intrínseca ao
Maracatu, sendo por eles naturalizada atualmente. De fato, a história das religiões de terreiro no Recife e sua relação com
os maracatus foram fortemente marcadas pela experiência da perseguição, sobretudo entre as décadas de 1920 e 1940.5
Atualmente, os vínculos religiosos são expressos de forma mais explícita e pelos maracatuzeiros valorizados como símbolo
da tradicionalidade do Maracatu Nação.
A religiosidade dos maracatus se revela por meio de símbolos, personagens da Corte, toadas e modos de execução dos
baques, entre outras práticas que serão vistas mais adiante. Pode se dizer que, entre esses, o que expressa o caráter sagrado
de forma mais marcante são as calungas,6 bonecas negras carregadas pelas damas de paço durante o cortejo. As calungas
são consideradas o ícone do fundamento religioso, pois são elas que carregam o axé (espécie de energia vital e positiva)
de cada Maracatu Nação – além disso, consideradas o marco identitário dos grupos. Essas bonecas recebem obrigações
religiosas em rituais de consagração. As obrigações religiosas7 são celebrações realizadas pelos Maracatus Nação no intuito
de obter proteção. Nesses momentos, realizam-se oferecimentos às calungas, aos orixás, às entidades da Jurema, aos eguns
(espíritos ancestrais) e também aos instrumentos e outros artefatos carregados pelos Maracatus, como coroas, estandartes
e pálio. Os artefatos, orixás e entidades que recebem obrigações religiosas variam de grupo para grupo, com exceção das
calungas, que recebem obrigações religiosas em todos os grupos, bem como as formas de execução dessas obrigações são
distintas. As pessoas que passam por determinadas consagrações ou são responsáveis por segurar ou tocar instrumentos

3. Ficha de identificação celebrações do Sítio – bem cultural: coroação de rei e rainha (PE/01/00/12/F20/01).
4. Para mais informações sobre a relação com a religiosidade vinculada ao Maracatu Nação, ver Dossiê – Maracatus Nação e Religião: fronteiras do sagrado
(p. 114-132).
5. Dossiê, p. 42-45.
6. Ficha de identificação formas de expressão do Sítio – bem cultural: calunga (PE/00/01/12/F40/03).
7. Ficha de identificação celebrações do Sítio – bem cultural: obrigações religiosas (PE/00/01/12/F20/02).
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e objetos consagrados devem manter um resguardo e passam por determinadas restrições. Os vínculos também podem
ser evidenciados pelas sedes dos Maracatus Nação, que por vezes são terreiros do Xangô ou da Jurema. Das 27 nações de
Maracatu pesquisadas, 10 delas abrigam terreiros. Nos outros casos, as obrigações são realizadas em terreiros associados
ao Maracatu Nação ou mesmo acontecem dentro da sede, ainda que ela não seja um terreiro. Em geral, as lideranças
dos Maracatus Nação, como reis, rainhas, mestres de batuque ou presidentes são integrantes de terreiros, possuindo ou
não cargos nas religiões. Também é comum que o restante dos maracatuzeiros frequente terreiros vinculados ou não aos
Maracatus Nação, apenas como participantes ou como iniciados na religião.
As toadas e os baques na parte musical dessa expressão igualmente refletem as dimensões do sagrado. As toadas fazem
referências, homenageiam e evocam entidades e elementos dessa religiosidade. Atualmente, essa dimensão se torna
mais explícita nas letras das músicas e nos discursos dos maracatuzeiros. O que anteriormente era deixado subentendido
devido ao preconceito e à perseguição que sofriam os praticantes de religiões de matrizes africanas torna-se elemento da
construção dessa identidade e do sentimento de pertencimento ao grupo.

UM BREVE HISTÓRICO DO MARACATU NAÇÃO
O que torna historicamente os Maracatus Nação uma forma de expressão específica, enraizada em Pernambuco, é uma
série de confluências que vai além das festas de coroação de reis e rainhas congo, às quais se deve agregar também as
procissões dedicadas a Nossa Senhora do Rosário e também as batucadas e os sambas tão comuns pelas cidades do Recife
do século XIX. Assim, não é imputada aos Maracatus uma origem única e linear, mas se acredita que sejam oriundos de
uma confluência de práticas e costumes de negros e negras dessa região e que paulatinamente, ao longo do século XIX,
confluem para o carnaval (Dossiê, p. 39).
Nos anos finais do século XIX e adentrando as primeiras décadas do século XX, assistiu-se em Recife a um movimento que
buscava estabelecer o controle social em torno de vários tipos de divertimentos populares que se expressavam nas ruas da
cidade (Dossiê, p. 40). O Carnaval se encontrava no epicentro desta questão. Os blocos, troças, maracatus e caboclinhos foram
instados a desfilar “ordeira e civilizadamente” em espaços da cidade, seguindo traçados preestabelecidos, consequência
de uma percepção de que essas manifestações eram momentos propícios para a explosão de violência, brigas e arruaça.
Desde meados do século XIX, as posturas municipais da cidade de Recife insistiam em proibir os batuques dos negros,
enquanto estes teimavam em mantê-los, revelando que, entre proibições, conflitos e batidas policiais, as práticas culturais
de negros e negras, fossem elas batuques religiosos ou festivos, como os Maracatus, encontravam nos interstícios sociais
espaços para negociação e manutenção de suas práticas. Ao final do século XIX, a ideologia do branqueamento e as
aspirações da elite, ao se assemelharem ao modelo de civilização europeia, forneceram suporte para perseguições e
estratégias disciplinares das manifestações da cultura popular, notadamente as afrodescendentes (Dossiê, p. 40).
Nesse contexto, a transferência desses divertimentos para o espaço do Carnaval sinaliza que os grupos de afrodescendentes
elaboraram estratégias para a manutenção de suas práticas e ao mesmo tempo as dinamizaram, no intuito de permitir
sua resistência. Com as devidas licenças obtidas nas delegacias de polícia, Maracatus e outras agremiações garantiam o
direito de desfilarem pelas ruas da cidade durante o Carnaval, a despeito das críticas recebidas e acusações que apontavam
quão “bárbaros” eram. Os Maracatus apareceram por diversos anos, nas páginas dos jornais, como “coisas de negros
incivilizados” e que incomodavam os “cidadãos de bem” com arruaças e brigas e pelo barulho provocado pelos tambores.
Assim, conforme declinavam às antigas festas de coroações de reis e rainhas congo, os Maracatus encaminharam-se para o
Carnaval, momento em que tinham permissão legal para desfilar pelas ruas da cidade. Por meio do Carnaval, os grupos de
Maracatu encontraram espaço legal não só para desfilarem nas ruas durante o tríduo momesco, mas para ensaiar durante
todo o ano (Dossiê, p. 41).
Notícias de jornais e ofícios policiais permitem compreender que não eram assim tão poucos os grupos (em alguns
momentos, mais de dez grupos requereram às autoridades policiais licença para desfilar no Carnaval de Recife entre o fim
do século XIX e o início do XX). Isso leva a supor que se tratava de uma manifestação cultural importante para quem a
fazia, já que demandava grandes esforços para se colocar numa sociedade que a via com muito preconceito. O Carnaval
permitia que os grupos de Maracatu ganhassem visibilidade nessa sociedade que teimava em prever para um futuro breve
o seu desaparecimento (Dossiê, p. 42).

Foto da esquerda:
Patrícia Araújo, 2012.
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Folcloristas e intelectuais consideravam os Maracatus fadados ao desaparecimento. Já que não se podia fazê-los sumir por
um decreto policial, os Maracatus deveriam desaparecer por se tratar de uma “reminiscência africana” de um passado
escravista e, por isso, estariam com a sua morte anunciada. Por esse motivo, essa expressão cultural estava associada à
tristeza, à melancolia e à indolência. Junta-se a isso o preconceito em relação às religiões praticadas por esses grupos.
As perseguições aos “cultos” ou “seitas” aumentaram progressivamente nas décadas de 1920 e 1930. No governo
de Agamenon Magalhães (1937-1945), centenas de casas ou terreiros foram fechados e seus sacerdotes, expostos à
humilhação pública nas páginas dos jornais. Muitos maracatuzeiros foram alvo de perseguição no período, pois a polícia
constantemente os acusava de estarem usando as licenças policiais dos Maracatus para esconder cerimônias religiosas
(Dossiê, p. 44). Requerer licença para ensaiar Maracatu permitia aos pais e mães de santo estabelecer estratégias para
ocultar suas práticas religiosas. Por décadas os grupos ocultaram seus vínculos com as religiões para despistar a coerção
policial ou mesmo pelo preconceito que sofriam.
Nas décadas de 1940 e 1950 do século XX, folcloristas, carnavalescos, brincantes, artistas de nome e intelectuais buscam
enaltecer símbolos que pudessem constituir a identidade pernambucana. Assim, tratam de legitimar elementos da cultura
que consideravam autênticos e legítimos, e que representassem o modo de ser local, afirmação de uma identidade regional.
As manifestações da cultura popular, como o Frevo e o Maracatu, são alçadas como capazes de congregar virtudes,
sentimentos e emoções que representavam o povo pernambucano. São consideradas guardiãs de antigas tradições do
passado que não poderia se deixar morrer. Nesse processo, o Maracatu, paulatinamente, ganha visibilidade no meio
intelectual e artístico, sendo inspiração para obras de artistas plásticos e poetas. Ao mesmo tempo os responsáveis pelo
Carnaval organizam concursos musicais para escolher Frevos e Maracatus que iriam animar foliões naqueles anos.
Ao final da década de 1940, o Maracatu já era visto como uma manifestação cultural das mais tradicionais de Pernambuco,
e não mais aparecem considerações pejorativas sobre as práticas desses negros e negras que, contudo, ainda eram
considerados tristes e melancólicos, e que pendiam ao desaparecimento na visão dos intelectuais da época (Dossiê, p. 46).
Apesar de ter alçado nesse período da afirmativa pejorativa de “batuque de negros incivilizados” o status de manifestação
cultural representativa da identidade pernambucana, o prognóstico de que os maracatus corriam sérios riscos de
desaparecer ainda rondava os grupos que ainda se mantinham atuantes na década de 1960. A condição socioeconômica
das pessoas que participavam das manifestações continuou precária, e os grupos continuaram tendo dificuldades para
colocar o Maracatu na rua. Salienta-se, também, que o interesse que a intelectualidade teve pelo Maracatu não fez com
que a sociedade mais ampla passasse a dar mais atenção aos Maracatus Nação. Essa situação levaria mais algumas décadas
para se modificar (Dossiê, p. 79).
A trajetória de Dona Santa, rainha emblemática e reconhecida como referência de memória para os maracatuzeiros, e o
histórico de seu Maracatu, o Elefante – este foi estudado pelo maestro César Guerra-Peixe quando esteve no Recife nos
anos 1940, e resultou na obra Maracatus do Recife,8 publicado em 1955 – revelam um pouco do curso percorrido pelos
maracatus até que alcançassem o prestígio dos dias atuais.
Dona Santa, mãe de santo e juremeira, é tida como exemplo de conduta ética e mantenedora da tradição no meio
maracatuzeiro. Junto com muitas outras mães e pais de santo, foi presa no início da década de 1930, em uma das centenas
de batidas policiais anunciadas nas páginas dos jornais do período, numa anunciada campanha de civilização dos “costumes
negros”, conforme consta nos arquivos do Dops. Com a mediação cultural promovida por intelectuais e agentes da cultura
popular, na década de 1940, Dona Santa é alçada a símbolo de uma ancestral tradição africana ainda viva em Recife. Ela
passa a se relacionar com grupos de intelectuais, como jornalistas, pesquisadores, escritores e autoridades locais, tornandose a ser tema de reportagens de revista e filme. A matriarca passou a representar não só os Maracatus, como também a
comunidade negra de Recife e dos terreiros. Como resultado de sua popularidade, o Maracatu Elefante se apresentava em
quase todos os eventos de autoridades e celebridades que visitavam Recife entre as décadas de 1940 e 1960.
Com a morte de Dona Santa, em 1962, e o desaparecimento do Maracatu Elefante, os rumos do Maracatu Nação em
Recife permaneceram cheios de incertezas sobre sua continuidade. A Comissão Pernambucana de Folclore, preocupada
com o possível desaparecimento dos Maracatus, incentiva a criação de um novo grupo, o Porto Rico do Oriente, de Eudes

8. Este estudo foi a primeira grande pesquisa que observa diversos aspectos do fazer dos Maracatus no período. Guerra-Peixe centra o foco no Maracatu
Elefante e observa alguns outros grupos. Este estudo mostrou-se central no INRC por ser único relato sistemático sobre muitos aspectos dos Maracatus no
período de 1930 a 1950.
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Chagas, cuja coroação foi arquitetada por Katarina Real.9 Foram anos difíceis aqueles, pois, mesmo com a criação da Noite
dos Tambores Silenciosos, pelo jornalista Paulo Viana, os Maracatus não alcançavam sucesso no Carnaval, uma vez que as
escolas de samba atraíam a atenção do público e dos brincantes (Dossiê, p. 50).
Na década de 1980, novos elementos contribuíram para que o Maracatu fosse visto sob nova perspectiva. Em primeiro
lugar, os movimentos negros atuantes na Região Metropolitana do Recife definiram estratégias de valorização da cultura
negra, e, em alguns momentos desses anos, apostaram nos Maracatus, investindo esforços e participando diretamente dos
grupos. Como exemplo, jovens militantes do movimento negro passaram a frequentar o Maracatu Leão Coroado, bem
como passaram a valorizar eventos em que os negros estivessem presentes, como a Noite dos Tambores Silenciosos.
Outras iniciativas, como a criação de políticas públicas voltadas à cultura popular, também incentivaram a criação de grupos
culturais, como o Balé Popular do Recife e o Maracatu Nação Pernambuco – este grupo composto por jovens artistas
contribuiu para difundir e quebrar o estigma que incidia sobre os Maracatus como manifestações obsoletas e antiquadas.
O Maracatu Nação Pernambuco, por apresentar uma linguagem e uma estética revigoradas, tendo como diferencial um
espetáculo de palco, além de realizar cortejos com batuque e corte, atraiu muitos jovens para ouvir, como também tocar
Maracatu. Assim, proporcionou maior atenção para essa expressão cultural e acabou por contribuir para visibilidade dos
grupos de Maracatu Nação “tradicional” perante a classe média.
Nesse mesmo sentido, no início dos anos 1990, surgiu a banda pernambucana Chico Science e Nação Zumbi, que misturava
rock, hip-hop e outros ritmos a elementos das culturas populares pernambucanas como Maracatu Nação e de Orquestra,
Caboclinho, Ciranda e Cavalo-marinho, entre outros. Essa banda tornou-se famosa por todo o Brasil e passou não só a
divulgar, como também a ser associada ao ritmo do Maracatu. A batida do Maracatu presente nas músicas dos mangueboys
foi sucesso incontestável, sendo referência na música popular e contemporânea brasileira até os dias atuais. Além disso,
também contribuiu para que as nações de Maracatu se tornassem mais visíveis, e o Maracatu, que era tido como coisa de
gente velha, é rapidamente renovado. O movimento que tornaria o Maracatu Nação disseminado por todo o Brasil perpassa
pelo interesse de jovens, inspirados pelas novas referências que surgiram, em atuarem como batuqueiros nas nações de
Maracatu. Essa expressão cultural passa, assim, por um interessante fenômeno de rejuvenescimento.
Algumas das Nações de Maracatu e seus mestres, como o Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, tornam-se conhecidas
para além do universo carnavalesco pernambucano e são convidadas a dar oficinas e participar de encontros por todo o
Brasil e mesmo na Europa. Nesse contexto, surgem, em Recife, Olinda e arredores, além de outros estados do Brasil e
lugares do mundo, grupos culturais que, a exemplo do Maracatu Nação Pernambuco, passam a executar o ritmo do
Maracatu, possuindo por vezes também um corpo de dança e, em alguns casos, corte real. Esses grupos muitas vezes se
autodenominam Maracatus; entretanto, são considerados, pela maioria dos maracatuzeiros entrevistados, como grupos
percussivos ou ainda Maracatus parafolclóricos.

CARNAVAL, 10 DESFILES E CORTEJO
Relatos de memória levantados e alguns dos registros encontrados pelo INRC sugerem que, desde meados da década de
1940 até os anos 1980, o Carnaval é o período em que os Maracatus Nação saíam às ruas e tinham maior visibilidade.
Antes deste período se teve conhecimento de que os Carnavais se organizam na forma de brincadeiras de rua; não havia
financiamentos por parte do poder público, as agremiações arrecadavam recursos em casas de famílias, com políticos e
comerciantes, e em troca passam com a agremiação na frente dos estabelecimentos e residências durante o Carnaval.
Também era comum que as agremiações passassem em frente à sede dos jornais, para garantir espaço nas páginas dos
jornais do dia seguinte. Com o passar do tempo, as expectativas pelo desfile das agremiações aumentaram e as pessoas
passaram a aguardar ansiosas pelo momento em que os grupos passariam em determinados locais. Os jornais espalhados
pela cidade resolveram, então, organizar concursos em frente às suas sedes, para que o público pudesse votar nas
agremiações de sua preferência. Desse modo surgiram os primeiros roteiros a serem seguidos pelos Maracatus.

9. Katarina Real, antropóloga, atuante no contexto da cultura popular de Recife na década de 1960, importante por (res)situar os Maracatus Nação na cena das
agremiações carnavalescas que faziam o Carnaval do Recife. Salienta que, em 1967, existiam apenas quatro grupos em atuação após a extinção do Maracatu
Elefante. Atua também na articulação para a coroação de rainha e na guarda de objetos sagrados de Maracatus extintos.
10. Para informações sobre o histórico do Carnaval e o Maracatu Nação, ver Dossiê – Festas, batuques e carnaval: maracatus nação no século XIX (p. 37-42)
e Ficha de Identificação Celebrações Localidade Recife – Bem cultural: Carnaval do Recife (PE/01/01/12/F20/02).
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Em 1935, a Federação Carnavalesca de Pernambuco é fundada com o objetivo de regulamentar e organizar o Carnaval.
Esta organizou os grupos decidindo quem deveria receber maior ou menor recurso. Deste momento em diante as disputas
por recursos entre as agremiações de Carnaval em Recife só se acirrariam. Com os anos o Carnaval foi assumido pelo poder
público, que passou a tomar conta da Federação Carnavalesca e do Concurso das Agremiações Carnavalescas da Cidade
do Recife (nome oficial do concurso atualmente). Se hoje os Maracatus Nação estão no centro das atenções do Carnaval de
Recife, durante o século XX, principalmente nas décadas de 1960, 1970 e 1980, eles disputavam atenção com as escolas
de samba e os clubes de frevo e, nos anos 1990, as ruas são tomadas por blocos puxados por trios elétricos.
A cena cultural dos Maracatus Nação passaria a mudar de modo mais abrangente no início do século XXI. Nesse período
em que o ritmo do Maracatu já era muito conhecido pela cidade do Recife, Olinda e arredores, a Prefeitura da Cidade do
Recife resolve lançar um novo modelo de Carnaval que pudesse competir com os Carnavais de Salvador e do Rio de Janeiro
(Dossiê, p. 83).
Por conta da popularidade do ritmo do Maracatu, e mesmo das Alfaias, o Maracatu Nação é escolhido para ser o destaque
da celebração de Abertura do Carnaval, mas não só por sua popularidade, como também por ser uma manifestação da
cultura negra. Para representar a manifestação cultural, os escolhidos foram os Maracatus Nação considerados autênticos,
ou seja, aqueles presentes nas comunidades, compostos por pessoas negras em sua maioria (Dossiê, p. 83).
Este evento, organizado pela Prefeitura do Recife, ocorre em formato semelhante desde 2002. A Abertura do Carnaval11
tem como atração principal o percussionista Naná Vasconcelos e a presença de alguns Maracatus Nação. Todos os anos
a celebração é prestigiada por grande público que lota a Praça do Marco Zero, em Recife. Diferentemente do Concurso
das Agremiações Carnavalescas que congrega muitas pessoas das comunidades dos Maracatus, este evento atrai uma
grande quantidade de turistas oriundos das mais diversas regiões do Brasil e do mundo. Para a apresentação, são realizados
ensaios12 meses antes com este percussionista, que repassa os baques, as convenções e as toadas que serão realizadas na
abertura do carnaval. Esses ensaios também ocorrem nas comunidades dos Maracatus Nação que participarão do evento.
No princípio, dez Maracatus Nação foram convidados; e o critério convidados e o critério de escolha foram a quantidade
mínima de batuqueiros, que não poderia ser inferior a 30 integrantes.
As questões da necessidade de espetacularização dos Maracatus nas apresentações de Carnaval se mostram cada vez mais
evidentes e se acirram também no Concurso das Agremiações Carnavalescas com os quesitos mínimos e/ou obrigatórios
para participação e com aqueles quesitos que são avaliados pelos jurados. Com o passar do tempo muitos Maracatus,
buscando o sucesso no concurso, passaram a se adaptar ao gosto dos jurados, incluindo determinados elementos ou
mesmo deixando de lado outros, por falta de prestígio na avaliação.
O fato de os grupos concorrerem a prêmios em dinheiro no concurso e receberem cachês, tanto para participarem da abertura
do Carnaval quanto dos desfiles, acirram as disputas entre os grupos. Participam do concurso várias manifestações da cultura
popular divididas em 11 modalidades, cada uma delas divididas em: grupo especial, grupo 1 e grupo 2. Discute-se sobre uma
tendência a homogeneização dos grupos de Maracatu Nação imposta pelas pressões do concurso. Por outro lado, o poder
público afirma que colocar critérios rígidos no desfile, como a obrigatoriedade de alguns personagens, tem como intuito
preservar o formato considerado autêntico da manifestação. Por outro lado, não se pode negar a coerção que os modelos das
nações que mais foram campeãs e são favoritas do concurso exercem sobre as formas de expressão dos outros Maracatus.
A Noite dos Tambores Silenciosos13 é uma celebração que ocorre sempre na segunda-feira de Carnaval, no Pátio do Terço,
em frente à Igreja de Nossa Senhora do Terço. Os Maracatus Nação seguem pela Rua Vidal de Negreiros em direção ao adro
da igreja, onde prestam homenagem aos seus antepassados, ou ancestrais, cantando toadas, acompanhados do batuque
e do cortejo real. No palanque montado para a celebração no pátio, cada nação realiza uma breve apresentação de seu
baque e de suas toadas, depois se retirando e abrindo espaço para a próxima nação se apresentar. As ruas recebem muitas
pessoas que ficam aglomeradas esperando a cerimônia. Trata-se de um momento em que profano e sagrado se encontram
na celebração do Carnaval. Perto da meia-noite, o babalorixá Raminho de Oxóssi conduz um ritual entoando cantos aos
orixás, principalmente à Iansã de Balé e aos eguns (espírito dos ancestrais).

11. Ficha de Identificação Celebrações Localidade Recife – Bem Cultural: Abertura do Carnaval (PE/01/01/12/F20/01).
12. Ficha de Identificação Celebrações Localidade Recife – Bem Cultural: Ensaios com Naná Vasconcelos (PE/01/01/12/F20/04).
13. Ficha de Identificação Celebrações Localidade Recife – Bem Cultural: Noite dos Tambores Silenciosos (PE/01/01/12/F20/05).
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À meia-noite, as luzes do pátio são apagadas e há uma salva de fogos de artifícios, e pombas são soltas, em oferta
oxalá. Após o ritual religioso, as luzes são acesas e os Maracatus reiniciam as apresentações que se estendem madrugada
adentro. Esta celebração é organizada pelo Núcleo de Cultura Afro-brasileira da Prefeitura da Cidade do Recife e atrai
público diversificado, incluindo turistas, pessoas das comunidades dos Maracatus Nação e das comunidades religiosas de
Candomblé, Jurema e Umbanda. Essa celebração é considerada uma das mais importantes para os Maracatus Nação, pois
carrega fortes símbolos, significados ao longo do tempo de sua realização. Seu surgimento está vinculado à organização
do carnaval no final da década de 1950 que incentivava que os moradores e comerciantes de determinadas ruas e pátios
promovessem eventos locais.
O Pátio do Terço foi gradativamente considerado e reconhecido como um lugar de práticas ancestrais e de resistência
cultural, sendo referenciado como um local de grande força espiritual. A Noite dos Tambores Silenciosos é banhada por uma
simbologia religiosa constituída ao longo do tempo, pois tem permitido aos Maracatus Nação expressar sua religiosidade
publicamente. Esta celebração pode ser compreendida como uma das formas de valorização das religiões e cultos desses
grupos, evidenciando os vínculos que eles mantêm com o sagrado.

O cortejo
O cortejo,14 em conjunto com o batuque, constitui a forma de expressão do Maracatu Nação. O INRC definiu como
cortejo o conjunto de “figuras” ou “personagens” que acompanham a corte real, ou seja, o séquito do rei e da rainha
do Maracatu Nação. De modo geral os personagens15 que adentram a passarela para o desfile de Carnaval são: os
batuqueiros, o caboclo arreamar, o porta-estandarte, as damas de paço, as damas de frente, os lanceiros, as baianas ricas,
as baianas de cordão, os orixás e/ou entidades da Jurema, os escravos de balé, a corte mirim, os casais nobres, os príncipes
e as princesas, o porta-pálio, os pajens, os soldados romanos, as vassalas e o rei e a rainha. Cada um desses personagens
possui uma forma de se expressar no desfile. Os membros da Corte parecem apresentar movimentos mais contidos como
é indicado para realeza. A dança tradicional dos Maracatus Nação é executada de maneira muito semelhante por todos
os grupos. Na maioria das vezes, não apresenta passos ou coreografias ensaiados. Trata-se de um movimento corporal
livre e espontâneo, com movimentos mais expressivos nos braços e mais contidos nos pés, com a sola inteira no chão, ao
longo do percurso também podem ocorrer giros. Tudo isso executado na cadência do batuque. Dentre os personagens do
Maracatu Nação podemos destacar a importância de alguns pelos aspectos simbólicos:
A dama do paço16 é uma personagem feminina responsável por conduzir a calunga do Maracatu Nação, boneca que
representa em alguns casos eguns (espírito dos ancestrais), orixás ou mesmo entidades da Jurema. Entre os grupos, é
unânime o argumento de que as calungas comportam os fundamentos espirituais que protegem o Maracatu Nação,
evitando que coisas ruins aconteçam ao longo do percurso do cortejo.
Assim, conduzi-la é uma tarefa de grande responsabilidade que implica o cumprimento de alguns rituais de limpeza por
parte da dama de paço, como tomar um banho de ervas, denominado amassi em alguns terreiros, e manter um resguardo,
não ingerir bebidas alcoólicas, não ter relações sexuais e não estar menstruada ao conduzir a calunga. Atribui-se a essas
razões o fato de, no passado, as damas de paço terem sido predominantemente senhoras mais velhas. Não é exigido que as
damas de paço sejam iniciadas no Xangô (denominação da religião dos orixás em Pernambuco) ou na Jurema. Entretanto,
elas precisam ser pessoas de extrema confiança das lideranças do Maracatu. Os Maracatus Nação podem ter uma, duas
ou mais damas de paço (existem grupos com cinco), mas predominam os grupos com duas ou três. Na maioria das vezes,
para ocupar o cargo, é preciso que as entidades que regem o Maracatu ou mesmo as calungas autorizem a mulher a
conduzi-la. Na impossibilidade de a dama de paço conduzir a calunga, apenas a rainha pode fazê-lo. No imaginário dos
maracatuzeiros, as damas de paço são as figuras mais importantes do cortejo, ficando atrás apenas das rainhas. As damas
de paço também são temas de diversas toadas e loas; isso é algo antigo e presente até hoje nas músicas dos maracatus.

14. Ficha de identificação formas de expressão do Sítio – Bem cultural: Cortejo (PE/01/00/12/F40/04).
15. Para apreciação sobre cada um desses personagens, vide de ficha do INRC (PE/01/00/2012/F40/04).
16. Ficha de identificação formas de expressão do Sítio – Bem cultural: Dama do Paço (PE/01/00/12/F40/05).
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O feitiço da bruxa de pano
boneca de cera
Vamos respeitar
Além da proteção, as calungas17 também funcionam como um marco identitário dos Maracatus. São bonecas negras
confeccionadas com madeira ou pano, também conhecidas como “bruxa de pano”. De acordo com os maracatuzeiros, para
ser considerado um Maracatu Nação, é preciso ter fundamentos religiosos; e as calungas podem ser consideradas ícones
desses fundamentos, ou seja, são elas que carregam o axé. Elas recebem obrigações religiosas em todos os Maracatus; o
modo como são cultuadas varia em cada grupo. Alguns deles consideram as calungas como representando algum egun
(espírito dos ancestrais), outros como sendo orixás, por vezes como sendo um misto das duas coisas ou ainda como
entidades da Jurema. Para cada uma dessas entidades se oferece uma obrigação religiosa diferente; podem ser oferecidas
comidas, bebidas e banhos de ervas. Essas obrigações ocorrem, em geral, de 15 dias a uma semana antes do início do
Carnaval. Cada Maracatu Nação pode ter uma, duas ou mais calungas, sendo mais comum encontrar grupos com duas.
Os grupos com apenas uma calunga tendem a rarear, pois uma das novas exigências no regulamento do Concurso das
Agremiações Carnavalescas é a apresentação de duas calungas no desfile. Assim como as damas de paço, as calungas
possuem toadas e loas em sua homenagem, sendo um tema bem recorrente.
O rei e a rainha18 de uma nação de Maracatu são os personagens centrais na composição hierárquica do cortejo. Eles
compõem a Corte, representando a realeza do Maracatu. Apresentam-se portando as insígnias do poder real, como coroa,
espada e cetro. O figurino é suntuoso e destaca-se dos demais personagens. Em geral, aparecem ao final do cortejo
protegidos por soldados e pajens que conduzem os abanos e as capas da vestimenta real. De acordo com os maracatuzeiros,
a rainha deve ser uma mulher negra e, de preferência, iniciada na religião dos orixás. Pode ser reconhecida como a protetora
espiritual da nação por conhecer os segredos que a religião congrega. Seu prestígio e seu reconhecimento são maiores se foi
coroada em uma cerimônia, pois as coroações guardam relevâncias simbólicas muito significativas para a organização dos
espaços de poder dentro dos grupos. Esse também parece ser um aspecto de projeção para o grupo no mercado cultural,
17. Ficha de Identificação – Formas de Expressão do Sítio – Bem cultural: Calunga (PE/01/00/12/F40/03).
18. Ficha de Identificação Formas de Expressão do Sítio – Bem Cultural: Rei e Rainha (PE/01/00/12/F40/07).
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por reforçar o caráter de tradicionalidade da nação. Seu papel dentro da comunidade vai muito além daquele se revela no
cortejo, sendo muitas vezes conselheiras e apaziguadoras de conflitos, como também intermediadoras perante autoridades
políticas. Suas funções recaem sobre a preservação da dimensão sagrada do Maracatu, assim como pela valorização e pelo
reconhecimento das tradições do povo negro. No caso do rei, ele não parece estar submetido às mesmas exigências que
condicionam a posição da rainha. Tampouco parecem usufruir do mesmo prestígio ou ocupar a mesma centralidade dentro
da nação. Sua função acaba sendo a de figurar junto à rainha. Ainda assim, importa perceber que ser rei e rainha de uma
nação de Maracatu significa ser reconhecido como referência para determinado grupo social.
Atualmente, as três principais celebrações que os grupos de Maracatu Nação participam e se apresentam no período do
carnaval são a Abertura do Carnaval, o Concurso das Agremiações Carnavalescas e a Noite dos Tambores Silenciosos.19 No
restante do Carnaval, os Maracatus Nação se apresentam nos polos de animação cultural20 espalhados pela cidade, assim
como nas ruas, disputando espaços com os grupos percussivos. Conseguir apresentações nos polos de animação é algo
bastante difícil, tendo em vista que os grupos concorrem com agremiações de Caboclinhos, Escolas de Samba, blocos de
Frevo e Maracatus de Orquestra, além de artistas locais e nacionais. Após o período carnavalesco, são poucos os espaços
que o mercado destina aos Maracatus Nação.

MUSICALIDADE DO MARACATU NAÇÃO
Olha o baque parado
Olha baque trovão
Com damas de paço
Escute o refrão
A musicalidade do Maracatu Nação é o elemento aglutinador dessa expressão cultural. Uma vez que o conjunto musical,
marcado pelo canto coletivizado e sua formação instrumental, é projetado nos demais elementos da manifestação por
meio dos gestos, movimentos e danças do cortejo e dos personagens que o compõe. Ou seja, sem o conjunto musical que
embala e dá movimento ao cortejo não existe Maracatu Nação. Essa musicalidade é ressoada por instrumentos musicais de
percussão e agregada a uma parte narrativa.
Os maracatuzeiros denominam o corpo orquestral ou o conjunto percussivo que compõe a expressão do Maracatu Nação de
batuque.21 Assim, o batuque é a reunião dos batuqueiros22 que fazem e executam os baques23 de Maracatu acompanhados
pelas toadas,24 sob a regência de um mestre de batuque.25 Todos esses elementos são imprescindíveis para a execução da
sonoridade do Maracatu.
A formação deste batuque é composta por instrumentos de percussão, instrumentos nos quais os sons são produzidos pelo
ato de bater ou sacudir. A melodia e a rítmica são constituídas pela articulação dos sons dos diferentes instrumentos que
reproduzem – cada um a seu tempo – elementos que em seu conjunto compõe o baque. Em sua origem, esses instrumentos
eram confeccionados a mão pelos seus executantes, tendo por matéria-prima: tronco de árvores, galhos, cipós, peles de
animal, flandres, chapas e varões de ferro fundido ou de aço, cordas de sisal, tripa de animal e sementes, entre outros. Esses
instrumentos podem ser divididos em dois grupos: os membranofones e os idiofones.
Os membranofones são aqueles instrumentos que reproduzem o som projetado em peles de animal ou sintéticas, fixadas
ao instrumento, como as caixas, os taróis e os tambores de cordas chamados de alfaias. São afinados pelo recurso de
parafusos e cordas.

19. Fichas de Identificação Celebrações da Localidade Recife: Bem Cultural: Abertura do Carnaval (PE/01/01/12/F20/01), Concurso das Agremiações
Carnavalescas (PE/01/01/12/F20/03) e Noite dos Tambores Silenciosos (PE/01/01/12/F20/05).
20. Projeto de ocupação da cidade durante o Carnaval organizado pela prefeitura do Recife.
21. Ficha de Identificação Formas de Expressão do Sítio – Bem Cultural: Batuque (PE/01/00/12/F40/02).
22. Ficha de Identificação Ofícios e Modos de Fazer do Sítio – Bem Cultural: Batuqueiros (PE/01/00/12/F60/02).
23. Ficha de Identificação Formas de Expressão do Sítio – Bem Cultural: Baque (PE/01/00/12/F40/01).
24. Ficha de Identificação Formas de Expressão do Sítio – Bem Cultural: Toada e Loa.
25. Ficha de Identificação Ofícios e Modos de Fazer do Sítio – Bem Cultural: Mestre de Batuque (PE/01/00/12/F60/05).
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As caixas26 são instrumentos em formato cilíndrico de madeira ou metal delimitados em suas extremidades por duas
membranas denominadas “pele de batida” e “pele de resposta”. Antes, as membranas eram exclusivamente de pele
animal. Atualmente, estas são substituídas por peles sintéticas. A tensão responsável por sua afinação é regulada por
meio de parafusos distribuídos pelo aro. Destaca-se dos demais instrumentos do batuque pelo timbre característico que
resulta da presença de uma esteira de metal distendida em sua pele de resposta, regulada por dispositivo próprio, que
lhe dá um som estridente, seco e definido. A caixa tem como variante “o tarol”, que se diferencia em dois aspectos,
altura e diâmetro menores que o corpo da caixa. Portanto, apresenta timbre mais agudo. Esse instrumento cumpre a
função de conduzir o andamento do toque, descrevendo as características da dinâmica da rítmica do batuque. O som
produzido pelos caixas/taróis é aquele que confere a condução do batuque, pois o som forte e agudo determina a base
de acompanhamento rítmico dos demais instrumentos; compete também aos caixas/taróis, na maioria dos casos, fazer
a chamada inicial do batuque.
A alfaia,27 ou bombo, é, sem dúvida, o instrumento que mais se destaca nos Maracatus Nação e pode ser considerado
como um marco identitário do batuque nessa manifestação. Também pode ser chamado de “faia”, “afalha” ou
simplesmente tambor e está presente em todos os Maracatus Nação, diferindo das caixas e taróis pelo fato de seu corpo
(o fuste ou bojo) ser preferivelmente de madeira e não possuir esteira, bem como por possuir diâmetro e altura maiores,
o que lhe proporciona sonoridade grave e timbres acústicos fortes. As membranas, ou peles, são sustentadas por aros de
madeira; e a afinação do tambor é resultante da tensão proporcionada por sua amarração de corda, regulada por meio
de furos aproximadamente equidistantes nos aros.
A forma de confecção e as matérias-primas utilizadas nas alfaias variaram ao longo da história, mas, na contemporaneidade,
é possível observar nas alfaias as seguintes partes: (1) bojo cilíndrico de madeira folheada em compensado ou do tronco
da macaíba talhado internamente. Cabe salientar que o corte das macaíbas, atualmente, está proibido pelo Ibama, o
que tem dificultado a confecção dos tambores dessa matéria-prima, preferida pelos artesãos e maracatuzeiros pelas
características que conferem a sonoridade peculiar do instrumento; (2) arquilhas ou aros de madeiras, confeccionados
de ripas de madeira com boa envergadura como o jenipapo e o pinho, são responsáveis pela sustentação da pele no
corpo da alfaia; (3) o aro pode ser do tronco de jenipapo, pinho ou sumaúma ou de folhas de compensado e recebe
furos – de acordo com o tamanho do bojo –, os quais serão atravessados pelas cordas de sisal ou nylon que, após serem
entrelaçadas, serão responsáveis pela afinação do instrumento. Existe mais de um tipo de afinação (amarração das
cordas) dentro do contexto dos Maracatus Nação, e essas diferenças também conferem identidade à musicalidade de
cada maracatu; as peles são membranas confeccionadas de pele de animal (geralmente de bode) distendidas sobre os
dois lados do bojo e tensionadas pelas amarrações das cordas. Recebem golpes com as baquetas para produzir o som
do instrumento. É comum que as pessoas diretamente ligadas ao Maracatu Nação, como seu mestre ou os batuqueiros,
sejam as responsáveis pela confecção das alfaias, ou seja, o ofício de confeccionar as alfaias é um saber que circula no
cotidiano dos Maracatus Nação.
O segundo grupo de instrumentos utilizados no batuque são os idiofones, que têm seu som obtido por impacto, atrito
ou agitação de seu corpo, seja por contato direto do corpo do executante sobre este instrumento ou por intermédio de
outros objetos articulados pelo executante sobre o instrumento, como os gonguês e mineiros, e mais recentemente os
agbes ou abês.
O mineiro28 é confeccionado com folha de flandre (alumínio) ou zinco, em forma cilíndrica, sem cabo; em seu interior,
são colocadas contas, sementes e, em alguns casos, esferas de chumbo. O executante tem que agitá-lo (chacoalhar)
com as mãos de forma a produzir ruído penetrante, encorpado e de timbre brilhante em altura médio-aguda. Cumpre
função de cadenciar e reforçar o pulso rítmico, preenchendo as lacunas do som dos tambores, caixas, taróis e gonguês.29
O gonguê é confeccionado a partir de uma campânula de ferro e de um cabo, também de ferro, que serve de apoio para
o batuqueiro segurá-lo e executar o seu toque. No batuque, tem a função de guia ou mesmo referência para os outros
instrumentos, para que estes se mantenham no andamento de forma harmoniosa. Ele executa uma marcação contínua,

26. Ficha de Identificação Ofícios e Modos de Fazer do Sítio – Bem Cultural: Caixa/Tarol (PE/01/00/12/F60/02).
27. Ficha de Identificação do Sítio Alfaia/Bombo (PE/01/00/12/F60/01).
28. Ficha de Identificação Ofícios e Modos de Fazer do Sítio – Bem Cultural: Mineiro/Ganzá (PE/01/00/12/F60/06).
29. Ficha de Identificação Ofícios e Modos de Fazer do Sítio – Bem Cultural: Gonguê (PE/01/00/12/F60/04).
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ainda que permita virações de improviso. Possui um timbre agudo e de alto volume e deve ser escutado com clareza para
ser ouvido por todos os batuqueiros para que o baque não saia do andamento. Interessante salientar que, para alguns
mestres de Maracatu, o gonguê possui também uma função ligada aos fundamentos religiosos do Xangô (denominação
da religião dos orixás em Pernambuco). Esses mestres associam a função do gonguê a dos adjás que, nos terreiros, têm
por uma de suas funções invocar e manter a vibração de eguns, orixás e demais entidades. Nesse sentido, o gonguê teria
essa mesma função, só que ligada ao cortejo do Maracatu.
O ofício de confeccionar os instrumentos não está necessariamente associado a um profissional específico. O modo de
aprendizagem se dá por observação e curiosidade, tal como observam os mestres e artesãos.
Alguns batuques dos Maracatus possuem outros instrumentos musicais, que foram introduzidos ao final dos anos 1990 e
ao longo dos anos 2000. Trata-se dos abês (que cumprem função semelhante ao mineiro/ganzá) e dos atabaques, e mais
recente os patagomes (instrumento advindo das manifestações de congos e moçambiques). Para alguns grupos, esses
instrumentos não são “tradicionais” do Maracatu Nação; outros justificam a introdução de novos elementos no batuque
pela ligação que eles possuem com a musicalidade religiosa dos terreiros. A disputa entre os Maracatus nos concursos
e desfiles de Carnaval também incentivou a introdução de novos instrumentos pela maior visibilidade e pela elaboração
rítmica que agrada a jurados e também ao público.
A linguagem musical do Maracatu Nação está pautada, em sua estrutura estilística, na polirritmia, na qual os instrumentos
dialogam entre si como vozes independentes que se cruzam de forma a comporem, no conjunto, uma ambiência
acústica. Essa linguagem advinda da musicalidade religiosa peculiar dos terreiros de Umbanda e Xangô é considerada
peculiar por proporcionar certo tipo de fascinação e êxtase nos que a tocam e escutam.
Alguns mestres atribuem importância à vivência com os cânticos advindos dos terreiros para a execução do batuque com
qualidade, sem que isso implique, necessariamente, uma iniciação religiosa. Essa vivência com o cotidiano dos terreiros é
tida como influente na linguagem dos instrumentos percussivos, de modo que os batuqueiros passam a possuir domínio de
nuances na emissão dos sons, de forma a representar nos toques dos baques interpretações próximas às das cantorias. O
fundamento religioso manifesta-se de maneira mais evidente nas formas de interpretação da cantoria, nos temas cantados
e também no uso de determinados instrumentos de função ritual de cunho religioso no batuque. É comum que parte ou
mesmo todos os instrumentos do Maracatu Nação sejam sacralizados em obrigações religiosas realizadas em terreiros.
Quando as obrigações ocorrem, o instrumento pode ser banhado ou apenas “pincelado” por sangue de animal, ou lavado
com banho de amassi (composto de ervas que tem a função de purificar pessoas ou mesmo objetos).

O Baque Virado
O baque30 é a forma pela qual o batuque se expressa e se revela. Está associado à estética e ao estilo musical dos Maracatus
Nação. Os baques reforçam as identidades de cada grupo, tendo em vista que cada um deles desenvolveu a batida com
suas peculiaridades na construção da polirritmia, apesar de soarem parecidos aos ouvidos de leigos. Pode se dizer que o
baque diz respeito à forma de tocar a célula rítmica que compõe a música do Maracatu junto com as toadas. Não existem
certezas a respeito da utilização do termo “baque virado” para designar o tipo de baque executado pelos Maracatus
Nação. O primeiro sentido do termo que vem à mente de pessoas que pesquisam, participam ou admiram essa forma de
expressão provavelmente é o de diferenciar os baques executados pelos Maracatus Nação – o baque virado – daqueles
produzidos pelos Maracatus de Orquestra ou Maracatu Rural – baque solto. Outro distintivo que atribui sentido a este
termo diz respeito à própria característica do trabalho realizado com os tambores que podem ser percebidos entre aqueles
responsáveis pela marcação e aqueles que executam a viração, espécie de alteração rítmica na célula-base executada pelas
alfaias que proporciona um diálogo alterado com os demais instrumentos. Confere a cada baque suas particularidades na
construção sonora e possui diferentes características e formas de executar dentro de cada grupo.
O etnomusicólogo Ernesto de Carvalho descreve a movimentação de alguns maracatuzeiros entre os diversos maracatus em
tempos passados, trazendo consigo uma circulação do conhecimento dos modos de execução dos baques dos Maracatus
Nação. Por conta dessa circularidade, os baques aproximavam-se muito. Essas semelhanças puderam ser confirmadas por
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meio da audição de registro dos baques dos Maracatus Leão Coroado, Estrela Brilhante, Porto Rico do Oriente, Indiano,
Almirante do Forte e Cambinda Estrela, dos anos 1960 e 1970. Os três últimos foram fundados na década de 1930,
originalmente como maracatus de baque solto, tendo “virado seu baque”, ou seja, transformando-se em Maracatus Nação
nas décadas de 1950 e 1960. A semelhança dos baques executados pelos antigos Maracatus Nação também é apontada
em relatos de memória dos antigos maracatuzeiros. O maestro Guerra-Peixe fala das trocas e circulações culturais existentes
entre os dois tipos de Maracatu classificados pelo próprio maestro, os Maracatus Nação ou de Baque Virado e os Maracatus
de Orquestra, ou Baque Solto, que, até então, não possuíam uma separação formal, o que leva a pensar que, por muito
tempo, eles foram considerados como parte de uma mesma manifestação, o Maracatu. Essa influência acontecia nos
dois sentidos, como apareciam nos temas das toadas cantadas pelos grupos de Maracatu Nação que utilizavam versos de
canções interioranas, tais quais com as dos “abecês” dos violeiros.
Segundo a perspectiva apresentada pelo INRC, há entre os Maracatus Nação seis grandes estilos ou baques em vigência
na atualidade, aos quais é possível verificar determinadas formas de execução, bem como características específicas da
composição rítmica. São eles o baque do Estrela Brilhante do Recife, do Mestre Walter; o baque do Porto Rico, do Mestre
Chacon; o baque do Estrela Brilhante de Igarassu, do Mestre Gilmar; o baque do Leão Coroado, do Mestre Afonso; o baque
do Cambinda Estrela, do Mestre Ivaldo; e o baque do Encanto da Alegria, que, quando conduzido pelo Mestre Toinho,
apresenta o baque que mais se aproxima da antiga sonoridade do Leão Coroado de Luiz de França. Assim, a busca por
uma identidade própria do baque característico de cada grupo é uma constante. O INRC informa, ainda, que nos estilos
dos baques realizados pelos Maracatus Nação que não foram descritos, até então, se percebe influência forte, e outras
vezes mais sutil, de um desses seis estilos de baque. Principalmente, a do Estrela Brilhante do Recife, sistematizado por
Mestre Walter. Percebe-se, também, que os baques são motivos de intensas disputas entre os grupos, pois essa noção de
influência nem sempre é admitida, tendo em vista que “imitar o baque de alguém” nem sempre é visto com bons olhos. Já
a identidade musical própria e bem delimitada é algo almejado por diversos Maracatus Nação.
Essas noções em disputa se tornam mais evidentes nos discursos sobre a tradicionalidade da expressão musical e são
amparadas nas trajetórias pessoais dos maracatuzeiros em maracatus mais antigos, ou na própria memória dos antigos, bem
como reforçadas pelas possíveis datas de fundação de um e de outro Maracatu. Como exemplo, é interessante considerar
o caso do Maracatu Estrela Brilhante do Recife e do Maracatu Porto Rico, que ficaram conhecidos pelas “inovações” que
trouxeram ao baque dos Maracatus Nação, por meio de suas convenções paradinhas e virações diferenciadas. Apesar
daquilo que representa uma mudança ou mesmo inovação no baque, é compreendido pelos mestres desses grupos como
parte da tradicionalidade do Maracatu Nação.

Toadas e loas
Toadas ou loas31 são as canções entoadas ao longo dos baques dos Maracatus Nação. Esses termos podem ser considerados
sinônimos, ao passo que os maracatuzeiros utilizam um ou outro termo sem muitos critérios. Há ainda, entre alguns
maracatuzeiros, a afirmativa de que este segundo termo estaria relacionado ao caráter religioso. A loa pode ser associada
ao cântico litúrgico presente no Candomblé, no Xangô, na Umbanda ou na Jurema, sendo os terreiros seu espaço de
ocorrência. No vocabulário cotidiano do Maracatu, a utilização do termo “loa” para o que antes apenas se designava
“toada” é recente. E pode estar relacionada a dois fatores: tendências de apropriação e legitimação do Maracatu em seu
valor cultural identitário de origem (comportamento de procedência africana, afro-brasileira, afro-indígena e/ou indígena)
e empréstimo de termos, vocabulários, repertórios e sentidos dos terreiros, que migraram para o cotidiano dos Maracatus.
Para o INRC, foi adotado o termo “toada” por ser o mais antigo e também o mais recorrente.
Essa forma de expressão da musicalidade pode ser considerada tradicional por estar presente em diversas manifestações
populares brasileiras e práticas culturais afrodescendentes espalhadas pela América. Corresponde a um diálogo entre solista
e coro, forma musical definida como “antifonia”.
O mestre ou a pessoa responsável pelo canto entoam os primeiros versos e o coro responde. Na maioria dos casos, a
pessoa responsável por cantar as toadas é o próprio mestre do batuque. No coro, destacam-se predominantemente as

31. Ficha de Identificação Formas de Expressão do Sítio – Bem Cultural: Toada e Loa (PE/01/00/12/F40/08).

60

vozes femininas. A intervenção cantada também pode acontecer, em alguns casos, de forma simultânea para todos os
participantes do Maracatu (modo musicalmente designado uníssono). Tal como em outros gêneros musicais de tradição
oral, o ponto pode ser cantado integralmente pelo solista e repetido também na íntegra pelo coro; outra possibilidade é o
ponto ser apresentado na íntegra pelo solista e, daí em diante, nas repetições, ser dividido em duas partes, sendo a primeira
cantada pelo solista, a segunda pelo coro.

Foto:
Isabel Guillen, 2010.

Enquanto narrativa, são elementos da toada: personagens, tempo, espaço e acontecimentos. Podem conter fatos heroicos
muitas vezes transcorridos durante conflitos ideológicos dos indivíduos e grupo. Embora tenham fundamentos históricos,
nem sempre representam os acontecimentos com fidelidade. Traduz em seu contorno elementos da organização de classe
das comunidades as quais os Maracatus pertencem, em função de conceitos, concepções de mundo e perspectivas no
que tange a valores políticos, religiosos, econômicos e sociais. São temas recorrentes: a bandeira do Maracatu, locais por
onde os maracatus passavam em cortejo, personagens do cortejo como rainhas, calungas e damas do paço, elementos
do sagrado, referências ao período da escravidão ou cotidiano dos negros da época, entre outros valores identitários de
tradições negras. Tais temáticas demonstram que as toadas são importantes na reafirmação e na manutenção das heranças
culturais dos maracatuzeiros, em sua maioria negros.
Atualmente, os temas cantados se tornaram mais diversificados, referindo-se a uma grande quantidade de questões, que
envolvem os contextos vividos pelas comunidades. O modo de fazer e compor as toadas também se alterou. Ainda assim,
apesar das inovações trazidas pelas novas composições, existe algo que faz com os maracatuzeiros ainda as considerem
toadas de maracatu, seja por sua estrutura ou seu tema.
Esse novo modo de cantar e compor as toadas tem surgido nas duas últimas décadas. Percebe-se que estão se tornando
mais longas, com mais versos e estrofes que as toadas antigas. Em outros casos, a resposta do coro também se modifica,
sendo reduzida a poucos versos de respostas em alguns momentos, predominando o canto do “puxador”. A melodia das
cantorias também vem se alterando ao longo do tempo. No passado, era comum que as melodias fossem muito parecidas
umas com as outras. Atualmente, as melodias estão mais variadas e também diversificadas dentro de uma mesma toada.

61

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

Por fim, as toadas mais atuais recebem um título e também um autor, práticas que não eram recorrentes até a década de
1990. Tais práticas acabam por atender, intencionalmente ou não, o mercado cultural, onde se pode receber por direitos
autorais, e também a concorrência e a demanda por novidades são grandes.
No que tange à religiosidade, anteriormente, as toadas que faziam referência aos elementos religiosos citavam alguns
símbolos católicos, como Nossa Senhora do Rosário, ou mesmo faziam referência às nações ou etnias dos escravos trazidos
para o Brasil. Ultimamente, a referência à religiosidade ligada aos orixás é mais explícita, tendo em vista que ela apresenta
diversos louvores a entidades cultuadas e protetoras dos Maracatus. Em alguns casos também é percebida a influência na
forma de cantar, que se aproxima muito das cantorias dos pontos de Jurema.32
Em outros casos podem-se evidenciar temas políticos ao invés da explicitação de elementos do religioso. Como exemplo,
o Maracatu Nação Cambinda Estrela tem como uma de suas características a utilização de toadas de domínio público,
cantadas quase sempre com as mesmas melodias e métricas encontradas nas toadas tradicionais, ao lado de toadas com
temas políticos.
As toadas de domínio público são as consideradas mais antigas, são cantadas com as mesmas letras e melodias por
diferentes Maracatus Nação ou sofrem pequenas adaptações, como trocar o nome de um Maracatu para outro dentro
dos versos. Essas recorrências de toadas e as variações podem ser atribuídas, entre outras coisas, à circulação de mestres
e maracatuzeiros entre os grupos. Com o passar dos anos e com o crescimento da visibilidade dos Maracatus Nação, a
permanência da rivalidade entre os grupos (geralmente acirradas por conta do Concurso das Agremiações Carnavalescas)
e de sua inserção no mercado cultural, as toadas foram se ressignificando e se adaptando às novas demandas. É complexo
apontar o momento exato em que as toadas começaram a mudar sua estrutura, sua melodia e seus temas. Mas há indícios
de que tal processo se tornou mais intenso nos anos 1990, talvez por meio da influência de grupos percussivos, como o
Maracatu Nação Pernambuco, que já apresentava novos padrões estéticos.

Mestre de batuque e batuqueiros: transmissão do conhecimento/processos de ensino e aprendizagem
O mestre do batuque,33 anteriormente, chamado de diretor de apito – pela utilização deste objeto para anunciar o início
e o fechamento do batuque para os batuqueiros – é uma figura central dentro dos Maracatus Nação. Responsável pela
condução do batuque e pela velocidade de andamento do baque, pelas composições e/ou adaptações de toadas, ou seja,
pelo repertório que será apresentado com elaboração de frases e idealização da performance do batuque, ainda figura
importante para organização de ensaios e da disposição dos batuqueiros. Em grande parte, os mestres também são responsáveis pela confecção e pelo reparo de instrumentos, principalmente das alfaias. Seu conhecimento também é repassado
aos batuqueiros do grupo, para obter auxílio nessa função. Os processos de ensino e aprendizagem se desenvolvem nesse
contexto, podendo alguns dos batuqueiros se tornarem contramestres por acompanhar o mestre no desenvolvimento de
tais atividades.
Muitos mestres utilizam o apito como seu principal instrumento de regência, outros utilizam as mãos ou até mesmo
baquetas, galhos e mastros para orientar os batuqueiros ao longo do baque, sinalizando o início ou o fim do baque,
pedindo a execução de virações, breques, paradas ou convenções. Esses sinais para regência são variados e desenvolvidos
por cada mestre junto a seu grupo. A sinalização pode se dar de forma mais evidente e indubitável ou de forma mais
subjetiva, o que exige que os batuqueiros estejam atentos a outras referências no batuque. Essas duas diferentes formas
de regência se refletem nas formas de compreender e ensinar os baques, sendo o primeiro mais utilizado nos baques que
foram sistematizados. No segundo, os batuqueiros precisam estar mais atentos às toadas e aos outros batuqueiros em seu
conjunto para a compreensão da condução do mestre e assim manter o baque com qualidade técnica e harmonia.
O vínculo que os mestres possuem com o Maracatu também varia. Em alguns grupos, ele é parte das lideranças do grupo,
muitas vezes do núcleo familiar, lembrando que, no contexto dos Maracatus Nação, é comum que a organização das
agremiações se concentre nas mãos de uma única família. Existem casos em que o mestre de batuque realiza também
a mediação de conflitos internos e externos, por vezes também assumindo a presidência e a articulação da agremiação.

32. Ponto de Jurema são cantos litúrgicos entoados em rituais de cerimônias da Jurema Sagrada.
33. Ficha de Identificação Ofícios e Modos de Fazer do Sítio – Bem Cultural: Mestre de Batuque (PE/01/00/12/F60/05).
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Nesses casos, o mestre acaba sendo o representante político e jurídico do Maracatu (em outros casos, tal função cabe ao
presidente que nem sempre é o mestre, ou rainha da agremiação, variando de grupo para grupo). Alguns mestres passaram
a receber convites para ministrarem oficinas dos baques e toadas que utilizam em seus Maracatus. Algumas dessas oficinas
são realizadas em cidades espalhadas por diversos estados do Brasil ou mesmo no exterior.
As pesquisas indicam que o valor atribuído à figura do mestre parece ser maior atualmente do que no passado, quando
as funções comuns aos mestres estavam distribuídas entre outros integrantes do Maracatu. A demanda por aprender os
baques por pessoas de outras classes, que não aqueles advindos das comunidades de Maracatu, contribuiu para os modelos
de ensinar e tocar de forma mais sistematizada.
O pesquisador Ernesto de Carvalho, na dissertação de mestrado Diálogos de negros, monólogos de brancos: transformações
e apropriações musicais no Maracatu de Baque Virado, aborda as novas dinâmicas na linguagem musical do Maracatu
Nação após seu boom na década de 1990, momento de transformação das tradições em objeto de fetiche pela classe média
branca. Ao analisar, por exemplo, os baques desenvolvidos pelo Maracatu Estrela Brilhante do Recife, de Mestre Walter;
e o Encanto da Alegria, de Mestre Toinho, observou que os baques possuem lógicas de reprodução opostas. O primeiro
é caracterizado por um modelo esquemático e higienizado, composto por sintagmas rítmicos cristalizados, marcado pela
monologia, no qual o mestre tem um papel central na condução dos baques com a indicação de quais células rítmicas
deverão ser executadas pelos batuqueiros. O segundo enquanto se caracteriza por não possuir um esquema discernível
de notas fracas e fortes claramente destacadas umas das outras. O baque possui um caráter mais fluido sem um controle
absoluto do evento musical, apresentando uma espécie de dialogia, o que exige dos batuqueiros maior experiência para
compreender o andamento do baque, bem como melhor integração entre o grupo. Para o etnomusicólogo, tais baques são
um reflexo do processo de transmissão do conhecimento. No caso do baque utilizado pelo Estrela Brilhante, Mestre Walter
ficou conhecido por ter sido o primeiro maracatuzeiro a criar uma linguagem sistemática para o aprendizado do baque
do Maracatu para pessoas de fora do contexto do Maracatu Nação. Esses modelos estão, simultaneamente, em oposição
e continuum, pois são apresentados para evidenciar duas concepções complementares e em tensão na performance e na
representação da música.
Esse processo de organização de modelos de ensino dos modos de tocar os tambores e demais instrumentos do Maracatu
foi adotado principalmente pelos mestres de batuque que passaram a organizar oficinas para turistas e pessoas da classe
média local. Na forma mais sistematizada, se o batuqueiro seguir as orientações de regência do mestre, o baque não
será comprometido. O método de ensino e aprendizagem acontece pela repetição exaustiva e mecânica dos formatos de
articulação dos tambores e, por diversas vezes, não contempla um diálogo espontâneo (e intuitivo) do batuqueiro com e
em função da cantoria. Assim, cada batuqueiro tende a decorar frases fixas possíveis para sua execução, conforme sinais
gestuais e sonoros do apito do mestre, de forma que o batuque dividido em dois ou mais grupos de frases rítmicas, por
vezes tocadas em simultâneo, possa proporcionar a polifonia percussiva.
Essa sistematização dos baques nas oficinas preparadas para pessoas de fora, sem vivência dentro dos Maracatus, pode
ser considerada um dos pontos de transformação dos Maracatus, no qual a música se dissocia do resto da manifestação,
podendo ser ensinada separadamente. Observa-se, assim, na atualidade uma hipervalorização do batuque em detrimento
dos outros aspectos que compõe a manifestação, entre elas os vínculos comunitários.
No contexto dos Maracatus Nação, a maioria dos batuqueiros34 é proveniente das próprias comunidades onde o Maracatu
está sediado, e em grande parte são jovens e adolescentes do sexo masculino. Entretanto, desde meados dos anos 1990,
existe também a presença de mulheres, que preferem tocar instrumentos como os abês ao invés dos demais. A maioria das
mulheres que tocam alfaias e caixas nos Maracatus Nação é provinda das classes médias. A faixa etária dos batuqueiros
também se modificou: relatos apontam que no passado não era permitido às crianças tomarem parte no batuque; a idade
média era de 25 anos até homens de meia-idade. Percebe-se, então, que os batuqueiros mais velhos vão abandonando o
batuque, que vem se apresentando cada vez mais jovem.
Os baques são aprendidos a partir de observação, tentativas, acertos e erros. Os trabalhos não são interrompidos para
ensinar os mais novatos. O aprendizado, assim como em outros contextos das culturas populares, dá-se pela vivência
naquela cultura. Percebe-se, atualmente, a migração de batuqueiros de um Maracatu Nação para outro, muitas vezes

34. Ficha de Identificação Ofícios e Modos de Fazer do Sítio – Bem Cultural: Batuqueiros (PE/01/00/12/F60/02).
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motivados pelo valor do “agrado”, remuneração simbólica correspondente a cada participação realizada em apresentações.
Como batuqueiro, o rapaz que, no cotidiano, é muitas vezes invisibilizado por conta de sua condição de negro pertencente
às comunidades de baixa renda passa a ser enxergado e admirado, não só pelos seus companheiros, como também
por pessoas de outras classes e culturas. Existe certa preferência por um batuque com um número de dezesseis a vinte
batuqueiros, em média. Mestres mais antigos lembram existir em cada Maracatu um número máximo de doze componentes
no batuque. O número de pessoas no batuque tem aumentado progressivamente, também pelas necessidades postas
pelos desfiles. Acontece em alguns Maracatus que a comunidade pouco participa efetivamente no batuque, sendo preciso
recorrer a pessoas que vêm de outras comunidades.
A alguns poucos batuqueiros está reservada a função de manutenção do modelo de viração, e este crédito lhes é dado em
função de sua competência em executar em harmonia células rítmicas diferenciadas.
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O Maracatu Nação é uma manifestação praticada por homens e mulheres, que compartilham entre si, por meio dessa
prática cultural, memórias de tempos passados, e por alguns não vividos, que ainda assim conformam sua identidade. Para
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além disso, os Maracatus têm sido responsáveis pela afirmação da identidade negra em Pernambuco durante todo o século
XX e o XXI. De uma manifestação totalmente marginalizada até meados da década de 1940, passa por um processo de
ressignificação que a alça como representativa da cultura pernambucana por ser capaz de agregar valores que marcam
a identidade desse povo. A partir de então, passa a ser referência cultural não apenas para aqueles que a praticam, mas
também para aqueles que estavam em busca de “raízes” e “origens” de sua cultura. Nesse processo de ressignificação,
não se pode deixar de ressaltar o importante papel e a constante militância dos movimentos negros que, desde o final dos
de 1970 e o início de 1980, empenharam-se para que os Maracatus não desaparecessem à míngua e para que tivessem
visibilidade e reconhecimento por toda a sociedade. Percebe-se, assim, como os Maracatus representaram ao longo do
tempo um instrumento de afirmação da identidade negra.
Em sua dimensão histórica, sinaliza a resistência do povo negro na manutenção de suas práticas, o que podemos chamar
de cultura de resistência, ou seja, aquelas culturas que só se mantiveram vivas por criar, dentro de sua própria dinâmica,
mecanismos de resistência à opressão. Além disso, nota-se a capacidade de agregar as comunidades em torno de práticas
socioculturais negras, e mais: incentivar sua positivação e sua valoração perante outras parcelas da sociedade mais
abastadas. O Maracatu Nação foi responsável e perpetuou o orgulho dessas pessoas em descender de reis e rainhas negros
trazidos de África.
Todos os grupos se consideram partícipes de um passado distante, incerto, e por muitas vezes imaginado, de personagens
heroicos e eternizados como a Rainha Dona Santa e seu Maracatu Elefante. Carnavais de outras épocas, desfiles do passado
e homens e mulheres admiráveis por seu trabalho à frente dos Maracatus integram o presente de jovens e crianças, que
ouvem essas histórias, dando sentido às suas práticas e modos de fazer do presente, que não são necessariamente os
de outrora, mas que em alguma medida os rememora. É a constante da reivindicação do legado de alguns grupos do
presente que se apresentam como continuadores de grupos do passado. Ainda que essa continuidade seja expressa apenas
pelo nome do Maracatu, em alguns casos, em outros se revela por mestres e figuras importantes que a perpetuaram
por seus próprios fazeres, ou mesmo por objetos simbólicos carregados através dos tempos que permitiram reinaugurar
antigos maracatus. Alguns reivindicam datas de fundação bem recuadas no tempo, outros possuem datas de fundação
bem recentes, mas seus membros participavam de Maracatus do passado. Aqueles fundados mais recentemente também
compartilham dessas memórias. Na atualidade pode-se fundar um grupo com certa facilidade, mas adentrar a comunidade
dos Maracatus Nação exige o reconhecimento mútuo dos outros grupos já alicerçados. Reconhecem-se na medida em que
percebem práticas comuns nas formas de tocar, os instrumentos utilizados, as formas de desfilar, dançar e de confeccionar
as fantasias, mas também no vínculo religioso e no pertencimento à comunidade.
O sentido de comunidade é determinante para o compartilhar de memórias. Para os próprios Maracatus Nação a tradição tem
grande valor e significado. E por meio das memórias compartilham qual ideia de tradição se reproduz em sua manifestação
e em seu grupo, ouvindo os mais velhos contarem como eram os antigos Maracatus e relembrarem histórias de antigos
reis e rainhas, mestres e batuqueiros. A intensa circulação dos maracatuzeiros entre os grupos também contribuiu para que
esses saberes fossem repassados, tanto em relação à prática musical e os modos de confeccionar instrumentos e fantasias,
mas também a respeito dos preceitos religiosos, suas restrições e suas obrigações. Da mesma forma, as histórias circulam
entre os grupos e permitem com que reis e rainhas, mestres e damas de paço sejam conhecidos por todos. O toque musical,
seu balanço e seu ritmo conferem identidade única a cada grupo de Maracatu Nação. Os maracatuzeiros reconhecem de
longe qual grupo está tocando, apenas ao ouvir seu baque.
A tradição entre os Maracatus atesta mais do que a sobrevivência de antigos costumes de negros e negras do passado,
sinaliza que os Maracatus Nação podem ser pensados como estratégia de luta e conquista de um povo (Dossiê, p. 39).
Os Maracatus Nação possuem um núcleo de pessoas que o sustenta e que partilham de um determinado território. Em
geral, elas residem em uma mesma comunidade ou fazem parte da mesma rede social. Compartilham de um mesmo
território e fazer Maracatu Nação também implica um conhecimento desse território, por onde transitar no ir e vir de seus
sentidos, negociados entre pessoas e comunidades que constituem os grupos de Maracatu Nação.
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MERCADO CULTURAL 35
Foto acima:
Patrícia Araújo, 2012.

Para entender o atual contexto dos Maracatus Nação na atualidade, é imprescindível considerar as tensões decorrentes da
inserção desses grupos no mercado cultural globalizado, as desigualdades entre os grupos e as disputas pelo acesso aos
recursos financeiros que acabam por acirrar as rivalidades.
Desde fins da década de 1990, com o boom proporcionado pelo manguebeat, percebe-se que o Maracatu vem angariando
cada vez mais visibilidade e conquistando novos espaços no mercado cultural. Se no passado o ritmo era encontrado apenas
nas comunidades de periferia da Região Metropolitana do Recife, hoje encontramos grupos que executam o ritmo do
Maracatu em vários estados brasileiros e países. Apesar desse sucesso, o trabalho de campo do INRC evidenciou que nem
sempre os espaços destinados aos Maracatus são ocupados por esses grupos considerados tradicionais.
Para compreender o funcionamento dessa lógica, é preciso observar a transformação do Maracatu em um produto a
ser consumido neste mercado. Desde o início até meados do século XX, os Maracatus Nação enfrentaram contextos
desfavoráveis para a realização de sua expressão cultural. O prestígio dos Maracatus Nação se concentrava entre o
público proveniente das próprias comunidades maracatuzeiras. Além disso, os Maracatus Nação não recebiam mais
atenção que outras agremiações de troças, blocos, ursos e bois. A manifestação que mais recebia prestígio era o Frevo.
Nas décadas de 1970 e 1980, os Maracatus Nação eram ofuscados pela popularidade das Escolas de Samba. Na década
de 1990, com a popularização do ritmo em outras camadas sociais mais abastadas surgem em Recife, Olinda e arredores,
além de outros estados do Brasil, grupos culturais que executam o ritmo do Maracatu, a exemplo do Maracatu Nação
Pernambuco. Esses grupos muitas vezes também possuem corpo de dança, e até mesmo cortejo, em muitos casos
se autodenominam Maracatus Nação. Entretanto, são considerados pelas comunidades maracatuzeiras como grupos
percussivos ou Maracatus parafolclóricos.

35. Para mais informações sobre a dinâmica do Maracatu Nação no contexto do mercado cultural, ver Dossiê – Maracatus Nação e mercado cultural: uma
relação assimétrica (p. 76-113).
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Esses grupos são formados em sua maioria por jovens brancos de classe média e geralmente concentram suas atividades
nas regiões centrais da cidade de Recife, e cada participante se desloca de seu bairro para essa região para participar dos
ensaios. Os sentidos assumidos por essas práticas giram em torno do entretenimento, o que difere das práticas assumidas
pelos Maracatus Nação, que compreendem a ancestralidade e as relações comunitárias. Para os maracatuzeiros, para ser
Maracatu Nação é preciso possuir fundamentos religiosos, sejam eles do Xangô e/ou da Jurema. As práticas realizadas pelos
grupos percussivos, ainda que se aproximem esteticamente dos Maracatus Nação, são consideradas distintas, e a relação
entre eles não tem acontecido sem conflitos e tensões.
Os grupos percussivos conquistaram espaços no mercado cultural por meio de apresentações e oficinas sistematizadas
oferecidas a pessoas interessadas em aprender o ritmo do Maracatu, cobrando taxas e mensalidades. Alguns desses grupos
são responsáveis por difundir o ritmo por meio de oficinas nos mais distintos lugares. Dessa forma, a classe média passa a
ser consumidora do Maracatu, primeiro como espectadora das apresentações desses grupos, e depois como participante
das oficinas. Os Maracatus Nação acusam os grupos percussivos de “roubarem” a cena e se apropriarem do mercado
cultural que poderia ser ocupado pelos grupos tradicionais.
A linguagem musical do Maracatu torna-se bastante divulgada e, pela própria dinâmica do mercado cultural, os Maracatus
Nação sofrem um crescente processo de espetacularização. Essa cena cultural passa a se alterar de modo mais profundo
no início do século XXI quando a prefeitura do Recife lança o novo modelo de Carnaval. Por conta da popularidade
em alta, o Maracatu Nação é escolhido para ser o destaque da Abertura do Carnaval, e são escolhidos os Maracatus
considerados “autênticos”, além daqueles que apresentam características condizentes para um show. Os grupos culturais
melhor estruturados conseguem mais apresentações durante o período carnavalesco, enquanto outros são cada vez mais
excluídos. Após esse período poucos espaços do mercado cultural são destinados aos Maracatus Nação, que muitas vezes
também não possuem outras formas de renda. Enquanto isso, os grupos percussivos costumam realizar apresentações
contratadas pela iniciativa privada e possuem mais facilidades para obter recursos públicos.
Algumas lideranças reforçam a afirmativa de que a única renda existente é aquela provinda da subvenção carnavalesca
fornecida pela prefeitura (Lei no 15.627, criada em abril de 1992). Praticamente todos os grupos precisam fazer
empréstimos para conseguir financiar as compras e mão de obra necessária para a organização das apresentações.
Soma-se a essa situação a burocracia existente para o recebimento de recursos advindo do poder público. A maioria
dos grupos não encontra condições e meios para concorrer a editais públicos de financiamento de projetos culturais
por não conseguirem preencher diversos pré-requisitos, e muitas vezes se tornam dependentes da atuação direta de
outros produtores culturais profissionalizados. Os grupos que mais são convidados a ministrar oficinas são os que
possuem estruturas condizentes com esse mercado, como os Maracatus Estrela Brilhante do Recife e o Porto Rico,
que conseguiram esse know-how por meio do diálogo com a classe média. Já os Maracatus Leão Coroado e Estrela
Brilhante de Igarassu conseguem se equiparar a outros grupos melhor estruturados por conta de suas tão afamadas
tradição e antiguidade.
O mercado cultural é valorizado pela maioria dos maracatuzeiros, e muitos acreditam que a sustentabilidade e a autonomia
do grupo, para a manutenção de sua estrutura e mesmo a realização de projetos sociais nas comunidades das quais advém,
dependem dos contratos para as apresentações. Muitos Maracatus Nação têm alterado suas formas de executar os baques,
compor toadas, produzir fantasias e organizar cortejos para atender a demandas do mercado.
De fato, o que se pode constatar é que o Maracatu Nação nunca possuiu tanto prestígio e reconhecimento público
que em qualquer outro período da história. Esse sucesso se reflete na quantidade de grupos percussivos que executam
o ritmo ou utilizam seus elementos como inspiração. O fato é que esse sucesso ainda não se refletiu em melhorias
concretas no cotidiano da maioria dos grupos de Maracatu Nação considerados tradicionais. Grande parte deles possui
sedes em condições precárias, como pode ser verificado pela pesquisa de campo,36 e tem dificuldades para angariar
recursos suficientes para organizar o Maracatu. Mesmo sendo valorizado pela mídia e apropriado por outras parcelas da
sociedade, a fama adquirida pelo Maracatu Nação não se refletiu em melhores condições de vida aos maracatuzeiros que
continuam a ocupar espaços marginalizados.

36. A equipe de pesquisa utilizou como estratégia política abrir uma Ficha de Identificação Edificações para cada uma das sedes no intuito de evidenciar e
diagnosticar as condições as quais os Maracatus possuem para desenvolver seus trabalhos.
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SALVAGUARDA
Foto acima:
Isabel Guillen, 2012.

Maracatuzeiros e maracatuzeiras de todos os grupos inventariados participaram, quando da conclusão da pesquisa, do
Seminário de Políticas Públicas para Salvaguarda do Patrimonial Imaterial do Brasil com a participação de detentores de
outros bens culturais patrimonializados. Nesta ocasião, discutiram sobre necessidades e problemas enfrentados, bem como
apontaram alguns caminhos e possíveis soluções. As recomendações de Salvaguarda para os Maracatus Nação devem, no
entendimento dos participantes do Seminário, estar direcionadas, acima de tudo, para as nações detentoras (nos termos
defendidos por este parece e também no Dossiê), para favorecer a sustentabilidade de suas expressões e seus saberes
imbricados. Esta reinvindicação reforça o posicionamento desses grupos em relação ao espaço que ocupam na disputa por
recursos públicos, destinados às culturas populares, e que muitas vezes são conquistados apenas por grupos percussivos
e produtoras culturais mais experientes, que se encontram em condições de se inserir nos formatos de chamadas públicas
até então oferecidas.
Nesse sentido, apontaram para a necessidade de capacitar os grupos e seus dirigentes para que possam promover a
sustentabilidade e a autonomia do grupo a curto, médio e longo prazos, e não apenas ações pontais relacionadas a
editais. Indicam também a necessidade de formação para que possam participar de comitês gestores para debater suas
demandas junto às esferas do poder público com mais independência, bem como atividades de formação continuada
para participar de editais, escrever projetos, administrar recursos financeiros e projetos coletivos, entre outras formas de
patrocinar suas atividades.
Uma grande preocupação dos grupos de Maracatu Nação são as precárias condições de suas sedes, locais onde confeccionam
e guardam instrumentos musicais e fantasias, além da realização de ensaios e, em alguns casos, também realizam suas
obrigações religiosas. Em sua maioria, as sedes são as próprias residências dos articuladores dos Maracatus Nação. As sedes
são parte da memória das pessoas ligadas aos maracatus, onde a vida pessoal dos moradores da casa se mistura com a
rotina e o dia a dia das atividades do maracatu. Por ser o local no qual as nações se organizam durante todo o ano com
reuniões, ensaios, oficinas e produção de todos os objetos que serão utilizados nas apresentações, torna-se um espaço de
convivência comum aos maracatuzeiros e também da comunidade entorno, ou seja, um espaço de sociabilidade constante,
bem como de aprendizagem e transmissão dos saberes relacionados ao maracatu. Datas festivas também são comemoradas
nesses locais: como festas de aniversário dos maracatus e algumas vezes de seus participantes e comemoração de títulos
obtidos nos desfiles, entre outros. Das 24 nações inventariadas, 19 possuem uma casa identificada como sede e, destas,
apenas duas não possuem o formato de residência. As dificuldades em manter o Maracatu Nação também perpassam a
manutenção de suas sedes, que muitas vezes não possuem regularização formal.
Outra ideia apresentada foi a criação da “Casa do Maracatu”, espaço que possa abrigar atividades diversas desenvolvidas
pelo coletivo dos grupos, onde poderá abrigar acervos, biblioteca e loja para venda dos produtos produzidos pelos grupos
como CDs, camisetas e instrumentos musicais, bem como espaço para realização de oficinas, cursos e palestras.
Para além das questões mais pontuais, os maracatuzeiros indicaram também a necessidade de ações afirmativas no sentido
de minimizar o preconceito religioso que essas comunidades enfrentam devido a serem praticantes de Xangô, Jurema e
Umbanda, bem como outras ações de sensibilização da comunidade no entorno dos maracatus para que se tenha uma
convivência mais harmoniosa e promovam uma cultura de paz.
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CONCLUSÃO
Por sua relevância nacional, na medida em que traz elementos essenciais para a memória, a identidade e a formação da
população afro-brasileira; por ser esta forma de expressão ser um elemento fundamental para a construção e a afirmação
da identidade cultural pernambucana e brasileira, dados os 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 do Maracatu
Nação, no Livro das Formas e Expressões, somos favoráveis ao seu reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil.
É este o nosso Parecer.
Brasília, 20 de outubro de 2014
Ellen Krohn
Coordenação de Registro
De acordo. À Coordenação-geral de Identificação e Registro, para os demais encaminhamentos.
Diana Dianovsky
Coordenadora de Registro
De acordo. Ao DPI, para providências.
Em 21 de outubro de 2014
Mônia Luciana Silvestrin
Coordenadora-geral de Identificação e Registro

Foto ao lado:
Isabel Guillen,
2012.
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

F

oi com satisfação que recebi da Sra. Presidente do Iphan, Dra. Jurema de Sousa Machado, a tarefa de examinar
e opinar sobre o processo de Registro do Maracatu Nação do Estado do Pernambuco, como Patrimônio Cultural
do Brasil.

Foto da esquerda:
Isabel Guillen, 2012.

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 apreciação deste Egrégio Conselho. Para tanto, devo cumprir o ritual de
transmitir aos demais conselheiros uma síntese do vasto Dossiê que me veio às mãos. Na verdade, um privilégio de conhecer
de perto esse valioso acervo de informações.
Cumpre-me desde já ressaltar a excelente qualidade do material reunido e também registrar que minha tarefa foi muito
favorecida, uma vez que este Parecer se baseia no minucioso Parecer Técnico que preparou a antropóloga Ellen Kron, da
equipe da Coordenação de Registro.
Devo lembrar que o Departamento de Patrimônio Imaterial, a cuja equipe a citada antropóloga pertence, foi criado em
7 de abril de 2004 e vem adotando procedimentos exemplares na metodologia de Registro e 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 o material de divulgação e difusão de seus
conteúdos, colocando-os didaticamente ao alcance da sociedade e dos meios acadêmicos, como forma de socialização
das informações 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 e, a partir de agora, procurarei destacar os aspectos mais relevantes.
Em 17/04/2008, a proposta inicial solicitava o Registro de um conjunto de quatro folguedos pernambucanos: o Maracatu
Nação, o Maracatu Rural, o Cavalo-marinho e o Caboclinho – tendo sido ela apreciada pela Câmara do Patrimônio
Imaterial em suas 10a e 11a reuniões, que deliberou pela pertinência do pleito, mas com a ressalva de que fossem
realizadas pesquisas separadamente.
Em 07/07/2008, o presente Processo se originava com a solicitação enviada pelo então governador de Pernambuco, Sr.
Eduardo Henrique Accioly Campos. Acompanha-o o Memo no 0567/2008 da Superintendência do Iphan em Pernambuco,
com a documentação sobre o bem e a avaliação técnica preliminar realizada pelo seu Núcleo do Patrimônio Imaterial.
Posteriormente o pedido foi ratificado pelo Secretário de Estado da Cultura de Pernambuco.
No período de novembro de 2011 a dezembro de 2012, o INRC do Maracatu Nação foi realizado pelas equipes técnicas da
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e do Centro Técnico de Assessoria e Planejamento
Comunitário (Cetap). Todo o trabalho teve também a participação da Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco
(Amanpe), todos em estreita colaboração com a Superintendência Regional e sob a orientação do Departamento do
Patrimônio Imaterial do Iphan.
Para tanto, a Fundarpe reuniu uma equipe multidisciplinar com grande experiência em pesquisas sobre o tema específico do
Maracatu Nação, alguns com vários livros publicados sobre o assunto, além de serem autores de dissertações de mestrado
e teses de doutoramento, também sobre este tema, sendo que parte dos integrantes com participação direta nos grupos
de maracatu, seja no cortejo (como dançarinos ou costureiros) ou no batuque. Dois deles integravam a diretoria da própria
Amanpe. Essa estratégia favoreceu a aproximação com os “maracatuzeiros”, como se autodenominam seus protagonistas.
O que se pode observar é que esta equipe de pesquisadores, especialistas e funcionários das instituições de cultura
envolvidas se colocou em campo com método e dedicação. Entre os que a integraram, somam-se nada menos do que 56
profissionais, o que torna impossível mencioná-los sem incorrer no risco de cometer omissões.
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No curto período de 13 meses, esses profissionais foram responsáveis pela coleta de centenas de depoimentos cuidadosamente
registrados nos modelos de ficha do INRC e foram ao encontro da história dessa cultura. Aquela história que brota da
infinidade de vozes, dos testemunhos apaixonados dos protagonistas e seus pares, assim como de adeptos e simpatizantes,
mestres, compositores, brincantes, batuqueiros, dançarinos, músicos percussionistas, intérpretes e coreógrafos. E também
do que está nos livros, dissertações e teses acadêmicas e demais artigos e textos já publicados sobre o assunto.
A pesquisa definiu, na Região Metropolitana do Recife, os Municípios de Recife, Olinda, Igarassu e Jaboatão dos Guararapes
como áreas de abrangência da investigação mais aprofundada. Para esta delimitação, seguiu-se o critério da localização das
sedes dos grupos. O relatório do INRC constata que fora dessas localidades não se encontram legítimos Maracatus Nação
no sentido consolidado durante a pesquisa. Aliás, os debates acerca do que define o verdadeiro Maracatu Nação foram
intensos. As relações comunitárias, os fundamentos religiosos e o processo histórico de constituição dos grupos foram
aspectos que influíram na delimitação.
Logo se verificou a existência de uma área de conflito com os chamados “grupos percussivos”, que se expressam na
mesma linguagem musical e se espalharam para outros estados do Brasil e até para o exterior. Muitos grupos percussivos
reivindicam o status de Maracatu Nação, mas o fato é que a pesquisa acabou contribuindo para elucidar as diferenças entre
essas categorias em disputa.
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o Carnaval, foram analisadas apresentações dos Maracatus Nação, com ênfase nas três celebrações mais importantes,
como a Abertura do Carnaval, o Concurso das Agremiações Carnavalescas e a Noite dos Tambores Silenciosos do Recife.
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O trabalho de campo incluiu observações de ensaios nas sedes dos grupos e na Rua da Moeda, no bairro do Recife. Durante

No total, foram inventariadas 26 nações de Maracatu: 19 na região do Recife, 5 em Olinda, 1 em Igarassu e 1 em Jaboatão
dos Guararapes, sendo que o mais antigo e conhecido é o Maracatu Nação Elefante, datado de 1805, que já desapareceu,
mas vive na memória dos demais grupos que cultuam sua história.
Todo este trabalho ensejou detalhadas identificação e descrição de elementos, como o cortejo e seus personagens, a
musicalidade, os instrumentos musicais e as formas de sua fabricação, as toadas e loas, os mestres de batuque e batuqueiros,
a transmissão do conhecimento, os processos de ensino e aprendizagem, a relação com o sagrado, a participação no
Carnaval e os desfiles, a performance; a caracterização atual, fatores históricos e lugares considerados simbólicos por seus
protagonistas; as questões patrimoniais; as relações com o mercado cultural; e finalmente as Salvaguardas. Um estudo
verdadeiramente completo.
O resultado final do INRC, que consta dos autos deste processo, é de imensa diversidade e traduz infinita riqueza cultural.
Não é por acaso que o assunto tem sido foco de interesse para dezenas de estudos e teses de pesquisadores da academia e
apaixonados pelo assunto, e sinto que não será fácil sintetizá-lo em toda sua dimensão nos termos deste Parecer. E, como
resultado de todo este esforço, foram produzidos os seguintes documentos e estudos técnicos que foram anexados na
instrução do Processo:
> Anexo I – depoimentos orais enviados com o pedido de Registro;
> Anexo II – Dossiê de Registro do Maracatu Nação;
> Anexo III – Relatório Analítico do INRC do Maracatu Nação;
> Anexo IV – INRC do Maracatu Nação vol. 1: Fichas de Identificação de Sítio;
> Anexo V – INRC do Maracatu Nação vol. 2: Anexo 2 – Registros Audiovisuais;
> Anexo VI – INRC do Maracatu Nação vol. 3: Anexo 3 – Bens Culturais Inventariados e Fichas de Celebrações do Sítio;
> Anexo VII – INRC do Maracatu Nação vol. 4: Fichas de Formas de Expressão, Ofícios e Modos de Fazer do Sítio;
> Anexo VIII – INRC do Maracatu Nação vol. 5: Recife. Ficha de Localidade. Anexo 3 Bens Culturais Inventariados e
Anexo 4 Contatos;
> Anexo IX – INRC do Maracatu Nação vol. 6: Recife. Fichas de Celebrações e Edificações;
> Anexo X – INRC do Maracatu Nação vol. 7: Recife. Fichas de Formas de Expressão;
> Anexo XI – INRC do Maracatu Nação vol. 8: Recife. Fichas de Lugares;
> Anexo XII – INRC do Maracatu Nação vol. 9: Olinda – todas as fichas;
> Anexo XIII – INRC do Maracatu Nação Vol. 10: Igarassu e outras localidades – todas as fichas;
> Anexo XIV – INRC do Maracatu Nação: versão digital. Relatório Analítico, Dossiê, Fichas e Anexos (DVD);
> Anexo XV a – videodocumentário 20 min (DVD);
> Anexo XV b – videodocumentário 45 min (DVD);
> Anexo XV c – videodocumentário 60 min (DVD);
> Anexo XVI – INRC do Maracatu Nação: fotografias (DVD);
> Anexo XVII – INRC do Maracatu Nação: entrevistas em áudio (DVD);
> Anexo XVIII a – documentário imagens brutas 1 (DVD);
> Anexo XVIII b – documentário imagens brutas 2 (DVD);
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> Anexo XVIII c – documentário imagens brutas 3 (DVD);
> Anexo XVIII d – documentário imagens brutas 4 (DVD);
> Anexo XVIII e – documentário imagens brutas 5 (DVD);
> Anexo XVIII f – documentário imagens brutas 6 (DVD);
> Anexo XIX – INRC do Maracatu Nação: versão digital. Relatório Analítico, Dossiê, Fichas, Anexos e
Fotografias (pen-drive);
> Anexo XX – termos de autorização de uso de imagem.
> Apenso I – CD – Maracatu Nação Tigre – Axé Opé Ofá;
> Apenso II – CD – Polo Cultural da Bomba do Hemetério;
> Apenso III – CD – Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu 180 anos;
> Apenso IV – CD – Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife;
> Apenso V – DVD – Clipe Belas Catitas, Maracatu Leão Coroado;
> Apenso VI – DVD – Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco, Grupo Especial. Carnaval 2012;
> Apenso VII – Livreto – Polo cultural da Bomba do Hemetério;
> Apenso VIII – Livro – Maracatu, Baque Virado e Baque Solto. Série Batuque Book;
> Apenso IX – Livro – Maracatu Leão Coroado;
> Apenso X – Fôlderes, convites e cartões de contato.

Por outro lado, do ponto de vista jurídico, o Processo foi encaminhado à Procuradoria Federal em 29/10/2014, em
que a procuradora Genésia Marta Alves Camelo elabora o excelente Parecer de no 390/2014-PF/Iphan/Sede e, em 23
páginas, analisa e sumariza todo o seu teor para atestar que: “para além das questões Técnicas e de mérito cultural,
o Processo atende aos requisitos estabelecidos no Decreto no 3.551 2000 e à resolução Iphan no 01 de 03/08/2006.
E se posiciona favoravelmente concluindo que: “verifica-se no processo em tela a existência de elementos suficientes
para a motivação do ato de registro, ressaltando que o juízo de valor deverá ser realizado pelo Conselho Consultivo
do Patrimônio Cultural”.
Na sequência, seu Parecer foi devidamente aprovado pelo procurador-geral do Iphan, Dr. Ronaldo Guimarães Gallo, em
14/11/2014. Seguindo-se a competente publicação dos avisos no Diário Oficial da União.
E, para favorecer a formulação do juízo de valores por parte dos colegas conselheiros, vou aqui apresentar os tópicos que
foram minuciosa e competentemente desenvolvidos pelos pesquisadores e pareceristas ao longo do processo de pesquisa
e coleta de dados.
Iniciaremos pela conceituação mais abrangente, amadurecida ao longo da pesquisa:
O Maracatu Nação de Pernambuco pode ser definido como uma forma de expressão que conjuga um cortejo pelas
ruas, embalado por um conjunto musical percussivo. Protagonizado principalmente por grupos de afrodescendentes,
evocam coroações de reis e rainhas do antigo Congo africano. Também denominado “maracatu de baque virado”,
é uma manifestação artística, que possui fortes vínculos com a religiosidade e que se insere na cultura popular e
carnavalesca da Região Metropolitana do Recife, incluindo, portanto, Olinda, Igarassu e Jaboatão dos Guararapes.
Observa-se que esses grupos pertencem a comunidades que estão situadas nos bairros periféricos, seguindo a tendência de
outras capitais brasileiras nas quais o crescimento populacional empurra as populações pobres para áreas mais vulneráveis,
onde há carência de equipamentos urbanos e baixos índices de desenvolvimento humano, revelando e acentuando a
desigualdade social.
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Os primeiros relatos sobre a existência das nações de Maracatu no Recife surgiram no início do século dezenove. Em seu
circunstanciado Parecer Técnico, Ellen Krohn descreve as nações de África e a coroação de reis de Congo e nos facilita a
compreensão do que era entendido por nação, Maracatu(s), reis de congo e irmandades do Rosário no período entre os
séculos XVI e XIX.
Assim ela vem citando Julia Tsezanas, autora da dissertação de mestrado O Maracatu de Baque Virado: história e dinâmica
cultural 1 que analisa documentos e estudos historiográficos e do folclore que tratam das festas e dos cortejos realizados
para reis negros no âmbito das irmandades do Rosário de Pernambuco.
Cortejos em homenagem a reis negros existiram em quase todo o período colonial, e ainda existem reminiscências em
práticas atuais.
Na América Portuguesa, a eleição de reis negros e sua comemoração festiva estiveram mais difundidas no século XVII.
Esses reinados eram constituídos por representantes eleitos entre os libertos e escravos associados em comunidades
étnicas e religiosas.
Até o século dezenove, as festas de coroação ocorriam nos dias de santos nas irmandades católicas negras, as “irmandades
de homens pretos”. Estas se constituíam em associações leigas de fiéis em torno de um santo padroeiro e de uma rotina
religiosa e social, refletindo em sua composição os diferentes extratos sociais, raciais e étnicos.
Essas irmandades surgiram com mais frequência nos territórios dos atuais Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro,
Pernambuco e Bahia e assumiam responsabilidades políticas, sociais e religiosas, como a construção de igrejas, o culto de
seus padroeiros, as festas em homenagem aos santos e as procissões, além do auxílio solidário, para a compra de cartas
de alforria. Esses compromissos funcionavam como instrumento regulador, que garantia a oficialidade das irmandades
perante as autoridades.
Este termo nação também foi usado de início pelos administradores da Coroa Portuguesa e comerciantes para identificar
grupos de procedência africana. Faziam isso com base em um sistema que relacionava povos, territórios, rotas e portos
envolvidos no tráfico negro, além das especificidades culturais e linguísticas.
No “Maracatu de Baque Virado”, como também é chamado Maracatu Nação, o conceito de nação tem um significado
especial atribuído pelas pessoas envolvidas na manifestação e para sua própria existência. Isso porque configura uma
estrutura básica de associação entre aqueles que participam de um conjunto de práticas. “Ser uma nação é o que dá
ao maracatu a propriedade de ser tradicional” (TSEZANAS, p. 22). Pois, para além das hipóteses que associam essas
manifestações às nações vindas de África, é o que lhes confere o caráter frente a outros grupos que surgem por
influência de sua musicalidade. E essa distinção se reflete em um compromisso com práticas do passado e com
sua continuidade.
Em Pernambuco, no século XIX, já então eram chamados de nações os grupos de negros que se reuniam para batucar,
principalmente em dias de festa em devoção a Nossa Senhora do Rosário, e esta prática era denominada Maracatu.
Tsezanas conclui que os Maracatus são chamados, atualmente, de “nações” por suas ligações com as irmandades de
homens negros em Pernambuco e seus reinados festivos.
No século XVIII, havia intensa atividade das associações de homens pretos compostas por irmandades, corporações de ofício
e grupos militares bastante influentes na vida social do Recife. Como exemplo, a Irmandade do Rosário de Santo Antônio
do Recife foi uma das mais ricas da cidade. Dentro de sua estrutura, possuía na hierarquia cargos em nível administrativo e
outros compostos por títulos de nobreza, cujo mais alto era de rei de Congo.
Em sua alçada se organizava uma extensa e complexa rede de hierarquias e influências (TSEZANAS, p. 24). Esta ligação
entre Reinados do Congo e Irmandades de Nossa Senhora do Rosário parece ter sido um padrão associativo que marcou
as sociabilidades negras do Brasil colonial. O rei de Congo foi um importante representante do poder político e simbólico
nesse contexto, capaz de aglutinar identidades e sociabilidades e articular politicamente comunidades de africanos
e descendentes.

1. TSEZANAS, Júlia Pittier. O Maracatu de Baque Virado: história e dinâmica cultural. São Paulo. Dissertação de Mestrado Universidade de São Paulo (USP), 2010.
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Na segunda metade do XIX, a literatura anuncia
o aparecimento de Maracatus desligados das
irmandades e dos reis de nação, bem como a
migração de sua festa para o Carnaval. Este período
ainda parece indefinido do ponto de vista da
historiografia, levando em consideração que muitos
documentos históricos apresentavam vínculos das
festas do Rosário a reuniões de negros, chamadas
de Maracatus.
Com a alteração das relações escravistas a partir
de 1850, após o fim do tráfico de escravos, esses
agrupamentos que se reuniam em nações para
batucar e fazer festa despertaram mais desconfiança
por parte das elites. Esse processo de dissociação das
manifestações festivas daquelas práticas realizadas
pelas irmandades pode ter durado algumas décadas
a partir de 1850, período no qual também as
coroações de reis congos entram em declínio.
Mas, como revela o INRC, o fim da escolha de reis
congo não significou o término da coroação de
reis e rainhas dos maracatus, realizados agora por
membros dos grupos, possivelmente em frente à
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos no bairro de Santo Antônio. Uma breve
notícia do Jornal do Recife no dia 3 de março de
1922 mostra que a rainha do Maracatu Dois de Ouro
tinha sido coroada pelo Maracatu Leão Coroado
diante daquele templo.
Depois desta notícia, a pesquisa não encontrou
nenhuma outra que relatasse celebração semelhante,
até a década de 1980. Com o surgimento do
Maracatu Porto Rico, situado no Pina e sob o
comando de D. Elda, começa a circular a história
de que ela teria sido coroada no interior da Igreja de
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.
Logo, o tema da coroação das rainhas volta a
circular fortemente entre seus praticantes. A partir
de então, outras rainhas começam a agenciar suas
próprias coroações. E este ritual tem servido para
reforçar a relação desses Maracatus com os valores
de tradição.
Atualmente, a coroação de reis e rainhas é uma
cerimônia pública, de caráter sacro, em que
uma autoridade religiosa (normalmente um pai de
santo ou mãe de santo) impõe sobre a cabeça do rei
ou rainha uma coroa. Antes se entoam cânticos aos
orixás, entre os quais se destacam Exu e Iansã, além
dos orixás patronos dos que recebem a coroa.

Foto: Isabel Guillen,
2012.
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Também existem rituais privados de purificação ligados à casa religiosa, cujos pais e mães de santo pertencem. A cerimônia
de coroação confere ao rei ou à rainha e a seu Maracatu grande valor simbólico, além de legitimidade entre seus pares.
Atualmente, são diversas as rainhas coroadas, com tendência de aumento.
O Maracatu Nação é, portanto, uma manifestação cultural que possui forte vínculo com a religiosidade, expressa por
meio da relação desses grupos com os Xangôs (denominação da religião dos orixás em Pernambuco), Jurema Sagrada
(denominação da religião de características afro-ameríndias, que cultua mestres e mestras, caboclos, entre outras entidades)
e Umbanda. Entre os maracatuzeiros, existe a afirmativa de que essa dimensão religiosa sempre foi intrínseca e reconhecida
como símbolo da tradição.
Tais vínculos também podem ser evidenciados pelas sedes dos Maracatus Nação, que por vezes são terreiros do Xangô
ou da Jurema. Das 27 nações de Maracatu pesquisadas 10 delas abrigam terreiros. Nos outros casos, as obrigações são
realizadas em terreiros associados ao Maracatu Nação ou mesmo acontecem dentro da sede, ainda que ela não seja
um terreiro.
Em seu capítulo de histórico o Dossiê nos passa a percepção de que o que torna os Maracatus Nação uma forma de
expressão específica, enraizada em Pernambuco, é uma série de confluências que vão além das festas de coroação de reis
e rainhas, às quais se agregam também as procissões de Nossa Senhora do Rosário, bem como batucadas e sambas, tão
comuns na Recife do século XIX.
Aliás, data do final do dezenove o registro segundo o qual autoridades recifenses buscavam o controle social sobre vários
divertimentos populares que se expressavam na cidade (Dossiê, p. 40). O Carnaval se encontrava no centro desta questão.
Os blocos, troças, Maracatus e caboclinhos foram instados a desfilar “ordeira e civilizadamente”, seguindo traçados
preestabelecidos, sob o pretexto de que essas manifestações eram propícias para a explosão de violência. De fato, a
história das religiões de terreiro no Recife e sua relação com os Maracatus foram fortemente marcadas pela experiência da
perseguição, que se acentuaram, sobretudo, entre as décadas de 1920 e 1940.2
O fato é que os Maracatus apareceram nas páginas dos jornais, como “coisas de negros incivilizados” e que incomodavam
os “cidadãos de bem” com brigas e pelo barulho dos tambores. Assim, enquanto eram forçados a abdicar das antigas
festas de coroações, os Maracatus migraram para o Carnaval, onde tinham permissão para desfilar pelas ruas.
Diante desta circunstância adversa e humilhante, fica patente que a transferência para o espaço do Carnaval revela que
os próprios grupos adotaram estratégias para a manutenção de suas práticas. E que, com as licenças obtidas na polícia, os
Maracatus garantiam ao mesmo tempo o direito para o desfile de carnaval e para ensaiar durante todo o ano (Dossiê, p. 41).
Acrescente-se aí o preconceito em relação às religiões praticadas por esses grupos. As perseguições aos “cultos” ou “seitas”
aumentaram progressivamente nas décadas de 1920 e 1930. No governo de Agamenon Magalhães (1937-1945), centenas
de casas ou terreiros foram fechados e seus sacerdotes, expostos à humilhação pública nas páginas dos jornais.
Por décadas os grupos disfarçaram seus vínculos com as religiões para despistar a polícia ou mesmo pelo preconceito
que sofriam.
Neste contexto, até mesmo os folcloristas e intelectuais já consideravam os Maracatus fadados ao desaparecimento. Por tais
motivos, essa expressão cultural acabou sendo, naquela época, associada à tristeza, à melancolia e à indolência.
Mas a situação começa a mudar nas décadas de 1940 e 1950, quando folcloristas, carnavalescos, brincantes, artistas de
nome e intelectuais se engajam no movimento cultural que buscava enaltecer símbolos que pudessem constituir a identidade
pernambucana. Assim, tratam de legitimar elementos da cultura que consideravam autênticos e que representassem o
modo de ser local, afirmação de uma identidade regional.
No início dos anos 1950, embora o Maracatu já começasse a ser visto como uma manifestação cultural das mais tradicionais
de Pernambuco, a condição socioeconômica de seus integrantes continuava muito precária, e os grupos seguiam
enfrentando dificuldades. Observa-se que o interesse da intelectualidade não se transferiu para o todo da sociedade e a
situação assim permaneceria por mais algumas décadas (Dossiê, p. 79).

2. Dossiê, p. 42-45.
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Nos anos 1940, o maestro César Guerra-Peixe esteve no Recife e estudou a história do Maracatu Elefante e a trajetória
de Dona Santa, rainha emblemática, reconhecida como referência de memória para os maracatuzeiros. Em 1955 publicou
Maracatus do Recife,3 que trata do sofrido percurso dos Maracatus.
Como resultado da mediação cultural promovida por intelectuais e representantes da cultura popular, nos anos 1940, Dona
Santa torna-se símbolo de uma tradição africana ainda viva no Recife. E passa a se relacionar com grupos de jornalistas,
pesquisadores, escritores e autoridades locais, tornando-se tema de reportagens de revistas e filmes.
Com a morte de Dona Santa, em 1962, e o desaparecimento do Maracatu Elefante, os rumos da manifestação permaneceram
na incerteza sobre sua continuidade. A Comissão Pernambucana de Folclore, preocupada com o fato, incentiva a criação de
um novo grupo, o Porto Rico do Oriente, de Eudes Chagas, cuja coroação foi arquitetada por Katarina Real.4
Na década de 1980, outros elementos contribuíram para que o Maracatu fosse visto sob nova perspectiva. Em primeiro
lugar, os movimentos negros atuantes na Região Metropolitana do Recife definiram estratégias de valorização de sua
cultura e apostaram nos Maracatus. Como exemplo, jovens militantes deste movimento passaram a frequentar o Maracatu
Leão Coroado, bem como valorizar eventos em que os negros estivessem presentes, como a Noite dos Tambores Silenciosos.
O surgimento de políticas públicas voltadas à cultura popular também incentivou a criação de novos grupos culturais,
como o Balé Popular do Recife e o Maracatu Nação Pernambuco – este grupo composto por jovens artistas contribuiu para
difundir e quebrar o estigma que incidia sobre os Maracatus como manifestações obsoletas e antiquadas.
No início dos anos 1990 surgiu a banda Chico Science e Nação Zumbi, que misturava rock, hip-hop e outros ritmos a
elementos das culturas populares pernambucanas, como Maracatu, Caboclinho, Ciranda e Cavalo-marinho, entre outros.
Essa banda tornou-se famosa no Brasil e passou não só a divulgar, como também a ser associada ao ritmo do maracatu.
O movimento que tornaria o Maracatu Nação disseminado por todo o Brasil é revigorado pelo interesse de jovens, inspirados
pelas novas referências que surgiram, em atuarem como batuqueiros nas nações de Maracatu. Essa expressão cultural
passa, assim, por um interessante fenômeno de rejuvenescimento.
Nesse contexto, surgem, em Recife, Olinda e arredores, além de outros estados do Brasil e lugares do mundo, grupos
culturais que, a exemplo do Maracatu Nação Pernambuco, adotam o mesmo ritmo, possuindo por vezes também um corpo
de dança e uma corte real. Esses grupos muitas vezes se autodenominam como Maracatus, entretanto, são considerados,
pela maioria dos maracatuzeiros entrevistados, como grupos percussivos ou ainda Maracatus parafolclóricos.
Como foi visto,5 o Carnaval, com seus desfiles e cortejo, funcionou como estratégia de sobrevivência dos grupos. Registros
de memória levantados pelo INRC sugerem que, de 1940 até 1980, o Carnaval é o período que os Maracatus Nação mais
saíam às ruas e possuíam maior visibilidade.
É importante registrar que, desde 1935, a Federação Carnavalesca de Pernambuco fora fundada com o objetivo de
regulamentar e organizar o Carnaval. Assim se decidia quais grupos deveriam receber maior ou menor apoio. Desde então
as disputas por recursos entre as agremiações de Carnaval em Recife se acirraram. Principalmente nas décadas de 1960,
1970 e 1980, eles disputavam atenção com as Escolas de Samba e os clubes de Frevo, sendo que nos anos 1990 as ruas
são tomadas por blocos puxados por trios elétricos.
A cena cultural dos Maracatus Nação passaria a mudar de modo mais abrangente nos últimos dez anos. Valendo-se do
fato de que o ritmo do Maracatu já se tornara valorizado pela população de Recife, Olinda e arredores, a Prefeitura da
Cidade do Recife renova o modelo do Carnaval oficial, na competição com os Carnavais de Salvador e Rio de Janeiro
(Dossiê, p. 83).

3. Este estudo foi a primeira grande pesquisa que observa diversos aspectos do fazer dos Maracatus no período. Guerra-Peixe centra o foco no Maracatu
Elefante e observa alguns outros grupos. Este estudo mostrou-se central no INRC por ser único relato sistemático sobre muitos aspectos dos Maracatus no
período de 1930 a 1950.
4. Katarina Real, antropóloga, atuante no contexto da cultura popular do Recife na década de 1960. Importante por (res)situar os Maracatus Nação na cena das
agremiações carnavalescas que faziam o Carnaval do Recife. Salienta que, em 1967, existiam apenas quatro grupos em atuação após a extinção do Maracatu
Elefante. Atuava também na articulação para coroação de rainha e na guarda de objetos sagrados de Maracatus extintos.
5. Para mais informações sobre o histórico do Carnaval e do Maracatu Nação, ver Dossiê – Festas, batuques e Carnaval: Maracatus Nação no século XIX (p.
37-42 e Ficha de Identificação Celebrações Localidade Recife – Bem Cultural: Carnaval do Recife (PE/01/01/12F20/02).
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Por conta da popularidade, o Maracatu Nação é escolhido para ser o destaque da celebração de Abertura do Carnaval,6 mas
não só por sua popularidade, como também por ser uma manifestação da cultura negra. Para representar a manifestação
cultural, os escolhidos foram os Maracatus Nação considerados autênticos, ou seja, aqueles presentes nas comunidades,
compostos por pessoas negras em sua maioria (Dossiê, p. 83).
Este evento, organizado pela Prefeitura do Recife, ocorre em formato semelhante desde 2002. A Abertura do Carnaval tem
como atração principal o percussionista Naná Vasconcelos e a presença de vários grupos de Maracatus Nação. Todos os
anos a celebração é prestigiada por grande público que lota a Praça do Marco Zero, em Recife.
Já o evento denominado “Noite dos Tambores Silenciosos”7 é uma celebração que ocorre sempre na segunda-feira
de Carnaval, no Pátio do Terço, em frente à Igreja de Nossa Senhora do Terço. Os Maracatus Nação seguem pela Rua
Vidal de Negreiros em direção ao adro da igreja, onde prestam homenagem aos seus antepassados, cantando toadas,
acompanhados do batuque e do cortejo real.
O Pátio do Terço passou a ser reconhecido como um lugar de práticas ancestrais e de resistência cultural, como um local
de grande força espiritual. A Noite dos Tambores Silenciosos é banhada por uma simbologia religiosa constituída ao longo
do tempo, pois tem permitido aos Maracatus Nação expressar sua religiosidade publicamente. Esta celebração pode ser
compreendida como uma das formas de valorização das religiões e cultos desses grupos, evidenciando os vínculos que os
mesmos mantêm com o sagrado.
Não se pode deixar de mencionar aqui a importância dos detalhes do cortejo e de seus personagens: O cortejo,8 em
conjunto com o batuque, constitui a forma de expressão do Maracatu Nação. O INRC definiu como cortejo o conjunto de
“figuras” ou “personagens” que acompanham a corte real, ou seja, o séquito do rei e da rainha do Maracatu Nação. Os
principais personagens aí representados são um rei, uma rainha, damas de paço e bonecas denominadas “calungas”.
Mas outros personagens9 que integram o Maracatu para o desfile de Carnaval são: os batuqueiros, o caboclo arreamar,
o porta-estandarte, as damas de frente, os lanceiros, as baianas ricas, as baianas de cordão, os orixás e/ou entidades da
Jurema, os escravos de balé, a corte mirim, os casais nobres, príncipes e princesas, o porta-pálio, os pajens, os soldados
romanos, as vassalas e o rei e a rainha.
Cada um deles possui uma forma de se expressar no desfile. Os membros da corte apresentam movimentos mais contidos.
A dança é semelhante para todos os grupos e, na maioria das vezes, não apresenta passos ou coreografias ensaiados. Trata-se de expressão corporal espontânea, com movimentos mais expressivos nos braços e mais contidos nos pés, com a sola
inteira no chão, na cadência do batuque.
Pode-se destacar a importância de alguns personagens pelos aspectos simbólicos: a dama do paço10 é responsável por
conduzir a calunga, boneca que representa em alguns casos os eguns (espírito dos ancestrais), orixás ou mesmo entidades
da Jurema. E unânime o argumento de que são portadoras dos fundamentos espirituais de proteção do grupo, evitando
que algo ruim aconteça no percurso.
Assim, conduzi-la é uma tarefa de grande responsabilidade, que implica o cumprimento de alguns rituais de limpeza por
parte da dama de paço, como tomar um banho de ervas, denominado amassi em alguns terreiros, e manter um resguardo,
abstinência sexual e não ingerir bebidas alcoólicas. Atribui-se a essas razões o fato de, no passado, as damas de paço
haverem sido predominantemente senhoras mais velhas.
Além da proteção, as calungas11 também funcionam como marca da identidade dos maracatus. São bonecas negras
confeccionadas com madeira ou pano, também conhecidas como “bruxa de pano”. De acordo com os maracatuzeiros,
para ser considerado um Maracatu Nação é preciso ter fundamentos religiosos e as calungas podem ser consideradas ícones
desses fundamentos, ou seja, são elas que carregam o axé.

6. Ficha de Identificação Celebrações Localidade Recife – Bem Cultural: Abertura do Carnaval (PE/01/01/12/F20/01).
7. Ficha de Identificação Celebrações Localidade Recife – Bem Cultural: Noite dos Tambores Silenciosos (PE/01/01/12/F20/05).
8. Ficha de Identificação Formas de Expressão do Sítio – Bem Cultural: Cortejo (PE/01/00/12/F40/04).
9. Para apreciação sobre cada um desses personagens, vide Ficha do INRC – PE/01/00/2012/F40/04.
10. Ficha de Identificação Formas de Expressão do Sítio – Bem Cultural: Dama do Paço (PE/01/00/12/F40/05).
11. Ficha de Identificação Formas de Expressão – Bem Cultural: Calunga (PE/01/00/12/F40/03).
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O rei e a rainha12 são os personagens centrais na composição hierárquica do cortejo, representando a realeza do Maracatu.
Apresentam-se portando as insígnias do poder real, como coroa espada e cetro. O figurino é suntuoso e destaca-se dos
demais. Em geral, aparecem ao final do cortejo protegidos por soldados e pajens que conduzem os abanos e as capas da
vestimenta real.

Foto:
Patrícia Araújo, 2012.

De acordo com os maracatuzeiros, a rainha deve ser uma mulher negra e, de preferência, iniciada na religião dos orixás.
Pode ser reconhecida como a protetora espiritual da nação por conhecer os segredos que a religião congrega. Seu prestígio
e seu reconhecimento são maiores se foi coroada em uma cerimônia, pois as coroações guardam relevâncias simbólicas
muito significativas para a organização dos espaços de poder dentro dos grupos. Este também parece ser um aspecto de
projeção para o grupo no mercado cultural, por reforçar o caráter de tradição.
No caso do rei, ele não parece estar submetido às mesmas exigências que condicionam a posição da rainha. Nem ao menos
usufruir do mesmo prestígio ou ocupar a mesma centralidade dentro da nação. Sua função acaba sendo a de figurar junto
à rainha. Ainda assim, importa perceber que ser rei e rainha de uma nação de Maracatu significa ser reconhecido como
referência para determinado grupo social.
A musicalidade, como vimos, tem sido um dos grandes fatores de perpetuação, é principalmente através dela que se tem
estabelecido o vínculo com as novas gerações sendo também o elemento aglutinador dessa expressão cultural, uma vez
que o conjunto musical, marcado pelo canto coletivizado, é projetado nos demais elementos da manifestação por meio dos
gestos, movimentos e danças do cortejo e dos personagens que o compõe.
Os maracatuzeiros denominam o corpo orquestral ou percussivo que compõe a expressão do Maracatu Nação de batuque.13
Assim, o batuque é a reunião dos batuqueiros14 que fazem e executam os baques15 de Maracatu, acompanhados pelas

12. Ficha de Identificação Formas de Expressão do Sítio – Bem Cultural: Rei e Rainha (PE/01/00/12/F40/07).
13. Ficha de Identificação Formas de Expressão do Sítio – Bem Cultural: Batuque (PE/01/00/12/F40/02).
14. Ficha de Identificação Ofícios e Modos de Fazer do Sítio – Bem Cultural: Batuqueiros (PE/01/00/12/F60/02).
15. Ficha de Identificação Formas de Expressão do Sítio – Bem Cultural: Baque (PE/01/00/12/F40/01).
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toadas16 sob a regência de um mestre de batuque.17 Todos esses elementos são imprescindíveis para a sonoridade
do Maracatu.
A formação deste batuque é composta por instrumentos de percussão. A melodia e a rítmica são constituídas pela articulação
dos sons que compõe o baque. Em sua origem, esses instrumentos eram confeccionados pelos seus executantes, tendo
por matéria-prima: tronco de árvores, galhos, cipós, peles de animal, flandres, chapas e varões de ferro fundido ou de
aço, cordas de sisal, tripa de animal e sementes, entre outros. Esses instrumentos podem ser divididos em dois grupos: os
membranofones e os idiofones.
Os membranofones reproduzem o som projetado em peles de animal ou sintéticas, fixadas ao instrumento, como as caixas,
os taróis e os tambores de cordas, chamados de alfaias, e afinados pela tração de parafusos e cordas. A alfaia18 ou bombo
é, sem dúvida, o instrumento que mais se destaca nos Maracatus Nação e também é considerada como um marco de
identidade do batuque nessa manifestação. Também pode ser chamado de “faia”, “afalha” ou simplesmente tambor e está
presente em todos os Maracatus Nação.
Os idiofones têm seu som obtido por impacto, atrito ou agitação de seu corpo, seja por contato direto do corpo do
executante sobre este instrumento ou por intermédio de outros objetos articulados pelo executante sobre o instrumento,
como os gonguês e mineiros, e mais recentemente os agbes ou abês.
Interessante salientar que, para alguns mestres de Maracatu, o gonguê possui também uma função ligada aos fundamentos
religiosos do Xangô. Esses mestres associam a função do gonguê à dos adjás que, nos terreiros, têm por uma de suas
funções invocar e manter a vibração de eguns, orixás e demais entidades. Nesse sentido, o gonguê teria essa mesma
função, só que ligada ao cortejo do Maracatu.
Alguns batuques dos Maracatus possuem outros instrumentos musicais, que foram introduzidos ao final dos anos 1990 e
ao longo dos anos 2000. Trata-se dos abês (que cumprem função semelhante ao mineiro/ganzá) e dos atabaques, e mais
recentes os patagomes (instrumentos advindos das manifestações de congos e moçambiques).
O baque19 é a forma pela qual o batuque se expressa e se revela. Está associado à estética e ao estilo musical dos Maracatus
Nação. Os baques reforçam as identidades de cada grupo, tendo em vista que cada um deles desenvolveu a batida com
suas peculiaridades na construção da polirritmia, apesar de soarem parecidos aos ouvidos de leigos.
A primeira preocupação quanto ao termo “baque”, que vem à mente de pessoas que pesquisam, participam ou admiram
essa forma de expressão provavelmente é a de tentar diferenciar os baques executados pelos Maracatus Nação – o baque
virado daqueles produzidos pelos Maracatus de Orquestra ou Maracatu Rural – o baque solto.
Percebe-se, também, que os baques são motivos de intensas disputas entre os grupos, pois essa noção de influência nem
sempre é admitida, tendo em vista que “imitar o baque de alguém” nem sempre é visto com bons olhos. Já a identidade
musical própria e bem delimitada é algo almejado por diversos Maracatus Nação.
Já as canções entoadas ao longo dos baques se denominam toadas ou loas.20 A loa é associada ao cântico litúrgico presente
no Candomblé, no Xangô, na Umbanda ou na Jurema, sendo os terreiros seu espaço de ocorrência. No vocabulário
cotidiano do Maracatu, a utilização do termo “loa” é recente. Para o INRC, foi adotado o termo “toada” por ser o mais
antigo e também o mais recorrente.
Essa forma de expressão da musicalidade pode ser considerada tradicional por estar presente em diversas manifestações
populares brasileiras e práticas culturais afrodescendentes espalhadas pela América. Corresponde a um diálogo entre
solista e coro, forma musical definida como “antifonia”. O mestre ou a pessoa responsável pelo canto entoam os primeiros
versos e o coro responde.

16. Ficha de Identificação Formas de Expressão do Sítio – Bem Cultural: Toada e Loa (PE/01/00/12/F40/08).
17. Ficha de Identificação Ofícios e Modos de Fazer – Bem Cultural: Mestre de Batuque (PE/01/00/12/F60/05).
18. Ficha de Identificação Ofícios e Modos de Fazer do Sítio – Bem Cultural: Alfaia/Bombo (PE/01/00/12/F60/01).
19. Ficha de Identificação Formas de Expressão – Bem Cultural: Baque (PE/01/00/12/F40/01).
20. Ficha de Identificação Formas de Expressão do Sítio – Bem Cultural: Toada e Loa (PE/01/00/12/F4/08).
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A transmissão do conhecimento do grupo se faz através dos mestres do batuque,21 anteriormente, chamado de diretor
de apito (pela utilização deste para anunciar o início e o fechamento do batuque), que é uma figura central dentro dos
Maracatus Nação. Responsável pela condução do batuque e pela velocidade de andamento do baque, pelas composições e
adaptações de toadas, ou seja, pelo repertório que será apresentado com elaboração de frases e idealização da performance,
é ainda figura importante para organização de ensaios e posicionamento dos batuqueiros.
Para entender o contexto dos Maracatus Nação na atualidade, é imprescindível considerar as tensões decorrentes da
inserção desses grupos no mercado cultural globalizado, as desigualdades entre os grupos e as disputas pelo acesso aos
recursos financeiros que acabam por acirrar as rivalidades.
De fato, o que se pode constatar é que o Maracatu Nação nunca possuiu tanto prestígio e reconhecimento público em
qualquer outro período da história. Esse avanço se reflete na quantidade de grupos percussivos que executam o ritmo ou
utilizam seus elementos como inspiração.
Entretanto este sucesso ainda não se refletiu em melhorias concretas no cotidiano da maioria dos grupos de Maracatu
Nação considerados tradicionais. Grande parte deles possui sedes em condições precárias e tem dificuldades para angariar
recursos. Mesmo sendo valorizado pela mídia e apropriado por outras parcelas da sociedade, a fama adquirida pelo
Maracatu Nação não se refletiu em melhores condições, eis que continuam a ocupar espaços marginalizados.
E aqui passamos a tratar da salvaguarda. O estabelecimento de um Plano de Salvaguardas é uma das condições para o
reconhecimento na categoria do Patrimônio Imaterial. Assim é que, conforme consta na documentação anexa ao Processo,
os integrantes de todos os grupos inventariados participaram, quando da conclusão da pesquisa, do Seminário de Políticas
Públicas para Salvaguarda do Patrimonial Imaterial do Brasil contando com a contribuição de detentores de outros bens
culturais já reconhecidos.
Nesta ocasião, discutiram sobre necessidades e problemas enfrentados, bem como apontaram caminhos e possíveis
soluções. As recomendações de Salvaguarda para os Maracatus Nação devem, no entendimento dos participantes do
Seminário, estar direcionadas, acima de tudo, para as nações detentoras da tradição (nos termos amadurecidos no INRC),
para favorecer a sustentabilidade de suas expressões e saberes.
Esta reinvindicação reforça o posicionamento desses grupos em relação ao espaço que ocupam na disputa por recursos
públicos, destinados às culturas populares, e que muitas vezes são conquistados apenas por grupos percussivos e
produtoras culturais mais experientes, que encontram em condições de se inserir nos formatos de chamadas públicas até
então oferecidas.
Nesse sentido, apontaram para a necessidade de capacitar os grupos e seus dirigentes para que possam promover a
sustentabilidade e autonomia do grupo a médio e longo prazo, e não apenas nas ações pontuais. Reivindicam, ainda,
melhor preparação para atuar junto a comitês gestores e debater suas demandas junto às esferas do poder público,
bem como atividades de aprendizado para escrever projetos e administrar as finanças e outras formas de patrocinar
suas atividades.
Uma grande preocupação dos grupos de Maracatu Nação são as precárias condições de suas sedes, onde confeccionam
e guardam instrumentos musicais e fantasias, além da realização de ensaios e, em alguns casos, também de obrigações
religiosas. Em sua maioria, as sedes são as próprias residências dos articuladores dos Maracatus Nação.
Das 24 nações inventariadas, 19 possuem uma casa identificada como sede e dessas; apenas duas não possuem o formato
de residência. Elas são parte da memória das pessoas ligadas aos Maracatus, por serem o local no qual as nações se
organizam durante todo o ano com reuniões, ensaios, oficinas e produção dos objetos utilizados nas apresentações. De
fato, tornam-se em espaço de convivência comum aos maracatuzeiros e também da comunidade no entorno, ou seja, um
espaço de sociabilidade constante, bem como de aprendizagem e transmissão dos saberes.
Outra ideia apresentada foi a criação da “Casa do Maracatu”, espaço dedicado a atividades diversas desenvolvidas pelos
grupos, na realização de oficinas, cursos e palestras e para abrigar acervos, biblioteca e loja para venda dos produtos, como
CDs, camisetas e instrumentos musicais.

21. Ficha de Identificação Ofícios e Modos de Fazer do Sítio – Bem Cultural: Mestre de Batuque (PE/01/00/12/F60/05).
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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 é
mais um ótimo 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.
Assim é que a pesquisa desta forma de expressão, o decifrar de seus rituais, modos e tradições, também nos permite
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 gênese da sociedade contemporânea.
E não posso perder a oportunidade de lembrar também que, se a religiosidade do negro, no contexto dessa forma de
expressão, teve de ser disfarçado ao longo do tempo como estratégia de sobrevivência, hoje podemos afirmar que o
Maracatu Nação não só se revela como repositório de conceitos disponíveis ao melhor entendimento de nossa cultura
urbana, mas como arquivo vivo, no qual os estudiosos podem ler os signos que traduzem as origens culturais de nossa
gente e da imensa parcela de contribuição que coube aos povos africanos na construção do país.
Felizmente o que temos em mãos é o verdadeiro privilégio de conhecer e avaliar os méritos do Patrimônio Cultural que,
através do Maracatu, pulsa vivo no cotidiano dessas comunidades. E admirar a rica diversidade carregada de múltiplas
expressões. Estes aspectos que foram brilhantemente abordados pelos especialistas em seus respectivos depoimentos e
textos que constam dos autos deste Processo.
Por isso, gostaria ainda de compartilhar mais um trecho do excelente Parecer de Ellen Kron, no qual se lê que:
Todos os grupos se consideram partícipes de um passado distante, incerto, e por muitas vezes imaginado, de
personagens heroicos e eternizados como a Rainha Dona Santa e seu Maracatu Elefante. Carnavais de outras épocas,
desfiles do passado, homens e mulheres admiráveis por seu trabalho à frente dos maracatus integram o presente
de jovens e crianças, que ouvem essas histórias, dando sentido as suas práticas e modos de fazer do presente, que
não são necessariamente os de outrora, mas que em alguma medida os rememora. A constante da reivindicação
do legado de alguns grupos do presente que se apresentam como continuadores de grupos do passado. Ainda que
essa continuidade seja expressa apenas pelo nome do maracatu em alguns casos, em outros se revela por mestres
e figuras importantes que a perpetuaram por seus próprios fazeres, ou mesmo por objetos simbólicos carregados
através dos tempos que permitiram reinaugurar antigos maracatus. Alguns reivindicam datas de fundação bem
recuadas no tempo, outros possuem datas de fundação bem recentes, mas seus membros participavam de maracatus
do passado. Aqueles fundados mais recentemente também compartilham dessas memórias. Na atualidade pode-se
fundar um grupo com certa facilidade, mas adentrar a comunidade dos Maracatus Nação exige o reconhecimento
mútuo dos outros grupos já alicerçados. Reconhecem-se na medida em que percebem práticas comuns nas formas
de tocar, os instrumentos utilizados, as formas de desfilar, dançar e de confeccionar as fantasias, mas também no
vínculo religioso e o pertencimento à comunidade.
Os estudos do Maracatu e a busca de suas origens permitem-nos também lançar outro olhar sobre a evolução social do
próprio Estado de Pernambuco. É 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 reproduziu de norte a sul do país
nos tempos da colônia e do império, originando uma forte concentração das riquezas e produzindo as grandes levas de
excluídos. Aspectos que até hoje se reproduzem e afligem e depreciam a imagem da sociedade nacional.
Assim, venho renovar aqui a minha profissão de fé no ofício que desempenhamos neste Conselho:
O ato de proteção, que está implícito na figura do Registro, vai muito além do que sugere a formalidade 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”.22

22. ANDRÉS, Luiz Phelipe. Página 8 do Parecer sobre o “Terreiro Casa das Minas, de São Luís, Estado do Maranhão”. Processo no 1464-T-00, em 17/08/2002.

84

LIVRO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO

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 a sua proteção e, ao assim proceder, estamos
cumprindo nossa obrigação constitucional que é a de defender a cultura do país.

Foto:
Isabel Guillen, 2012.

O Maracatu Nação é um produto histórico advindo dos reinados negros e das festas de coroação de seus reis, mas também
não é o único. Por suas raízes etnográficas, possui grande capacidade dialógica com o resto do país e vasos comunicantes
com muitas outras manifestações, festejos e folguedos populares afros brasileiros que igualmente estão relacionados a
estas estruturas, como os congos, as congadas e os moçambiques, presentes em vários estados brasileiros.
O fato é que, com o passar do tempo, uma tradição cultural de origem africana em nosso território, inicialmente
discriminada e ameaçada de desaparecimento por preconceitos e perseguições policiais, sobreviveu e tornou-se expressão
de força e otimismo.
Esta é, pois, mais uma história que não deixa dúvidas de 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 diante de um evento, como o que fui testemunha, numa noite de véspera de Carnaval, no centro antigo
de Recife, onde o genial percussionista Naná Vasconcelos regia uma verdadeira orquestra de batuques de vários grupos de
Maracatus Nação.
Acervos como o do Maracatu de Nação, por se constituírem em importante foco de resistência da cultura legitimamente
nacional, 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, devendo ser reconhecidos como uma das mais notáveis das manifestações que
representam nossa herança cultural.
E, concluindo assim, sou de Parecer favorável ao Registro do Maracatu Nação no Livro das Formas de Expressão como
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Brasil. Esta é a avaliação que submeto aos demais conselheiros.
Brasília, 3 de dezembro de 2014
Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrès
Conselheiro do Conselho Consultivo do Iphan
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TAVA, LUGAR DE REFERÊNCIA PARA O
POVO GUARANI
PARECER TÉCNICO

T

rata-se do Parecer conclusivo da etapa de Instrução técnica do Processo no 01450.016457/2007-85 aberto neste Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI) em 2007 sobre o reconhecimento de Tava Miri São Miguel Arcanjo como lugar de
importância e referência cultural para os Guarani no Livro de Registro dos Lugares como Patrimônio Cultural do Brasil.1

O pedido foi primeiramente apresentado, em setembro de 2007, para o então presidente do Iphan Luiz Fernando Almeida
para Registro da “Tava Miri São Miguel Arcanjo como lugar de importância e referência cultural para os Guarani” por 12
representantes da comunidade Mbyá-Guarani. Foi encaminhado, junto com esse pedido, uma breve descrição do bem
cultural que se pretendia registrar e a anuência da comunidade. Em 31 de outubro de 2007, a Superintendência do Iphan
no Rio Grande do Sul/Iphan-RS encaminhou e endossou o pedido do Registro por meio do Memorando no 527/12a SR. A
abertura do processo foi comunicada às lideranças indígenas e ao Iphan-RS.
A justificativa apresentada pela comunidade e pelo Iphan-RS pautava-se no reconhecimento dos sentidos e significados que
o Parque de São Miguel Arcanjo tem para o povo Guarani. Ressaltaram que esse parque havia sido tombado pelo Iphan
desde 1938, mas que os valores que motivaram o tombamento não abarcavam a importância que ele tem como referência
cosmológica para esse povo indígena.
Este processo de Registro foi apreciado na 9a reunião da Câmara do Patrimônio em fevereiro de 2008. O DPI apresentou
aos conselheiros o bem cultural que se pretendia registrar e o longo processo de diálogo que o Iphan vinha travando com
esse Povo Indígena desde 2004, quando o Iphan-RS, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciaram um
processo de identificação por meio do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). A Câmara considerou o pedido
de Registro procedente.
Iniciaram-se, então, as tratativas para a Instrução técnica do Processo. O Iphan-RS e o DPI se empenharam enormemente na
boa execução dessa Instrução técnica. Este processo piloto de inventário de bens culturais imateriais em um sítio tombado
que resultou na solicitação de Registro levou também a um projeto mais amplo e ainda em curso de identificação e valorização do mundo cultural Guarani, em parceria com os demais países integrantes do Centro Regional para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (Crespial).

1. Agradecemos imensamente o apoio de Ellen Christina Ribeiro Krohn, Moacir Pisoni Junior, Diego da Hora Simas e Sara Santos Morais na organização final
deste processo.
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Todo o longo processo de Instrução técnica está minuciosamente detalhado no Dossiê Descritivo e no Parecer no 667/2014/
Iphan-RS, não cabendo aqui repeti-lo.
Gostaríamos apenas de ressaltar o cuidado e o respeito que o Iphan-RS teve com o Povo Mbyá-Guarani. Os indígenas
participaram ativamente em todo esse processo; com isso foi possível que todas decisões conceituais da instrução fossem
tomadas em conjunto com os Guarani.

Foto da esquerda:
Eneida Serrano, 2007.

Foto acima:
Carlos de Moraes,
2006.

São deveras volumosos os materiais decorrentes de dez anos de atuação junto aos povos indígenas Guarani. Como o escopo do Inventário foi ampliado para o mundo cultural Guarani, extrapolando o recorte deste pedido de Registro, optamos
por não incluir todos os produtos parciais e finais dessas ações. Assim, realizamos uma seleção daqueles que se atenham à
relação cosmológica entre o sítio de São Miguel Arcanjo como Tava para os Guarani. Os demais materiais estão arquivados
na Coordenação de Identificação e disponíveis para consulta dos interessados.
A Instrução técnica conseguiu reunir e sistematizar as informações pertinentes ao entendimento da Tava como lugar de
referência para o Povo Guarani. A documentação final reunida e encaminhada em diferentes suportes está discriminada
no Memorando no 937/2014, de 02 de outubro de 2014. Antes de encaminhar o material para juntada ao processo,
o Iphan-RS emitiu o excelente Parecer no 667/2014/Iphan-RS, de Beatriz Muniz Freire e Marcus Vinícius Benedeti, que
afirmou ser favorável ao Registro da Tava, Lugar de Referência ao Povo Guarani no Livro de Lugares como Patrimônio
Cultural do Brasil.
O corpo do Processo, em dois volumes, está constituído por requerimento de Registro, anuência, memória das reuniões da
Câmara do Patrimônio Imaterial do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para 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 I – Dossiê Descritivo (arquivos digitais em CD);
> Anexo II – filme Tava – a casa de pedra, versões longa e curta (arquivos digitais em DVD);
> Anexo III a – INRC Comunidade Mbyá-Guarani em São Miguel Arcanjo/RS. Vol. I;
> Anexo III b – INRC Comunidade Mbyá-Guarani em São Miguel Arcanjo/RS. Vol. II;
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> Anexo III c – INRC Comunidade Mbyá-Guarani em São Miguel Arcanjo/RS. Mapas com a Localização dos Mbyá-Guarani (arquivos digitais em CD);
> Anexo III d – INRC Comunidade Mbyá-Guarani em São Miguel Arcanjo/RS. Fotos dos Mbyá-Guarani (arquivos
digitais em CD);
> Anexo III e – INRC Comunidade Mbyá-Guarani em São Miguel Arcanjo/RS. CD contendo 30 faixas (arquivos digitais em CD);
> Anexo III f – INRC Comunidade Mbyá-Guarani em São Miguel Arcanjo/RS, Vídeos l e 2 (arquivos digitais em DVD);
> Anexo III g – INRC Comunidade Mbyá-Guarani em São Miguel Arcanjo/RS: Livro Tava Miri São Miguel Arcanjo,
Sagrada Aldeia de Pedra: os Mbyá-Guarani nas Missões;
> Anexo III h – INRC Comunidade Mbyá-Guarani em São Miguel Arcanjo/RS: filme Duas aldeias, uma caminhada
(arquivos digitais em DVD);
> Anexo IV a – Projeto Estudo Preliminar – relatório parcial (P3) reformulado;
Anexo IV b – Projeto Estudo Preliminar Comunidade Mbyá-Guarani Tekoá Yryapu – vídeos, fotos e relatório inicial
(arquivos digitais em DVD);
> Anexo IV c – Projeto Estudo Preliminar Comunidade Mbyá-Guarani Tekoá Yryapu – documentário Tekoá Yryapu
Fita 01, 58 min (arquivos digitais em DVD);
> Anexo IV d – Projeto Estudo Preliminar Comunidade Mbyá-Guarani Tekoá Yryapu – documentário Tekoá Yryapu
Fita 02, 57 min (arquivos digitais em DVD);
> Anexo IV e – Projeto Estudo Preliminar Comunidade Mbyá-Guarani Tekoá Yryapu – documentário Tekoá Yryapu
Fita 03, 43 min (arquivos digitais em DVD);
> Anexo V a – INRC Valorização do Mundo Cultural Guarani – 1a e 2a etapas (arquivos digitais em DVD);
> Anexo V b – INRC Valorização do Mundo Cultural Guarani: livro Xondaro Mbaraete;
> Anexo V c – INRC Valorização do Mundo Cultural Guarani: filme Xondaro Mbaraete;
> Apenso III – artigo “A marcha cerimonial Guarani-Mbyá”;
> Apenso II – livro O caminhar sob a luz;
> Apenso III – livro Yvý Poty, Yva’a – flores e Frutos da Terra; CD de músicas Cantos e danças tradicionais Mbyá-Guarani (arquivos digitais em DVD) – Edital PNPI 2007;
> Apenso IV – Fôlderes (3 arquivos);
> Apenso V – Pôsteres (2 arquivos);
> Apenso VI – Filme Jaguata Pyau, 49 min (arquivos digitais em DVD);
> Apenso VII – Filme Ñande Guarani 71 min (arquivos digitais em DVD).

Concordando inteiramente com o teor do supracitado Parecer no 667/2014/Iphan-RS, queremos enfatizar que foram reunidos pela pesquisa e estão densamente apresentados no Processo em tela os aspectos relevantes para a compreensão da
Tava como bem cultural imaterial.
A Tava, enquanto Patrimônio Cultural, converge significados e sentidos atribuídos pelo povo indígena Guarani-Mbyá ao
sítio histórico que abriga os remanescentes da antiga Redução Jesuítico-Guarani de São Miguel Arcanjo, localizado no Município de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. O sítio histórico foi constituído como Patrimônio Cultural pelo
Iphan, em 1938, e declarado Patrimônio da Humanidade, pela Unesco, em 1983.
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Para os Guarani-Mbyá, a Tava trata-se de um local onde viveram seus antepassados, que construíram estruturas em pedra,
nas quais deixaram suas marcas, e parte de suas corporalidades – por conter os “corpos” dos ancestrais que se transformaram em imortais; onde são relembradas as “belas palavras” do demiurgo Nhanderu; e onde é possível vivenciar o bom
modo de ser Guaranim-Mbyá. Esse modo de viver permite tornar-se imortal e alcançar Yvy Mara Ey (a Terra sem Mal). É
considerado lugar de referência por ser um espaço vivo que articula concepções relativas ao seu bem-viver, integra narrativas sobre sua trajetória e ‘caminhadas’ como povo e é diariamente vivenciado como lugar de atividades diversas e de
aprendizado para os mais jovens.
Estar na Tava aciona dimensões estruturantes e afetivas de sua vida social, pois ali se encontra uma “casa de pedra” que
concretiza, de maneira paradigmática, a morada dos antigos, visível a todos, tanto aos grandes karaí (homens e mulheres
especiais, sábios, que dominam e proferem as “belas palavras” ensinadas pelos criadores) quanto aos juruá (não indígenas),
e que evoca os ensinamentos fundamentais para se viver de acordo com os princípios éticos Guarani-Mbyá. Enfim, um
lugar relacionado à sua memória e que, pela presença dos remanescentes daquilo que foi construído por mãos indígenas,
apresenta uma condição singular de visualidade de significados que expressam a compreensão do mundo Guarani, no
tempo presente.
Além disso, por meio da Tava, os Mbyá interpretam o evento histórico – as Missões – incorporando-o às suas narrativas e
reelaborando-o segundo a lógica de sua cosmologia. Tais sentidos dados à Tava permitem acionar sentimentos de pertencimento e identidade. O valor patrimonial da Tava reside na sua capacidade de comunicar temporalidades, espacialidades,
identidades e elementos da cultura indígena cravada na história brasileira.
É importante ressaltar que nesse “lugar de memória” ocorrem diversas práticas culturais coletivas que o ressignificam. Ele
é vivo e dinâmico e é espaço de produção e reprodução de referências culturais de diversos domínios da vida social Mbyá.
O Dossiê (p. 37-47) cita alguns bens associados à Tava, como o Xondaro e as atividades e os rituais realizados em uma
“tekoa”, entre outros.
Sublinhamos ainda que, após reuniões com as comunidades Guarani, sugeriu-se a alteração do nome do bem para Tava,
Lugar de Referência para o Povo Guarani. A explicação das motivações conceituais para essa mudança está descrita no
supracitado Parecer e no Dossiê Descritivo (p. 33).

CONCLUSÃO
Por ser uma expressão cultural de longa continuidade histórica que, todavia, encontra-se em constante processo reelabo-

Foto: Eneida Serrano,

ração, sendo uma tradição que se reitera e se atualiza; por sua relevância nacional na medida em que abarca a memória,

2007.

a identidade e a formação da sociedade brasileira; por ser uma referência cultural importante que foi exercida, principalmente, pelo Povo Indígena Guarani, considerado um dos grupos formadores da nacionalidade; por possibilitar uma outra
compreensão de um evento histórico marcante para a História do Brasil, assim como a releitura de um Patrimônio Cultural
reconhecido pelo seu aspecto de Belas-artes; 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 no Rio
Grande do Sul, somos favoráveis à inscrição no Livro e no Registro dos Lugares do Tava, Lugar de Referência para o Povo
Guarani como Patrimônio Cultural do Brasil.
É este o Parecer.

Brasília, 24 de outubro de 2014
Diana Dianovsky
Coordenadora de Registro/Departamento do Patrimônio Imaterial
De acordo. À Diretora do DPI, para os devidos encaminhamentos.
Em 24 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

T

enho a honra de submeter aos membros do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural Parecer sobre o Registro
da Tava, Lugar de Referência para o povo Guarani como Patrimônio Cultural do Brasil, atendendo à solicitação
encaminhada pela Secretaria Executiva do Conselho Consultivo, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), através do Despacho no 035/2014, em 25 de novembro de 2014.

Foto da esquerda:
Eneida Serrano, 2007.

Para a análise, recebi da Secretaria Executiva do Conselho Consultivo o Processo no 01450.016457/2007-85 (vol. I e II), que
trata do pedido de Registro do referido bem cultural de natureza imaterial, tendo como interessada a Superintendência do
Iphan no Rio Grande do Sul. O Processo tramitou seguindo os procedimentos adequados às exigências legais. Traz vasto
material diversificado, como Dossiê, documentação ilustrada por material fotográfico e audiovisual de excelente qualidade,
memórias de encontros e entrevistas, pesquisas históricas e bibliográficas e Pareceres das áreas técnicas do Iphan. Destaco
a consistência dos documentos, que compõem o Processo com informações que proporcionam a compreensão do assunto
com bastante clareza.
Quero ressaltar que, na elaboração deste Parecer, contei com a competente e dedicada colaboração da Historiadora Beatriz
Muniz Freire, da Superintendência do Iphan-RS, à qual agradeço profundamente.
Como gaúcha de Caxias do Sul (RS), fui ensinada a considerar as Missões Jesuíticas dos séculos XVII e XVIII como uma
realização dos jesuítas. No entanto, ao preparar esta relatoria, pude descobrir, com surpresa e encantamento, que o
sítio histórico de São Miguel Arcanjo possui significados de grande importância para o povo Guarani, significados estes
relacionados não só a seu passado, mas também a seu presente e a seu futuro.
No idioma Guarani-Mbyá, o termo Tava é composto da junção de ita (pedra) e avá (gente, humanidade), traduzindo a ideia
de “ação humana sobre as pedras” ou “construção de pedra”. Trata-se de Processo de Registro da Tava, que compreende
o sítio histórico São Miguel Arcanjo, localizado no Município de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, sítio que
abriga os remanescentes da antiga Redução Jesuítica-Guarani. O sítio foi constituído como Patrimônio Cultural pelo Iphan,
em 1938, e declarado Patrimônio da Humanidade, pela Unesco, em 1983.
Como bem demonstrado no Dossiê de Registro e no Parecer no 667, de 25 de agosto de 2014, a Tava em São Miguel
Arcanjo, além de fazer parte das narrativas que mantêm viva a memória da trajetória dos Guarani, é um espaço dinâmico,
em que eles estão presentes todos os dias. As ruínas da igreja e de outras estruturas do antigo aldeamento missioneiro
concedem a essa Tava uma condição de singularidade, por tornar visíveis a todas certas concepções de vida dos Guarani e
aspectos de sua relação com o sagrado. As marcas dos passos dos antigos, seus antepassados, estão gravadas nas pedras,
nas imagens, no lugar. Esses antepassados, que construíram as Missões a pedido dos Nhande Ru – as divindades Guarani
–, seguiram sua caminhada e hoje se encontram na morada dos imperecíveis. As estruturas, por estarem em ruínas, dão
testemunho de que o mundo terreno é marcado pela imperfeição e pela finitude. Ao mesmo tempo, por serem marcos da
caminhada “dos antigos”, indicam aos Guarani o caminho a ser seguido, nos dias de hoje. Razão pela qual elas não devem
jamais ser reconstruídas. Precisam permanecer como ruínas, como testemunhos de uma “mensagem verdadeira”.
A Tava é, também, lugar onde os Guarani da Aldeia Koenju vendem seu artesanato, participam de eventos educativos e
apresentações musicais, de encontros e reuniões, enfim, realizam atividades diversas, tanto internas quanto voltadas para
os não indígenas.
Por tudo isso, a Tava é um espaço privilegiado para que os Guarani possam contar sua história, não só para seus filhos
e filhas, mas também para os não indígenas, pois o sítio recebe intensa visitação, principalmente de jovens estudantes,
levados por seus professores, além de turistas de diferentes perfis (são cerca de 60 mil visitantes ao ano, 70% dos quais
são estudantes do Ensino Fundamental). Visitantes que, na sua maioria, têm uma visão pouco realista e, em muitos
casos, preconceituosa em relação aos povos indígenas em geral, desconhecendo sua importância na formação e na atual
composição da sociedade brasileira.
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Conforme assinala o brilhante Parecer dos técnicos do Iphan-RS, Beatriz Freire e Marcus Benedeti:
[...] o processo de Registro da Tava em São Miguel Arcanjo trata de questões importantíssimas, como a relação de
uma instituição do Estado brasileiro com um povo indígena que, utilizando-se dos caminhos hoje disponibilizados
pela política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, vem requerer o direito de contar sua história e afirmar
aprofunda ligação desse bem cultural com seu modo de estar no mundo. Trata das relações entre indígenas e não
indígenas, num espaço de visitação pública, implicando uma reflexão sobre os modos como esse bem cultural é
visto por distintos sujeitos. Trata, por fim, dos esforços realizados pelos Guarani-Mbyá para vivenciarem a Tava em
melhores condições e mudarem o modo como são vistos pelos não indígenas.
Como se verá no texto que se segue, o próprio Iphan está revendo o modo como a história missioneira é retratada nos
sítios tombados como Patrimônio Cultural, e foi no contexto dessa revisão que se deu o pedido de Registro da Tava. Para
esclarecimento dos membros do Conselho Consultivo, farei agora uma síntese do rico conteúdo dos documentos que
integram o processo de Registro em julgamento.
Inicio pela fundamentação histórica apresentada no Parecer no 667/2014, que relata a constituição de um ideário sobre
as Missões, no qual os indígenas são retratados como personagens secundários, e ao qual o processo de Registro da
Tava oferece um contraponto. Farei, em seguida, uma breve descrição da instrução do processo de Registro e, com base
no Dossiê que integra o referido processo, tratarei da caracterização da Tava como referência cultural, comentando sua
complexa relação com a cosmologia e com a territorialidade Guarani.

FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E O CONTEXTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TAVA COMO
LUGAR DE REFERÊNCIA PARA O POVO GUARANI

Tambor de Crioula
do Maranhão.

Conforme descrito no já citado Parecer no 667/2014, a solicitação de Registro da Tava foi endereçada à presidência do Iphan
em setembro de 2007, por parte de doze lideranças Guarani-Mbyá de seis estados brasileiros (RS, SC, PR, SP, RJ e ES) e uma
liderança do Paraguai, que estavam participando do Encontro Internacional Valorização do Mundo Cultural Guarani. O que
o pedido reivindica é o reconhecimento de significados e sentidos atribuídos pelo povo Guarani ao sítio histórico que abriga
os remanescentes da antiga Redução Jesuítica-Guarani de São Miguel Arcanjo.

Edgar Rocha, 2005.

Em 2004, a Superintendência do Iphan no Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade Federal daquele estado
(UFRGS), havia iniciado um trabalho com comunidades Guarani-Mbyá, como parte do projeto de atualização do discurso
institucional sobre a história missioneira, e de requalificação da exposição do Museu das Missões, datada de 1984.
O modelo interpretativo até então adotado pelo Iphan, parcialmente baseado na historiografia sul-riograndense anterior
aos anos 1970, atribui a autoria do sistema missioneiro exclusivamente aos jesuítas, retratados como
[...] civilizadores, responsáveis pela introdução do gado, do arado, da escrita, das técnicas construtivas e artesanais,
da estética barroca e da religião cristã na região da bacia do rio da Prata1 em contraposição aos indígenas, que
teriam apenas “capacidade de imitação, ou, nas palavras do historiador Aurélio Porto, ‘inteligência reprodutiva”.2
Segundo essa perspectiva, os indígenas que viviam nas Reduções Jesuíticas teriam sido aprendizes habilidosos, catequizados,
educados e governados pelos religiosos, desempenhando apenas um papel secundário no processo de constituição e
perpetuação do sistema missionário. Com a expulsão dos jesuítas e o fim do projeto missionário, esses indígenas,
supostamente cristianizados e “civilizados”, teriam se mesclado à sociedade colonial, dando origem a uma população
mestiça. De acordo com essa visão, o Guarani missioneiro não teria descendentes vivendo como indígenas. Os demais
Guarani, que haviam permanecido nas matas, recusando-se a viver nos aldeamentos, não teriam tido qualquer relação com
o projeto missionário e suas realizações e nem mesmo contato com os Guarani “reduzidos”. Eles seriam os antepassados
dos Guarani contemporâneos,3 ou seja, os Guarani de hoje não teriam ligação com as Missões.

1. Conforme FREIRE, 2007, p. 120.
2. Conforme TORRES, 1997, p. 122.
3. Conforme CUSTÓDIO, 2007, p. 66.
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Ainda hoje, este é, em síntese, o “retrato” que se tem dos Guarani missioneiros quando se visita de São Miguel Arcanjo e
o Museu das Missões, nos quais quase não há contextualização histórica.
O Parecer no 667/2014 chama a atenção para o fato de que o tombamento de São Miguel Arcanjo, em 1938, foi motivado
pela atribuição de valor artístico e arquitetônico, o que levou o Iphan a dedicar-se arduamente à conservação dos
remanescentes do antigo aldeamento, priorizando seu aspecto estético.

Foto da esquerda:
Mônica Arnt, 2006.
Foto acima:
Daniele Pires, 2004.

A presença diária dos Guarani-Mbyá, sentados no alpendre do museu para a venda de seu artesanato, ou circulando
silenciosos pelo sítio, constituía-se, em 2004, numa situação paradoxal.
A proposta de atualização desse discurso tomou por base estudos produzidos, a partir dos anos 1990, nos campos da
História, da Etno-história e da Antropologia, que oferecem um outro olhar sobre a experiência histórica missioneira e sobre
a formação da sociedade regional, bem como outra compreensão sobre o papel dos povos indígenas nesses processos.
O mesmo Parecer traz uma longa fundamentação histórica, da qual destaco aqui os pontos que me parecem os mais
relevantes para a avaliação do pedido de Registro submetido a este Conselho Consultivo.
São Miguel Arcanjo foi um dos 30 aldeamentos fundados nos séculos XVII e XVIII, por religiosos da Companhia de Jesus
e por indígenas de diversas etnias, sobretudo Guarani, num extenso território, na região do Rio da Prata, que hoje faz
parte da Argentina, do Brasil e do Paraguai. A criação dos aldeamentos, conhecidos como Reduções, foi uma importante
estratégia da Coroa espanhola para garantir a continuidade da colonização na América meridional, diante do alarmante
decréscimo da população indígena, principal fonte de mão de obra, causado pela disseminação de doenças transmitidas
pelos conquistadores e pela intensificação de rebeliões indígenas, motivada pela introdução da encomienda4 na região.
As Reduções eram núcleos urbanos, ligados por caminhos, formando um complexo que contava com estâncias, ervais,
capelas, currais, fontes de água etc. Sua população podia chegar a cerca de 6.000 indígenas, com predomínio do Guarani,
e dois a três religiosos. Geridos por lideranças indígenas e pelos religiosos, os aldeamentos não eram homogêneos, mas,
sim, “variações concebidas com ativa participação dos nativos, cujo sistema de organização em famílias extensas se fazia
presente na divisão do espaço. Até o fim do século XVII, as reduções eram compostas de estruturas singelas, desconfortáveis
e multifuncionais”.5 As estruturas monumentais, cujas ruínas estão preservadas pela patrimonialização, seriam lentamente
construídas, em meio a períodos de estabilidade e de crises.
4. A encomienda era um arranjo contratual mediante o qual um encomendero, autorizado pela Coroa espanhola, poderia utilizar a mão de obra de indivíduos
e de comunidades indígenas, em troca da obrigação de cristianizá-los.
5. Jean Baptista, 2009, v. l.
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A população Guarani missioneira nunca esteve isolada. Relatos produzidos pelos jesuítas demonstram, em diversas
passagens, que os Guarani missioneiros se mantinham em contato com os que viviam nas matas, recorriam aos seus líderes
religiosos, para desespero dos padres, e alternavam períodos de permanência e de ausência nas Reduções, conforme sua
conveniência, mantendo-se em circulação ao longo de seu território tradicional.
O fim do sistema missioneiro decorreu da decisão das Coroas de Portugal e de Espanha de definirem as fronteiras de suas
possessões, firmando o Tratado de Madri, em 1750. Segundo esse tratado, “a Colônia do Sacramento, que era de domínio
português, deveria ser trocada pelos chamados Sete Povos das Missões” (os sete últimos aldeamentos que haviam sido
fundada no atual território do Rio Grande do Sul),6 “localizados na margem esquerda do rio Uruguai, que eram de domínio
espanhol”.7 Além das terras, também “as lavouras, os ervais, o gado, as estâncias com suas edificações, as plantações de
algodão, os templos e oficinas, deveriam ser entregues aos portugueses, que haviam sido, por décadas, inimigos ferrenhos
das Missões”.8
Os Guarani de seis dos Sete Povos se recusaram a aceitar o Tratado e enfrentaram o exército formado por forças de Portugal
e de Espanha na Guerra Guaranítica (1753-1756), conflito que resultou num violento decréscimo da população nativa na
região.9 Apesar da Guerra, do decréscimo populacional e das difíceis relações posteriormente mantidas entre os Guarani
que permaneceram na região e as autoridades portuguesas, as estruturas missioneiras continuariam ocupadas ao longo do
século XIX.
Os Guarani permaneceram “em trânsito”, ora vivendo em pequenos ranchos, ora se ocultando nas matas, ora prestando
serviços nos povoados locais10 Tal mobilidade indígena era vista pelas autoridades coloniais como “deserção”. Posteriormente,
a historiografia sul-rio-grandense formularia a tese do “espaço vazio”, afirmando que a população indígena havia se
extinguido na região dos Sete Povos das Missões.
Com base em relatos de viajantes que percorreram a região ao longo do século XIX, estudos posteriores à década de 1990
permitem afirmar que o antigo território das Missões permaneceu ocupado e que as estruturas das Reduções, ainda que
em progressiva degradação, devem ser vistas como espaços em “transformação constante”.
A literatura histórica recente e, de certo modo, o processo de Registro da Tava dão testemunho de que os ensinamentos
dos jesuítas, bem como as técnicas por eles introduzidas, foram apropriados pelos Guarani segundo a lógica de sua visão de
mundo e de suas estratégias de autopreservação. Como, aliás, eles vêm fazendo desde os tempos dos primeiros contatos
com os colonizadores.
O Parecer dos técnicos do Iphan cita, “a idealização das Missões como obra dos jesuítas, e dos indígenas como ‘tábulas
rasas’ modeladas pelos religiosos (ou como aguerridos ‘infiéis que recusaram aquela experiência civilizatória’ tornou-se
senso comum e, ainda hoje, se perpetua pela educação formal” (p. 10). Exemplo impressionante é o texto produzido por
estudantes do Ensino Fundamental, em 2006, após visitarem o sítio de São Miguel Arcanjo, em que se lê:
[...] dirigidos pelos jesuítas, além de aprenderem a rezar, aprenderam também a plantar (trigo, milho, feijão,
mandioca), a extrair erva-mate, a criar gado. [Nas missões eles] trabalhavam como ferreiros, pedreiros, carpinteiros,
faziam até imagens de santos em madeira, instrumentos musicais e outras coisas que aprendiam com os padres.11
Outro importante exemplo de idealização das Missões é o espetáculo de som e luz, apresentado todas as noites no sítio
histórico de São Miguel Arcanjo. Finalizando essa introdução, observo que o material produzido contém uma relevante
reflexão crítica sobre o modo como o Iphan apresenta os remanescentes missioneiros aos visitantes, que não vou reproduzir
aqui, devido ao tempo que me cabe para a relatoria.

6. Os sete últimos aldeamentos fundados na região que hoje pertence ao Rio Grande do Sul: São Francisco de Borja (1682), São Nicolau (1687), São Miguel
Arcanjo (1687), São Luís Gonzaga (1687), São Lourenço Mártir (1690), São João (1697) e Santo Ângelo Custódio (1706).
7. SEVERAL, 1998, p. 118.
8. SEVERAL, 1998, p. 126.
9. A população dos Sete Povos somava, aproximadamente, 30 mil indígenas.
10. SANTOS, 2009, v. III, p. 58.
11. Texto elaborado em 2006, por estudantes e professores de um colégio de Porto Alegre, após visita às Missões e a partir de leitura do livro didático Viagem
pelo Rio Grande do Sul. Disponibilizado pela internet.
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INVENTÁRIO CULTURAL GUARANI E O PROCESSO DE REGISTRO
O projeto de atualização do discurso do Iphan buscou formas de contar a história das Missões (e não apenas das estruturas
edificadas preservadas pelo tombamento), reconhecendo o protagonismo indígena, à luz do conhecimento produzido
nos campos da História, da Etno-história e da Antropologia, nas últimas três décadas. Foi nesse contexto que se deu a
aproximação com os Guarani contemporâneos, que frequentam diariamente o sítio de São Miguel Arcanjo desde meados
dos anos 1990, pois “sua presença poderia portar sentidos que o Iphan deveria conhecer”. Na ocasião, como no presente,
quem visita o sítio os encontra sentados no alpendre do Museu das Missões, onde vendem seu artesanato. À noite,
recolhem-se à Casa de Passagem, construída em 2005, numa das extremidades do sítio.

Foto: Cristian Ávila,
2005.

A presença diária dos Guarani no sítio data de meados da década de 1990, quando voltaram a formar aldeia em São Miguel
das Missões, em uma área remanescente de mata, nas proximidades da Fonte Missioneira. Essa aldeia foi formada por 16
Guarani, vindos da Argentina, que haviam sido expulsos pela prefeitura de Tupanciretã, e outros 34, que haviam acampado
nas proximidades do trevo de acesso à cidade de Santa Rosa, em busca de seus “parentes Guarani”. Viveram cerca de dois
anos no local, em situação precária. O então diretor do Museu das Missões permitiu que os Guarani vendessem artesanato
no interior do sítio (o que era, e ainda é, vedado aos comerciantes locais).
Valendo-se da então recente implantação da política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, a Superintendência do Iphan
no Rio Grande do Sul coordenou a realização de um Inventário Cultural (INRC), executado por equipe da Universidade
Federal (UFRGS), junto à comunidade Guarani da Aldeia Koenju. A concordância dos Guarani para a realização do Inventário
foi facilmente obtida, porque a proposta de documentação cultural ia ao encontro de um movimento que eles já vinham
fazendo, no sentido de divulgarem certos aspectos de sua cultura, como forma de sensibilizar os não indígenas e conquistar
apoio para o enfrentamento de seus problemas. Tal “abertura”, segundo Parecer já citado, era uma novidade, pois os
Guarani sempre foram extremamente reservados diante do Estado e da sociedade envolvente.
O trabalho teve início no sítio de São Miguel Arcanjo, estendendo-se para a Aldeia Koenju (Aldeia Alvorecer), no Município
de São Miguel das Missões, e outras para três comunidades Guarani-Mbyá: a Aldeia Porã (Aldeia Bela), a Aldeia Yryapu
(Aldeia Murmúrio do Mar) e a Aldeia Anhetenguá (Aldeia Verdadeira), situadas no Rio Grande do Sul, possibilitando a
documentação de diferentes situações vivenciadas pelos Guarani, numa área de cerca de 500 km de extensão.
Segundo relatos, o Inventário documentou práticas e saberes que integram o “modo de vida” Guarani, bem como lugares
de importância destacada: o sítio de São Miguel Arcanjo, a Fonte Missioneira, as matas de São Lourenço, do Caaró e da
Esquina Ezequiel; a celebração do Nhemongaraí (cerimônia de nominação de meninos e meninas); formas de expressão
como o canto coral jerojy e a dança do Tangará, entre outras. Conforme apontado no Inventário Cultural, algumas dessas
práticas constituem-se em referências culturais cuja continuidade se encontra ameaçada pelo acesso limitado dos Guarani
às áreas de mata e à terra.12
12. INRC Comunidade Mbyá-Guarani em São Miguel Arcanjo, Ficha de Identificação Edificações, F30/1.
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Foto:
Adrián Campaña, 2020.
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A atribuição de sentidos especiais ao sítio de São Miguel Arcanjo, referido como Tava, apareceu nas narrativas que afirmavam
que os “antigos Guarani” já construíam moradias em pedra antes da chegada dos conquistadores e que as estruturas do
antigo aldeamento foram construídas a pedido de Nanhde Ru (Nosso Pai), e não dos jesuítas.
O Inventário demonstrou, também, que a presença Guarani na região missioneira e nas imediações da Tava se manteve ao
longo dos anos, ainda que invisível aos olhos dos não indígenas. Além da persistência de rotas e caminhos pré-coloniais,
referidos na documentação histórica, o Inventário menciona a ocorrência de pequenos aldeamentos e de acampamentos,
já no século XX, bem como a preservação do sistema de visitação mútua que faz parte da organização social dos Guarani.
Importante mencionar que, ao longo da realização do Inventário Cultural, os Guarani se apropriaram de conceitos do campo
do Patrimônio Cultural com os quais o Iphan opera e definiram parâmetros para o reconhecimento de suas referências
culturais, os quais foram apresentados no I Encontro Património Cultural e Povos Indígenas, realizado em dezembro de
2006, em São Miguel das Missões.13 São três parâmetros: a “territorialidade livre”, a “natureza livre” e o “respeito à
dimensão do segredo”.
Por “territorialidade livre”, entende-se o reconhecimento, por parte da sociedade nacional, da importância que os Guarani-Mbyá atribuem ao trânsito pelo seu território tradicional.
Esse trânsito articula passado e presente, pois sua prática é relacionada à caminhada dos “antigos”, os que atingiram
a condição de aguydje (imperecibilidade), almejada por todos. Durante sua caminhada, personagens encantados,
como o kexuíta e o Kuaray Ru Ete, o sol, deixaram sinais para orientar os Guarani de hoje. Referências nesse sentido
são encontradas tanto na literatura histórica, em texto de Montoya, quanto na antropológica, em trabalhos de
Alfred Métraux e Hélène Clastres, entre outros. Topônimos e estruturas em pedra são alguns desses sinais.
É também por meio do trânsito que são reforçados os laços de parentesco, mantendo viva a rede étnica que se estende
por um vasto território, no interior da qual se efetiva a sociabilidade Guarani-Mbyá e se realizam os rituais voltados para
a “construção da pessoa” Mbyá. Esse trânsito sofre limitações pela existência de fronteiras nacionais e tem servido como
argumento para a contestação da demarcação de terras para o povo Guarani, acusado de ser nômade, de não se fixar em
lugar algum.
Trata-se, em realidade, de uma concepção original de territorialidade, a qual está baseada não na fixação, mas na mobilidade
de pessoas, seres encantados e divindades. Se para a sociedade envolvente a migração tem sentido de desagregação, para
os Guarani-Mbyá ocorre o inverso: caminhar entre as aldeias para visitar parentes, repetir os passos dos “antigos” e fundar
novas tekoá (aldeias) são um ato de exercício e de reforço de sua identidade. As tekoá são como os nós que mantêm a força
da rede. Precisam existir, mas sua população muda ao sabor das migrações de indivíduos e de famílias.
A noção de “natureza livre” contém a reivindicação de acesso aos recursos naturais que os Guarani consideram essenciais
à reprodução de seu modo de vida (alimentos como mel, frutos e sementes silvestres, animais, cipós e madeiras para a
construção de suas casas e objetos de todo tipo). Sua relação com as matas é orientada pela concepção de que os animais
e os vegetais têm “donos espirituais”, não sendo aconselhável caçar, nem coletar em excesso. Conforme narrativas
mitológicas, as matas são os locais preferenciais para a formação de aldeias, pois foram destinadas aos Guarani, quando
Nhanderu Tenondeguá (o criador) fez essa terra.
Por “respeito à dimensão do segredo”, entende-se a compreensão, por parte da sociedade envolvente, de que há aspectos
da cultura dos Guarani-Mbyá que só a eles pertencem e que não devem ser documentados. Somente a eles cabe definir o
que deve ser divulgado e o que deve permanecer como segredo.
Como decorrência do INRC e respondendo à necessidade de ampliar o trabalho com os Mbyá, abrangendo comunidades
em todo o território por eles ocupado, o Iphan elaborou o projeto Valorização do Mundo Cultural Guarani, apresentando-o
em reuniões com o Centro Regional de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial (Crespial) como proposta de realização de um
Inventário Cultural ampliado, no Brasil, e de projetos de documentação na Argentina e no Paraguai.

13. O Encontro, realizado no âmbito do INRC, reuniu cerca de 220 Guarani de diversas aldeias localizadas no RS e participantes vindos de comunidades
situadas na Argentina, além de técnicos do Iphan e do MinC, e representantes do Ministério Público Federal e da Funai.
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Foto acima:
Daniele Pires, 2004.

Foto da direita:
Damiana Bregalda, 2013.

Em setembro de 2007, este projeto foi debatido em reunião realizada em São Miguel das Missões, ocasião em que
lideranças Guarani formalizaram o pedido de reconhecimento da Tava Miri em São Miguel Arcanjo, por meio do Registro.
Posteriormente, essa denominação foi alterada pelos próprios Guarani.
Na 9a Reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial, realizada em 11 e 12 de fevereiro de 2008, o pedido foi julgado
procedente, dando-se início ao processo de no 01450.016457/2007-85, intitulado Registro da Tava Miri São Miguel Arcanjo.
Ações de Salvaguarda foram realizadas já durante a realização do INRC Comunidade Mbyá-Guarani em São Miguel Arcanjo,
como resposta a importantes demandas dirigidas ao Iphan pelos Guarani engajados no processo de documentação.
Conforme observa o Parecer no 667/2014, atender a tais demandas foi fundamental porque as ações realizadas, de certa
forma, expressam as escolhas Mbyá, apresentando uma “pauta” de práticas e saberes que devem ser preservados e de
conhecimentos não indígenas pelos quais se interessam.
A instrução do processo de Registro da Tava em São Miguel Arcanjo teve início com a realização de um estudo complementar,14
que demonstrou que a Tava articula as experiências do presente ao tempo vivido pelos “primeiros Guarani”. Como se verá
adiante, o advento das Missões Jesuíticas dos Guarani aparece, nas narrativas, reelaborado pela linguagem dos mitos e
marcado pelo protagonismo indígena.
Em 2011, ao finalizar a primeira etapa do INRC Ampliado, isto é, o Levantamento Preliminar, o CTI apresentou ao Iphan a
proposta de realizar cursos de formação de pesquisadores Guarani, que assumiriam o trabalho de documentação de suas
práticas culturais. O resultado desses cursos foi a identificação e o mapeamento de uma expressão cultural, o Xondaro,
que é, ao mesmo tempo, uma dança, uma condição social e uma função. Em reuniões ocorridas na Tava em São Miguel
Arcanjo, é frequente a execução dessa dança, chamada pelas comunidades Mbyá do Rio Grande do Sul de Tangará.
Importante observar que a ampliação de parcerias para a execução das ações possibilitou ao Iphan ampliar, também,
o acesso aos Guarani, contemplando mais comunidades e possibilitando aos técnicos perceberem uma diversidade de
situações que afetam o cotidiano dos Guarani e, consequentemente, a continuidade de suas referências culturais. Segundo
o depoimento dos técnicos diretamente envolvidos na instrução do processo de Registro, as experiências de convívio, no
acompanhamento das atividades, em campo, foram decisivas para a construção da relação do Iphan com as comunidades
Mbyá. Na medida em que se ampliava seu entendimento do universo cultural Guarani, os técnicos puderam relacionar, com
mais segurança, informações fragmentadas, obtidas ao longo do primeiro Inventário Cultural, e, assim, compreender melhor
os sentidos atribuídos à Tava pelos Guarani. Além disso, puderam participar da lenta construção de modos específicos de
trabalhar com esse povo indígena, respeitando-se os tempos necessários para a mútua tradução de conceitos e para que os
Guarani-Mbyá construíssem seu conhecimento sobre o tema da patrimonialização e da salvaguarda de referências culturais.

14. Executado pelo Instituto de Estudos Culturais e Ambientais (Iecam). A equipe de pesquisa foi formada por José Otávio Catafesto de Souza, Carlos Eduardo
de Moraes, Daniele Pires e Mônica Arnt.

98

LIVRO DE REGISTRO DOS LUGARES

Dando prosseguimento à instrução do processo de Registro da Tava em São Miguel Arcanjo, o Iphan contratou a
Organização Não Governamental Vídeo nas Aldeias para elaboração de um filme sobre a Tava. Os cineastas Guarani Sandro
Ariel Ortega e Patrícia Ferreira participaram desde a elaboração do roteiro até a realização das filmagens e a edição.15 Por
serem os autores do filme, foi possível registrar depoimentos dos “mais velhos”, que travaram um debate sobre o modo
correto de denominar a Tava e sobre sua importância como portadora de uma “mensagem verdadeira”. Vários depoentes
consideraram Tava Miri um termo inadequado, porque se refere à morada dos imperecíveis, um lugar que não é visível aos
que vivem nesse mundo perecível e imperfeito. A partir desses depoimentos, ficou claro para os técnicos do Iphan que o
termo Tava Miri dos Mbyá-Guarani, que consta no pedido de Registro, expressa um entendimento parcial a que se havia
chegado na conclusão do INRC Comunidade Mbyá-Guarani em São Miguel Arcanjo (é uma tradução inadequada). E que
seria necessário definir com os Guarani o título adequado para o reconhecimento de sua referência cultural.
Como conclusão da instrução do processo Registro foram realizadas reuniões com a comunidade da Aldeia Koenju, com a
qual o trabalho havia iniciado, para apresentar aos Guarani o conteúdo do Dossiê de Registro, elaborado pela antropóloga
Sílvia Guimarães, da Universidade de Brasília. Na ocasião, fez-se um debate sobre o título do Registro e ficou definido
que o termo mais adequado para denominar o bem cultural a ser reconhecido é, simplesmente, Tava. Como definição
da categoria de Registro que melhor expressa o valor atribuído ao bem cultural, chegou-se ao título de Tava, Lugar de
Referência para o Povo Guarani.

A TAVA EM SÃO MIGUEL ARCANJO COMO REFERÊNCIA CULTURAL SINGULAR
Para caracterizar a Tava em São Miguel Arcanjo como referência cultural para o povo Guarani, recorro, agora, ao texto de
Sílvia Guimarães, autora do Dossiê de Registro, redigido com base no princípio antropológico definido por Eduardo Viveiros
de Castro como “levar a sério o pensamento do outro”.
Como já foi mencionado neste Parecer, o termo Tava é composto da junção de ita (“pedra”) e avá “(gente”, “humanidade”),
traduzindo a ideia de ação humana sobre as pedras. No caso de São Miguel Arcanjo, a denominação Tava abrange as ruínas
e o espaço onde, no passado, houve uma grande tekoá Guarani, uma “aldeia dos antigos”.16 Trata-se de um espaço vivo
que articula concepções relativas ao bem-viver Guarani, integra narrativas sobre sua trajetória como povo e é diariamente
vivenciado como lugar de atividades diversas e de aprendizado para os mais jovens.
As ruínas de São Miguel Arcanjo são “memórias materializadas”, que fazem emergir narrativas diversas entre os Mbyá, nas
quais, como já mencionado, o advento das Missões Jesuíticas dos Guarani aparece como episódio incorporado a eventos
míticos e caracterizado pelo protagonismo indígena. Assim, a construção do aldeamento foi demandada por Nhande Ru
(Nosso Pai) e realizada pelos “antigos Guarani”. Para ajudá-los, Nhande Ru fez as pedras ficarem leves.
Os jesuítas são referidos nas narrativas, não como padres católicos, mas como Kexuíta,17 um “Mbyá antigo” que se
encantou e se imortalizou, como todos os que participaram da construção da Tava, tornando-se um Nhande Ru, ou seja,
um ser humano que, por suas qualidades morais e seus poderes pessoais, alcançou o estado de aguydjé (imperecibilidade
ou imortalidade).
Segundo relato de Tito Karaí ao antropólogo Aldo Litaiff, 18 os Nhande Ru Miri refazem o percurso de Kuaray Ru Eté, o sol,
que caminhou no tapepoku (rotas tradicionais guarani) até a beira do mar e, em seguida, atingiu a Yvy Mara ey (termo
comumente traduzido como Terra sem Mal), deixando as ruínas como marcos, para indicarem o caminho certo para os
Guarani “puros”,19 que devem seguir seus passos para se juntarem às divindades. Outro depoimento, de Roque Timóteo,
explica a importância das Tava no processo de superação da condição humana, conforme história contada por seus avós:

15. A equipe de realizadores foi composta, também, por Ernesto de Carvalho e Vincent Carelli, da ONG Vídeo nas Aldeias.
16. INRC Comunidade Mbyá-Guarani em São Miguel Arcanjo, Ficha de Identificação-Edificações, F30/1.
17. Também referido como Kesuíta, kechuíta, Kerusu, Keiruçuita, ou ainda Ke’i guaçu. Ke’y significa irmão; ruçu ou guaçu, “grande” ou “maior”, nesse caso,
“irmão mais velho” ou “irmão maior”; ita significa “pedra”. Para Litaiff, o kexuita. é um personagem fronteiriço, entre o mítico e o histórico, e pode ser
pensado como uma síntese do antigo sistema guarani com a nova cultura cristã ocidental, resgatado, não como uma metáfora híbrida, mas como elemento
autóctone (LITAIFF, 2009, p. 144, 147).
18. LITAIFF, 2009, p. 147.
19. Refere-se aos Guarani que vivem conforme os preceitos ditados pelos Nhande Ru. É um personagem fronteiriço, entre o mítico e o histórico, e pode ser
pensado como uma síntese do antigo sistema Guarani com a nova cultura cristã ocidental, resgatado não como uma metáfora híbrida, mas como elemento
autóctone (LITAIFF, 2009, p. 144, 147).
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O kechuíta andou por este mundo inteiro. Saiu lá do Paraguai.
[...] Naquele tempo, o nosso parente vivia tudo no meio do mato.
O Mbyá do tempo do kechuíta vivia mesmo como Mbyá “puro”
plantava avali (milho), jety (batata doce), mandi‘o (mandioca), toda
a classe de planta. Caçava o bichinho do mato, pescava. Só isso era
nossa comida, naquele tempo. Também tem opy (casa de reza),
com pátio grande para dançar. O Mbyá tem grande poder, então,
porque está vivendo bem certinho como Nhande Ru deixou pra
nós viver. Aí o kechuíta falou que este mundo tava marcado para
terminar. Disse então que tinha que construir a ruína, pra segurar
mais um pouco o mundo; pra não se acabar logo. Aí já levantou a
casa de pedra. O nosso parente antigo é que levantou esta ruína que
existe até hoje. [...] Daí levantou uma ruína, depois outra, outra [...]
passou na Argentina, a mesma coisa. Aqui no Brasil, a mesma coisa.
Onde foi caminhando, o kechuíta deixou a ruína, como um rastro
dele. Onde não botou a ruína, botou o nome na língua Guarani,
por isso o lugar que tem o nome na palavra Guarani é tudo lugar
que o kechuíta viveu, porque era lugar hom para viver, onde tinha
mato bom, muito bichinho. Tudo isso é marca do kechuíta. Por isso
o Mbyci que quer seguir como Mbyá, como kechuíta, tem que pedir
pro Nhande Ru prá descobrir o lugar bom; se vai pedir e tá seguindo
certinho como Mbyá, Nhande Ru vai mostrar algum lugar bom pra
se viver.
Depois que andou por aí tudo, o kechuíta voltou na casa dele. Disse
meu vovô, a minha vovó, que ele fez uma canoa bem pequena, de
um porongo. Ninguém acreditava que ele podia cruzar o mar desse
jeito. Mas ele subiu e foi [...]. O lugar certinho onde ele botou o
pé antes de viajar ninguém até hoje descobriu. O Mbyci ainda não
descobriu; pode ser na costa do mar, ou na beira de algum rio. Isso
temos que descobrir. Se descobrir bem certinho, o Mbyá também
vai conseguir atravessar [...] (Dossiê, p. 68).
No já citado documentário Tava: a Casa de Pedra, realizado para
instrução do processo de Registro em julgamento, há depoimentos
que se referem aos jesuítas como antigos Mbyá, ou seja, eles também
eram indígenas, porque, como argumenta Verá Mirim, de 90 anos,
os juruá (não indígenas) não teriam capacidade de construir a Tava.
Foto:
Eneida Serrano, 2007.

Em suas narrativas, os Guarani mencionam a existência de várias Tava, que estão relacionadas aos caminhos percorridos
pelos seres imortais e pelos antigos Mbyá cujos passos devem ser seguidos pelos Guarani que hoje desejam alcançar a
imortalidade.
Assim, a categoria Tava abrange as ruínas que se espalham pelo território de ocupação tradicional Guarani (tanto no
que foi a Região Missioneira quanto no litoral), e outras casas de pedra, além de elementos como acidentes geográficos,
relevos, cachoeiras, ilhas, que são marcas também deixadas pelos Nhande Ru Miri em suas caminhadas. Em geral, elas não
são visíveis, e só os karaí, os líderes espirituais Guarani, as identificam. Nesse sentido, as ruínas são a materialização das
memórias da passagem dos Nhande Ru Miri pelo território Guarani. Elas articulam, no pensamento Guarani, os temas da
territorialidade e da mobilidade (Dossiê, p. 71).
As tava estão, portanto, diretamente relacionadas ao trânsito Guarani, já mencionado neste Parecer como uma importante
referência cultural, uma prática identitária preservada pelos Guarani-Mbyá, apesar das adversidades que para isso enfrentam.
Essa prática é necessária para que a condição humana possa ser superada, o que é o destino ideal de qualquer pessoa
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Mbyá, seja homem ou mulher. Em realidade, o tema da superação
da condição humana está diretamente relacionado à definição
Guarani de pessoa. Portanto, trata-se de uma questão existencial
e de identidade.
Conforme descrito no Dossiê de Registro, a construção da “noção
de pessoa” por meio do trato da “corporalidade” é um elemento
presente nas cosmologias dos povos indígenas sul-americanos.20
Entre esses grupos indígenas, o processo de “construção da pessoa”
passa por um controle de seus hábitos e de suas maneiras, como
uma moldagem do “corpo” em direção a uma maior definição da
condição humana. Eduardo Viveiros de Castro aprofundou essa
discussão sobre a “corporalidade” nas cosmologias indígenas sul-americanas e formulou a teoria do “perspectivismo ameríndio”,
de acordo com a qual o pensamento indígena, no geral, supõe
uma unidade do espírito e uma diversidade dos corpos, e não
enquadra natureza e cultura sob leis distintas. Ainda segundo
o autor, no pensamento ameríndio a noção de “corpo” não se
define como “corpo fisiológico”, mas, sim, como os “afetos,
afecções ou capacidades que singularizam cada espécie de corpo:
o que ele come, como se move, como se comunica, onde vive, se
é gregário ou solitário [...]”. A noção de “corporalidade” envolve
“um conjunto de maneiras ou modos de ser que constituem
um habitus”.21
Conforme explica Sílvia Guimarães, a cosmologia Mbyá situa o
humano numa posição precária, instável, entre os deuses e os
animais.22 A aspiração dos Guarani-Mbyá é aproximarem-se dos
seres imortais, evitando o perigo de se tornarem animais, ou uma
criatura indesejada ou um não indígena. A superação da condição
humana é obtida por meio da ascese, de uma ética alimentar, da
prática de cantar e dançar para os seres imortais na casa de reza,
e pela prática do caminhar. A caminhada, hoje, se dá tanto pelos
deslocamentos de indivíduos, famílias e, por vezes, comunidades,
quanto pela adoção de condutas que expressam o bom modo de
ser Guarani.
A busca pela morada dos seres imortais, através do caminhar,
seguindo as marcas por eles deixadas – que são as Tava – tem,
portanto, importância crucial e se infunde no discurso cotidiano Guarani, na história e na geografia ordinárias traçadas
pelos grupos em movimento.23

Foto:
Eneida Serrano, 2007.

Essa prática remonta ao período pré-colonial. Sabe-se que os Tupinambá da costa migravam em busca de uma terra onde
não se morria,24 motivados pelas profecias de grandes xamãs, seus líderes religiosos. Como apontado no Dossiê, com
discursos arrebatadores um xamã conseguia reunir pessoas que seguiam as suas orientações e aceitavam ser lideradas por
ele em uma migração ritual em busca da Terra sem Mal, a morada dos imortais, que é alcançada quando a pessoa consegue
se encantar e transformar seu corpo mortal em um corpo imortal. A crença na possibilidade de ingressar na morada

20. A esse respeito, Sílvia Guimarães refere-se ao texto antropológico clássico de Antony Seeger, Roberto DaMatta e Eduardo Viveiros de Castro (1979).
21. VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p. 381.
22. VIVEIROS DE CASTRO apud LITAIFF, 2009, p. 158.
23. Dossiê de Registro da Tava.
24. Alfred Métraux, 1928, p. 175.
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dos seres sobrenaturais, ainda com
vida, formava uma grande migração.25
Atualmente, os Guarani-Mbyá realizam
essas migrações ocupando o território
de seus antepassados com o mesmo
propósito de alcançarem a Terra sem mal.26
É nesse contexto mítico que a Tava em São
Miguel Arcanjo deve ser compreendida.
Como marca da caminhada dos antigos,
ela tem enorme importância. Mas, além
disso, ela é única e se singulariza por
sua visibilidade impactante, que a torna
perceptível a todos, inclusive aos não
indígenas. Esse fato é explicado pelos
Guarani-Mbyá como sendo a vontade
de Nhande Ru, que a fez para ficar nesta
terra, ser visível e perecível.
Conforme o Dossiê de Registro, houve um
intenso debate entre os Guarani acerca
da questão da imperecibilidade da Tava,
documentado pelo já citado filme Tava:
a Casa de Pedra. Vários depoimentos
afirmam que as Tava que existem na
terra não são mais do que imagens das
Tava Miri (que estão nas moradas das
divindades) e, portanto, são perecíveis. As
Tava Miri originárias estão nas moradas
celestes e sobre as grandes matas, bem
como nas bordas do mar.27 As Tava que
se encontram nesta terra de mortais
são passíveis de destruição e reforçam a
presença dos antepassados nesta morada
imperfeita, onde vivemos. Nas palavras de
Mariano Aguirre, da Aldeia Koeuju: “Tava
Miri a gente não vê, porque não fica nessa
terra. Ela está onde a gente vê os raios.
Essa Tava [em são Miguel Arcanjo] é uma
Tava imperfeita, que a gente vê”.28
Por ser imperfeita, os não indígenas
quase a destruíram, conforme explicação
de Avelino, que delineia a diferença da
Tava em São Miguel Arcanjo em relação
às demais:

Foto:
Adrian Campana, 2019.

25. FERNANDES, 1952, p. 64.
26. Dossiê de Registro, p. 50.
27. PIERRI, 2013, p. 165.
28. Filme Tava: a Casa de Pedra, realizado pela ONG Vídeo nas Aldeias e pelo Iphan.
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Não é Tava Miri, porque a Tava Miri de verdade não pode ser vista por qualquer um. Se fosse Tava Miri os brancos
não tinham derrubado a Tava Miri, nós que somos impuros não a vemos. Agora mesmo, tem muitas Tava Miri
nessas matas, que os brancos não destroem porque Nhande Ru não deixa.
Portanto, as ruínas de São Miguel Arcanjo são uma Tava imperfeita, isto é, passível de destruição pelos juruás (não indígenas)
e visível. Sua presença imponente atrai os olhares, impõe as marcas dos antepassados, de seus corpos imortais, e relembra
aos Guarani a importância de viverem o bom modo de ser Mbyá, de seguirem sua ética e os conselhos do “demiurgo” para
alcançarem a imortalidade.
Por não conter matas e por ser intensamente visitada por não indígenas, a Tava em São Miguel Arcanjo não é mais um
bom lugar para os Guarani construírem aldeia. Seu papel é lembrar aos Mbyá quem eles são, catalisando sentimentos de
pertencimento. Seguindo a vontade de Nhande Ru, a Tava torna possível contar a história dos Guarani também para os
não indígenas, tanto para os parceiros dos Mbyá quanto para seus inimigos, que pretendem pôr fim ao bom modo de
ser Guarani. De acordo com suas narrativas, caso o povo Guarani tenha fim ou deixe de viver o “modo de ser Mbyá”, o ser
imortal Tupã destruirá o mundo, novamente. Diante dessa ameaça, cabe a eles alertar a todos sobre esse perigo, contar sua
história e continuar vivendo segundo os preceitos ditados por suas divindades.
A condição de visibilidade não está apenas na monumentalidade das estruturas edificadas, mas também em detalhes
perceptíveis nas paredes, como as cores, o brilho, as irregularidades, que demonstram que parte do corpo dos antigos
consubstanciou-se nas pedras. Aqui, Sílvia Guimarães observa que entre os Guarani-Mbyá a noção de corpo não se restringe
ao corpo físico, mas se amplia para além dele (Dossiê, p. 71).
Como se sabe, as narrativas míticas se expressam como uma linguagem aberta, sujeita a variações e incorporação de novos
elementos, na medida em que são contadas e recontadas. Nesse sentido, Daniel Pierri observa que as várias versões e
debates internos entre os Guarani sobre as Tava apontam sempre para um contraste entre os mundos celestes e o mundo
terrestre, o qual mobiliza a oposição básica entre perecível e imperecível, mortal e imortal, que é uma oposição fundamental
da sociocosmologia Guarani-Mbyá.
Como observa Sílvia Guimarães, essa riqueza de significados faz da Tava em São Miguel Arcanjo um lugar propício ao
ensinamento dos jovens, cabendo aos mais velhos reforçar os valores e a ética Guarani, diante de uma juventude que pode
se distanciar do bom modo de viver Mbyá.
Depoimentos nesse sentido estão documentados no Inventário Cultural Comunidade Mbyá-Guarani, como os do karaí
Augustinho, e do karaí Adolfo Werá:
“[...] Então, por isso, às vezes tem que ter reunião [na Tava] para falarmos sobre a terra, sobre casa de reza, sobre
plantação, essas coisas que nós temos que ensinar aos jovens para que eles não esqueçam. Eles têm que saber de
que modo os pais, os tios e os avós adquiriram forças para falar, de quem receberam essa força. Essas coisas os
jovens não podem esquecer [...].”
“Esse lugar foi feito pelos nossos ancestrais. É um lugar de reza, para ficarmos fortes, para termos coragem. Nós
estamos aqui lutando, nesse sítio, nosso lugar. Nossos ancestrais nos mandam rezar. Por isso trago meu neto para
conhecer esse lugar. Esse lugar é verdadeiro para nós. Aqui nós lembramos dos nossos ancestrais”.29
Portanto, conforme as palavras de Sílvia Guimarães, a Tava em São Miguel Arcanjo é um lugar onde se concentram
lembranças de práticas culturais coletivas que devem ser vivenciadas. Um lugar onde diversas dimensões da vida social,
articuladas e voltadas para a superação da ambiguidade da condição humana são evocadas nas narrativas dos mais velhos.
Eles devem proferir suas palavras para os mais novos e para os não indígenas que, de alguma forma, poderiam dificultar
sua presença nas ruínas e desarticular o bom modo de viver Mbyá. Com sua visibilidade imponente, a Tava em São Miguel
Arcanjo necessita da fala Mbyá e de suas explicações sobre o mundo; por isso podemos entendê-la como um lugar de
referência para os Mbyá, a partir do qual eles pretendem contar sua história.

29. INRC Comunidade Mbyá-Guarani, 2005.
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Encerro essa argumentação usando as palavras de Tito Karaí, conforme relatadas por Aldo Litaiff:30 “A ruína é como um
documento, ela é a prova que mostra tudo o que era dos Guarani. É por isso que Nhanderu Tenondegua enviou os Nhande
Ru Mirim para fazer ruína, para mostrar nosso caminho, porque ele nos ama muito [...].”

JUSTIFICATIVA PARA O REGISTRO E PLANO DE SALVAGUARDA
Como justificativa do Registro da Tava e seu Plano de Salvaguarda, reporto-me ao texto do Dossiê de Registro.
A proposta de Registro da Tava em São Miguel Arcanjo como lugar de referência para os Guarani implica reconhecê-los como narradores privilegiados de um evento marcante em suas vidas. Esse evento não se resume a um projeto
missioneiro colonizador, no qual os Mbyá aparecem em uma posição secundária com relação aos jesuítas e à
sociedade dos não indígenas, mas, sim, o da construção de uma “casa de pedra” singular, voltada para a superação
da condição humana. Os Nhande Ru Miri a fizeram perecível, com o objetivo de mostrar aos juruá, os não indígenas,
a importância da presença do povo Guarani no mundo.

30. LITAIFE, 2009, p. 150 apud Parecer no 667/2014, p. 44.
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Nesta terra imperfeita, eles se encontram ameaçados,
impedidos de viverem plenamente, seguindo os preceitos
transmitidos pelas belas palavras enviadas pelos Nhande Ru. A
visibilidade das marcas dos antepassados nas ruínas relembra
o grande propósito dos Guarani. Eles querem subverter o
posicionamento secundário que lhes foi imposto com relação
à leitura deste patrimônio cultural. E é por meio da política de
salvaguarda dos bens culturais de natureza imaterial que estão
apresentando sua visão sobre a Tava em São Miguel Arcanjo.
O reconhecimento do direito de narrarem sua história
na Tava vai ao encontro de outras vitórias que os Mbyá
obtiveram, lentamente, ao longo de anos. Eles conquistaram
o direito de permanecerem no sítio histórico, ou melhor, na
Tava, conseguiram a construção de uma casa de passagem
e a possibilidade de venderem artesanato, bem como de
realizarem reuniões e apresentações. Mas querem consolidar
sua presença e fazer ouvir sua voz. Só assim será possível tê-los
respeitosamente junto a um patrimônio cultural da humanidade,
atendendo ao princípio que emana da Constituição Federal
Brasileira de 1988, que reconhece os grupos formadores da
sociedade como sujeitos legítimos das políticas de preservação.
Assim, o Registro da Tava em São Miguel Arcanjo, contemplando
os sentidos que lhe são atribuídos pelos Guarani, se justifica,
tendo em vista a profunda relação desse bem cultural com
seu modo de estar no mundo, bem como com seu desejo
de modificar o olhar dos visitantes sobre sua trajetória e seu
direito a uma vida digna.
Temas importantes estão postos neste Registro, como o
reconhecimento da identidade de um povo indígena, a
transmissão de seus saberes, os esforços que realizam no
sentido da mudança do modo como são vistos e considerados
pelos não indígenas e a garantia de direitos.
A história do contato dos Guarani com a sociedade envolvente leva-os, hoje, a se posicionarem e demandarem
do Estado Brasileiro ações políticas que garantam sua sobrevivência física e cultural. Para a elaboração de um
plano de salvaguarda associado ao Registro aqui proposto, definiram como elemento a adoção de sua perspectiva
sobre a Tava no tratamento dispensado ao sítio de São Miguel Arcanjo, que assim deixará de ser o lugar de seu
esquecimento, para tornar-se um lugar de pertencimento. Esse é o princípio que deverá nortear a gestão do Parque
Histórico das Missões.

Foto:
Daniele Pires, 2006.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, recomendo com veemência a inscrição da Tava, Lugar de Referência para o Povo Guarani, em São Miguel
Arcanjo, no Livro de Registro de Lugares, reconhecendo-a como Patrimônio Cultural do Brasil, como um reconhecimento
devido ao povo Guarani, e para que possamos, todos, ouvir suas belas palavras e refletir sobre a importância da variedade
da experiência humana.
Brasília, 3 de dezembro de 2014
Carla Maria Casara
Conselheira do Conselho Consultivo do Iphan
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Eneida Serrano, 2007.
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TEATRO DE BONECOS POPULAR DO
NORDESTE: MAMULENGO, BABAU,
JOÃO REDONDO E CASSIMIRO COCO
PARECER TÉCNICO

E

ste Parecer conclusivo trata da etapa de Instrução técnica do Processo no 01450.004803 /2004-30 relativo ao pedido
de Registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste – Mamulengo, Babau, João Redondo, Cassimiro Coco1,
aberto neste Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) em 28 de abril de 2004, a partir de solicitação encaminhada
pela Associação Brasileira de Teatro de Bonecos – ABTB/Unima Brasil.2
A solicitação inicial do Presidente da ABTB ao Iphan, datada de 26 de abril de 2004, teve como objeto o Teatro Popular de
Bonecos brasileiro. Segundo consta do requerimento apresentado ao Iphan, “trata-se de uma expressão teatral genuína da
cultura brasileira e muito peculiar do Nordeste brasileiro, rica da genialidade de seus criadores e na empatia que estabelece
com seu público. Genericamente conhecida como mamulengo, na verdade é o Teatro Popular de Bonecos que aparece
nos diversos Estados da região, com diferentes denominações: Cassimiro Coco, no Maranhão e no Ceará; João Redondo
e Calunga, no Rio Grande do Norte; Babau, na Paraíba; e Mamulengo, em Pernambuco”.3 Assim, embora o proponente
houvesse optado por uma denominação bastante ampla e genérica no pedido de Registro, ou seja, Teatro Popular de
Bonecos brasileiro, estava se referindo, mais especificamente, ao Teatro de Bonecos Popular na região Nordeste do país. Essa
orientação ficou suficientemente clara nos contatos posteriores com representantes da ABTB e, também, considerando que
o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, com suas variantes, é a única forma sobrevivente de todas aquelas que surgiram
no Brasil desde o início da colonização portuguesa.4 A posterior inserção do termo “do Nordeste” na denominação do
objeto do Registro teve a finalidade de explicitar melhor esta particularidade.

1. Esta foi a denominação acordada para constar como objeto do presente processo de Registro, ao final das discussões sobre o assunto, em diversos fóruns, a
qual contou com a aprovação de todos os envolvidos na instrução do Processo em tela. No decorrer do texto, usaremos também a sigla TBPN para designá-lo,
por sua extensão.
2. A ABTB é a entidade representativa de âmbito nacional que congrega artistas e bonequeiros ligados ao Teatro de Bonecos e de formas animadas no Brasil.
Estatutariamente, a ABTB representa a Unima, Union Internacionale de la Marionette, fundada em 1929, que, por sua vez, corresponde à entidade que
congrega associações e titeriteiros do mundo todo.
3. Mais adiante iremos discutir a questão das denominações utilizadas para designar esta manifestação cultural e esta arte, em regiões e contextos culturais
diferenciados.
4. Existiram no Brasil algumas formas de Teatro de Bonecos popular conhecidas pelas denominações: Briguela e João Minhoca, em Minas Gerais; João
Minhoca, em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; e Mané Gostoso ou Marmota na Bahia, segundo alguns dos especialistas consultados. Estas formas
não são mais encontradas, embora existam referências e alguma bibliografia sobre elas. Brighella é o maschera da Commedia dell’Arte originária do norte da
Itália, personificando o tipo velhaco, fanfarrão, contraditório e explosivo, incorporado à tradição popular brasileira.
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Ainda no expediente dirigido ao Iphan, o Presidente da ABTB resgata informações sobre convênio celebrado em 1992 entre
o Iphan e a Funarte para a instalação do Espaço Tiridá, em Olinda, com rico acervo adquirido através da Fundação Joaquim
Nabuco e com o objetivo de realizar exposições e difundir essa arte. Este espaço encontra-se hoje sob a administração da
Prefeitura Municipal de Olinda, recebendo visitantes e estudiosos do tema.5

Foto da esquerda e
acima:
Júlio Dantas, 2019.

Referiu-se, finalmente, à realização de reunião da Unima em 1999 na cidade de Olinda. Naquela oportunidade, a entidade
internacional já se manifestava favoravelmente ao reconhecimento dessa forma de teatro popular, considerando, inclusive,
sua afinidade com outras formas de teatro popular já inscritas na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, da
Unesco.6 Um documento expressando o posicionamento da Unima a respeito do assunto foi posteriormente encaminhado
e incorporado ao processo em tela.
Trata-se, pois, de dados e informações que buscaram justificar, desde o início, a relevância do tema para a salvaguarda
do Patrimônio Cultural em nosso país, assim como a antiguidade do assunto na perspectiva da atuação preservacionista
do órgão. O proponente visou, desta maneira, a explicitar a importância dessa forma de expressão no conjunto dos bens
culturais do Brasil.
Neste primeiro momento, no entanto, não se chegou a mencionar – como mais uma justificativa para o pedido
de Registro – a fragilidade do bem cultural, nem mesmo o sentimento, até certo ponto bastante generalizado
entre pesquisadores e amantes dessa arte, de que ela se encontrava em risco de desaparecimento. Porém, este
foi um dos motivos mais significativos e determinantes para a iniciativa da ABTB visando ao reconhecimento
dessa forma de expressão, motivação que ficou bastante clara nos encaminhamentos que se seguiram ao pedido
de Registro e que comparece como preocupação – sob diferentes perspectivas – ao longo de todo o processo.

5. O Museu do Mamulengo – Espaço Tiridá, situado em Olinda (PE), foi inaugurado em 1994, e em 2014 completou 20 anos. Como primeiro museu de
bonecos populares do Brasil e da América Latina, divulga o mamulengo e sua tradição e é um importante local de guarda, visitação e consulta dentro desta
temática.
6. Entre os diversos tipos de Teatro de Bonecos popular encontrados no mundo, relacionamos: o Vidouchaka, na Índia; o Karagöz, na Turquia; o Punch, na
Inglaterra; o Guignol, na França; o Fantoccini, na Itália. Dos que se encontram vigentes, três deles foram inscritos na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da
Humanidade, ou seja: o Teatro de Bonecos Wayang, da Indonésia e o Teatro de Bonecos Bunraku, do Japão, proclamados em 2003 e inscritos em 2008; e o
já citado Karagöz, teatro de sombras da Turquia, inscrito em 2009.

109

Foto: Júlio Dantas, 2019.

110

LIVRO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO

O presente Parecer está estruturado da seguinte forma: a primeira parte dele busca informar sobre os procedimentos e
encaminhamentos realizados pelo Iphan no tocante à instrução do processo de Registro, com um formato mais próximo de
um relatório comentado; em seguida, passamos à descrição do objeto do Registro e seu universo correspondente, incluindo
o histórico dessa forma de expressão; ao final, em uma parte mais propositiva e de conteúdo mais analítico, apresentamos
as tendências de evolução e de desenvolvimento do TBPN, os problemas e questões que lhe são inerentes, proposições de
salvaguarda levantadas durante a instrução do Processo, entre outros aspectos que justificam e recomendam a preservação
do bem cultural em questão.

REFERÊNCIAS INICIAIS SOBRE O OBJETO DO REGISTRO
O Teatro de Bonecos, com suas vertentes de conteúdo religioso ou profano, erudito ou popular, é uma manifestação
paradigmática e universal, presente em praticamente todas as culturas do planeta, nos diferentes momentos de sua história
e sua evolução. Em vários países, essas formas tradicionais de Teatro de Bonecos – populares ou religiosas – ainda persistem.
“O Teatro de Bonecos tem uma tradição quase tão antiga quanto a da própria história do homem”.7
Desde o momento em que a Terra Brasilis começou a ser alvo da sanha civilizatória dos europeus, e compartilhar
com eles a história da civilização Ocidental, o teatro aqui fincou suas raízes sobre o solo das manifestações religiosas.
Seja no campo das formas espetaculares do povo ou daquelas propiciadas por uma elite intelectual, o que se viu
desde então foi o surgimento de um teatro que pode ser considerado como intercultural.8
O teatro popular, especialmente, o Teatro de Bonecos Popular, além de expressão artística que envolve conhecimento,
técnicas e a criatividade de seus praticantes, é primordialmente uma expressão cultural de caráter coletivo, fortemente
associada a práticas sociais e ao universo cultural de coletividades temporal e territorialmente identificados. Ou seja, é
uma manifestação artístico-cultural estreitamente relacionada a grupos sociais específicos e profundamente enraizada
no cotidiano dessas comunidades, mais do que expressão da criatividade de um artista, embora esse aspecto deva ser
também considerado para uma compreensão mais abrangente do fenômeno. Assim, ver o Teatro de Bonecos Popular como
manifestação cultural de caráter coletivo e como expressão artística individual, simultaneamente, é imprescindível para a
apreensão de sua dinâmica, sua constituição e de toda a sua complexidade.
Essa arte teatral e os saberes a ela relacionados se mantêm vivos e presentes em vários estados nordestinos, apesar dos
inúmeros percalços pelos quais têm passado seus produtores ao longo do tempo. A prática se estendeu por todos os rincões
deste país, levada por migrantes em busca de melhores condições de vida, sendo recriada e reinterpretada por aprendizes e
admiradores. Entretanto, ela ainda existe e resiste em seus territórios originais, diferentemente do que ocorreu com formas
similares de Teatro Popular de Bonecos em outras regiões do Brasil, como citado anteriormente.
O tipo de teatro praticado na Região Nordeste, tão peculiar, alcançou notoriedade no Brasil a partir de pesquisas realizadas
em Pernambuco, estado onde é chamado de mamulengo, denominação que se tornou, com o tempo, sinônimo dessa
brincadeira em todo o país. No entanto, o que se vem constatando é que o TBPN assume formas particulares e diferenciadas
nos diversos locais onde é praticado e recebe, também, denominações variadas a partir das tradições de onde se origina.
As denominações regionais vêm sendo recuperadas e reapropriadas pelos praticantes do Teatro de Bonecos Popular, como
afirmação de suas especificidades, de sua trajetória e de seu valor intrínseco. É importante considerar essas particularidades
e manter a denominação tradicional, pois cada uma delas corresponde a uma referência de memória, de identidade e de
pertencimento de seus praticantes a uma realidade social e cultural específica.
Entre as denominações utilizadas por pesquisadores, estudiosos, praticantes e pelo público dessa forma artística, de modo
geral, podemos relacionar aquelas que identificam personagens típicos desse teatro, como João Redondo, que é uma
figura frequente em praticamente todos os estados onde esse teatro ocorre; Cassimiro Coco, que é um outro personagem
também emblemático e indispensável nas brincadeiras que ocorrem no Ceará, no Maranhão e no Piauí; e Benedito,
denominação genérica que corresponde a um personagem constante nas brincadeiras dos demais estados. Babau, por
sua vez, não encontra correlação com nenhum personagem, nem Mamulengo. Algumas hipóteses têm sido apresentadas
pelos estudiosos da matéria sobre a origem etimológica e significados dos termos usados para designar as formas de Teatro

7. SANTOS, Fernando. Mamulengo, um povo em forma de boneco. Rio de Janeiro: Funarte, 1979. p. 20.
8. LIMA, Marcondes. A arte do brincador. Recife: Sesc, 2009. p. 25.
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de Bonecos Popular no Brasil, mas essas pesquisas são ainda bastante incipientes no Brasil, inclusive aquelas que visam a
esclarecer as origens e trajetórias dessa forma de expressão.
Assim, ocorre que essas designações e sua correlação a territórios culturais ou a espaços geopolíticos específicos não
encontram concordância absoluta entre estudiosos e especialistas neste assunto. É comum e frequente o emprego da
divisão geopolítica do país para identificar uma ou mais denominações para esse tipo de teatro, em cada estado onde
é praticado. Porém, devido à antiguidade dessa forma teatral, os territórios de ocorrência desta prática nem sempre
correspondem aos atuais estados, tal como se encontram delimitados hoje em dia. Em regiões fronteiriças, por outro lado,
esses termos se mesclam e as práticas também misturam elementos de um ou outro tipo. Observamos, igualmente, que a
própria mobilidade do Teatro de Bonecos Popular, aliada à capacidade de apropriação, reinterpretação e incorporação de
novos elementos à brincadeira, favorece grandemente a migração e a apropriação de termos e elementos utilizados por
seus praticantes nos diferentes contextos onde a brincadeira ocorre.
No nosso entendimento, portanto, os termos incluídos na denominação do objeto de Registro, tal como se apresentam neste
Parecer e na documentação que consta do processo de Registro, são suficientemente abrangentes e contemplam as formas
conhecidas dessa arte no Brasil. Também ficaram evidenciados, nos levantamentos, estudos e pesquisas realizados para a
instrução deste Processo, que estas diversas formas se referem, como falamos, a variantes do Teatro de Bonecos Popular
do Nordeste, com elementos diferenciais e específicos, sim, mas que apresentam, em essência, conteúdos, significados e
sentidos comuns, podendo, assim, ser entendidas como manifestação cultural representativa, portanto, para todos aqueles
que a praticam em nosso país.
No contexto mais amplo do Teatro de Bonecos, no qual circulam formas e propostas diversas, desde o início ficou claro que
o olhar e a atenção do estado e da sociedade deveriam estar voltados para o segmento mais vulnerável desse conjunto. Ou
seja, para aquele que parecia estar em franco processo de desaparecimento, mas que, ao longo das pesquisas realizadas
entre 2008 e 2010 em quatro estados nordestinos, demonstrou sua força de permanência, apesar de tudo. Estamos
falando de mestres,9 brincantes, aprendizes, e de todo um conjunto de aspectos e de elementos associados a essa prática,
a essa forma particular de Teatro de Bonecos identificada como Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro Coco,
entre outras denominações que apresentam regionalmente. O processo de Registro do TBPN, decorrente do pedido de
reconhecimento feito ao Iphan pela ABTB, se refere, por conseguinte, a esse universo cultural, com sua dinâmica, sua
história, seus problemas específicos e suas conquistas.

HISTÓRICO DO PROCESSO NO IPHAN
Primeiros encaminhamentos
Na data do pedido em tela, o Registro, como instrumento de reconhecimento de bens culturais de natureza imaterial,
havia sido muito recentemente inaugurado. Instituídos por intermédio do Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000,
os procedimentos para a aplicação desse novo instrumento de preservação foram regulamentados em 24 de julho desse
mesmo ano, com a publicação da Portaria no 208 pelo Presidente do Iphan à época.
Como providências iniciais por parte do Iphan e do proponente, tendo em vista as exigências de avaliação do pedido de
Registro e início da instrução do Processo correspondente, foram tomadas as seguintes providências:
> Realização de reuniões preliminares para início dos procedimentos de instrução do processo de Registro: em
Recife, Olinda e Rio de Janeiro, com os proponentes do Registro (diretoria da ABTB), especialistas, instituições
culturais locais e prefeituras em Pernambuco, além do Iphan.
> Instituição, por parte da ABTB, de comissão técnica com o objetivo de coordenar a instrução do processo de
Registro. Esta comissão foi formalmente constituída em 19/04/2005, sendo integrada pelos especialistas: Humberto
Braga (presidente da ABTB), Magda Modesto (responsável pelos assuntos internacionais da ABTB), Fernando
Augusto Gonçalves (ex-presidente da ABTB e pesquisador) e Ana Maria Pessoa dos Santos (diretora da Fundação
Casa de Rui Barbosa).
9. Nas brincadeiras e folguedos populares do Nordeste brasileiro, aqueles que as dirigem são denominados “mestres”. O mestre é o “dono da brincadeira”,
dos bonecos e de todos os materiais e insumos. Hoje em dia, no campo das práticas e saberes culturais, e mesmo no campo acadêmico, o termo assume outras
conotações. Neste Parecer e no processo de Registro, portanto, o termo “mestre” é utilizado no sentido dado pelos produtores do bem cultural.
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Neste primeiro momento, no entanto, não foi possível ao Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan viabilizar um
aporte de recursos que possibilitasse o início da instrução do processo. Assim, tendo em vista o contingenciamento dos
recursos para o exercício de 2005, o início da sua instrução foi adiado para o ano imediatamente seguinte.

Foto:
Júlio Dantas, 2019.

Enquanto isso, algumas atividades paralelas tiveram continuidade, como a realização de contatos diversos em busca de
parcerias para o trabalho, reuniões para a elaboração do projeto de documentação e produção de conhecimento sobre o
Teatro Popular de Bonecos do Nordeste, além de discussões sobre o escopo e a abrangência do trabalho.
Mesmo contando com estas iniciativas, a instrução do processo de Registro, propriamente dita, só foi iniciada em 2008,
como iremos descrever em detalhes mais adiante.
A impossibilidade em firmar parceria com a entidade proponente do Registro, as dificuldades em articular parcerias,
considerando, inclusive, a abrangência e complexidade do objeto para o qual se propunha o reconhecimento através do
Registro, o desconhecimento prévio de vários aspectos relacionados ao objeto de trabalho e sobre realidade do campo,
além das variáveis de tempo e recursos para sua instrução, foram fatores que influenciaram negativamente na agilidade e
na linearidade das ações empreendidas.
Os procedimentos, iniciados em 2008, tiveram interrupções nos anos de 2011 e 2012 e foram finalizados entre 2013 e 2014.
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MUDANÇAS ESTRUTURAIS NO IPHAN
Contextualizando melhor o período em que o presente processo de Registro foi inaugurado, é significativo destacar que,
em 2004, o Departamento de Patrimônio Imaterial – recém-criado no âmbito do Iphan mediante o Decreto no 5.040,
de 04/04/2004 – estava se estruturando, estabelecendo as diretrizes de sua política e iniciando a implementação dos
instrumentos e meios que a viabilizassem. Embora a atuação institucional direcionada ao que hoje se conhece como
Patrimônio Imaterial já contasse com uma trajetória significativa dentro do Iphan, a institucionalização da política de
Salvaguarda de bens culturais de natureza imaterial ainda estava, nesse momento, sendo estabelecida.
Após dois anos da assinatura do Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000, que criou o instrumento do Registro e
o PNPI, em 2004 encontravam-se reconhecidos como Patrimônio Cultural do Brasil, por meio do Registro, apenas dois
bens culturais, a saber: a Arte Kusiwa – pintura corporal e arte gráfica Wajãpi, da etnia Wajãpi, no Amapá; e o Ofício
de Paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, no Espírito Santo. Estes foram os Registros inaugurais promovidos pelo Iphan,
seguidos pelo reconhecimento do Círio de Nazaré, em Belém do Pará; e do Samba de Roda do Recôncavo Baiano, os dois
últimos distinguidos como Patrimônio Cultural do Brasil em outubro de 2004.
Nesse período, cabe igualmente anotar, a estrutura regimental do Iphan apresentava-se conceitualmente bem diferente da
atual. Os Departamentos da área central responsáveis pelas ações finalísticas da Instituição eram, à época: o Departamento
de Proteção (Deprot), o Departamento de Promoção (Deprom) e o Departamento de Identificação e Documentação (DID).
Tratava-se de uma organização em modelo funcional, ou seja, baseada nas funções ou macroprocessos da política de
preservação do Patrimônio Cultural.
As atribuições referentes ao Registro de Bens Culturais, por sua vez, estiveram inicialmente afetas ao Deprot, que dispunha
de uma Coordenação responsável pela aplicação deste instrumento e, em seguida, passaram ao DID. Ainda em 2004, a
reforma e a reestruturação promovidas pelo Ministério da Cultura, abrangendo a instituição central e suas vinculadas,
alteraram a organização estrutural e funcional do Iphan, que passou a contar com os seguintes departamentos finalísticos:
o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (Depam); o Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) e o
Departamento de Articulação e Fomento (DAF). O Registro passou a ser atribuição do DPI, que também agregou à sua
estrutura o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP). Esta é a macroestrutura vigente hoje no Iphan.
A partir das mudanças promovidas em 2004, portanto, o DPI passou a estudar e a elaborar proposta de alteração na Portaria no
208/00, norma que orientava, à época, a aplicação do Registro, mas que estava desatualizada pelas transformações realizadas
na reforma administrativa de 2004. A nova normatização, a Resolução do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural no 001,
de 3 de agosto de 2006, regulamentou os procedimentos de Registro no âmbito do DPI, além de criar a Câmara do Patrimônio
Imaterial junto ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, instância que passou, desde então, a colaborar com o Iphan
nas ações e atividades relacionadas ao Registro de bens culturais como Patrimônio Cultural do Brasil.10
De 2004 até o ano em curso, marco temporal em que a instrução deste Processo foi concluída, várias outras mudanças e
alterações ocorreram na estruturação interna dos Departamentos, nas atribuições e responsabilidades pertinentes a cada
setor e, também, na própria política de preservação do Patrimônio Cultural a cargo do Iphan.
A instrução do processo de Registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste acompanhou e, sempre que necessário,
adequou-se às transformações e mudanças ocorridas. Reflete os diferentes momentos e situações enfrentados pelo Iphan

10. Sobre a criação e as atribuições da Câmara do Patrimônio Imaterial, a Resolução do Conselho Consultivo do Patrimônio Imaterial no 001, de 03/08/2006
assim especifica:
Artigo 5o – (Decide) Criar no âmbito do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, a Câmara do Patrimônio Imaterial, com caráter permanente e as seguintes
atribuições:
I. colaborar com o Iphan na formulação e implantação da política de salvaguarda da dimensão imaterial do patrimônio cultural;
II. colaborar com o Iphan no exame preliminar da pertinência dos pedidos de Registro;
III. colaborar com o Iphan na indicação de instituições públicas ou privadas capacitadas a realizar a Instrução técnica de processos de Registro;
IV. manifestar-se sobre a abertura de novos Livros de Registro;
V. colaborar com o Iphan na formulação de critérios para a reavaliação decenal dos bens registrados.
§ 1o A Câmara do Patrimônio Imaterial será composta por 4 (quatro) Conselheiros cuja área de conhecimento e atuação seja relacionada ao patrimônio cultural
de natureza imaterial.
§ 2o A Câmara do Patrimônio Imaterial será assistida por dois servidores do Iphan da área técnica afim, nomeados pelo Presidente da instituição.
§ 3o A Câmara do Patrimônio Imaterial poderá convidar especialistas externos e servidores do Iphan para discutir assuntos específicos.
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e pelo DPI, tanto em termos das orientações de sua política de salvaguarda quanto pelas questões estruturais e as de
normatização dos procedimentos adotados. Na leitura e apreensão deste processo. Portanto, deve-se atentar para as
condicionantes acima descritas e, também, para algumas peculiaridades que marcaram a instrução do processo, o que será
detalhado melhor na sequência deste Parecer.
Já discorremos brevemente sobre a denominação do bem cultural para o qual se propõe o Registro. Cabe observar, ainda,
que parte da documentação – inclusive aquela obrigatória, hoje, pela Resolução no 001/2006 – está distribuída ao longo do
processo, não constando, como rotineiramente acontece, das páginas iniciais dele.
Quanto à avaliação de pertinência deste pedido de Registro, esclarecemos que foi realizada segundo o que determinava a já
citada Portaria no 208/00, em vigor à época. O Parecer Técnico sobre a matéria foi elaborado pela servidora Ciane Gualberto
Feitosa Soares11 e encontra-se nos autos. O Parecer concluiu pela pertinência do pedido de Registro, conforme análise
realizada pela referida técnica, e foi devidamente referendado pela Diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial.
Por meio do Ofício no 069/04/DPI/Iphan, de 12/11/2004, deu-se ciência ao proponente, no caso, a Associação Brasileira de
Teatro de Bonecos (ABTB) sobre a aprovação do pedido de Registro.
Nessa oportunidade, foi reforçada a necessidade de indicação da instituição capacitada para a realização dos estudos
exigidos à instrução do processo de Registro, lembrando que a responsabilidade pela instrução do “Dossiê de Estudos”,12
sempre que possível, é do próprio proponente. Seguindo recomendação contida na Informação Técnica acima referida, foi
sugerido que as ações de inventário e salvaguarda dos teatros de bonecos, ao serem empreendidas, não se concentrassem
apenas na região Nordeste, objetivando, assim, resguardar do desaparecimento essas manifestações cênicas populares. Ao
final, informa o proponente sobre a destinação de recursos orçamentários de 2005 para apoiar a instrução do processo.
Quando da assinatura da nova normativa regulamentando os procedimentos de Registro e, também, que criava a figura da
Câmara do Patrimônio Imaterial,13 o assunto foi levado à 6a reunião da Câmara, ocorrida em 06/06/2006. Naquela oportunidade,
a Diretora do DPI, Márcia Sant’Anna, informou que a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos (ABTB), proponente do pedido
de Registro, apresentava todas as condições técnicas de instruir esse processo, porém sofria restrições de ordem burocrática, o
que a impediu de firmar convênio com o Iphan e responsabilizar-se pela instrução do processo em tela.
Sobre este ponto, havia grande expectativa de que a ABTB assumisse a instrução do processo de Registro, e várias iniciativas
foram tomadas nesse sentido. A situação de impedimento, no entanto, persiste até hoje, razão pela qual se buscaram
outras formas de viabilizar essa instrução, o que acabou retardando seu início, e comprometendo, também, sua execução
de forma integrada e contínua.
Na 10a reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial, ocorrida em 17/04/2008, o pedido de Registro do TBPN voltou à pauta,
quando já se havia iniciado a etapa de pesquisa documental (fontes secundárias), e se dispunha, também, de maiores
informações sobre o objeto do Registro. Nessa oportunidade, deu-se conhecimento à Câmara da decisão da equipe técnica
e da ABTB, com a aprovação do Iphan, de incluir o Estado do Ceará e o Distrito Federal no escopo da pesquisa, redefinindo
o recorte territorial do objeto de trabalho para fins de investigação. Foi ainda informada aos conselheiros a denominação
acordada para o objeto de Registro, que passou a incluir as designações regionais do bem cultural em questão ao enunciado.
Seguiram-se discussões sobre o assunto, sendo finalmente aprovadas as modificações propostas.
Voltando ao assunto da documentação básica obrigatória para a composição do processo de Registro, e no sentido de
atender ao marco legal em vigor, incluímos em anexo a este Parecer a documentação referente à entidade proponente e do
Registro, ou seja, à Associação Brasileira de Teatro de Bonecos (ABTB/Unima), recentemente atualizada.
Quanto às anuências e autorizações de praticantes e demais envolvidos, recolhidas em diferentes momentos ao longo dos
procedimentos de instrução do processo, estas constam como anexos específicos do conjunto documental que integra o
processo de Registro (Anexo I).

11. Informação Técnica no R-005/2004, datada de 28 de julho de 2004.
12. Nessa época eram abertos “Dossiês de Estudos”, com numeração específica para pedidos de Registro de bens culturais imateriais. Este correspondeu
ao Dossiê de Registro no 5. O processo administrativo era aberto posteriormente ao início da instrução do pedido, desde que aprovado internamente pelo
Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan.
13. Como informado anteriormente, trata-se da Resolução no 001/2006.
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Definições iniciais para o projeto
Foto:
Júlio Dantas, 2019.

No tocante aos aspectos técnicos, conceituais e metodológicos que envolviam a instrução deste Processo, e ainda sem uma
expertise melhor consolidada, especialmente no caso de um tema com a complexidade e abrangência apresentada pelo
presente, algumas das questões que se colocaram de imediato para o DPI foram:
> Como caracterizar, nominar e delimitar esse objeto para fins do Registro;
> Qual o recorte a ser dado no campo, considerando as diferentes variantes dessa prática no território e em
contextos específicos (rural e urbano, por exemplo), inclusive no tocante às transformações pelas quais a brincadeira
“mais tradicional” vem sofrendo;
> Que profundidade/abrangência a pesquisa documental e etnográfica deveria atender/cobrir;
> Que estratégias adotar para o acesso e o efetivo envolvimento dos praticantes da arte do Teatro de Bonecos
Popular, dispersos por um território muito amplo e, também, até certo ponto desconhecido;
> Que logística e metodologias seriam mais adequadas à articulação entre os objetivos e exigências do Registro e às
condições efetivas do campo de pesquisa;
> Como conciliar os recursos disponibilizados, anualmente, para o Departamento com a extensão do projeto de
pesquisa e documentação desse bem cultural, de modo a garantir a continuidade do projeto, considerando que ele
iria, necessariamente, exigir um período maior do que um exercício administrativo/financeiro.
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Estes, entre muitos outros aspectos que surgiram ao longo do trabalho, passaram a constituir um conjunto de questões
que orientaram toda a atuação e as discussões das equipes e da coordenação do projeto durante o desenvolvimento das
pesquisas. Não havendo paralelismo com outros processos em andamento no Departamento, a instrução do processo de
Registro do TBPN correspondeu a uma experiência interna que subsidiou, naquilo que teve de positivo e, também, pelos
problemas enfrentados, outros processos de Registro, de outros bens culturais igualmente complexos, que lhe seguiram.
O que se conhecia, a priori, sobre a realidade do TBPN, no momento em que se pretendeu iniciar a produção e a atualização
de conhecimento a respeito desse universo, era de que se tratava de uma prática exercida por alguns mestres bonequeiros
isolados, sem contato entre si, dispersos em vários estados da região Nordeste – ou seja, dentro de um espaço muito amplo,
preferencialmente rural, e de difícil acesso; sabia-se da existência de rara bibliografia disponível, nem sempre atualizada; das
escassas pesquisas acadêmicas realizadas até então, e de poucos especialistas na área; e desconhecia-se a situação exata de
onde se localizavam esses bonequeiros, quantos eram e quais suas condições de vida.
Pelo que se dispunha em termos de informações e de documentação acessíveis, Pernambuco colocava-se como lugar
referencial para essa prática no âmbito de toda a região nordestina; e que a mesma ainda ocorria, embora de forma mais
disseminada, nos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Ao longo das investigações tivemos notícias sobre a
ocorrência do TBPN no Piauí e no Maranhão,14 porém estes dois últimos estados não foram incorporados às pesquisas, uma
vez que a representatividade do objeto do Registro já se encontrava contemplada com a abrangência territorial acordada
anteriormente, não havendo a pretensão de que ela fosse exaustiva.
O Estado de Pernambuco apresentava, portanto, uma situação distinta em relação à dos demais estados destacados. Tanto
em termos da disponibilidade de bibliografia especializada sobre o tema,15 de um volume maior de estudos acadêmicos e
pesquisas realizadas sobre o Teatro de Bonecos16 e demais folguedos populares, quanto por dispor de uma concentração de
praticantes do mamulengo na região da Zona da Mata, histórica e simbolicamente considerada “o lugar” do mamulengo.
Além disso, dispunha de grupos de Teatro de Bonecos atuantes e engajados, de uma associação de Teatro de Bonecos
também influente,17 e de uma tradição notabilizada nesse campo, com mestres mamulengueiros conhecidos e reconhecidos
no Brasil e no exterior. Além de contar com a arte dos escultores de bonecos gigantes,18 habituais no Carnaval de Olinda,
de espaços referenciais para a prática do Teatro de Bonecos Popular e seus mestres, como museus, teatros e centros
culturais,19 entre outros aspectos significativos, que permitiram avançar no entendimento do campo nesse Estado, em
particular. Porém, mesmo dispondo dessas referências, as informações não se encontravam sistematizadas e atualizadas, e
se revelaram insuficientes para os objetivos do trabalho.
Na Paraíba se dispunha, basicamente, dos estudos realizados pelo conhecido e já citado folclorista Altimar Pimentel, com
livros referenciais sobre a prática do Teatro de Bonecos Popular nesse Estado.20 Sabia-se, de antemão, que o Babau se
encontrava aí em alto risco de desaparecimento, pela falta de políticas do estado em prol de sua salvaguarda, desinteresse,
abandono e indigência, de modo geral, situação que incluía muitas das manifestações e expressões da cultura popular,
todas elas em condição semelhante.
A Universidade Federal da Paraíba mantém em atividade o Núcleo de Pesquisa e Documentação da Arte Popular, que dispõe
de alguma documentação e acervos relacionados ao Teatro de Bonecos entre outras manifestações da cultura popular.
Destaca-se, também, o Centro de Cultura do Bairro do Novaes (CPC), em João Pessoa, que concentra atividades direcionadas
à preservação e à continuidade de manifestações culturais como a Ciranda, o Coco, o Cavalo-marinho e o Babau.

14. Observamos que, entre os autores de referência sobre o TBPN, vários deles não mencionam, nem consideram a existência dessa forma de expressão em
outros estados além de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. No entanto, tivemos a confirmação da vigência do Teatro de Bonecos popular no Ceará,
que foi incorporado à área da pesquisa e, na Região Meio-Norte do país, incluindo o Maranhão e o Piaui. Estes últimos carecem, no entanto, de estudos mais
detalhados, históricos, etnográficos e aqueles direcionados para os aspectos das formas teatrais aí praticada, para uma melhor compreensão de suas trajetórias
e situação atual.
15. Entre os mais destacados pesquisadores, com publicações referenciais sobre o TBP em Pernambuco, estão Hermilo Borba Filho, autor premiado com o
Jabuti de Ouro, e Fernando Augusto Gonçalves Santos. Seus textos encontram-se disponibilizados nos Apensos deste Processo.
16. Teses e dissertações, inclusive aquelas produzidas por pesquisadores que integraram as equipes de trabalho, durante a instrução deste Processo, estão
disponíveis nos Apensos deste processo.
17. Referimo-nos à Associação Pernambucana de Teatro de Bonecos, vinculada à ABTB/Unima; e à Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de
Glória do Goitá.
18. Silvio Botelho é um artista de referência na criação e na produção dos bonecos gigantes de Olinda.
19. Museu do Mamulengo, em Glória do Goitá; e Centro Cultural Mestre Solón, em Carpina, entre outros.
20. PIMENTEL, Altimar. O mundo mágico do João Redondo, 2. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: MEC/Fnacen, 1988 (Coleção Documentos).
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Já, quanto à gestão pública referente ao segmento da Cultura, seja nos âmbitos estaduais ou municipais, as sucessivas
administrações são bastante inconstantes em suas ações e praticamente ausentes no que diz respeito à preservação do
Patrimônio Cultural relacionado à sua vertente popular. Diversas e importantes manifestações e expressões culturais, das
quais se tinha ainda alguma notícia sobre sua vigência na Paraíba, não têm sido mais encontradas.
O Rio Grande do Norte também se destaca nesse cenário, considerando o histórico de ações e de iniciativas positivas
do estado ao longo do tempo, as quais tiveram como resultado um expressivo fortalecimento das manifestações
populares da cultura potiguar. São significativos, por exemplo, os encontros e seminários de Teatro de Bonecos realizados
sistematicamente, durante um longo período, pela Fundação José Augusto, instituição de grande prestígio e forte atuação.
Além disso, o estado também é pródigo em pesquisadores, estudiosos e folcloristas de renome, com diversos trabalhos de
referência publicados nesse campo.
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte também contribui com esse cenário positivo; conta com a Base de Pesquisa
de Culturas Populares, instância que colaborou grandemente com o trabalho de identificação e documentação realizado no
âmbito deste processo. Além desses, a cidade de Natal conta com alguns espaços com acervos significativos para a cultura
popular, bastante atuantes, como o Museu Câmara Cascudo, da UFRN, o Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão e o
Teatro de Cultura Popular Chico Daniel,21 este último correspondendo a um espaço inaugurado em 2005, especialmente,
para apresentações de Teatro de Bonecos.
A inclusão do Ceará, em um momento posterior das discussões travadas a respeito do recorte territorial da pesquisa,
por sua vez, buscou evidenciar uma forma ainda menos conhecida do Teatro de Bonecos Popular, praticada na Região
Meio-Norte do Brasil, que envolvia, além do Ceará, o Maranhão e o Piauí. Quase nenhuma bibliografia existe sobre
essa temática nos estados referidos, embora se tenha a comprovação da antiguidade da presença de cassimireiros ou
calungueiros nessa região. Destacamos pesquisadores importantes e reconhecidos, como Oswald Barroso. No entanto,
no tocante ao Teatro de Bonecos Popular, pouca documentação e referências eram conhecidas ou foram encontradas no
decorrer das investigações.22
É relevante registrar que não foram encontradas informações nem cadastros atualizados sobre os mestres e bonequeiro
que estavam exercendo suas atividades em nenhuma das capitais dos estados abrangidos pela pesquisa, nem mesmo nos
municípios que foram, posteriormente, objetos da visita das equipes contratadas.
Também como referência prévia, desde o início do trabalho se pretendeu dedicar uma atenção especial à migração dessa
arte para as cidades e para os grandes centros urbanos do país, ou seja, seu transplante de uma realidade rural para a
urbana. Este movimento acontece com vários tipos de folguedos, porém, no caso específico do Teatro de Bonecos Popular
vem ocorrendo com maior intensidade, talvez pelas próprias características dessa forma de expressão, que concentra no
mestre bonequeiro a condição essencial para que aconteça. O mestre, o praticante, então, carregam consigo essa arte para
onde quer que vá. Os grandes centros do sul – São Paulo e Rio de Janeiro e o Distrito Federal – são exemplos de cidades
que recebem fluxos migratórios significativos e, dentro deles, brincantes do Teatro de Bonecos Popular, entre outras artes.
Trata-se, este, de um tema importante para a identificação do estado atual dessa prática e dessa arte em nosso país, uma
vez que possibilita avaliar algumas das transformações por que passa a prática tradicional diante de novas situações e
contextos socioculturais, fora da região nordestina que a gerou. Possivelmente, aí tenhamos alguns indícios de uma visão
de futuro sobre a prática do Teatro de Bonecos Popular, além de corresponder à face contemporânea do Teatro de Bonecos,
ou mesmo, à face jovem do TBPN, representada pelas novas gerações.
A inclusão do Distrito Federal no universo da pesquisa considerou a migração do Teatro de Bonecos Popular do meio rural
para o urbano, bem como, para outras regiões do país, locais onde o brinquedo assume formas e conteúdos diversificados.
A atual capital do país apresenta um quantitativo – em termos de grupos e de brincantes – bastante expressivo, justificando
sua incorporação na área abrangida pela pesquisa.

21. Espaço administrados pela Fundação José Augusto. Chico Daniel é um bonequeiro de renome e grande expressão no panorama potiguar, reconhecido
nacionalmente como mestre de excelência na arte do João Redondo. Vários de seus filhos dão continuidade à tradição do Teatro de Bonecos popular no âmbito
familiar, como Josivam Ângelo da Costa e Daniel Ângelo da Costa.
22. Cabe aqui uma referência à publicação de autoria da atriz e bonequeira Ângela Escudeiro, Cassimiro Coco de cada dia: botando boneco no Ceará (2007),
resultado de pesquisa realizada por ela, que percorreu o estado documentando a presença de mestres dessa forma teatral.
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O trabalho realizado, desta maneira, cobriu uma ampla gama de situações, viabilizando uma aproximação bastante grande
da condição atual do TBPN em nosso país e atendeu às recomendações iniciais do Iphan a respeito da Instrução técnica
deste processo.
De modo geral, a tarefa inicial de identificação e localização dos bonequeiros em atuação em cada um destes estados, com
informações básicas sobre eles, inclusive de contato, foi demorada e complexa. Mesmo onde havia informações históricas
sobre a prática do TBPN, não se dispunha de dados atualizados, nem do cadastro dos artistas, nada que pudesse contribuir
para sua localização. O que surpreendeu – negativamente – a todos e deu a exata dimensão do desconhecimento e
desinteresse dos agentes públicos em relação a esse segmento.
Estes foram alguns dos pressupostos iniciais e referências básicas que orientaram a tomada de decisão sobre métodos,
procedimentos e estratégias referentes à instrução do processo de Registro do TBPN, no sentido da produção e da atualização
de informações e de conhecimento denso sobre o objeto em questão e seu universo relacional.

INÍCIO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE REGISTRO
Em 2006, ocorreu a mudança da diretoria da ABTB – entidade proponente do Registro – em conformidade com o
estabelecido em seu Estatuto. Ao tomar posse, a nova diretoria da instituição realizou um evento – o “Abrace o Boneco”,
realizado em Curitiba (PR) – oportunidade em que buscou apresentar para os bonequeiros, associado e demais convidados
presentes, a pauta e as prioridades de sua administração. O tema do Registro do TBPN foi assim referendado por todos e
assumido oficialmente como compromisso da entidade nessa nova gestão.
Retomando e reforçando alguns aspectos já apresentados neste Parecer, o Iphan, em pareceria com a ABTB, elaborou um
projeto contemplando todas as etapas necessárias à instrução deste processo, bem como o estabelecimento de diretrizes,
conceitos e estratégias para este trabalho, de acordo com as definições previamente acordadas, o que viabilizou o início de
sua instrução:
> A denominação do bem cultural para reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil, através do Registro, ficou
assim estabelecida: Teatro de Bonecos Popular do Nordeste – Mamulengo, Babau, João Redondo, Cassimiro Coco;
> Embora não contemplando todas as denominações pelas quais o TBPN é conhecido na Região Nordeste
brasileira, as quatro que constam do título acima – Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro Coco – são
representativas das formas variantes de Teatro de Bonecos Popular que aí resistem, de onde se disseminaram para
o restante do país;
> Para efeito das pesquisas a serem empreendidas, as áreas de ocorrência do bem cultural ficaram restritas, na
Região Nordeste, a Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, estados onde se dispunha de informações
preliminares sobre a vigência dessa forma de expressão. A pesquisa documental incluiu ainda o Estado do Rio de
Janeiro, onde existem acervos importantes sobre essa arte, e a pesquisa de campo, o Distrito Federal.
Assim, o trabalho de pesquisa e de levantamento de informação/produção de conhecimento sobre este objeto foi
desenvolvido em duas etapas, a saber: a instrução do processo de Registro iniciou-se com a pesquisa documental desta
forma de expressão e, a seguir, foi realizada a pesquisa de campo em quatro estados do Nordeste – Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte e Ceará – e no Distrito Federal.
Em cada um dos estados objeto de pesquisa foi constituída uma coordenação estadual composta por pesquisadores e
auxiliares. As equipes de campo contaram, ainda, com no mínimo um bonequeiro articulador.
Constituiu-se, também, uma coordenação geral de pesquisa e uma coordenação de audiovisual. O processo contou com a
supervisão do DPI, em âmbito nacional, e o apoio das Superintendências do Iphan que atuam nas áreas de abrangência do
projeto, sempre que possível.
Foram previstos três encontros de Coordenadores durante o período em que os levantamentos estavam sendo realizados,
em João Pessoa (2008), Fortaleza (2008) e Brasília (2009). Nessas ocasiões se trocavam informações e se discutiam temas de
interesse mútuo, além de ser o momento em que o trabalho era avaliado e eram definidos os próximos encaminhamentos.
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Além da programação “oficial” relacionada ao processo de Registro, sob a responsabilidade do Iphan, portanto, diversos
encontros e festivais de Teatro de Bonecos realizados pelo Brasil afora, entre outros eventos que contavam com participantes
ligados ao Teatro de Bonecos, representavam também excelentes oportunidades para informar o segmento sobre a iniciativa
do Registro, divulgar a política de salvaguarda do Iphan para os bens de natureza imaterial e prestar esclarecimento à
sociedade sobre as ações em desenvolvimento relacionadas à instrução do processo de Registro do TBPN, o que ocorreu
várias vezes durante esse período. A própria ABTB foi responsável por manter artistas e bonequeiros, dentro do segmento
das artes cênicas, sempre informados sobre o assunto; e o DPI era costumeiramente convidado para falar sobre a instituição,
a política e o processo de Registro, em diferentes fóruns. O resultado disso é que, hoje, temos um nível de difusão e de
apropriação do que vem sendo realizado muito acima da média, relativamente a outros processos conduzidos no Iphan.
O levantamento e a catalogação de documentação, acervos e fontes de informação sobre o Teatro de Bonecos Popular
ocorreram, como dissemos, no ano de 2008. Envolveu entrevistas e registros documentais em arquivos, arquivos, bibliotecas,
espaços culturais e museológicos, instituições de cultura e outras afins etc., nas capitais dos Estados de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Distrito Federal e Rio de Janeiro, este último incluído – apenas nesta etapa – por
contar com um volume expressivo e importante de acervos públicos e particulares relacionados ao TBPN. Textos, fotos e
vídeos foram devidamente identificados e catalogados, servindo de base para a pesquisa de campo que se seguiu, que foi
realizada entre 2009 e 2010.
Para a pesquisa documental, foram utilizadas as fichas dos anexos do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC),
Anexo I – Bibliográfica; Anexo II – Audiovisual; e Anexo III – Contatos, com seu preenchimento a partir das informações
recolhidas por uma equipe mínima de pesquisadores em cada um dos estados descritos anteriormente. Para a identificação
de objetos de cena, bonecos, empanadas ou barracas etc., nos levantamentos de acervos sob a guarda de instituições ou
de colecionadores, foi elaborada uma ficha específica, discriminando os itens e aspectos essenciais à identificação de cada
um desses elementos. Nas pesquisas de campo, por sua vez, foram utilizadas as fichas de Forma de Expressão e a de Sítio
do INRC, de modo a sistematizar e homogeneizar os dados e informações recolhidos pelos pesquisadores.
O início do trabalho dava-se com a realização de contatos iniciais com órgãos do poder público nas localidades onde se
tinha informação sobre a existência de bonequeiros em atuação, notadamente prefeituras e/ou secretarias de cultura, para
localização preliminar do brincante e agendamentos de visita ao município.
Como estratégia de ação, no sentido de valorizar e dar destaque ao brincante que se procurava documentar, buscava-se
uma articulação prévia e o envolvimento efetivo da Prefeitura Municipal na viabilização de uma apresentação do mestre
em local público de visibilidade na cidade, aberto a toda a comunidade. O mestre era remunerado e a atividade, filmada.
O contato com o brincante se fazia em sua residência, onde era entrevistado, atividade sempre registrada em fotos,
vídeos e gravações de áudio, desde que o bonequeiro não se opusesse a isso. Também se buscava informá-lo, nessa
oportunidade, sobre o Registro, a política de salvaguarda e as iniciativas decorrentes da instrução do processo, como o
encontro programado para ocorrer na capital do estado.
Nas pesquisas de campo, foram percorridas diversas localidades em cada um desses Estados e registraram-se brincantes,
brincadeiras e acervos em situações as mais diversas e de diferentes tradições. Buscou-se identificar linhagens de mestres,
no sentido da reprodução mais tradicional dessa arte, através daqueles reconhecidos como tal em suas comunidades.
Mas, simultaneamente, testemunharam-se a criação e a recriação dessas práticas e saberes em novos contextos, como o
urbano, com diferentes níveis de apropriação e de reelaboração dos elementos que constituem o Teatro de Bonecos Popular
entendido como tradicional, o que foi igualmente documentado.
As equipes tiveram uma constituição mínima, sendo formadas por um coordenador – com especialização na área do Teatro
de Bonecos, preferencialmente, e experiência em pesquisas de campo – e dois auxiliares de pesquisa. As equipes também
contavam com um bonequeiro articulador, sempre que isso foi possível. Os contatos, entrevistas, observações, gravações e
filmagens – todas estas atividades eram realizadas pelo mesmo grupo.
Os recursos existentes para o trabalho não possibilitaram a realização de mais do que uma visita a campo. Em alguns
poucos casos, foi possível o retorno a alguma localidade, mas isso representou, sempre, uma exceção. Recursos reduzidos,
disponibilidade limitada das equipes de trabalho e as distâncias a serem percorridas – para a identificação de um único
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brincante – normalmente longas e dispendiosas, de modo geral, foram uma constante. Buscou-se, então, aproveitar ao
máximo cada uma das viagens empreendidas, que envolviam roteiros envolvendo várias localidades em um mesmo percurso.23

Foto:
Davi Melo, 2019.

Todas as referências e indicações da presença de algum brincante em cada um desses estados foram verificados.
Considerando a premissa de que poucos mestres das linhagens mais tradicionais existiriam ainda, em atuação, na área
de trabalho, a coordenação do projeto – Iphan e especialistas – optou por documentar todos aqueles que foram possíveis
localizar durante as pesquisas realizadas. O que trouxe boas surpresas, pois o número de bonequeiros encontrados no
interior da região superou em muito as expectativas iniciais. Vários deles, com suas malas de bonecos guardadas há muito
tempo, sem uso, retomaram as atividades, animados com as novas perspectivas de trabalho que se anunciavam a partir da
proposta de reconhecimento do TBPN como Patrimônio Cultural do Brasil.
Os quadros com o quantitativo de bonequeiros em atividade, aqueles já falecidos (durante e após as pesquisas), com nome,
apelido e outras informações pertinentes, encontram-se nos relatórios de trabalho incorporados ao processo e também no
Dossiê Descritivo e Interpretativo elaborado ao final destes procedimentos.
Além da pesquisa documental e de campo, e como parte indissociável da metodologia do projeto, foi prevista a realização
de quatro Encontros (técnicos e de mobilização) em cada um desses estados, como uma iniciativa passível de agregar esses
brincantes dispersos no território e isolados entre si, informá-los sobre a iniciativa da ABTB em promover o reconhecimento
dessa prática como Patrimônio Cultural do Brasil, ouvi-los e propiciar sua articulação ao projeto em andamento. Em 2008, foi
possível realizar o Encontro de Babau em João Pessoa (PB) e o Encontro de João Redondo, em Natal/RN,24 momentos muito
especiais e significativos em que os bonequeiros identificados até então pela pesquisa puderam se conhecer, confraternizar,
apresentar sua arte e trazer para o coletivo suas questões mais emergentes.

23. Ver relatórios parciais e finais das coordenações estaduais de pesquisa, nos anexos ao Processo.
24. Estes dois encontros foram realizados com recursos de emenda parlamentar, viabilizados pelo Deputado Federal Ângelo Vanhoni, do Paraná, e executados
mediante concorrência pública. Todas as outras ações foram desenvolvidas com recursos do plano de ação do Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan,
com recursos oriundos do Tesouro Nacional.
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Tomando o exemplo do Encontro de João Pessoa, é significativo constatar que vários dos bonequeiros presentes nunca
tinham estado na capital do Estado, não se conheciam e possuíam o sentimento de estarem totalmente isolados e sozinhos
na sua prática de fazer Teatro de Bonecos – ou Babau. Foi uma oportunidade carregada de muita emoção, e também de
muita responsabilidade, pelos desdobramentos que essa iniciativa envolvia. Os Encontros tiveram o objetivo de envolver
e comprometer as instituições locais para o assunto, uma vez que – em sua maioria – essas se encontravam totalmente
dissociadas das expectativas em relação às manifestações e expressões culturais populares, desconheciam os mestres e
artistas locais e não dispunham de nenhuma política direcionada ao apoio e ao fortalecimento dessas práticas.
A situação encontrada no Rio Grande do Norte foi um pouco diferente, pois lá já dispunha, há vários anos, de iniciativas
voltadas para diversos segmentos da cultura potiguar, entre eles o teatro de João Redondo. Pesquisadores, estudiosos e
também administradores sensíveis ao tema foram protagonistas de ações e atividades que impulsionaram as manifestações
da cultura popular no Estado, hoje em um patamar melhor situado em relação à Paraíba e ao Ceará, como pudemos
constatar depois. Não é por acaso, portanto, que o número de brincantes no Rio Grande do Norte, identificados e
documentados durante as pesquisas realizadas, foi o mais expressivo de todos os demais. Observamos, no entanto, que a
grande predominância de brincantes ativos, no entanto, encontra-se nas áreas urbanas e na capital dos estados pesquisados.
Assim, fazendo um resumo dos objetivos mais amplos desses Encontros, destacamos:
> A identificação e a articulação de parcerias para o trabalho;
> O repasse de informações a mestres, brincantes, parceiros, e interessados de modo geral, sobre o estágio das
atividades em execução;
> A obtenção da anuência informada dos bonequeiros ao Registro e às iniciativas em andamento, além do
envolvimento de instituições, entidades, artistas e da sociedade, de modo geral, no projeto de salvaguarda dessa
forma de expressão;
> A documentação fotográfica e videográfica dos mestres e de seus meios de trabalho (malas, bonecos, adereços,
objetos de cena, empanadas etc.), em entrevistas e durante as apresentações de Teatro de Bonecos promovidas com
a finalidade de dar visibilidade à arte de cada um dos participantes;
> A realização de rodas de conversa com os mestres, brincantes, instituições, artistas, bonequeiros e demais
interessados, objetivando dar voz a todos os participantes, trocar ideias e informações, registrar demandas e
sugestões; rodas específicas também foram programadas e executadas para que cada mestre ou brincante falassem
sobre seu trabalho como bonequeiro, apresentassem seus bonecos e personagens e trocassem informações entre si.
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Nessas ocasiões, ainda, eram realizados encontros técnicos da coordenação do projeto (considerando as equipes locais,
a equipe de audiovisual contratadas e o Iphan – nacional e local), para a apresentação das atividades que vinham
sendo desenvolvidas, a discussão e a proposição de encaminhamentos. Todas as atividades públicas foram registradas,
documentadas, informação que se encontra disponível no processo de Registro.
Os Encontros programados para Recife (PE) e Fortaleza (CE), no entanto, não foram viabilizados na etapa da instrução
do processo, mas apenas em 2013, após ter sido concluída a pesquisa de campo. Na Paraíba e no Rio Grande do Norte
avaliamos esta iniciativa como extremamente positiva, tendo gerado vários desdobramentos e iniciativas diversas por parte
de grupos e bonequeiros, dando continuidade a um processo que já apresenta resultados.
Quanto aos bonequeiros residentes no Distrito Federal, estes são filiados à Associação Candanga de Teatro de Boneco
(ACTB), entidade ligada à ABTB, têm acompanhado todo o procedimento e participado de momentos de discussão sobre o
assunto do Registro em reuniões, eventos e festivais ocorridos ao longo deste Processo. Assim, o encontro de Mamulengo
no Distrito Federal não chegou a acontecer no âmbito do Registro do TBPN, mas deverá ocorrer provavelmente após o
Registro, caso este se concretize, para a articulação do processo de salvaguarda do bem cultural no Distrito Federal.

ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS FINAIS DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE REGISTRO – DOSSIÊ E VÍDEOS
A finalização da instrução do processo de Registro aconteceu no período de 2013/2014, por intermédio de Termo de
Cooperação firmado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Iphan. Foram realizados os dois últimos Encontros de Teatro
de Bonecos Popular previstos, ou seja, o Encontro de Cassimiro Coco em Fortaleza, Ceará, e o Encontro de Mamulengo, em
Recife, Pernambuco, ambos em 2013, no mesmo formato dos anteriores.
O Dossiê Descritivo e Interpretativo, produzido no âmbito deste Termo de Cooperação, sistematiza toda a informação e todo
o conhecimento produzido ao longo da instrução deste processo de Registro e contempla todos os dados culturalmente
relevantes sobre o bem cultural e seu universo.
No que toca aos vídeos editados, em suas versões curta e longa, todo o extenso material bruto produzido ao longo da instrução
do processo, e que se encontra incorporado a ele, foi visto e decupado pela equipe de coordenação audiovisual. Assim,
havia disponíveis inúmeras horas de gravação correspondentes às pesquisas de campo (entrevistas e filmagens, filmagem
da apresentação do mestre, gravações em áudio); todas as gravações realizadas durante os Encontros realizados nos quatro
estados da pesquisa; gravações efetivadas pela coordenação de audiovisual, durante os encontros, com cada um dos mestres
presentes; e, quando possível, tomadas na casa de algum bonequeiro residente na cidade que estava sediando o evento.
Esse foi o material bruto que subsidiou a edição dos dois vídeos, finalizando o processo. Não foi possível complementar
imagens ou depoimentos, pelas dificuldades de realizar deslocamentos complementares. Por conseguinte, a instrução
do processo não viabilizou a produção de imagens nos contextos mais tradicionais de ocorrência do TBPN, mas apenas
aquelas produzidas exclusivamente no âmbito das pesquisas realizadas. Consideramos, no entanto, que os resultados foram
adequados. E indicamos, também, a possibilidade de novas edições, e mesmo de complementações do material bruto
disponível, em etapas posteriores de salvaguarda dessa forma de expressão, suprindo lacunas eventualmente existentes.
Em anexo ao presente Parecer, incluímos a listagem dos Anexos e Apensos que compõem o processo de Registro.
Foto: Ana Carolina
Dantas, 2020.
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DIFICULDADES DO CAMPO E RESULTADOS ALCANÇADOS COM AS PESQUISAS
Já discorremos sobre alguns problemas enfrentados para se dar início aos trabalhos, atividades e ações direcionados à
instrução deste Processo.
Nas etapas seguintes, as equipes se depararam com vários tipos de limitações e impedimentos, tanto para o desempenho
de suas atividades quanto na constatação de restrições e limites ao estabelecimento de relações positivas de troca entre
pesquisadores e pesquisados, agentes públicos comunidade em geral.
Durante a pesquisa documental e de acervos, encontrou-se parte do material não catalogado, em condições inadequadas
de guarda, conservação e acesso; desconfiança por parte de colecionadores, que não viabilizaram o acesso a coleções
ou a conjuntos documentais particulares; e não localização de acervos e de documentação que deveriam estar em locais
determinados; entre outros exemplos. Essa situação, que não foi possível enfrentar ou aprofundar nas etapas posteriores,
carece de um esforço adicional para que a documentação e os acervos existentes sobre o Teatro de Bonecos no Brasil estejam
acessíveis em condições adequadas de guarda e conservação. Não são muitos. Por isso mesmo, são raros e preciosos,
merecendo assim a atenção especial do Estado e da sociedade.
Em campo, por sua vez, as equipes enfrentaram a desconfiança, o descrédito por parte dos detentores; desânimo e falta
de interesse em envolverem-se em novas pesquisas e projetos governamentais, cansadas de muitas promessas e poucos
resultados. Na verdade, os bonequeiros das camadas mais populares sofrem preconceito e discriminação, tanto da sociedade
envolvente quanto dos agentes públicos. São tratados com descaso; e contratos e acordos não costumam ser cumpridos,
entre muitas outras mazelas. São cidadãos, são artistas que se encontram à margem dos benefícios das políticas públicas,
desprovidos – grande parte deles – das mínimas condições de dignidade humana.
As dificuldades para exercerem sua arte, o isolamento em que se encontram, a falta de apoio e de perspectiva de mudança,
muitas vezes fazem com que esses mestres parem de brincar e de atuar com seu teatro. Aliada a isso, é significativa também
a influência do preconceito religioso de determinadas seitas evangélicas, que demonizam essa prática e incentivam seus
praticantes a destruir ou queimar seus bonecos e empanadas.
O aprendizado da arte do TBPN se faz por tradição oral, é um aprendizado longo e depende de muita prática. Não há roteiros
escritos para os espetáculos (registro da dramaturgia), não há nada pronto, tudo acontece no momento da apresentação.
Assim, sem que existam interessados em dar continuidade a essa arte, o conhecimento acumulado em toda a vida de um
mestre bonequeiro se perde com sua morte. E seus bonecos, muitas vezes, são vendidos, as malas desmembradas, para
garantir algum recurso para a família.
Acreditamos, no entanto, que as estratégias pensadas e postas em prática para a instrução deste processo de Registro
conseguiram suplantar algumas limitações que, de imediato, se colocaram como problemáticas para a boa consecução dos
objetivos deste projeto.
As limitações de recursos financeiros, por exemplo, e a impossibilidade de realizar toda a instrução do processo como
um “pacote”, estabelecendo parceria com um órgão ou uma entidade interessados e em condições de assumir essa
tarefa, foram aspectos restritivos. Assim, buscou-se sempre ampliar as parcerias, envolvendo colaboradores para o projeto
sempre que possível. No mesmo sentido, buscou-se otimizar os recursos disponíveis, fazendo com que seus benefícios
se ampliassem.
Consideramos, assim, que o trabalho realizado – e a iniciativa de Registro do TBPN, inclusive – alcançou uma boa repercussão,
uma razoável adesão de parcerias e apoios, e que parte das tarefas de articulação, mobilização e envolvimento para as
ações de salvaguarda dessa forma de expressão já se encontra em andamento.
Registramos também, como mais um aspecto positivo resultante das estratégias e diretrizes do trabalho, as iniciativas que
se sucederam à realização das pesquisas de campo e dos encontros de Teatro de Bonecos Popular do Nordeste em cada
um dos estados, todas elas assumidas integralmente pela comunidade de artistas e bonequeiros, com o suporte, muitas
vezes (adesão e apoio) de instituições públicas e/ou entidades locais. A inserção dos mestres e brincantes do interior,
antes muito isolados e dispersos aumentou significativamente, e vários outros encontros foram promovidos, ampliando as
oportunidades de trabalho para esses mestres e sua inclusão no mercado, entre outras conquistas.
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Segundo Câmara Cascudo,25 reconhecido folclorista brasileiro, o que se conhece genericamente como mamulengo,
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O QUE É O TEATRO DE BONECOS POPULAR DO NORDESTE

[...] é uma espécie de divertimento popular, que consiste em representações dramáticas por meio de bonecos,
em um pequeno palco alguma coisa elevado. Por detrás de uma empanada, esconde-se uma ou duas pessoas
adestradas, e fazem com que os bonecos se exibam com movimento e fala. A esses dramas servem ao mesmo
tempo de assunto cenas bíblicas e de atualidade. Têm lugar por ocasião das festividades da igreja, principalmente
nos arrabaldes. O povo aplaude e se deleita com essa distração, recompensando seus autores com pequenas dádivas
pecuniárias (1974).26
Para Fernando Augusto Santos, o Mamulengo é uma forma de Teatro de Bonecos profundamente enraizada em tradições
populares do Nordeste. Assim,
[...] temos o Mamulengo, um fato folclórico, um folguedo, mais um brinquedo e sobretudo um teatro. Sim, o
mamulengo como forma de Teatro Popular de Bonecos. A nosso ver, ultrapassando os limites da simples manifestação
folclórica, constituindo-se em manifestação teatral popular especialíssima, por suas características, meios e modos
de trabalho e sobremaneira por seu caráter dramático, que lhe faz representar, reinventar e mesmo transfigurar a
cultura, a coletividade e o mundo, que lhes são próprios e nos quais sobrevive.27
Marcondes Lima, por sua vez, destaca que: “Brinquedo é a definição dada ao Mamulengo [...] pelos próprios artistas que
encenam esses espetáculos. São modos de folgar praticados por representantes da camada social mais privada de bens e
mais explorada pelos setores mais favorecidos da sociedade”.28 Apesar dessa característica marcante, não devem ser vistas
apenas como divertimento. “O valor dessas duas manifestações deve-se ao fato de serem primordialmente representações
cênicas e, acima de tudo, formas de expressão artística próprias do povo brasileiro”.
E reforça, dizendo tratar-se de teatro que ocorre em pequenas comunidades, onde atores e público comungam uma mesma
cosmovisão. Esse teatro é chamado por alguns estudiosos como Teatro Folclórico, Teatro do Povo, Teatro da Gente. “Ele é
realizado e mantido segundo preceitos de uma tradição e suas apresentações ocorrem em ocasiões especiais, geralmente
em festas tradicionais”.29
Segundo classificam alguns pesquisadores e folcloristas, o teatro popular do Nordeste, enquanto forma de dança e
pantomima, está representado nos Maracatus, nos Bumbas Meu Boi, nos Fandangos e nas Cheganças, entre outros. No
Teatro de Bonecos, por outro lado, a forma dramática é preponderante, o que o destaca das demais, por apresentar todos
os componentes inerentes a essa expressão artística.
O TBPN, portanto, pode ser observado segundo seus aspectos plásticos, dramáticos e culturais. Mais ainda, refere-se a um
universo mais amplo, que pode ser apreendida nas suas dimensões artística, cultural e humana.
O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, de modo geral, apresenta elementos gerais que comparecem em todas as formas
variantes encontradas, nos diferentes estados, regiões e em diferentes períodos de tempo, também. Quando se descreve
uma apresentação de Teatro de Bonecos Popular, ou se conceitua essa forma de arte, portanto, deve-se ter presente de
que tempo e de que lugar estamos falando. Pois se trata de uma manifestação de grande versatilidade, de grande poder
de mudança e transformação, ao mesmo tempo que tem conseguido manter – ao longo de séculos – os elementos mais
essenciais que a caracterizam.

25. Citação do renomado folclorista Câmara Cascudo, em livro de autoria da atriz e bonequeira Ângela Escudeiro, Cassimiro Coco de cada dia: botando
boneco no Ceará (2007).
26. A mais antiga referência do termo Mamulengo é datada de 1889 e está em um verbete no Dicionário de vocábulos brasileiros, do Visconde BeaurepaireRohan, transcrito de Borba Filho (1987, p. 68).
27. SANTOS, Fernando Augusto Gonçalves. Mamulengo: um povo em forma de boneco. Rio de Janeiro: Funarte, 1979. p. 144.
28. LIMA, Marcondes. A arte do brincador. Recife: Sesc, 2009. p. 37. Nessa perspectiva, o autor denomina seus praticantes de folgazões e brincadores (e não
de brincantes).
29. LIMA, Marcondes (2009, p. 31).
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O OBJETO DO REGISTRO: A “BRINCADEIRA”
Foto:
Acervo Iphan-CE, 2015.

O Dossiê Interpretativo contém uma excelente demonstração dos diferentes formatos que pode assumir uma apresentação
de Teatro de Bonecos; seja quando acontece em seu ambiente mais tradicional, como em um sítio ou em uma pracinha
interiorana, em feiras, ou quando se dá em um ambiente urbano, em cidades maiores ou capitais, para um público
diferenciado, infantil ou adulto, e em condições que, atualmente, se fazem cada vez mais constantes: são apresentações
realizadas em escolas, festivais, eventos os mais diversos etc., importantes para se identificar algumas das transformações
pelas quais vem passando essa forma de expressão, na prática e na atualidade.30
É possível, no entanto, construir uma descrição geral do que se entende pela brincadeira, destacando os elementos de
linguagem que a explicitam, e que comparecem nas apresentações realizadas em contextos e situações específicas tão
diversas entre si.
O pedido de Registro, portanto, incide sobre a forma de expressão, a manifestação artística e cultural que se conhece
por Babau, Mamulengo, João Redondo, Cassimiro Coco, entre outras denominações regionais, e que neste processo
denominamos Teatro de Bonecos Popular do Nordeste.

30. Dossiê Interpretativo, capítulo 4, às páginas 76-77.
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A chegada do bonequeiro no local da apresentação prevê a montagem da empanada ou barraca,31 a organização dos
bonecos e objetos de cena em uma ordem prática e funcional, dependendo da entrada em cena de cada um, e a montagem
do som e outros equipamentos, quando houver. Isso tudo é feito com o suporte de auxiliares, sempre que possível. O
mestre busca também observar previamente o ambiente, se inteirar a respeito do público, uma vez que essa apropriação
irá permitir incorporar esses elementos – de surpresa, e na forma de improvisos – nas tramas e nos enredos da brincadeira.
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Descrição da brincadeira

A brincadeira, propriamente dita, geralmente começa com a entrada e a apresentação de um personagem, que canta uma
loa32 e introduz assim a primeira cena. As passagens33 (cenas) se sucedem sem um necessário nexo entre elas, sem um fio
condutor. Pode-se alternar uma cena de baile para um descampado, para um episódio envolvendo animais, uma cobra, um
boi ou, ainda, para uma cena de casamento na igreja ou uma confusão na rua. O ambiente retratado é, predominantemente,
o rural, o das pequenas cidades interioranas, com suas questões, suas visões de mundo e seu cotidiano demonstrados nos
enredos e situações abordadas pelo mestre. Os personagens se alternam, e a música – produzida por um trio instrumental
– marca a mudança das passagens, preenche lacunas, faz a festa. “Para cada personagem o mamulengueiro cria um tipo
de voz e de comportamento, pois o bom artista deve ter grandes recursos vocais e criativos, uma vez que o mamulengo é
teatro de improvisação”.34
O público sempre participa, se envolve, conversa e discute com os bonecos. E essa participação é essencial para que o
brinquedo se desenvolva.
Sobre uma trama básica são tecidos o drama, a comédia, a crítica social, o melodrama, a farsa e, principalmente, a
partir da situação cênica, é solicitada a participação ativa do público, que responde às provocações dos bonecos e,
por sua vez, provoca-os.35
O espetáculo se prolonga, assim, ao sabor da disponibilidade do mestre e do interesse do público. Pode durar horas a fio,
desde que o contrato, quando existente, não especifique um limite de tempo para que a brincadeira ocorra.
Depois é desmontar barraca, guardar equipamentos, bonecos, o que mais houver, e partir, sempre na expectativa da
próxima brincadeira, em algum outro lugar. A itinerância é uma necessidade e uma característica própria desse teatro, que
recolhe nos caminhos por onde passa, informações e a inspiração para o seu fazer. O bonequeiro desempenha, assim, sua
função artística e também uma função social, tal como antigos cordelistas ou repentistas, viajando de cidade em cidade,
atualizando notícias, promovendo o intercâmbio e propondo temas de apelo recente em suas encenações.
Certos puristas do folclore abrem a boca escandalizados quando veem, em qualquer divertimento popular (no nosso
caso, o mamulengo), a intromissão de novos elementos. Os artistas populares incorporam e absorvem qualquer
fato novo que lhes fira a imaginação, sem que por isto abastardem sua arte. Vi, num mamulengo, uma figura de
andarilho que carregava nas costas um saco – elemento próprio – e uma miniatura de garrafa de Coca-Cola.36
Historicamente falando, há autores que defendem a origem religiosa do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, repetindo
a trajetória que se identifica, de forma geral, em vários outros países ao redor do mundo. Hoje se vê essa manifestação em
suas múltiplas origens e influências, porém, não há como se comprovar, cientificamente, origem e trajetória das formas
praticadas em nosso país desde que os europeus aportaram por aqui. A tradição do Teatro de Bonecos Popular se reporta
ao ambiente das fazendas, dos sítios, ao meio rural, onde ocorre com todo o seu vigor e com as características particulares
que definem essa forma teatral. As pequenas cidades e os núcleos do interior também abrigaram, desde tempos atrás,
apresentações de Teatro de Bonecos. O teatro acontecia nas praças, sempre em ambiente aberto. Nas festas religiosas, nos
presépios, os bonequeiros apresentavam temas bíblicos.37 E mesclavam temas religiosos com elementos profanos, até uma
desvinculação completa entre esses dois “tipos” ou “categorias”.

31. Empanada, ou barraca, corresponde ao anteparo que separa o bonequeiro do público, escondendo-o.
32. Loa, texto poético, recitado, transmitido oralmente ao longo do tempo, à guisa de introdução a um assunto, ou de um personagem.
33. Passagem é o termo mais utilizado pelos bonequeiros para nominar uma cena, ou episódio, dentro de uma apresentação de Teatro de Bonecos.
34. JASIELLO, Franco. Mamulengo, o teatro mais antigo do mundo. Natal: A. S. Editores, 2003. p. 52.
35. JASIELLO, Franco (2003, p. 52).
36. BORBA FILHO, Hermilo. Fisionomia e espírito do mamulengo. 2. ed. Rio de Janeiro: Inacen, 1987. p. 226.
37. O termo “Presepe” era utilizado como equivalente a “Teatro de Bonecos”. E Chico Presepeiro era o nome de um dos mais antigos mamulengueiros de que
se tem referência em Pernambuco (Dossiê, p. 25).
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PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

Hoje temos realidades distintas, cenários específicos, contextos variados que coexistem em diversos pontos de nosso país.
Identificamos a prática do teatro popular presente em ambientes de características socioculturais muito diferentes entre
si. Os praticantes dessa arte não seguem mais um tipo comum, vivem e trabalham em configurações muito específicas,
e vários deles já estão radicados no meio urbano, em grandes cidades. Enquanto persistem e resistem os mestres de
tradição no interior dos estados nordestinos, grande parte deles com idade avançada e em condições devida e sobrevivência
extremamente precárias, o Teatro de Bonecos Popular viceja nas cidades, no fazer de novas gerações e na reinvenção de
suas práticas e saberes. Este é um dos grandes desafios da salvaguarda do TBPN.

ELEMENTOS DA BRINCADEIRA E ASPECTOS A ELA RELACIONADOS
Bonecos e personagens
O principal elemento de uma apresentação de Teatro de Bonecos Popular é, naturalmente, o boneco. Tanto que, muitas
vezes, se confundem boneco com a brincadeira, o personagem com a expressão teatral, tomando o todo pela parte,
e vice-versa. Até nas denominações usadas para identificar essa manifestação artística e cultural, estas se misturam, se
confundem.
Há uma variedade muito grande de bonecos utilizados no teatro, em termos de tipos, estilos, categorias, que comportam
várias técnicas de manipulação, dependendo de suas características, dos materiais de que são feitos, dos recursos
tecnológicos etc. São conhecidos como títeres, marionetes, fantoches, bonifrates e, mais regionalmente, figura, calunga,38
benedito, mamulengo, tiridá.39 Os bonecos podem ser de luva (aqueles que vestem as mãos do manipulador), de fios, de
teclado, de haste, de vara ou varetas. Há os de grandes dimensões, podem ser gigantes ou muito pequenos, incluem ou não
mecanismos diversos, bonecos com articulações variadas, figuras que fumam, vomitam, esticam seus pescoços... Enfim, há
uma imensa variedade e diversidade deles que aqui não caberia detalhar.
Os bonecos utilizados no TBPN são preferencialmente os de luva, tal como ocorre em diversos outros países onde existe, ou
já existiu, a tradição do Teatro de Bonecos Popular.40 Os bonecos de luva são suficientemente expressivos e, considerando
inclusive a simplicidade do ambiente em que se apresentam, sem cenários, e com pouquíssimos adereços ou objetos de
cena. A comicidade do Teatro de Bonecos Popular, por sua vez, se manifesta inclusive na caracterização dos bonecos,
confeccionados amiúde de forma tosca e caricatural.
Os personagens são, na sua maioria, personagens-tipo que expressam dilemas universais, ao mesmo tempo que se
constituem a partir dos valores e do imaginário locais, tecendo redes de sentidos comuns entre os artistas e suas
comunidades. Estes personagens integram uma galeria bem definida de tipos e são identificados pelos bonequeiros
e pelo público de uma mesma região. Alguns deles são encontrados em diferentes estados, como o Benedito e o
João Redondo, outros só estão presentes nas brincadeiras de bonequeiros de uma mesma região. Finalmente, boa
parte encontra correspondência na tipologia clássica da tradição cômica teatral, incluindo as de Teatro de Bonecos
como Pulcinella (Itália); Punch (Inglaterra); Petruskha (Rússia); e Dom Roberto (Portugal), entre outras.41
O bonequeiro, além de manipulador e intérprete, via de regra, cria e confecciona seus próprios bonecos. Eventualmente
este é auxiliado pela esposa ou por algum familiar na produção das roupas, adereços, inclusive durante as apresentações,
ajudando na infraestrutura e na organização dos bonecos para sua entrada em cena. Os bonecos de luva – rosto e mãos –
são entalhados na madeira (mulungu e umburana, entre outras consideradas “maneiras” ou macias) e pintados. As roupas
costumam ser bem simples, utilizando-se de tecidos coloridos, de algodão, muitas vezes sem quaisquer detalhes ou adereços.

38. Denominação bastante utilizada na região litorânea do Ceará e em outras localidades. Usa-se também a forma calungueiro para o praticante da arte do
Teatro de Bonecos. O termo é usado, igualmente, mas com sentido específico, para a boneca utilizada pelas nações do Maracatu.
39. Tiridá. Professor Tiridá, personagem criado pelo lendário mamulengueiro pernambucano Ginu. Passou a ser utilizado como mais uma denominação para
a brincadeira em Pernambuco.
40. Esse tipo de boneco também é chamado pelo nome de um personagem da Commedia dell’Arte italiana, o Burattino. É um boneco com as mãos e a cabeça
em madeira ou outro material leve, e o corpo formado por uma espécie de “camisolão” em tecido. O bonequeiro, com a mão dentro do camisolão, coloca o
dedo indicador em um buraco localizado no que é o pescoço do boneco, movimentando assim sua cabeça, e o polegar e dedos médios nas mangas, dando
movimento aos braços do boneco.
41. Dossiê Interpretativo, p. 27.
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Atualmente já se utilizam bonecos ou bonecas de plástico e materiais diversos, pedaços de objetos ou bonecos
industrializados, sucatas, em uma mescla de improviso, criatividade e reutilização ou reciclagem de materiais.

Foto:
Acervo Prefeitura de
Aracati, 2018.

Os bonecos podem ser produzidos pelos próprios bonequeiros ou adquiridos de algum artesão ou de um outro bonequeiro.
Cada mestre costuma possuir um grande número deles, uma verdadeira trupe, onde os personagens principais, como
personagens fixos da brincadeira, comparecem nas malas de todos eles. Tipos humanos universais são retratados e algumas
características físicas são predeterminadas, mas existe algum nível de flexibilidade na criação deles. Assim, temos alguns
personagens sempre presentes nas malas dos mestres brincantes:
> O capitão João Redondo, dono da festa, dono da fazenda, corresponde ao segmento social que detém o poder.
Rico e poderoso, prepotente e caprichoso, é representado por um homem branco e com cabeça avantajada em
relação à dos demais bonecos. Pode ser identificado, também, com outros nomes: Coronel Mané Pacaru e Coronel
Manoelzinho, entre outros;
> Em contraposição a esse tipo e personagem, está Benedito, também denominado Baltazar, Primo Gregório,
Cassimiro Coco, o típico homem do povo, explorado, desprovido, sem prerrogativas sociais. É representado por um
boneco negro, cabeça diminuta, dando impressão franzina e frágil. No entanto, trata-se de personagem cheio de
malícia, irreverência, astúcia e valentia.
Além destes existem alguns tipos como os valentões, os policiais, o bêbado; há as mulheres – chamadas aqui cavalheiras
(ou cavaleiras)42 – que com eles contracenam, como mães, esposas, filhas ou simplesmente como coadjuvantes em alguma
cena; há cangaceiros, fazendeiros. As figuras femininas são quase sempre de pano, com o corpo completo. O bonequeiro
as manipula segurando-as pelas pernas. Estes se incluem na categoria dos bonecos humanos. Há ainda os animais, com
destaque para a Cobra e o Boi, e os sobrenaturais, incluindo a Alma e o Diabo, ou Capiroto, que é o boneco de maior
tamanho. Além destes, a trupe incorpora personagens típicos de outros folguedos, que são usados em inserções dentro das
apresentações, como pastorinhas, caboclinhos, boi de reis etc.
Os mestres, além disso, criam novos personagens, descolados do universo mais tradicional, e nas apresentações podem ser
utilizados bonecos “genéricos”, que não tem uma identidade fixa, utilizáveis em várias e diferentes situações. Dessa forma,
os bonequeiros atendem a mais um requisito do Teatro de Bonecos Popular, que é o de retratar seu universo cultural e sua
realidade socioeconômica, atualizada sempre, e incorporando elementos e temas, situações e fatos novos, presentes no
cotidiano das comunidades a que pertencem.
Há ainda bonecos esculpidos e produzidos exclusivamente para a venda. Nesses casos, a aplicabilidade do boneco no
teatro não é tão fortemente considerada (aspecto importantíssimo quando o boneco será usado em cena), mas, sim, e
principalmente, sua estética e sua plasticidade. Os bonecos assumem a personalidade do tipo humano que representam,
adquirem vida própria e, segundo alguns mestres, passam a comandar seus destinos. É assim que o público também os vê.
Os bonequeiros carregam seus bonecos em malas e, com elas, circulam de cidade em cidade, de sítio para sítio. Essas malas
ou canastras eram outrora feitas de madeira, muito pesadas. Ainda hoje se encontram delas, em uso por mestres que vivem
e atuam no interior da região.

42. “Cavaleiras”, ou “cavalheiras”, para diferenciá-las do termo “dama”, que no Nordeste tem a conotação de prostituta.
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Foto: Alice Lira, 2019.
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As empanadas43 podem ser simples tecidos esticados, utilizadas para esconder o manipulador de seu público. Mas existem
também aquelas ricamente adornadas com pinturas e adereços e de diferentes dimensões. Algumas já dispõem de
iluminação, visando a apresentações noturnas. E os mestres, muitas vezes, se utilizam de microfones e caixas de som,
especialmente quando precisam se apresentar em ambientes com muitos ruídos interferindo no espetáculo.
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EMPANADAS, BARRACAS E OBJETOS DE CENA

Nas apresentações, é frequente a utilização de facões, porretes etc., em cenas de briga, por exemplo. Atualmente, vários
bonequeiros já incorporam algum tipo de cenário, pano de fundo e objetos de cena, embora não seja usual este e não
represente um aspecto essencial para que a brincadeira aconteça. “As pancadarias, as lutas de faca, as aparições da Alma
e do Diabo seguem a tradição universal do teatro de marionetes, feita de reminiscências medievais, nas quais aflora a
simplicidade da mensagem contida nos autos religiosos de séculos pretéritos”.44

OUTROS ENTES ENVOLVIDOS NAS APRESENTAÇÕES DE TBPN
Há situações em que o mestre, o brincante, atua sozinho, sem nenhum auxiliar ou acompanhante. São situações isoladas,
menos frequentes, e nem sempre correspondem a uma opção do bonequeiro. Pode ser pela dificuldade de manter uma
“equipe” quando as oportunidades de apresentação são muito rarefeitas ou pouco frequentes, por exemplo, ou por razões
diversas. O mais comum é o mestre contar com um ou dois auxiliares, um deles pode ser um aprendiz, atuando dentro
da tolda, e o outro, o indivíduo que faz a ligação entre bonecos e público, o Mateus ou Arriliquim. Os músicos podem ser
contratados “por fora” ou considerados como integrantes do grupo.
No caso dos grupos, muitas vezes estes ganham uma denominação específica ou repetem o nome do mestre. Em
Pernambuco, onde mesmo os bonequeiros de tradição possuem uma situação mais estável e consolidada do que os
brincantes de outros estados, é comum a formação ampliada dos grupos de mamulengo, e comuns também estruturas de
toldas e barracas bem mais elaboradas e decoradas.
Já nas cidades grandes ou capitais dos demais estados e no DF, as composições dos grupos tendem a ser cada vez menores,
limitando-se com frequência a uma única pessoa, o próprio artista, que executa todas as tarefas inerentes à atividade
teatral. É comum disporem de um nome artístico designando o grupo artístico, o que facilita a identificação do grupo e sua
contratação. Por outro lado, utilizam-se de vários recursos visuais e cênicos que os bonequeiros tradicionais não empregam,
ou não dão importância.
A composição mais tradicional dos grupos de TBPN possui uma hierarquia: o mestre; o contramestre, que também pode
atuar manipulando bonecos ou fazendo uma cena completa; os ajudantes, como auxiliares dentro da tolda; e o Mateus ou
Arriliquim (às vezes não tem nome nenhum), com atuação de fora da barraca.
Os interlocutores habituais dos bonecos são os componentes da “orquestra”, além do público e, quando há, o
Arriliquim (evidente corruptela de Arlequim), interlocutor por excelência e indivíduo encarregado de “botar a sorte”,
isto é, recolher dinheiro da “plateia”.45
Um dos elementos de essencial importância nas apresentações de TBPN, portanto, é este personagem conhecido como
“Mateus”46 ou “Arriliquim”,47 que se posiciona do lado de fora da empanada e faz a articulação entre o boneco e o público,
participando ativamente de todo o espetáculo. As denominações para esse participante do TBPN variam regionalmente e
podem até não existir. No entanto, hoje em dia está mais difícil encontrar quem exerça esse papel. Trata-se de um elemento

43. Como são conhecidos os anteparos que são utilizados entre o manipulador dos bonecos e o público. No Teatro de Bonecos Popular, pode ser um simples
lençol amarrado em dois pontos, numa altura adequada de modo a esconder o manipulador atrás dela, ou pode ser um artefato mais engenhoso, com
estrutura desmontável, em certos casos, de diversos materiais, decorados ou não. Outros nomes utilizados para esse elemento são tolda ou torda, barraca.
44. JASIELLO (2003, p. 54).
45. JASIELLO, Franco (2003, p. 52).
46. Mateus é o “mestre de cerimônias” a que se refere Hermilo Borba Filho, funcionando como um intermediário entre o boneco e o espectador; entre outras
funções, é ele que recolhe a “sorte” (pagamento pelo público) durante ou após uma apresentação. Mateus é também um personagem do folguedo conhecido
como Cavalo-marinho, em Pernambuco.
47. Arriliquim, denominação utilizada no Rio Grande do Norte para o Mateus, segundo o folclorista Deífilo Gurgel. O nome decorre da Commedia dell’Arte
italiana, do personagem Arlecchino, o Arlequim, “recriado” aqui, no ambiente nordestino. É também um personagem do Boi de Reis.
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importante, pois ele corresponde aos olhos do bonequeiro e aos do próprio boneco. O Mateus pode cumprir seu papel de
forma a valorizar em muito o espetáculo. Assim, com o desaparecimento desse elemento, o teatro perde muito.
Quando há um encontro de brincantes e bonequeiros, por exemplo, um dos bonequeiros presentes pode fazer às vezes de
Mateus, auxiliando seu companheiro. Entre os mestres mais tradicionais, do interior dos Estados da Paraíba, do Rio Grande
do Norte e do Ceará, é frequente que estes se apresentem sozinhos ou, no máximo, com um auxiliar no interior da tolda,
certamente não por opção, mas por impossibilidade de manterem um grupo maior em atividade regular.
Há que considerar, ainda, a importância fundamental da orquestra de músicos, chamados tocadores ou folgazões, que
acompanham e participam dessas apresentações, tocando originalmente ao vivo e participando também ativamente
do “espetáculo”. Hoje muitos bonequeiros se utilizam de gravações, por não poderem arcar com essa despesa, ou por
não disporem de músicos em algumas situações. Normalmente, apresenta-se um duo ou trio de músicos composto
por sanfona comum ou sanfona de oito baixos,48 triângulo ou pandeiro e, eventualmente, zabumba. Borba Filho, no
entanto, menciona uma grande variedade de instrumentos musicais utilizados nos espetáculos pelas “orquestras”, o que
inclui gaitas, rabecas e outros.

FORMAS DE REMUNERAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA DOS MESTRES
Embora não se considere que o mestre bonequeiro é um profissional de sua arte, por se tratar de uma prática fundada na
tradição, cuja transmissão é feita oralmente, de mestre para aprendiz, não correspondendo, portanto, a uma formação
profissional no sentido estrito do termo, o bonequeiro vive de sua arte. Assim, ele necessita receber uma contrapartida
financeira por seu desempenho e pelo “serviço” que presta à comunidade, digamos assim. Essa aparente contradição entre
o fazer Teatro de Bonecos Popular, brincar portanto, dentro da comunidade ou grupo que compartilha com o mestre os
sentidos e significados da brincadeira e a atuação artística profissional, inserida no mercado, com regras e características
específicas, é outro desafio a ser enfrentado para a salvaguarda do TBPN.
O convite para uma apresentação pode corresponder a um valor pecuniário a ser pago ao mestre e ao grupo. Os bonequeiros,
por sua vez, costumam solicitar ao público presente alguma contribuição, quase sempre através dos bonecos, que se
manifestam, assim, de forma mais simpática e lúdica.
Há também contratos prefixados, que definem, inclusive, aspectos específicos da apresentação, como temática e tempo de
duração, entre outros.
Os mestres bonequeiros exercem várias profissões e atividades, simultaneamente, visando à sua sobrevivência ou da família.
Muito dificilmente conseguem viver apenas de sua arte. Assim, são agricultores, pequenos comerciantes, exercem profissões
sem grande especialização e costumam também participar de mais de um folguedo. São artistas múltiplos, indo do circo
ao Teatro de Bonecos. A transversalidade entre os folguedos e manifestações culturais populares no Nordeste é grande.
O amor ao teatro, a vocação que se expressa quase como uma responsabilidade de fazer e de transmitir essa arte, para que
esta não morra, não desapareça, o vínculo com seus bonecos, que são como filhos para esses artistas, entretanto, tudo isso
faz com que persistam no caminho, sempre muito árduo para grande parte deles, da prática teatral.
Durante uma apresentação de TBPN, é comum o bonequeiro realizar apresentações – como pequenos shows – antes do
início da brincadeira propriamente dita. Apresentações de números circenses, de bonecos ventríloquos, números de mágica
e de mímica e dança com bonecas com dimensões humanas, entre outras, são bastante comuns em diversos contextos.

O PÚBLICO DO TBPN
O público, desde que identificado com o universo de que trata o TBPN, participa ativamente das tramas e da brincadeira,
como é característica deste tipo de performance. Discute, briga, se envolve nas tramas e ri. Ri muito. Porque o objetivo da
brincadeira, antes de tudo, é fazer o povo “se rir”.

48. Instrumento em franco processo de desaparecimento, exige medidas de salvaguarda urgente para sua preservação, para a continuidade de sua produção
e o uso em diversos folguedos e festas do Nordeste brasileiro.
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O bonequeiro costuma ficar em pé, atrás da empanada. Da mesma forma, o público também permanece de pé,
especialmente quando a brincadeira acontece em seu formato mais tradicional, em sítios ou praças. Em apresentações
contratadas, em eventos promovidos por instituições públicas ou organizações sociais, e em ambientes urbanos ou espaços
mais preservados, hoje em dia se colocam cadeiras para que o público participe sentado.

Foto: Alice Lira,
2019.

DRAMATURGIA
No tocante à estrutura dramática, pode ser estruturada em um único enredo ou possuir estrutura episódica composta
por várias passagens ou cenas, tradicionais ou criadas pelo mestre; a ordem das cenas pode seguir um padrão ditado pela
tradição ou fugir dele. A opção fica a critério do mestre bonequeiro que, dominando os códigos dessa linguagem, pode
usá-los de formas diversas e até mesmo abrir mão deles, em situações específicas.
Os episódios não precisam estar interconectados, e não há a necessidade de que mantenham relação entre si. Uma
apresentação pode ser feita segundo uma “colagem” de cenas e passagens diversas ou pode seguir um enredo coerente,
do começo ao fim. O desenrolar da brincadeira segue, também, o “clima” da plateia, cabendo ao mestre bonequeiro
percebê-lo e tomar suas decisões. A música é que faz a costura entre as cenas, anima o baile (que quase sempre acontece
em cena) e entretém o público antes do espetáculo começar e em momentos diversos da brincadeira.
A temática das apresentações inclui a realidade do cotidiano das comunidades, suas questões e causos locais e inclui
também suas práticas e saberes. Muitas vezes, as brincadeiras incluem outros folguedos.
Como Teatro de Bonecos, os movimentos e as vozes dos personagens são realizados pelos brincantes manipuladores
que, por meio dessas figuras, contam histórias; criticam costumes; ridicularizam os fracos e as autoridades; explicitam
crenças, vícios, desejos, medos; atualizam questões antigas e trazem à tona outras novas. Embora veiculada por um
ou mais brincantes, esta voz é coletiva, é a voz que ecoa no presente, mas que também se constitui na tradição, em
diálogos com o passado. Ela é a voz do popular, do público, que com estes artistas compartilham da brincadeira, do
jogo provisório da ilusão, que se sabe “mentira” tão verdadeira.49
49. Dossiê Interpretativo, p. 27.
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TRAJETÓRIA DO TEATRO DE BONECOS
O boneco tem uma vida. É uma transferência na infância e uma fixação na idade madura. A boneca de pano pode
ser tudo: desde a filha à mãe, desde a comadre à irmã, amiga ou inimiga. O boneco é um ser misterioso, feito, às
vezes, à nossa imagem e semelhança, mas de qualquer modo um ente à parte em torno do qual podemos construir
um mundo. É também um ser arbitrário e poético. Isto o simples boneco mudo, manejável de acordo com as
nossas forças. O boneco visto no espetáculo transforma-se de ser passivo, dependente, obediente às nossas mãos,
numa criatura de vida própria e atuante, porque, em nossa condição de espectadores, colocamo-nos em face do
inesperado. Toda arte é uma surpresa.50
Segundo consta do livro referencial de Hermilo Borba Filho sobre Teatro de Bonecos Popular em Pernambuco, a origem da
denominação Marionete – Marionnette – vem do francês, Marion, diminutivo de Marie. O termo corresponderia a uma
pequena figura de madeira ou papelão, que uma pessoa colocada atrás de uma empanada (um anteparo que esconde o
manipulador) faz mover com a ajuda de fios, de mãos ou de molas.
Jacques Chesnais, outro pesquisador de referência sobre o Teatro de Bonecos, por sua vez, em livro sobre a história das
marionetes, define o termo do ponto de vista teatral, ou seja, como personagem de madeira, de pedra, de papelão ou de
pano, animado, participando de uma ação dramática.
A história do Teatro de Bonecos começa, provavelmente, com o teatro de sombras, seguindo-se a ele, o teatro de figuras.
Tem primordialmente – no entender de vários pesquisadores que discorreram sobre o assunto – um caráter religioso. Com
o tempo, o Teatro de Bonecos adere à forma profana de apresentação, podendo, inclusive, ambas coexistirem no tempo e
no espaço. As formas religiosas ainda persistem em alguns países. Porém, aquelas ditas “populares”, de conteúdo profano
e objetivando a diversão, são as mais facilmente encontráveis hoje em dia.
Durante a Renascença essas formas de teatro popular tenderam a desaparecer na Europa. No entanto, durante a Idade Média
renascem e proliferam, retomando uma trajetória interrompida. A Igreja utilizou o recurso dos bonecos e do teatro para
evangelização e catequização, difundir a palavra divina, para homenagear os santos e para atrair fiéis em eventos religiosos. E
a forma profana, nesse período, também encontrou espaço e condições para se desenvolver e conquistar seu público. Com a
descoberta do novo mundo, essas formas transplantaram-se para os novos ambientes e as novas situações, reinventando-se.

PARALELISMO ENTRE DIFERENTES FORMAS E OS PERSONAGENS DO TEATRO POPULAR
No tocante aos bonecos, Vidouchaka, considerado o primeiro boneco/personagem, indiano, é o pai dos Karagözes, dos
Polichinelos, dos Punchs, dos Guignols, dos Fantoccini, dos Beneditos, dos Joões Redondos do mundo inteiro. “É o primeiro
personagem integral do Teatro de Bonecos”, segundo Borba Filho.51
Na China, além das conhecidas “sombras chinesas”, também ocorre o teatro popular tradicional, para diversão: “[...]
verificamos agora que existiam marionetes de fio e de luva. Entre as de luva existiu um personagem típico, Kvo. Muito
parecido ao Vidouchaka hindu, zombando dos poderosos, muito ativo, distribuindo cacetadas”. Tal como o Karagöz,
da Pérsia e da Turquia, um personagem “trapalhão, hipócrita, brutal, egoísta, libidinoso. Vive enganando os outros e
distribuindo pancadas a torto e a direito. Esta é uma característica de todos os tipos principais de marionetes e luva do
mundo inteiro”.52
O Karagöz, por exemplo, se destaca,
não somente porque ele é o ancestral mais antigo de certos tipos de todos os teatros de bonecos do mundo,
principalmente os populares, como porque partindo dele, teremos de analisar as constantes de obscenidade, devoção,
desprendimento, ardil, sabedoria, pouca-vergonha ou sacrifício, próprias dos nossos Beneditos e Tiridás. O boneco,
nesse sentido, representa a alma humana, contendo, numa contradição, o bem e o mal, capaz de livre-arbítrio.53

50. BORBA FILHO, Hermilo. Fisionomia e espírito do mamulengo. 2. ed. Recife: Inacen, 1987 [1963]. p. 7.
51. BORBA FILHO, Hermilo (1987, p. 12).
52. BORBA FILHO, Hermilo (1987, p. 14).
53. BORBA FILHO, Hermilo (1987, p. 21).

136

LIVRO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO

Basicamente, em quase todos os países e em todas as épocas, criou-se um personagem-herói ou um anti-herói,
desbocado, meio malandro, astuto, violento, vez por outra arrogante, que combate o poder, a hipocrisia, a
prepotência com meios nem sempre ortodoxos, mas que, sem dúvida, delicia as plateias que se identificam com
o personagem”.54
Na Índia, o Teatro de Bonecos tradicional, extremamente antigo, repete inúmeros elementos que encontramos hoje no
TBPN, como: a utilização de uma empanada, da música, da transmissão geracional, do enredo que se repete, o virtuosismo
do apresentador/bonequeiro, a utilização de bonecos de luva, a improvisação, a importância da participação da plateia, a
ajuda familiar para a apresentação...
Efetivamente, vários desses teatros apresentam semelhanças em diversos aspectos, o que reforça o entendimento de se
tratar de uma manifestação atávica, identificadora do ser humano em sua própria humanidade, que ocorre desde sempre,
em todos os lugares do nosso planeta. A simbologia, os sentidos mais amplos, mais gerais, são similares; os tipos –
modelares, paradigmáticos – se repetem em contextos muito diversos e, aparentemente, sem conexão direta.

TEATRO POPULAR NO BRASIL – INFLUÊNCIAS E TRANSVERSALIDADES
Há pesquisadores que indicam que o Teatro de Bonecos de cunho popular teve no Nordeste
origem em Pernambuco, advindo dos presépios de Natal55 trazidos pelos padres franciscanos
em meados do século XVII. Ao longo do tempo, estas cenas que representavam o nascimento
de Cristo foram se secularizando a partir da mescla com outras expressões da cultura
nordestina, como o Bumba Meu Boi, o Cavalo-marinho e o Pastoril. Também contribuíram
para a sua diversificação os “dramas populares”, os palhaços circenses e os espetáculos de
Teatro de Bonecos de companhias e artistas ambulantes que percorriam o país. Como será
abordado posteriormente, a influência destas expressões culturais nordestinas é visível nos
enredos, personagens, músicas, entre outras, do TBPN, o que indica uma realidade em que
as brincadeiras populares se entrelaçam e se articulam. Os bonequeiros são, frequentemente,
também brincantes de outras modalidades, o que acaba se refletindo no TBPN.56
Deífilo Gurgel, destacado pesquisador e folclorista potiguar, registra que as primeiras notícias sobre
o João Redondo nordestino foram publicadas no Jornal do Recife, em 1896, de acordo com Hermilo
Borba Filho. O romancista potiguar José Bezerra Gomes, porém, em trabalho intitulado Teatro de João
Redondo, antecede essa informação para 1810, baseado no livro de Henry Koster, “Viagem ao Nordeste
do Brasil segundo o qual, àquela época, o mamulengo já estaria presente nas noites recifenses”.57
O próprio Deífilo Gurgel pondera, a respeito de Bezerra Gomes, ser esse autor o primeiro a produzir
uma pesquisa sobre o Teatro de Bonecos do Nordeste – José Bezerra Gomes, norte-rio-grandense de
Currais Novos.
Pesquisou sobre o Teatro de Bonecos Popular no Rio Grande do Norte e documentou o trabalho de
Bastos (Sebastião Severino Dantas Bastos), famoso mamulengueiro seridoense.
Inicialmente esse trabalho foi apresentado em forma de tese ao I Congresso Brasileiro de
Folclore, realizado no Rio de Janeiro, no período de 22 a 31 de agosto de 1951. [...] Somente a
partir de 1960, dez anos após a apresentação da tese de JB, começaram a aparecer os trabalhos
de Altimar Pimentel, Hermilo Borba Filho e outros.58

54. JASIELLO, Franco. Mamulengo, o teatro mais antigo do mundo. Natal: A. S. Editores, 2003. p. 24.
55. Interessante notar que o termo “Presepe” era utilizado para designar “Teatro de Bonecos”; e “Chico Presepeiro” era o nome artístico de um dos mais
antigos mamulengueiros de que se tem referências em Pernambuco (Dossiê Interpretativo, p. 24).

Foto: Alice Lira,
2019.

56. Dossiê Interpretativo, p. 23-24.
57. GURGEL, Deífilo. O reinado de Baltazar – Teatro de João Redondo. Natal: Prefeitura Municipal do Natal/Fundação Capitania das Artes, 2008.
58. GURGEL, Deífilo. O reinado de Baltazar – Teatro de João Redondo. Natal: Prefeitura Municipal do Natal/Fundação Capitania das Artes, 2008. p. 37.
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Segundo Altimar Pimentel, por sua vez,
As notícias mais antigas estão com Luiz Edmundo, que faz referência a espetáculos de bonecos no século XVIII;
Manoel Querino, que se refere ao chamado presépio de fala havido na Bahia e Maria Helena Góes, dá informações
sobre titeriteiros ambulantes que percorreram as Minas Gerais conduzindo em sua maleta personagens célebres da
commedia dell’arte, como Briguela.59
No Nordeste, a referência mais antiga é fornecida por Beaupaire Rohan no seu Dicionário de vocábulos brasileiros
(1889), onde insere o verbete mamulengo, explicando tratar-se de espetáculo de teatro de fantoche, popular,
destinado o divertimento, onde eram tratados assuntos bíblicos e da atualidade.60
Em 1896, o Jornal do Recife publica nota sobre espetáculos populares de fantoches realizados na capital pernambucana.
Jasiello, por sua vez, informa que no século XVIII já existia teatro de Bonifrates61 no Brasil. Porém, acredita que os títeres já
haviam aportado no país um século antes.62 Anota as denominações de João Redondo, Benedito e Babau na Paraíba e no
Rio Grande do Norte. No Piauí e no Ceará, segundo este autor, o Teatro de Bonecos já foi chamado de Presepe de Calungas
de Sombra, há tempos atrás, uma vez que as apresentações eram usualmente realizadas pela projeção de sombras.
Todas estas notícias e referências dão conta da antiguidade do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste entre nós.
Já Marcondes Lima, em mais um exemplo de referências temporais e transversalidades identificadas nessa prática, refere-se à denominação de Babau e Mamulengo em Pernambuco; Cassimicoco ou Cassimiro Coco, no Piauí e no Maranhão; e
João Redondo, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Cassemiro Coco (ou Casemiro Coco ou ainda, Cassemir Coco), João
Redondo, Benedito e os outros heróis do mamulengo. Essa mesma identidade presente em sujeitos diferentes deixa um
certo conforto em fazer-se a afirmação de que o Cassemiro é o brinquedo do mamulengo no Meio-Norte.
“Com relação à Paraíba”, Altimar Pimentel assim se expressa: “não conheço referência antiga sobre a realização de
espetáculos populares de fantoches, mas tanto o nome do personagem central de quase todas as peças que recolhi e tenho
visto quanto a própria denominação desse tipo de teatro – João Redondo – inclinam-se a concluir por um íntimo intercâmbio
com o Rio Grande do Norte, onde prevalecem as mesmas características. Outro nome que o teatro de fantoches recebe na
Paraíba é Babau”.63
Babau é o nome
de personagem do Bumba Meu Boi e também o apelido de célebre titereteiro pernambucano. Seria esta a influência
pernambucana no nosso teatro popular de fantoches, pois não registrei ainda, na Paraíba, a denominação
mamulengo e são poucas as semelhanças entre os espetáculos paraibanos e os pernambucanos, contrariamente ao
que ocorre entre os nossos e os norte-rio-grandenses.64
Uma notícia interessante sobre a ocorrência dessa forma de teatro no Estado do Maranhão, em livro de Tácito Borralho, é
a seguinte: “As informações recolhidas sobre as brincadeiras de cassemireiros eram as mais divergentes possíveis. [...] Em
verdade, alguns bonequeiros habitavam a zona rural da Ilha de São Luís, mas mudaram de profissão. Mantinham a mala e
brincavam raramente [...]”.65
Há de fato uma semelhança entre o Cassemiro Coco (ou Casemiro Coco ou ainda, Cassemir Coco), João Redondo,
Benedito e os outros heróis do mamulengo. Essa mesma identidade presente em sujeitos diferentes deixa um certo
conforto em fazer-se a afirmação de que o Cassemiro é o brinquedo do mamulengo no Meio-Norte. Isso se dá pela
constatação de que mesmo as brincadas realizadas em varandas ou quintais não dispensam um sanfoneiro, ou
um palhaço ou até um terno de forró (sanfona, zabumba e triângulo). E que nessas brincadas, bonecos-gentes e
bonecos-bichos se misturam, sem esquecer o diabo, como no mamulengo.66
59. PIMENTEL, Altimar (1988. p. 7).
60. PIMENTEL, Altimar (1988. p. 7).
61. Bonifrates, outra denominação para títere, marionete.
62. JASIELLO (2003. p. 33-36).
63. PIMENTEL, Altimar, p. 8.
64. PIMENTEL, Altimar, p. 8.
65. BORRALHO, Tácito. O Boneco: do imaginário popular maranhense ao teatro. São Luís: Secretaria de Estado da Cultura/Sesc, 2005. p. 64.
66. BORRALHO, Tácito. O Boneco: do imaginário popular maranhense ao teatro. São Luís: Secretaria de Estado da Cultura/Sesc, 2005. p. 64.
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Ainda segunda esse autor, grande parte dos cassemireiros do Maranhão mudou-se durante o ciclo da borracha para
Roraima, onde continuaram praticando sua arte. A arte dos bonecos, inclusive, passou a ser praticada junto a crianças
indígenas, segundo relatos de funcionários da Opan.
Como se vê, não há unanimidade nem evidências científicas sobre o assunto entre aqueles que estudam o fenômeno.
Na verdade, o que se observa é uma grande capilaridade na prática e no desenvolvimento do Teatro de Bonecos Popular
em solo brasileiro. As influências são múltiplas, o que nos faz tender a concordar em essa forma de teatro popular ser
essencialmente multicultural e multifacetada.
O Teatro de Bonecos que se desenvolveu no Nordeste sofreu forte influência das culturas africanas e indígenas. Em
Pernambuco, por exemplo, é comum ver apresentações em que aparecem caboclos, com suas danças e cantos, ou
mesmo cenas nas quais bonecos são curados por mães de santo e pajés, numa referência às religiosidades africana
e indígena. Percebem-se, também, influências das tradições de bonecos populares da Europa, como o Pulcinella
italiano, os Robertos portugueses e o Punch inglês. Nessas tradições, assim como no TBPN, os protagonistas,
sempre identificados com as camadas populares, lutam contra diversos tipos de autoridades (soldados, padres, ricos
fazendeiros), evidenciando sua valentia e coragem.67

FESTIVAIS DE TEATRO DE BONECO E SUA INTERFACE COM O TBPN
A história do Teatro de Bonecos no Brasil está intimamente relacionada aos festivais de teatro que há muito tempo vêm
ocorrendo no país. É importante, também, na formação dos artistas dessa arte. Entre os mais importantes, Humberto Braga
cita sete em seu artigo:68 o de Recife (1958); o de Santos (1959); de Brasília (1961); de Porto Alegre (1962); da antiga
Guanabara (1968); e dois em Arcozelo (1970 e 1975). “A frequência dos festivais de Teatro de Bonecos, no Brasil, começa
um pouco mais tarde em relação aos festivais de teatro”, a partir de 1966. Foram realizados três festivais sucessivos no
Teatro de Marionetes e Fantoches do Parque do Flamengo (hoje Teatro Municipal Carlos Werneck), no Rio de Janeiro, sob
a responsabilidade de Clorys Daly, diretora do Teatro em questão, e Claudio Ferreira. A partir desses encontros, foi fundada
a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos (ABTB), em 1973, com o objetivo de congregar os praticantes dessa arte,
promover seu aperfeiçoamento e, também, difundir e fomentar o próprio Teatro de Bonecos. A ABTB, que teve Clorys
Daly como sua primeira presidente (e uma das fundadoras dessa Associação), passou a promover festivais nacionais e
internacionais de fundamental importância para “o encontro de talentos, troca de experiências, de crescimento, de ousar
novas técnicas, propiciando discussões sobre o tema”. Promoveu 13 eventos itinerantes de 1975 até 1990. A partir daí os
encontros se sucederam, organizados por agentes diversos (grupos, associações locais, organizações da sociedade, poder
público). A ABTB também é a responsável pela publicação da revista Mamulengo, a primeira dedicada à linguagem do
teatro de animação no Brasil.69
Desde a criação da ABTB o Brasil teve uma representação na Unima, mas somente a partir de 1976 a ABTB passa a operar
como Centro Unima/Brasil, para troca, intercâmbio e formação.
O Teatro de Bonecos Popular, tradicional no Nordeste brasileiro, participou pela primeira vez desses encontros promovidos
pela ABTB com a vinda de Ginu Januário de Oliveira, 1910/1977) ao Rio de Janeiro, considerado então um dos mais
destacados artistas populares do Teatro de Bonecos.
As décadas de 1970 e 80 foram ricas, também, em iniciativas voltadas para o teatro popular, com a realização de inúmeros
encontros e da descoberta de mestres e brincantes no interior do país. No Estado do Rio Grande do Norte, os encontros
anuais realizados pela Fundação José Augusto (1976 a 1987) e a valorização dos mestres e do brinquedo pelas políticas
públicas de cultura, entre outras atividades que deram visibilidade aos artistas populares, propiciaram a permanência e a
preservação dessas práticas no estado, hoje com grande destaque no tocante ao número de brincantes identificados pela

67. Dossiê Interpretativo. p. 24.
68. BRAGA, Humberto. “O papel dos festivais de Teatro de Bonecos na formação do ator animador brasileiro”. In: Móin-Móin – Revista de Estudos sobre
Teatro de Formas Animadas, ano 5, n. 6, 2009. Alguns números da revista constam como apensos deste processo, que inclui, ainda, a coleção completa em
meio digital.
69. Alguns números da revista Mamulengo constam como apensos deste Processo, que inclui, ainda, a coleção completa em meio digital.
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Foto: Jeferson Hamaguchi, 2019.
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Toda essa dinâmica e essa efervescência identificadas nos anos 1970 e 80 em nosso país acabaram sofrendo uma interrupção.
Hoje o Teatro de Bonecos, embora tendo conquistado um espaço próprio no conjunto das artes cênicas no Brasil, ainda
carece de valorização e de apoio para alcançar seu verdadeiro lugar e seu status no panorama das artes no Brasil. Dentro
desse universo se insere, então, o TBPN.
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pesquisa e, também, pela versatilidade e pela adaptabilidade dessa prática artística em face das transformações ocorridas ao
longo do tempo nesse estado. É notório o resultado dessas iniciativas no estado da arte do teatro de João Redondo no RN.

Cabe fazer um parêntesis aqui sobre essa questão dos festivais de Teatro de Bonecos, assim como os festivais – mais recentes
– de cultura popular, onde os Mamulengos, Babaus, Joãos Redondos e Cassimiros se apresentam. São momentos de grande
importância para a discussão de questões que envolvem essa arte, seja nas suas vertentes erudita ou popular. Os encontros
e seminários continuam acontecendo regularmente no Brasil, serviram ao propósito de difundir o mais amplamente possível
a iniciativa do Registro do TBPN e servirão, certamente, para as iniciativas de salvaguarda dessa arte.
É muito gratificante constatar, por exemplo, que os primeiros encontros de Babau e de João Redondo realizados no ano
de 2009, sob a iniciativa do Iphan, renderam frutos e vêm sendo replicados, em outras edições – com novas visões mas
estrutura semelhante – desta vez por iniciativa dos próprios bonequeiros, das associações de Teatro de Bonecos, de grupos
envolvidos com a valorização e apoio ao teatro popular etc. Ou seja, por iniciativa da própria sociedade. Assim, as redes de
brincantes e de interessados no TBP têm se ampliado significativamente, dentro da perspectiva daqueles que fazem essa
arte e esse brinquedo acontecer.

CONTINUIDADE HISTÓRICA – TRADIÇÃO E TRANSFORMAÇÕES NO TBPN
Logo nos primeiros momentos de definição do escopo e da abrangência da pesquisa e dos estudos exigidos à instrução do
processo de Registro do TBPN, um aspecto chamou imediatamente a atenção de todos os envolvidos nessa dinâmica: qual o
recorte a ser dado dentro do próprio campo do Teatro de Bonecos Popular e como evidenciar uma aparente dicotomia que
já se podia observar no campo em questão. O que se colocava, aqui, era a constatação da coexistência de grupos distintos
de bonequeiros e brincantes, com características socioculturais diferenciadas, uma delas fortemente ancorada na tradição
e uma outra, de bonequeiros mais jovens, com vivências distintas e formas diferentes de fazer seu Teatro de Bonecos. Entre
estes dois polos, podia-se visualizar uma gama bastante extensa de possibilidades diferenciadas de agrupamento. Mas,
ainda assim, era possível reconhecer nesses dois conjuntos, e naqueles intermediários, aspectos comuns que identificavam
e nos remetiam ao mesmo bem cultural de que trata este processo de Registro.
Assim, ao se considerar a opção de documentar apenas o segmento mais tradicional desse saber-fazer, se perderia a
dinâmica de sua transformação e sua adaptação a novas realidades, limitando o conhecimento do próprio bem em sua
evolução. Decidiu-se, então, fazer a distinção das inúmeras nuances dos saberes e práticas do Teatro de Bonecos Popular,
encontradas durante todo o processo de documentação e pesquisa, por meio das diferentes formas de transmissão desses
saberes, classificadas – para efeito de compreensão de nosso objeto de trabalho – em três categorias distintas.
Na primeira delas, considerou-se a transmissão realizada da forma estritamente tradicional, em que um aprendiz, oriundo
da própria comunidade à qual pertence o mestre bonequeiro, passa a conviver com esse artista, participar das atividades
relacionadas ao Teatro de Bonecos e, dessa forma, vai progressivamente incorporando esses saberes até se transformar, ele
mesmo, em um bonequeiro. São muitos anos de convivência e prática para “formar” um bonequeiro. E essa forma acontece,
quase sempre, no âmbito da própria família (linhagem familiar). Esse novo bonequeiro irá repetir, provavelmente, a maior parte
dos ensinamentos de seu mestre; poderá inclusive herdar seus bonecos, empanada e outros equipamentos. Poderá herdar,
inclusive – se se revelar um artista de qualidade – o público desse mestre, quando ele não estiver mais praticando.
Essa forma de “classificação” possibilita a identificação de linhagens tradicionais de bonequeiros, o que vem sendo feito
por estudiosos da matéria e, no caso do trabalho realizado para a instrução deste processo, permitiu sua ampliação com a
incorporação de bonequeiros mais novos nessas redes de transmissão.
Na segunda categoria sugerida, o candidato a aprendiz seguiria os mesmos passos e as mesmas regras do anterior (a forma
mais tradicional de transmissão), porém o mestre estaria aceitando como aprendiz alguém de fora de sua comunidade
de origem. Alguém, portanto, que traria em sua bagagem outras experiências de vida, diferentes visões de mundo e
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novos códigos e entendimentos que, no contato com a experiência do mestre bonequeiro, poderia resultar em algo novo
e diferente, em novas propostas, novas formas de fazer. Neste caso, temos uma experiência de imersão no cotidiano do
mestre por meio de vivências temporárias.
Finalmente, uma terceira categoria agruparia aqueles que, como artistas, atores, amantes do Teatro de Bonecos, buscam
na forma e na linguagem tradicional elementos e conteúdos para seu fazer teatral. Em releituras e reinterpretações, se
apropriam e transformam elementos tradicionais, trilhando novos caminhos; mas, ainda assim, mantendo elementos
essenciais do Teatro de Bonecos Popular.
Essa possibilidade trouxe tranquilidade à equipe de trabalho, no sentido de que não seria feito nenhum juízo de valor em
relação aos diferentes grupos praticantes do TBPN, nem uma “classificação” que pudesse excluir alguns deles a partir de um
“entendimento” externo, no caso, dos pesquisadores envolvidos. O Registro, como instrumento da política de salvaguarda,
é includente e não atribui valor a partir da perspectiva do pesquisador, do especialista, ou do agente externo, seja público
ou não. Diferentemente do Tombamento, utilizado para a proteção de bons de natureza material, o Registro referenda os
valores e sentidos que a própria comunidade detentora ou produtora atribui ao bem. Não é, portanto, “o outro” quem dirá
o que e como se deve preservar.
Dessa maneira, a riqueza e a diversidade das formas teatrais populares, na região pesquisada, encontram-se contempladas,
suscitando novos estudos e maiores aprofundamentos.
Outro aspecto notável, e que também está relacionado às novas formas de fazer o TBPN, tem fundamento em seus
territórios de ocorrência, ou seja, nas áreas rurais ou pequenas cidades do interior do Nordeste e, em contraposição,
em áreas urbanas, regiões metropolitanas, caracterizando contextos socioeconômicos e culturais extremamente diversos.
Transformações que tiveram lugar, pela necessidade de adaptação de uma prática a novas condições, a uma realidade
que também se transformava, exigindo mudanças, de uma forma mais “processual”. Portanto, coexistem com rupturas
provocadas por situações extremas, que paulatinamente vêm destituindo o Teatro de Bonecos Popular mais tradicional dos
elementos que o enriquecem e lhe dão sentido.
Estes são temas de discussão que, certamente, deverão ser ampliados e aprofundados nos procedimentos de salvaguarda do
TBPN, indispensável para a definição de ações adequadas ao apoio e o fomento dessa forma de expressão, sua continuidade
e a sustentabilidade de seus praticantes.
Considerando-se todos os fatores acima relacionados, podemos dizer que há um contraste entre estes dois grupos:
os mais velhos segregados em suas comunidades, enquanto os mais novos articulam-se em novos contextos
e configurações. Estas diferenças estão relacionadas a alterações nas formas de produção, de apresentação e
de circulação do TBPN calcadas em estruturas mais tradicionais e que influenciam na configuração do Bem na
atualidade. Passamos, então, a analisar alguns aspectos que nos parecem fundamentais nestes processos de
rupturas e mudanças.70
Por contingência, e por necessidade de sobrevivência, o mamulengo passou a se apresentar em escolas, ou para um
público infantil, predominantemente. No entanto, o TPBN é um teatro para adultos, por todas as suas características – pela
temática, pelo tom, ambientação, conteúdos, diálogos, duplos sentidos e sutilezas, direcionados especificamente para o
entendimento do adulto. Com isso, toda a forma do teatro passa por uma revisão quando o público é infantil. Mesmo em
ambientes adultos, os “sentidos” e a simbologia desse tipo de teatro não são apreendidos, nem compreendidos pela plateia
– mais sofisticada e exigente, não encontra afinidades com nenhum dos aspectos que caracterizam essa forma teatral.
Outro aspecto importante a se considerar diz respeito à transmissão dos saberes relacionados à confecção de bonecos.
Oficinas e workshops, de curta duração, não têm o potencial de oferecer ao aprendiz informações suficientes sobre essa
forma teatral, em sua abrangência e sua plenitude. Não há como formar um bonequeiro em um curso de fim de semana,
nem mesmo em um mês ou um ano.
Assim, o que é possível, é realizar o repasse de técnicas de confecção de bonecos, dos aspectos artesanais, estéticos,
plásticos e funcionais desse saber em cursos e oficinas de curta duração. Mas não se deve criar a ilusão ou falsas promessas

70. Dossiê interpretativo, p. 80.
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de que estão sendo formados bonequeiros. O exercício da arte do Teatro de Bonecos é complexo, inclui o domínio de
aspectos e elementos diversos e, no caso do Teatro Popular, incorpora ainda saberes específico, que dizem respeito à
tradição propriamente dita. É pelo conhecimento e pelo domínio dos elementos tradicionais do Teatro de Bonecos Popular,
é a partir, portanto, dessa base mais sólida, que se pode dar continuidade à própria tradição ou, ainda, criar o novo. Uma
formação para o mercado, que não considere nem mesmo os aspectos, elementos e linguagens do teatro, como expressão
artística, em hipótese alguma deve ser incentivado.

Foto:
Acervo Prefeitura de
Aracati, 2018.

Há quem considere, entre estudiosos e pesquisadores, que a forma tradicional e original do TBPN tende ao desaparecimento.
Isso pelas transformações que vêm ocorrendo da sociedade e nos espaços/redutos territoriais onde essa arte ainda sobrevive,
e diante da cultura do espetáculo e do processo de globalização em andamento no mundo inteiro; mais ainda, o Brasil
deixou de ser predominantemente rural, para se tornar primordialmente urbano. É nas periferias urbanas onde esta forma
de teatro permanece, com todas as adaptações que sofre nessa tentativa de adequação a novos ambientes, novos públicos,
temáticas, formas contratuais etc., bens culturais passíveis de transformações ou mesmo extinção de sua atual forma
tradicional, “quando em algum momento e lugar, um desses folguedos tem desarticulada a chave de suas significações,
isto é, quando o seu sentido escapa à memória dos brincantes e, particularmente, do mestre, ele entra em processo de
extinção (p. 34)”.71
Não temos como avaliar a extensão dessas possibilidades, mas temos como buscar manter e valorizar essa arte que está
viva, e que demonstra grande vigor, seja em sua capacidade de transformação e adaptação quanto na persistência dos
artistas populares que se situam, ainda, à margem das polícias públicas de apoio às manifestações da arte e da cultura de
nosso povo. Novas formas de sobrevivência dessa arte podem ser encontradas, novas alternativas para a sustentabilidade
desse saber-fazer.
O mais importante, neste momento, é aprofundar o conhecimento disponível sobre o tema e, fundamentalmente,
reconhecer, garantir a dignidade e dar o apoio necessário aos mestres tradicionais que lutam para manter viva sua arte.
“É imprescindível valorizar, conservando-se, os mamulengueiros ainda existentes. Dar-lhes condições de continuar sua
arte milenar e ao mesmo tempo tão atual, tipicamente nordestina [...]”.72

71. Citação de Oswald Barroso (GREINER; BIÃO, 1998, p. 34), em Cassimiro Coco de cada dia, de Ângela Escudeiro.
72. JASIELLO (2003, p. 57).
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O TBPN se transforma, com efeito. Identificamos na pesquisa vários elementos e aspectos de mudança e transformação.
Poucos mestres e/ou grupos mantêm a forma tradicional – mesmo assim, apenas em alguns ambientes específicos. Mas
a frequência de suas apresentações vem caindo progressivamente. E em seu lugar aparecem grupos que se utilizam da
linguagem do Mamulengo, recursos e elementos dessa forma teatral, para apresentar seus espetáculos – aqui, já entendidos
como espetáculos, em que o público não tem mais aquela (identificação) relação de identidade e de simbiose que acontece
no brinquedo original. O público participa, mas não “vive” a brincadeira, de forma intensa e totalmente “entregue” como
ocorria, há tempos atrás, nos sítios e nas fazendas.
O processo de transmissão, que ocorria na forma oral e no âmbito familiar, muitas vezes, já encontra dificuldades para
acontecer. Os filhos de mestres brincantes preferem outras ocupações de maior prestígio e maiores ingressos, nas cidades e
não no campo, mesmo que nem sempre essa “troca” seja vantajosa em termos de status e financeiros.
Muitas mudanças aconteceram e continuam acontecendo em relação à temática das apresentações, da linguagem adotada,
do tempo de apresentação e formato, da redução de participantes, formas de contrato, utilização de novos recursos, novos
elementos e novos materiais, diferentes formas de aprendizado dos saberes e práticas que integram esse universo etc. Nem
todas as mudanças podem ser consideradas “ruins”. Mas, em seu conjunto, começam a configurar práticas e saberes novos
e diferentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta forma de expressão, realizada primeiramente por artistas populares, apresenta-se como um patrimônio cultural
de enorme relevância, tanto no que diz respeito aos seus aspectos estéticos inseridos no campo da linguagem
teatral, da música, das artes visuais, quanto em relação aos sentidos que produzem nas e pelas comunidades que
a compartilham, sejam elas pertencentes às pequenas localidades interioranas dos estados nordestinos ou aos
grandes centros urbanos.
O Brasil é o único país das Américas que apresenta um patrimônio desta natureza, ou seja, uma tradição teatral
encenada com bonecos; realizada por artistas populares; que perdura no tempo; profundamente enraizada na vida
social e que, ainda hoje, encontra e produz sentidos nas comunidades.73

Anotamos aqui algumas características de caráter geral referente ao Teatro de Bonecos Popular do Nordeste como forma
de expressão e como linguagem teatral, comuns às suas diferentes versões regionais ou variantes:
> Realizado no chão, geralmente ao ar livre, prescindindo de um espaço especial para acontecer;
> Participação ativa dos espectadores;
> Não linearidade na dramaturgia;
> A apresentação é composta por várias cenas, ou passagens, que prescindem de conexão entre si e de um tempo
determinado para acontecer;
> Utilização de bonecos que seguem referências universais enquanto tipos humanos;
> Não realismo da apresentação, baseada no absurdo, na comicidade e no improviso;
> Alternância na utilização da dança e da música dentro de uma representação estilizada;
> Seus atores não são profissionais, no sentido estrito do termo;
> A transmissão dos saberes é realizada por tradição oral;
> Circunscrição aos parâmetros da tradição (códigos comuns); as apresentações falam de seu universo sociocultural,
compartilhado por bonequeiro e público.

73. Dossiê Interpretativo, p. 175.
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DIRETRIZES DE SALVAGUARDA
Dentro do universo do TBPN, ao pensarmos em sua salvaguarda, podemos destacar dois aspectos ou
elementos fundamentais:
1.

A questão da documentação histórica sobre o mesmo, dando conta de suas origens, tradições
e continuidade ao longo do tempo, o que nos remete aos documentos e acervos existentes,
suas condições de guarda, conservação e acesso. Aqui nos referimos aos documentos textuais,
videográficos, gravações, fotografias etc. sobre essa prática e seus mestres, assim como aos acervos
de bonecos, empanadas (toldas, tendas) e objetos de cena produzidos e utilizados por eles;

2.

A prática propriamente dita do Teatro de Bonecos Popular, os conhecimentos que envolvem
seu exercício – onde se destacam o artista, o brincante, o bonequeiro, suas técnicas e saberes
específicos, sua criatividade, além de seu material de trabalho, as matérias-primas exigidas e todos
os elementos/aspectos que caracterizam esse universo sociocultural.

Assim, as diretrizes de salvaguarda seguem essa orientação. Uma terceira vertente diz respeito a
questões que surgiram durante os procedimentos de instrução do processo de Registro, pendências
que não puderam ser resolvidas ou atendidas, mas que foram entendidas como importantes e
necessárias para aprimorar o conhecimento e a instituição de políticas públicas em relação ao bem
cultural em questão.
Todas as diretrizes indicadas neste processo de Registro resultam das discussões travadas em
fóruns diversos sobre o TBPN, seja no âmbito da instrução deste processo de Registro – envolvendo
pesquisadores, associações e instituições afins, bonequeiros e outros “profissionais” envolvidos nesse
saber-fazer.
Assim, no tocante à complementação e à otimização da documentação produzida no âmbito do
processo de Registro, recomenda-se:
> Incentivar a produção de conhecimento sobre o TBPN – pesquisa de fontes históricas,
aprofundamento da trajetória do Teatro de Bonecos no Brasil e realização de estudos e
levantamentos em regiões nas quais não se têm, ainda, uma densidade de pesquisas realizadas.
No tocante a este último pormenor, citamos como exemplo a necessidade da realização de
inventários e pesquisas sobre a prática do Teatro de Bonecos na Região Meio-Norte do país,
incluindo o Piauí e o Maranhão;
> Complementação de material bruto de filmagens com: entrevistas de pessoas de destaque
no campo do Teatro de Bonecos Popular, que possam contribuir para uma atuação mais
efetiva em relação à salvaguarda desse patrimônio ou, ainda, que se destacam na produção
de conhecimento sobre o TBPN; gravações de apresentações de Teatro de Bonecos Popular
em seus contextos mais tradicionais, o que não pôde ser realizado durante a instrução deste
processo. Essa complementação permitirá a edição de novos materiais de divulgação e difusão
do TBPN, em formatos diferentes dos vídeos de Registro;
> Edição do material bruto existente sobre cada um dos bonequeiros documentados durante
a instrução do processo, produção de DVDs referentes a cada um deles e sua devolução – em
quantidade a ser definida – para eles. Esse material servirá, a cada bonequeiro, para comprovar
sua participação no processo de Registro e, também, como material de divulgação de sua arte;
> Otimização, tratamento, copiagem e adequação no acondicionamento da documentação do
processo de Registro, viabilizando também seu acesso e sua consulta. A documentação produzida durante a instrução deste Processo deverá estar disponibilizada em cada uma das Superintendências do Iphan abrangidas pela pesquisa, na área central do Iphan e junto aos parceiros
no processo.
Foto: Bruno Castro, 2019.
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Foto: Acervo Prefeitura
de Aracati, 2018.

Quanto às demais diretrizes, estas se encontram relacionadas em detalhes no Dossiê Interpretativo,74 e se referem aos itens
a seguir:
> Ações voltadas para os brincantes;
> Produção e circulação dos brincantes;
> Sustentabilidade da prática;
> Acervos e documentação;
> Intercâmbio;
> Transmissão de saberes;
> Participação em editais (instrumentalização/ampliação dos editais);
> Propostas dos jovens bonequeiros.

74. Consultar as páginas 170-173.
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CONCLUSÃO
O Registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste – Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro –, como
Patrimônio Cultural do Brasil e sua inscrição no livro Formas de Expressão, justifica-se considerando a originalidade e
a tradição dessa expressão cênica, repassadas de mestre para discípulo, de pai para filho, de geração para geração.
Uma tradição que revela uma das facetas da cultura brasileira, em que brincantes, através da arte dos bonecos,
encenam histórias apreendidas na tradição que falam de relações sociais estabelecidas em um dado período da
sociedade nordestina e de histórias que continuam revelando seu cotidiano, através dos novos enredos, personagens,
música, linguagem verbal, das cores e da alegria que são inerentes ao seu contexto social.75
Toda a documentação produzida e coletada durante esse período foi juntada ao processo de Registro, e sua relação – na
forma de anexos e apensos ao processo em tela – encontra-se discriminada em anexos a este Parecer Técnico. A produção
de conhecimento denso sobre o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, sistematizado nos relatórios finais de etapas
produzidos e no Dossiê Interpretativo, incorpora informações disponíveis na bibliografia básica e referencial existente sobre
o tema e atualiza informações sobre o estado da arte do universo do TBPN no país. Este conjunto reflete momentos
distintos da trajetória do TBPN, possibilitando observar as mudanças e transformações ocorridas ao longo do tempo, além
das diferenças entre as variantes do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, em contextos específicos.
Assim, por atender às diretrizes da Política Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial, priorizando regiões historicamente
pouco assistidas pela ação governamental; demandas originárias de contextos culturais situados historicamente à margem
dos processos hegemônicos; e bens culturais em risco de desaparecimento; 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 e da singularidade, na forma como se estrutura e se desenvolve, com elementos
próprios, específicos; e da unidade, na recorrência das expressões em contextos diferenciados; por ser esta forma de
expressão um elemento fundamental para a construção e afirmação da identidade cultural nordestina e brasileira, dado seu
papel agregador e que legitima suas práticas cotidianas; por ser uma referência cultural dinâmica e de longa continuidade
histórica, referendada na tradição e em constante recriação; por se tratar de manifestação artística e cultural com grande
paralelismo, na história da humanidade, com outras formas de Teatro de Bonecos Popular praticados em contextos
históricos, geográficos e culturais singulares e distintos entre si; por se encontrarem suficientemente apresentados – na
documentação que consta do processo de Registro, no conhecimento produzido e neste Parecer – os argumentos que
permitem fundamentar a decisão quanto à pertinência do Registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste – Mamulengo,
Babau, João Redondo, Cassimiro Coco, no Livro das Formas de Expressão, somos favoráveis ao seu reconhecimento como
Patrimônio Cultural do Brasil.

Foto: Alice Lira,
2019.

É este o nosso Parecer.

Brasília, 23 de outubro de 2014
Claudia Marina de Macedo Vasques
Arquiteta – Técnica IV
De acordo. À Coordenadora-geral da CGIR, para os demais encaminhamentos.
Em 23 de outubro de 2014
Diana Dianovsky
Coordenadora de Registro
De acordo. À Diretora do DPI, para os demais encaminhamentos.
Em 23 de outubro de 2014
Mônia Silvestrin
Coordenadora-geral de Identificação e Registro

75. Dossiê Interpretativo, p. 176.
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

O

Teatro de Bonecos Popular do Nordeste Mamulengo, Babau, João Redondo, Cassimiro Coco é bem cultural
de natureza imaterial que merece reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil a ser inscrito no Livro de
Registro das Formas de Expressão, tendo em vista sua continuidade histórica e sua relevância nacional para a
memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira.

Foto:
Bruno Castro, 2019.

Adoto como Relatório o Termo de Referência que compõe o “Dossiê do Registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste
Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro Coco”, elaborado por equipe coordenada pela Professora Doutora
Izabela Brochado.
Apenas por economia de tempo destaco aqui alguns pontos daquele Dossiê Interpretativo.
O pedido de Registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste foi solicitado pela ABTB (Associação Brasileira de Teatro de
Bonecos – Centro Unima – Brasil), em 2004.
A ABTB, entidade que congrega bonequeiros de várias regiões do Brasil, fundada em 1973, deu entrada com o pedido sob
o título de “Mamulengo – Teatro Popular de Bonecos Brasileiro como Patrimônio Imaterial”, dentro dos parâmetros técnicos
e acompanhamento do Iphan.
A instauração deste processo respondeu ao alerta de pesquisadores, professores e artistas do Teatro de Bonecos, que
destacaram a urgência de ações de Registro, inventário e salvaguarda desta manifestação da cultura popular brasileira
que, a partir da década de 1980, vem sofrendo forte declínio em suas formas tradicionais de produção e circulação. A partir
da solicitação e compreendendo o Teatro de Bonecos Popular em seus aspectos mais amplos, a começar pela variedade de
suas nomenclaturas, diferenças estéticas e referências múltiplas, foram realizadas reuniões com o intuito de se estabelecer
delimitações de objeto, territorial e de nomenclatura para a realização do inventário. Após extensos debates, chegou-se à
conclusão de que o foco do processo de Registro deveria ser o Teatro de Bonecos de cunho popular praticado na região
Nordeste, considerando a extrema vulnerabilidade em que se encontram os seus produtores e, consequentemente, essa
forma de expressão cênica presente há mais de dois séculos no Brasil. Nesse contexto, inserem-se, primordialmente, os
brincantes que aprenderam e aprendem por linhagem “familiar”, ou seja, que estão inseridos na própria comunidade e/ou
grupo social do seu mestre e que se tornam bonequeiros por contato constante com a linguagem e pelos bens associados
de herança vivencial e cultural. Esta distinção deu-se uma vez que foi identificada a existência de outras duas categorias:
a) aquele que aprende com um ou mais mestres e que se apropria dos elementos de linguagem das formas tradicionais,
incorporando-as nos seus espetáculos, mas que, diferentemente do primeiro grupo, vem de fora da comunidade grupo
social do mestre, ou seja, aprende por vivência temporária, passando a formar seu próprio grupo e brincadeira; b) aquele
que se apropria de certos elementos de linguagem das formas tradicionais, passando a incorporá-los nos seus espetáculos
a partir de releituras. Neste caso, não apresenta vínculo permanente com as formas populares tradicionais, usando-as de
forma descontinuada.
Compreendeu-se, entretanto, que essas categorias de enquadramento são relativas, pois há controvérsias quanto ao próprio
brincante se reconhecer ou não pertencente a uma dada categoria a qual ele se vê, ou não, incluso, ou mesmo quanto
ao olhar preciso/impreciso do pesquisador ao enquadrá-los em uma. No entanto, delimitar estas categorias é reconhecer
que há determinadas particularidades que devem ser consideradas, principalmente em se tratando de estabelecer recortes
necessários. No contato direto e na observação do universo: de cada brincante, dos elementos de sua brincadeira, dos
seus processos de aprendizagem e, sobretudo, da relação que cada um tem com seu fazer, foram sendo identificadas e
confirmadas diferença.
No entanto, durante a instrução do processo de Registro, priorizaram-se os brincantes inseridos na primeira categoria, em
que predomina a tradição da transmissão oral, de mestre para discípulo, dentro do mesmo universo cultural. No entanto,
brincantes pertencentes às outras duas categorias, e que foram identificados durante o processo de Registro, foram

149

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL
Foto:
Jeferson Hamaguchi,
2019.

igualmente documentados. Assim, pretendeu-se “cobrir” e referenciar esse universo mais amplo do Teatro de Bonecos
Popular do Nordeste, seja sob a perspectiva do mais “tradicional”, seja pela “contemporânea”, com as transformações das
condições de vida e de trabalho nas regiões originárias desses mestres, ou pelo deslocamento dessa forma de expressão (o
TBPN) para as áreas urbanas, do Nordeste ou fora dele, como no caso de Brasília, por exemplo.
Em relação à delimitação territorial, priorizaram-se os estados da região Nordeste com maior ocorrência do Teatro de
Bonecos Popular na atualidade, ou seja, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, também pela necessidade
de limitar o recorte da pesquisa, para fins de Registro, considerando que este não implica nem exige a pesquisa exaustiva.
Uma vez que o TBPN pode ser encontrado também em outras regiões do Centro-Sul do país, devido ao deslocamento
das populações nordestinas para os grandes centros urbanos, a inserção do Distrito Federal na instrução do processo de
Registro se deu como um estudo de caso, considerando a grande quantidade de bonequeiros existentes na capital, o que
possibilitou a percepção da forte assimilação e da releitura do Teatro de Bonecos Popular em contextos diferenciados, uma
vez que a maioria deles se encaixa na categoria “b”, ou seja, aquele que se apropria de certos elementos de linguagem das
formas tradicionais passando a incorporá-los nos seus espetáculos a partir de releituras.
Outra importante definição foi a alteração da denominação do bem cultural objeto do pedido de Registro. Como indicado
acima, quando da solicitação do Registro pela ABTB em 2004, o título do projeto apresentado foi “Mamulengo – Teatro
Popular de Bonecos Brasileiro como Patrimônio Imaterial”. Quando do início da instrução do respectivo processo de Registro,
efetivado em 2008, optou-se por alterar a nomenclatura para “Teatro de Bonecos Popular do Nordeste: Mamulengo,
Babau, João Redondo e Cassimiro Coco”. Esta decisão, tomada conjuntamente a partir de discussões e reflexões entre a
ABTB, o Iphan e os especialistas no tema, alguns dos quais foram posteriormente incorporados ao processo de pesquisa, foi
decorrente da generalização do termo “Mamulengo”, que passou a designar, de forma genérica, as diversas expressões de
Teatro de Bonecos Popular do Nordeste e não apenas a de Pernambuco, como é a sua denominação original.
Importante argumento para tal alteração diz respeito aos mestres bonequeiros que não denominam a sua brincadeira de
“Mamulengo” e não se reconhecem como “mamulengueiros”, entre os quais estão a maioria dos brincantes da Paraíba, do
Rio Grande do Norte e do Ceará, uma vez que nesses estados o Teatro de Bonecos recebe diferentes denominações. Chico
Daniel, bonequeiro potiguar já falecido, disse que só em 1979 é que ele se deparou com a denominação Mamulengo. Seu
filho, Josivam, 47 anos, também bonequeiro, ao abordar esta questão reafirma a fala do pai: “Aqui no Rio Grande do Norte
se chama João Redondo, entendeu? Lá em Recife é Mamulengo, aqui a gente chama às vezes Mamulengo, mas a tradição
Mamulengo é do Pernambuco, é pernambucana. Aqui é João Redondo”.
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O sentimento de pertencimento e a manutenção da diversidade foram fundamentais para a redefinição do título do projeto
para, assim, abarcar de maneira mais aprofundada as diferentes formas do TBPN.

Foto:
Acervo Prefeitura de
Aracati, 2018.

Acredita-se que esta generalização se deu, principalmente, devido à propagação do termo advinda dos livros
publicados sobre o tema, Fisionomia e espírito do mamulengo, de Hermilo Borba Filho (1966) e Mamulengo: um
povo em forma de boneco (1977), de Fernando Augusto dos Santos. A equipe de pesquisa do Rio Grande do Norte
aponta ainda que o termo Mamulengo teria sido disseminado no estado através dos Festivais da Fundação José
Augusto (FJA), na década de 1970. [...]
Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro Coco são denominações para o Teatro de Bonecos Popular praticado na
região Nordeste, cujos nomes estão relacionados respectivamente aos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte e Ceará. O Cassimiro Coco também pode ser encontrado em algumas regiões do Piauí e do Maranhão, e Mamulengo
é o termo mais comumente utilizado nos estados do Centro-Sul do país, incluindo o Distrito Federal, para designar o Teatro
de Bonecos de cunho popular com influências do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste (TBPN).
Além de estarem relacionadas aos locais de suas produções, as diversas nomenclaturas indicam também especificidades
ligadas à estrutura da “brincadeira”, terminologia utilizada pelos mestres bonequeiros e pelo público para designar o
espetáculo, o evento teatral. Importante ressaltar que, em regiões fronteiriças, terminologias e características se misturam,
são zonas intermediárias nas quais as diferenciações não são evidentes.
O TBPN pode ser realizado por um grupo de artistas ou por apenas um sujeito. O grupo pode ter um nome, como
Mamulengo Riso do Povo (Mestre Zé de Vina, Lagoa de Itaenga, PE), ou pode ser indicado com o nome artístico do mestre,
como Gilberto Calungueiro (Gilberto Ferreira de Araújo, Icapuí, CE).
Um grupo significa a conjunção de um determinado conjunto de artistas (que poderá ser apenas um) e o conjunto de
elementos que compõem a sua apresentação em cena, desde o seu repertório de personagens e de situações dramáticas,
música, entre outros; até os suportes físicos relacionados a ela.
A apresentação é denominada “brincadeira”, e “brincar” é o termo que corresponde a atuar ou estar em cena se
apresentando. O Mestre é o “dono” da brincadeira e de todos os materiais (tolda, acervo de bonecos, entre outros) que a
compõem. Somado a isso, ele é também o artista que tem mais experiência e maiores conhecimentos específicos dentro
da brincadeira. Quando o grupo possui mais de um integrante, é comum que os outros cumpram os seguintes papéis: o
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contramestre – é o que atua junto com o Mestre dentro da empanada manipulando os bonecos, algumas vezes fazendo
cenas completas, sozinho ou com um ajudante; o ajudante (ou os ajudantes) – uma pessoa, muitas vezes um menino
que acompanha o grupo e que aceita a função de auxiliar dentro da tolda, principalmente no manuseio dos bonecos;
um brincante que fica do lado de fora da tolda e, entre outras especificidades de atuação, responde às solicitações dos
personagens bonecos, como um intermediador entre a cena e o público; e os tocadores ou folgazões – músicos que
compõem uma pequena orquestra e que cumprem, principalmente, a função de executar o acompanhamento musical
da cena.
A presença destes artistas na formação de um grupo varia bastante. Alguns grupos apresentam uma formação “completa”
como a descrita acima, outros com apenas o Mestre e um ajudante; o Mestre, um ajudante e um músico; entre outros.
Além disso, há grupos com formação mais fixa e constante, enquanto outros são bastante variantes. Na região da Zona da
Mata de Pernambuco, é comum que os grupos possuam até seis integrantes, enquanto no Distrito Federal o mais comum
é o bonequeiro brincar sozinho.
Há pesquisadores que indicam que o Teatro de Bonecos de cunho popular teve no Nordeste origem em Pernambuco,
advindo dos presépios de Natal trazidos pelos padres franciscanos em meados do século XVII. Ao longo do tempo, estas
cenas que representavam o nascimento de Cristo foram se secularizando a partir da mescla com outras expressões da
cultura nordestina, como o Bumba Meu Boi, o Cavalo-marinho e o Pastoril. Também contribuíram para a sua diversificação
os “dramas populares”, os palhaços circenses e os espetáculos de Teatro de Bonecos de companhias e artistas ambulantes
que percorriam o país. Como será abordado posteriormente, a influência destas expressões culturais nordestinas é visível
nos enredos, personagens e músicas, entre outros, do TBPN, o que indica uma realidade em que as brincadeiras populares
se entrelaçam e se articulam. Os bonequeiros são, frequentemente, também brincantes de outras modalidades, o que
acaba se refletindo no TBPN.
Interessante notar que o termo “Presepe” era utilizado para designar “Teatro de Bonecos”, e “Chico Presepeiro” era o
nome artístico de um dos mais antigos mamulengueiros de que se tem referências em Pernambuco.
O Teatro de Bonecos que se desenvolveu no Nordeste sofreu forte influência das culturas africanas e indígenas, Em
Pernambuco, por exemplo, é comum ver apresentações em que aparecem caboclos, com suas danças e cantos, ou mesmo
cenas nas quais bonecos são curados por mães de santo e pajés, numa referência às religiosidades africana e indígena.
Percebem-se, também, influências das tradições de bonecos populares da Europa, como o Pulcinella italiano, os Robertos
portugueses e o Punch inglês. Nessas tradições, assim, como no TBPN, os protagonistas, sempre identificados com as
camadas populares, lutam contra diversos tipos de autoridades (soldados, padres, ricos fazendeiros), evidenciando sua
valentia e sua coragem.
Em relação às etimologias das nomenclaturas, nota-se que João Redondo e Cassimiro Coco são homônimos de personagens
presentes nos espetáculos, sendo o último um personagem negro e pobre e um dos protagonistas do Teatro de Bonecos no
Ceará. Já o primeiro aparece como um rico fazendeiro, ou um capitão de cor branca, presente no Teatro de Bonecos do Rio
Grande do Norte, no Babau paraibano e no Mamulengo pernambucano. Por outro lado, as etimologias de Mamulengo e
Babau, por não serem tão evidentes, contam apenas com algumas hipóteses apresentadas por estudiosos.
Borba Filho (1987, p. 69) aponta duas hipóteses para o termo “Mamulengo”: uma possível corruptela de “Mané Gostoso”,
um dos personagens do Bumba Meu Boi e nome dado a um a tipo de boneco “de engonço com movimentos nas pernas
e nas mãos”, sendo
Mann diminutivo de Manuel [...] juntando-se o sufixo lengo de lengo-lengo, corruptela de lenga-lenga. A segunda,
Borba Filho relaciona a palavra à “brincadeira do molengo” que, segundo ele, existem algumas indicações que
este termo era designado para se referir à brincadeira de Mamulengo. Simões e Neto, seguindo a trilha de
Borba Filho, indicam “mamu” como uma possível derivação de “mão” e “lengo” de “molengo”, assim o termo
“mamulengo” poderia significar “mão mole”. Esta designação “mão molenga” reflete uma habilidade fundamental
do mamulengueiro, uma vez que para manipular os bonecos é necessário ter a “mão molenga”.
A técnica mais comumente utilizada no TBPN é a de luva, ou seja, os bonecos têm cabeça e mãos de madeira e o corpo
de pano, vazio como uma luva, que durante a apresentação passa a ser preenchido e animado pela mão do bonequeiro.
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Ainda sobre o termo “mamulengo”, Brochado (2005, p. 5) aponta uma possível derivação da palavra Bantu “malungo”,
que significa “companheiro, camarada” ou “irmão de criação”:
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Nei Lopes afirma que o termo “mamulengo” é derivado do termo kikongo mi-Lengo que significa “maravilha, milagre”.

Além da semelhança fonética dos termos “Mamulengo” e “Malungo”, podemos levar em conta o paralelo entre
o significado da palavra Bantu, e o significado simbólico que os bonecos têm para os seus criadores, uma vez que
muitos bonequeiros nordestinos se referem a eles como “meus amigos”, “meus irmãos” e “meus filhos”.
Em relação ao vocábulo “Babau”, Borba Filho (1987, p. 78) indica uma relação com o “nome artístico” de um dos mais
antigos mamulengueiros de Pernambuco, Doutor Babau, que se apresentava em Recife nas primeiras décadas do século 20.
Babau é “uma figura totêmica do Bumba Meu Boi, pertence ao número das assombrações representativas do espírito dos
bichos”. Outro possível significado apontado por Borba Filho é “acabou-se”, “não tem mais remédio”.
Ao inserir o Mamulengo, o Babau, o João Redondo e o Cassimiro Coco dentro de uma única categoria, considerando-os
como um único Bem – Teatro de Bonecos Popular do Nordeste –, afirma-se que, acima de suas especificidades estão as suas
evidentes características que os unem, tanto no que se refere aos elementos de linguagem que os estruturam como forma
de expressão quanto em relação aos sentidos que produzem pelos e em seus artistas, e em seus públicos.
O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, em sua configuração tradicional, é praticado por artistas pertencentes às camadas
populares da sociedade (pequenos agricultores, pescadores e profissionais de pequenos serviços, entre outros, muitos dos
quais semianalfabetos), e a elas preferencialmente se destina. Apresenta forte conexão com outras expressões culturais das
localidades/região de sua produção e grande interatividade com o público que reconhece seus elementos e coparticipa da
construção da brincadeira, dialogando com propostas familiares de encenação. Esse teatro tem como objetivo final a diversão,
o riso, sendo esta uma característica fundamental para se designar a qualidade de um Mestre bonequeiro e de sua brincadeira.
Em relação aos elementos de linguagem que o constitui como expressão artístico cultural, pode-se dizer que o TBPN, nas
suas diversas formas, abrange um corpo bem definido de personagens que encenam enredos curtos (cenas ou passagens,
como se referem os bonequeiros) que servem de guia para o Mestre improvisar, tendo como centro o boneco. Normalmente
esculpidas em madeira (mulungu, imburana, cedro) ou construídas com outros materiais (tecido, papelão, fibras vegetais),
as figuras apresentam grande expressividade visual e dramática. Os materiais utilizados para caracterizar os personagens
vão desde peles de animais a objetos descartáveis, com o bonequeiro lançando mão dos materiais disponíveis para a
materialização da “fisionomia e do espírito” dos bonecos/personagens.
Em geral, cada boneco representa um personagem com atributos bem definidos. Primeiramente, eles podem ser divididos
em três grupos: humanos, animais e sobrenaturais, sendo os primeiros definidos conforme gênero, raça, idade, condição
social, profissão, entre outros. Negros valentes e brigões; vaqueiros corajosos; moças jovens, bonitas e namoradeiras; velhas
luxurientas; padres sem-vergonha; policiais ridículos e fazendeiros autoritários são alguns exemplos da enorme galeria de
personagens humanos que povoam as cenas do TBPN. O boi e a cobra são os que aparecem com mais frequência entre os
animais, enquanto o diabo e a morte são os mais comuns entre os sobrenaturais.
Os personagens são, na sua maioria, personagens-tipo que expressam dilemas universais, ao mesmo tempo que se constituem
a partir dos valores e do imaginário locais, tecendo redes de sentidos comuns entre artistas e as suas comunidades. Estes
personagens integram uma galeria bem definida de tipos e são identificados pelos bonequeiros e pelo público de uma
mesma região. Alguns deles são encontrados em diferentes estados, como o Benedito e o João Redondo, outros só estão
presentes nas brincadeiras de bonequeiros de uma mesma região. Finalmente, boa parte encontra correspondência na
tipologia clássica da tradição cômica teatral, incluindo as de Teatro de Bonecos como Pukinella (Itália); Punch (Inglaterra);
Petruskha (Rússia); e Dom Roberto (Portugal), entre outras.
Como Teatro de Bonecos, os movimentos e as vozes dos personagens são realizados pelos brincantes manipuladores que,
por meio dessas figuras, contam histórias; criticam costumes; ridicularizam os fracos e as autoridades; explicitam crenças,
vícios, desejos, medos; atualizam questões antigas; e trazem à tona outras novas.
Embora veiculada por um ou mais brincantes, esta voz é coletiva, é a voz que ecoa no presente, mas que também se
constitui na tradição, em diálogos com o passado. Ela é a voz do popular, do público, que com estes artistas compartilham
da brincadeira, do jogo provisório da ilusão, que se sabe “mentira” tão verdadeira.
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Os bonecos são manipulados de baixo, com a visão do público sobre os manipuladores, bloqueada por um tecido ou
barraca, que também recebe o nome de empanada ou tolda. Este elemento pode ser extremamente elaborado, como na
Zona da Mata de Pernambuco, onde aparece como uma estrutura de madeira ricamente ornada com pinturas e tecidos
multicoloridos, ou ser um simples lençol amarrado de uma parede a outra.
Em relação à estrutura dramática, verificam-se basicamente dois tipos. A primeira apresenta um único enredo com
início, meio e fim. O mais comum narra a aventura do protagonista, um vaqueiro de cor negra, que aparece com nomes
diversos (Benedito, Baltazar, Cassimiro Coco), conforme a região ou o bonequeiro. Ele é empregado na fazenda de um rico
latifundiário (Capitão João Redondo, Coronel Mané Pacaru, Coronel Manelzinho) e, no desenrolar da brincadeira, encontra
vários oponentes, lutando com estes e, quase sempre, vencendo-os no final. Os oponentes variam, mas em geral são o
policial, o padre, o doutor (médico e/ou advogado), o bêbado ou outro valentão.
Em algumas versões, as cenas de confronto são interconectadas com pequenas cenas, sem aparente conexão com o enredo.
O segundo tipo de espetáculo apresenta uma estrutura mais episódica, composta por uma sucessão de cenas/passagens
com enredos diversos, que são selecionadas e ordenadas com o objetivo de se “montar” o espetáculo. Algumas destas
passagens apresentam um enredo completo. Outras, entretanto, são compostas por apenas uma ação, como uma cena
de dança; a passagem de um ou mais personagens que tecem algum comentário ou contam uma piada; e cantadores/
repentistas que realizam uma disputa de versos; entre outros. A maioria destas cenas faz parte do repertório tradicional e
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tem sido repassada oralmente de uma geração a outra de bonequeiros, obviamente sofrendo alterações. Entretanto, há
aquelas que são criações individuais e abordam temas atuais. Observa-se que algumas destas cenas, resultantes de processos
criativos individuais, passam a ser incorporadas por novos bonequeiros em seus espetáculos, tornando-as, também, parte
de um repertório compartilhado.
O procedimento de escolha e ordenamento das cenas nas diversas brincadeiras serve a diferentes funções. Primeiramente,
é utilizado para diferenciar uma apresentação da outra e, também, para torná-las distintas dos espetáculos de outros
mamulengueiros da mesma região e que possuem repertórios similares. Em segundo lugar, o Mestre precisa adaptar o
seu espetáculo de acordo com o contexto da apresentação (o lugar, o público, o tempo disponível para a sua realização).
Finalmente, a combinação pode ser resultante da reação do público, assim como da disposição do próprio Mestre.
Como dito anteriormente, o Mestre é aquele que comanda o espetáculo, além de ser o dono do brinquedo. É ele quem
manuseia e, em alguns casos, confecciona os bonecos. Para tornar-se um Mestre, o artista deverá ter passado por um longo
processo de aprendizado, que consiste em acompanhar outros Mestres, assistir às apresentações de outros bonequeiros,
aprender as técnicas de manipulação, conhecer as histórias e as loas de cada boneco, ser capaz de emitir diferentes vozes,
cantar, ter fôlego, ser um bom improvisador e saber provocar o riso (ALCURE, 2007).
A participação de músicos é variável, tanto no que diz respeito aos instrumentos utilizados quanto em relação à sua
própria presença no espetáculo. Pesquisas indicam que a música ao vivo era bastante comum em quase todos os estados;
atualmente, no entanto, muitos grupos optaram pelo som mecânico, sendo a razão econômica a mais relacionada a esta
transformação. Na Zona da Mata de Pernambuco, entretanto, os músicos estão presentes em quase todos os grupos – isso
devido à importância que a música tem nos espetáculos. Os músicos são em geral três e os instrumentos mais comuns são
a sanfona de oito baixos, o ganzá e a caixa.
Embora encenado com bonecos, o TBPN, em sua forma e em seus contextos mais tradicionais, não se destina preferencialmente
ao público infantil, mesmo que possa e seja assistida por ele. Aliás, esta vinculação quase imediata entre Teatro de Bonecos
e criança é bastante recente, considerando a historicidade desta expressão cênica. Zé de Tunila (80 anos), brincante de João
Redondo, reafirma esta característica ao contar que “lembra que não aceitava se apresentar em festa de aniversário de
crianças, pois os meninos atrapalhavam meu enredo”. O horário preferencial de se apresentar indicado pela maioria dos
bonequeiros é à noite para um público mais adulto. Como relatado por Manoel Fernandes (84 anos), bonequeiro do Rio
Grande do Norte, “à noite é bem melhor para fazer a brincadeira, as pessoas estão mais livres e os bonecos ficam mais
dispostos”. Nota-se, pela fala do Mestre, que os bonecos são considerados como “pessoas”, o que indica o vínculo entre o
bonequeiro e as figuras que criou. Atualmente, no entanto, por se inserir cada vez mais em espaços com crianças, o TBPN
vem passando por alterações, adaptando-se às novas circunstâncias.
Como será demonstrado ao longo deste Dossiê, o TBPN está presente em diversos contextos e circuitos, que não
necessariamente os tradicionais. Ao se referir especificamente ao Mamulengo pernambucano, mas que pode ser estendido
aos demais, Alcure (2007, p. 55), diz que:
mesmo tendo um corpo “tradicional” bem definido, que seria referendado por um conjunto fixo de personagens,
passagens, loas, cantigas, pelo aprendizado dos mestres, o mamulengo está inserido numa sociedade complexa que
articula valores múltiplos, dinâmicos e amplos. [...]
O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste acontece na relação brincante, bonecos/personagens e público, ou seja, é
uma ação comunitária, de encontro e de comunicação. Para tal, é necessário reunir pessoas diante de uma tolda e ter
as condições mínimas para a apresentação da brincadeira. Sumariamente, podemos dizer que estas são: local adequado;
condições técnicas favoráveis para se ouvir e ver os bonecos (boa luminosidade, silêncio ou amplificação sonora, seja para
o som ao vivo ou para o mecânico); e recursos financeiros para que os artistas possam, pelo menos, se deslocar até o local
da apresentação e também estarem em condições físicas favoráveis para se apresentarem. Isso envolve condições de saúde
e alimentação.
Como um patrimônio, ele está inserido na vida social de uma comunidade, articulado aos demais aspectos que a
caracterizam como tal. Ao mesmo tempo, ele está em diálogo com as formas de Teatro de Bonecos que se localizam no
campo “das artes” e que são reconhecidas como manifestações predominantemente artísticas, inseridas no contexto das
outras artes urbanas. Como essas duas “formas” (e suas variações) convivem ou entram em conflito?
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As transformações que vêm ocorrendo na sociedade brasileira se refletem diretamente nas formas e estruturas mais
tradicionais do TBPN e, como indicado pela pesquisa, estão diretamente ligadas a alterações nas formas de contrato e
nos contextos das apresentações. Alterações estas que interferem, sobretudo, no tempo de duração da brincadeira e no
tipo de público preferencial (idade e classe social), este último determinante para alterações nas temáticas, enredos e
estruturas do TBPN. Observou-se que estas modificações alteram os sentidos produzidos pelo Bem, principalmente para os
brincantes mais velhos e para seu público habitual. Ao mesmo tempo, elas imprimem novos significados e sentidos para
a prática do Teatro de Bonecos Popular em novos contextos, impulsionado pelas novas gerações e pelas necessidades do
tempo presente.
Neste processo de atualização constante pode estar a chave para a permanência do Bem, mas, também, o risco do
desaparecimento de importantes acervos materiais e imateriais, assim como de práticas e modos de fazer que, se não
forem vistos, apreciados e preservados, apontam para uma ruptura abrupta e violenta entre passado e presente, gerando
processos de descontinuidade e ignorância.
O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste deve ser compreendido como arte. Obviamente que não como “arte” na acepção
estrita do termo, como algo subjetivo, nascido do “gênio” criador e individual que caracteriza o “artista”. O TBPN, como
Patrimônio Imaterial, apresenta um caráter comunitário, resultante de seu estreito e inerente vínculo com a vivência coletiva
das práticas relacionadas à vida social. No entanto, não se pode negar o papel do mestre bonequeiro como criador,
obviamente que inserido dentro das práticas coletivas e de uma memória longa, repassada de geração a geração.
Tornar-se um bonequeiro pressupõe ter a “chama” acesa; o encantamento e o amor pelo que se faz; prazer em se aprimorar
nas técnicas e modos de fazer, dominando os elementos que o constituem como forma de expressão; e, finalmente, a plena
realização quando concretizado. A satisfação advinda do ato de realizar a brincadeira, levando alegria, provocando o riso no
público, é permanentemente reiterada pelos bonequeiros, que se orgulham da sua arte quando podem realizá-la de forma
integral e, dessa forma, serem reconhecidos pelas suas comunidades e por eles mesmos. Basílio, 83 anos, RN, conta que o
motivo que o fazia andar léguas a pé para uma apresentação era que “gostava muito de ver as pessoas dando risadas e ele
dando vida àquele pedaço de pau, transformado em boneco”. Joaquim Lino, 87 anos, Várzea, RN, também diz que “sente
a maior alegria em ver as pessoas rindo de seus bonecos”.
O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste também deve ser compreendido como trabalho. Por meio dele, famílias inteiras
sobrevivem; senão na totalidade de suas necessidades, pelo menos na complementação delas, apresentando-se como renda
suplementar importante. São estas duas as molas propulsoras deste Bem. Sem uma delas, ele tende ao desaparecimento, seja
pelo empobrecimento e pela mecanização de sua prática, resultante do desconhecimento de seus elementos constitutivos que
gera processos de descontinuidade; ou pela falta de estímulo para a sua continuidade, resultante do descaso e da ausência das
condições mínimas para a sua prática, o que significa, entre outros, retomo financeiro digno para seus praticantes.
Os bonequeiros da velha geração, quando se referem às suas práticas, apontam que, até fins dos anos 1970, havia uma
grande quantidade de “contratos” oriundos de uma mesma região, feitos por indivíduos ou, ainda, organizados pelos
próprios bonequeiros, tanto na área rural quanto urbana. Bil Bonequeiro, Pindoretama, CE, conta que, no começo de sua
atuação como bonequeiro, as apresentações de Cassimiro Coco aconteciam no fim de semana, quando ele, sozinho com a
sua bicicleta, percorria boa parte de seu município para se apresentar. Ao chegar a uma determinada localidade, procurava
espaços já conhecidos e pedia autorização para “botar os seus bonecos”, precisando apenas do trabalho de um bilheteiro,
pois sozinho manipulava e fazia as vozes dos doze personagens. Em Pernambuco, devido à quantidade de materiais
necessários para a montagem da brincadeira, os deslocamentos eram feitos com cavalos e burros, que em geral carregavam
as cargas enquanto os artistas se deslocavam a pé.
Apesar das dificuldades vividas pela maioria (falta de conforto; insegurança nas viagens; incertezas do sucesso da empreitada),
são quase unânimes em dizer que outrora as possibilidades de circulação eram maiores do que as atuais e que as condições
para se brincar eram melhores. Dois aspectos apontados pelos bonequeiros dizem respeito à quantidade efetiva de público
que atendia aos espetáculos e à qualidade das brincadeiras naqueles contextos, referindo-se, principalmente, à liberdade
em relação aos temas e linguagens utilizados e à não limitação do tempo para a sua realização. Segundo eles, esta
liberdade proporcionava um maior reconhecimento de suas qualidades como bonequeiros, uma vez que podiam mostrar
seus repertórios de forma mais completa e livre. Reiteram, ainda, que tinham mais contratos e, consequentemente, maior
prática como artistas e maior retorno financeiro.
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Embora atualmente estas ocorrências ainda sejam observadas, elas são cada vez mais escassas, uma vez que os contratos
feitos por indivíduos, ou mesmo brincadeiras organizadas pelos próprios barraqueiros são cada vez mais raras.

Foto: Jeferson
Hamaguchi, 2019.

Os brincantes da nova geração, que mantêm uma relação mais recente com o Teatro de Bonecos Popular, são os que
geralmente trabalham, gerando com mais assiduidade, novas perspectivas com a introdução de novos elementos, valores e
saberes, determinando novos caminhos e possibilidades de leitura e de prática desse teatro. A cada geração, as perspectivas
se ampliam, seja em resposta às demandas que surgem ou resultantes de visões originais acerca das possibilidades de
aplicação do Teatro de Bonecos.
Muitos bonequeiros da nova geração, além de apresentarem seus espetáculos, comercializam os seus bonecos e possuem
uma rede maior e mais bem estruturada de circulação e de venda de seus produtos, apresentando assim melhores condições
de sobrevivência do que aqueles que trabalham somente com a apresentação de seu o brinquedo. Estes, em geral, vivem nas
capitais ou em cidades do interior de médio porte. Possuem carro, casa própria e uma estrutura de produção que lhes permite
viver quase que exclusivamente de suas atividades artísticas, nas quais quase sempre estão envolvidos seus familiares.
Um caso exemplar mencionado pela equipe de Pernambuco é a produção familiar de Miro dos Bonecos, mamulengueiro de
Carpina, Pernambuco. Miro possui uma casa de dois andares, onde mora e possui a sua oficina. No térreo, existe uma loja
de bonecos e brinquedos produzidos por ele e sua família. Semanalmente, Miro viaja até Recife para vender seus produtos
em centros comerciais de artesanato como a Casa da Cultura e o Mercado de São José. Além da produção de bonecos,
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Miro também é dono de uma brincadeira de Mamulengo na qual exerce o papel de músico, de Mateus e de dançarino,
apresentando-se com uma boneca de tamanho natural. Os dois filhos de Miro são os manipuladores da brincadeira. Vários
outros exemplos podem ser citados, como Raul do Mamulengo e Heraldo Lins, ambos de Natal, RN, e Clóvis, Guarabira,
PB. O boneco como produto artesanal, consumido como elemento lúdico para as crianças; ou como elemento estético seja
por artistas, pesquisadores ou colecionadores; atualmente apresenta mais poder de circulação e de comercialização do que
as apresentações propriamente ditas. Saúba, de Carpina, PE, ficou mais de quinze anos sem brincar, centrando suas ações
na construção de bonecos, principalmente as casas de farinha que, segundo ele, é muito mais rentável. Foi em 2011 que
ele retomou a brincadeira, quando convidado a participar como brincante na Festa de Mamulengos do Brasil, realizada em
Brasília, que reuniu vários mestres do TBPN.
Como dito anteriormente, as escolas têm sido espaços bastante utilizados para apresentações, principalmente nas capitais
e nas cidades de médio porte. No contexto escolar, observa-se que, além das apresentações, alguns bonequeiros têm
desenvolvidos projetos de oficinas de construção e de manipulação de bonecos dirigidos a jovens e crianças, como é o caso
de Zé Lopes, de Glória do Goitá. Aliás, muitos mestres em suas entrevistas manifestaram o desejo de desenvolver oficinas
desta natureza.
Observa-se, ainda, a oferta de oficinas de Teatro de Bonecos dirigidas a públicos diversos e com grande amplitude de ação,
como é o caso de Emanoel Amaral, 58 anos, Natal, RN, conforme indicado pela equipe de pesquisa daquele estado: com o
boneco e a brincadeira do João Redondo, o brincante já desenvolveu oficinas em praticamente todos os Estados da Região
Nordeste, além de ter desenvolvido projetos em faculdades, no Senac e no Sebrae e em ONGs e fundações culturais. Todas
as etapas do processo de trabalho de Emanoel Amaral são executadas pelos participantes das oficinas, sob a orientação do
brincante educador. A maioria dessas oficinas é destinada a professores de ensino fundamental, agentes de saúde, arte-educadores, estudantes e crianças e atende uma média de 20 a 30 pessoas por oficina.
A pesquisa indica que as ações didático-educativas desenvolvidas pelos bonequeiros, que vêm utilizando o Teatro de Bonecos
como um veículo de comunicação de temas e ações afirmativas e como ferramenta para se atingir determinados objetivos,
estão muito em voga hoje em dia. Algumas destas ações relatadas foram: ensinar conteúdos programáticos como História,
Português e questões políticas (Geraldo Zacarias, 33 anos, João Câmara, RN); criar espetáculos visando a ensinar algo como
economizar água, combater a febre aftosa (Heraldo Lins) ou a dengue (Dona Dadi); discutir acerca da sexualidade e do uso
de drogas (Messias, 31 anos) ou sobre as drogas e o alcoolismo (Edicharles).
Outro fator observado refere-se à busca por maior unidade e organização entre os bonequeiros, como forma de suplantar as
dificuldades. Isso pode ser observado entre os bonequeiros do Distrito Federal que estão, em grande parte, vinculados a organizações ligadas ao Teatro de Bonecos ou ao Teatro de Atores, bem como a outros tipos de organizações vinculadas à cultura
popular, à produção cultural, a causas sociais ou ambientais. De todos os mamulengueiros residentes no DF que foram entrevistados, todos participam da Associação Candanga de Teatro de Bonecos e a maioria é ainda sócio da Cooperativa Brasiliense
de Teatro. Essa característica propicia a circulação de informações importantes, como lançamento de editais para a cultura e a
divulgação de projetos, encontros e eventos, entre outros. Eventualmente são realizados projetos conjuntos que envolvem os
bonequeiros numa ação única, associando-se uns aos outros e criando parcerias.
Em convívio com este universo de novas possibilidades, há, entretanto, algumas tensões e inquietudes que surgem entre
estes novos bonequeiros, considerando as suas estreitas vinculações com as formas mais tradicionais deste teatro. Dessa
maneira, questionamentos entre manter elementos da tradição e a busca de novos padrões são evidentes.
Como evidenciado pela pesquisa, mesmo os bonequeiros da velha geração e que estão inseridos em uma linhagem familiar
também introduzem alterações em sua obra, uma vez que é viva e por isso se modifica com o tempo, adaptando-se aos
diversos públicos. No entanto, vê-se que essas mudanças são mais lentas e as alterações propostas estão mais próximas
às estruturas tradicionais, como foi o caso de Chico Daniel, bonequeiro já falecido que dizia que teve que mudar aspectos
de sua brincadeira para se inserir no mercado, e tantos outros como Ginu e Zé de Vina, que apontam que, principalmente
em festas de aniversários e apresentações para crianças, tiveram que alterar certas falas, suprimir piadas e até mudar
características de algumas personagens.
Já os bonequeiros mais jovens tendem a transformações mais rápidas, inserindo novos temas, personagens, histórias,
introduzindo e assimilando novos materiais para a confecção dos bonecos e demais objetos, como Heraldo Lins, que assim
descreve o seu “show” de Mamulengo:
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Mas tenho um show padrão, que é o Mamulengo, que dá muita gente. Meu show é brincante e eu personalizo.
Você só vende o espetáculo se você personalizar. Por exemplo: em aniversários, eu coloco casos e graças sobre o
aniversariante. Evito violência, pornografia e discriminação racial. Já perdi clientes porque brinquei com a pessoa, ela
não gostou. O boneco tem um poder de convencimento muito forte e, portanto, tem que ter muito cuidado com
as palavras. Espetáculo personalizado e folclórico (Heraldo Lins, 47 anos).
É interessante observar que sua fala é voltada para um mercado, ou seja, trabalhar no sentido de vender o espetáculo e,
assim, agradar a certo público e plateia. Quando questionado como vê esse processo de transformações, Heraldo diz que
procura inserir “elementos da atualidade (computador, celular)” e nota com isso que muitos folcloristas o discriminam,
“acham que o que eu faço não é Mamulengo”.
Daniel, filho de Chico Daniel, mesmo inserido em uma linhagem tradicional, uma vez que aprendeu o João Redondo
com seu pai, trabalha hoje, diferentemente dele, com um boneco ventríloquo chamado Sacanagem. Nota-se que ele
vem construindo um repertório próprio, ainda que tenha visto outros brincantes que trabalham com esse tipo de boneco,
com histórias, músicas e piadas de seu tempo, ou seja, procura seu espaço, uma identidade dentro do universo do João
Redondo. Ou mesmo a empanada de seu irmão, Josivam, que tem uma linha mais jovial ou moderna.
Edvaldo Nascimento da Cunha, conhecido como Vaval, 30 anos, João Pessoa, o mais jovem bonequeiro registrado na
PB, relata que em suas primeiras brincadeiras, quando começou a substituir seu pai, tentava apresentar a brincadeira tal
qual seu mestre; porém, ao longo do tempo, ele sentiu a necessidade de explorar novos diálogos e de se impor como
brincante, colocando a sua forma pessoal de fazer a brincadeira. Partindo principalmente da sua realidade social e do
meio no qual ele está inserido, sua brincadeira tornou-se mais dinâmica e mais próxima do mundo das crianças e dos
jovens de hoje em dia.
Há também entre os brincantes da contemporaneidade a preocupação em preservar esse Bem no sentido de que essa
arte não se perca, porque, como nos fala Emanoel Amaral, “meu objetivo sempre foi esta pesquisa de cultura popular,
pra que estas artes não se percam”, e quando dava um curso acerca da cultura local viu que “o Mamulengo era uma
cultura forte”. Esse aspecto também pode ser constatado com os mais antigos, quando demonstram sua preocupação
em não deixar, como eles dizem, “a brincadeira morrer”, ou “não deixar a brincadeira cair”.
Mamulengo, João Redondo, Babau e Cassimiro Coco, em suas formatações mais tradicionais, têm, em seus cernes, o
riso, o escárnio, a crítica social e a irreverência. Em compensação, observa-se um crescimento de inserções de temáticas
específicas como uma forma de vender uma ideia, uma determinada práxis e, assim, agradar a plateias/empresas e
ampliar o mercado para apresentações. Práticas estas que visam, segundo alguns, à profissionalização. Vê-se que esse
fator é um dos determinantes para as transformações que vêm ocorrendo atualmente no universo do TBPN, sobretudo
entre os novos brincantes.
A ampliação dos campos de atuação dos bonequeiros é importante, uma vez que cria oportunidades de sustentabilidade
de seus artistas em novos contextos e atualiza o TBPN como forma de expressão. Porém, observa-se que a maioria dos
mestres da velha geração está fora destas novas conjunturas, seja por falta de condições para fazê-lo, seja porque o que
eles sabem e querem fazer é, acima de tudo, apresentar suas brincadeiras da maneira que lhes pareça mais conveniente
dentro de seus parâmetros estéticos. A diminuição das condições para tal explicita a falta de políticas públicas específicas
que priorizem o Teatro de Bonecos enquanto um bem cultural enraizado na vida social, e não apenas enquanto uma
mercadoria vendável ou como instrumento didático.
Manter o TBPN como forma de expressão, que apresenta acervos que comungam com uma memória de longa duração,
torna-se urgente frente às precariedades observadas, principalmente entre os mestres que residem nas pequenas cidades
do interior. As condições econômicas adversas em que se encontram grande parte deles refletem esta lacuna que, por
sua vez, são refletidas nas condições em que se encontra o conjunto de bens materiais e imateriais que contabilizam o
seu Bem: seus acervos de bonecos; toldas; instrumentos musicais; e a formatação de seus grupos. Beto dos Bonecos,
Tracunhaém, Pernambuco, assim como muitos outros bonequeiros registrados, optou por dispensar os músicos que o
acompanhavam e fazer a brincadeira com som mecânico para poder dividir o cachê apenas com “seu parceiro de tolda”,
ou seja, com outro bonequeiro auxiliar. Obviamente que esta alteração influenciou no formato e na qualidade da sua
brincadeira, uma vez que ele se formou brincante de Mamulengo tendo sempre o acompanhamento musical ao vivo,
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que “dá vida à brincadeira”. Muitos bonequeiros que se apresentavam em grupo passaram a se apresentar sozinhos,
principalmente motivados por razões econômicas.
Outro fato bastante evidenciado pelos mestres é a revolta frente às dificuldades que, muitas vezes, os levam a atitudes
radicais de rompimento com esse fazer. Mano Rosa, Ferreiros, PE, afirmou ser tomado, às vezes, por uma vontade de
queimar todos os seus bonecos, “pelo aperreio que a brincadeira dá”. Bibiu, Carpina, PE, narra que seu pai, Saúba, só
não queimou a sua mala de bonecos porque ele chegou a tempo de impedi-lo. Relatos das equipes de pesquisa durante
as incursões no campo também revelam o desânimo de muitos brincantes frente às dificuldades vivenciadas. Em alguns
casos, as equipes tiveram que atuar para que alguns bonequeiros se motivassem novamente a montar suas malas e a
brincar, completando, assim, as etapas do Registro. Recursos foram utilizados para se conseguir madeiras e tintas para
fazer a cabeça de bonecos; tecidos para que alguns refizessem as vestimentas e toldas; e, ainda, alguns adereços para
a complementação das indumentárias.
Ser levado a suprimir cenas e temas, a substituir músicos por som mecânico e a diminuir de forma drástica o tempo
da brincadeira, entre outros, geram processos de descontinuidade abruptos e possíveis perdas de acervos materiais
e imateriais.
O apoio e a realização de contratos por parte das prefeituras locais são cruciais para a sobrevivência do Bem e de seus
brincantes, tanto como arte quanto como trabalho. São nestas comunidades que os bonequeiros mais velhos encontram
sentidos mais profundos para a realização das suas brincadeiras e, consequentemente, são ali que elas se revelam em
sua plenitude. Sendo os bonequeiros reconhecidos pelo público, mas também pelos poderes públicos, e podendo viver
de forma digna a partir da prática e da circulação de suas brincadeiras, outros, com certeza, desejarão dar continuidade
ao Bem. Não apenas como forma de trabalho, mas também como forma de expressão e arte, que dá sentido e estrutura
a vida em comunidade.
Durante as pesquisas, ficou evidenciado o universo de insatisfações, vindo de uma boa parte dos brincantes, concentrandose principalmente em relação às instituições e aos gestores da esfera municipal. A falta de políticas públicas que protejam
o Bem e os brincantes nesta esfera se evidencia na ausência de contratos, nas falsas promessas e na falta de compromisso
no cumprimento de acordos preestabelecidos, como manutenção de contratos e pagamentos de cachês, entre outros.
Estas ausências refletem a falta de entendimento que os gestores de cultura local têm do Bem; de suas visões equivocadas
e distorcidas que não enxergam a importância da sua manutenção na vida social, como fator de equilíbrio do grupo,
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considerando os sentidos que ali produzem. Esta visão equivocada gera preconceitos, que colocam sobre o TBPN a pecha
de “mercadoria fora de moda”, que não lhes renderá votos na próxima eleição, o que gera políticas indevidas, ou a sua
absoluta ausência.
Sabemos que a realidade de cada brincante em seu município é que poderá dar a verdadeira dimensão para a manutenção
e a continuidade do Bem, principalmente nas cidades do interior, uma vez que são as prefeituras, secretarias municipais de
cultura e demais secretarias da esfera municipal que poderão se constituir como uma força em relação a um bem cultural,
porque são estas instituições as que estão mais próximas a esse Bem, de seus produtores e de seu público habitual.
Os bonequeiros sabem que estão inseridos em um novo tempo, este nem sempre favorável à sua arte: “os tempos atrás
eram mais desenvolvidos pro brinquedo. Hoje todo mundo tem TV. Hoje tá meio parado, só vou quando chamam. E mais
Final de Ano e São João”. Nesta fala de Delegado, de 52 anos, assim como na maioria dos brincantes mais velhos, há
uma percepção de que esse tipo de teatro era bem mais apreciado antigamente e que, hoje, os novos entretenimentos,
como televisão, cinema, filmes em DVDs, shows e videogames, entre outros, têm dividido ou afastado a comunidade
dessa prática.
No entanto, observa-se um significativo número de espectadores, crianças e adultos que se divertem com as brincadeiras.
Portanto, há na atualidade interesse nessas apresentações, sejam elas nas capitais ou nas cidades interioranas. O que falta
são principalmente oportunidades para uma maior circulação, mas, também, há a necessidade de uma maior compreensão
do TBPN.
O distanciamento entre as novas gerações e o TBPN praticado pelos mestres gera rupturas e incompreensões, uma vez
que estas novas gerações muitas vezes não conseguem acessar os códigos e os elementos de linguagem presentes nas
brincadeiras, o que gera desinteresse. Assim, é necessário aproximar a prática do Teatro de Bonecos de públicos não
habituais, não apenas por meio de apresentações, mas também de palestras e de cursos que desenvolvam a “leitura” e o
conhecimento acerca do Bem, dentro e fora das comunidades onde os brincantes residem. Esse ato é um fator que pode
estimular novos espectadores e fazedores dessa arte, movendo e ampliando sua circulação.
No processo da pesquisa, deparamo-nos com muitos relatos que evidenciam desânimo e desistência frente às
adversidades, como acervos de bonecos que são queimados por revolta ou inteiramente destruídos por cupins devido
ao seu desuso e abandono. Outros fatores de desaparecimento de acervos são a proliferação de cultos pentecostais
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após a morte dos mestres, muitas vezes não por opção, mas simplesmente por não saber o que fazer com eles, quando o
brincante não deixou um sucessor, ou mesmo por não ter condições de mantê-los, frente à precariedade em que se vivem
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que demonizam toda e qualquer prática cultural que esteja fora de seus domínios e o abandono deles pelos familiares

muitas famílias de bonequeiros.
Se comparados aos anos 1960 e 1970, a diminuição do número de bonequeiros atuantes no interior é evidente em alguns
estados, em contraste com o seu aumento nas capitais. Em Pernambuco, o número atual é pelo menos cinco vezes menor,
o que reforça a necessidade de ações que garantam a sobrevivência dos mestres e do brinquedo nas pequenas cidades.
Outro elemento que corre risco de desaparecimento é a atividade musical relacionada ao Bem. Como vimos, por falta das
condições econômicas necessárias, muitos brincantes têm aberto mãos de acompanhamento musical ao vivo, substituindo
pelo mecânico. Isso, além de empobrecer as formas tradicionais do brinquedo, gera o desaparecimento de acervos musicais
importantes e de saberes ligados a este bem cultural. Um fator observado é o risco que corre a sanfona de oito baixos, que,
assim como o TBPN, necessita de iniciativas de salvaguarda urgentes, que envolvam medidas diversas, visando à permanência
desse instrumento, ou, por exemplo, a sua documentação, considerando que ele é um dos principais instrumentos de
orquestra que acompanha as brincadeiras com bonecos.
Vimos, ainda, que se não forem preservados os contextos originais das brincadeiras, rupturas e descontinuidades irreversíveis
são visíveis. Não apregoamos o fim do TBPN, pois se sabe que ele se renova em diálogos com o tempo presente. Porém, que
TBPN sobreviverá? Apenas aquele que responde às demandas do mercado? E a que isso levará?
Gianduja era um personagem irreverente presente no Teatro de Bonecos do norte da Itália até fins do século XIX. Contestador
e sarcástico, com o tempo, e passando o Teatro de Bonecos a ser destinado principalmente ao público infantojuvenil,
Gianduja tornou-se dócil e acabou virando nome de uma marca de bombom. Punch, o mais cruel dos heróis das tradições
populares de Teatro de Bonecos europeu, virou “Professor Punch”, uma figura didática e amiga das crianças.
Sabe-se que mudanças de várias ordens são inevitáveis e devem acontecer. Porém, melhor será que o TBPN se renove de
forma mais processual, com os processos de alterações partindo de dentro do grupo que o elabora e dele compartilha,
e não por imposições externas a ele. Assim, são necessárias ações de salvaguarda que deem conta dos desafios que
se colocam.
O que se ouve nas falas dos brincantes e de parte do público é que a brincadeira está precisando de apoio, “a gente quer
apoio”, princípio básico, para se pensar em uma política de salvaguarda. Mas que tipo de apoio pode ser dado ao Bem?
Vamos iniciar analisando como as ações da instrução do processo de Registro indicaram pistas acerca da salvaguarda.
Ficou evidente pelas falas, assim como pelas atitudes dos brincantes, que a instrução do processo de Registro em si já se
configurou uma ação de salvaguarda. As etapas da pesquisa de campo foram, num primeiro momento, ações nas cidades
dos bonequeiros: localizar e contatar os mestres; organizar e realizar as entrevistas; organizar; e realizar as apresentações
nas suas localidades e filmá-las. Ações estas que evidenciaram o interesse pelo Bem por seus fazedores, que já suscitou nos
brincantes, nas comunidades e nas instituições locais um sentimento de valoração do TBPN.
Um segundo momento foi marcado pelos encontros realizados nas capitais de cada um dos quatro estados, com a
participação dos mestres e de alguns componentes dos grupos. Para tal, receberam todo o apoio para o deslocamento das
suas cidades até a capital; foram bem acomodados, com ótima alimentação, pernoite e atenção por parte dos organizadores
e, finalmente, receberam cachês dignos em seguida das apresentações. Ali, cada um pôde mostrar seus bonecos; falar dos
personagens; de sua história de vida e de processos de aprendizagem; e, finalmente, mostrar sua brincadeira. Em todas
estas etapas, tiveram a assistência de outros bonequeiros, de pesquisadores, de representantes de entidades municipais,
estaduais e federais e do público em geral. Tiveram ainda oportunidade de ouvir sobre o que significa a instrução do
processo de Registro e seus possíveis desdobramentos. Estas ações indicam a importância da efetivação de ações de
interação e de articulação entre os brincantes, que necessitam de apoio e de mediação de atores diversos para a sua
concretização, considerando a falta de prática neste campo e a grande dispersão do território nacional. Essas ações e redes
de articulação levarão à obtenção de benefícios e de direitos fundamentais.
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As etapas da instrução do processo indicam um caminho viável para ações de salvaguarda que deem força e sustentabilidade
ao Bem. Paralelo a isso, as equipes de pesquisa colheram indicações de ações de salvaguarda dos brincantes, demais
artistas, público e gestores durante toda instrução do processo de Registro, incluindo as realizadas nos Encontros do Teatro
de Bonecos Popular do Nordeste, uma vez que em todos eles uma das mesas realizadas teve esta temática.
Mamulengo, o João Redondo, o Babau e o Cassimiro Coco fazem parte do imaginário de boa parte dos cidadãos nas
localidades onde sobrevivem. Sempre são encontrados registros e relatos sobre o Bem, pessoas que se lembram das
brincadeiras que assistiram em algum período de suas vidas, seja na sua infância ou em um período mais recente ou, ainda,
que vivenciam em suas comunidades. Em pleno século XXI, apesar do aumento expressivo dos produtos veiculados pela
indústria cultural, o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste resiste e se renova.
Esta forma de expressão, realizada primeiramente por artistas populares, apresenta-se como um Patrimônio Cultural de
enorme relevância, tanto no que diz respeito aos seus aspectos estéticos inseridos no campo da linguagem teatral, da
música, das artes visuais, quanto em relação aos sentidos que produzem nas e pelas comunidades que a compartilham,
sejam elas pertencentes às pequenas localidades interioranas dos estados nordestinos ou aos grandes centros urbanos.
O Brasil é o único país das Américas que apresenta um patrimônio desta natureza, ou seja, uma tradição teatral encenada
com bonecos; realizada por artistas populares; que perdura no tempo; profundamente enraizada na vida social e que,
ainda hoje, encontra e produz sentidos nas comunidades. Tradições de Teatro de Bonecos que se igualam ao Bem, não
propriamente nas suas configurações, mas em importância pelos fatores descritos acima, atualmente só encontramos em
alguns países do Oriente e da Europa, alguns deles estão registrados como Patrimônio Mundial pela Unesco, como: a Opera
dei Puppi (Itália); Sombras Chinesas, Fujian e Nanyin (China); Karagöz (Turquia); Namsadang Nori (República da Coreia);
Sbek Thom (Camboja); Ningyo Johruri Bunraku (Japão); e Wayang (Indonésia);
É significante, também, a influência do TBPN nos trabalhos de novos bonequeiros e grupos, tanto nos estados do Nordeste
pesquisados quanto em outras localidades como o Distrito Federal. Estes dados são indicadores da força e da capacidade
de atualização dos códigos de linguagem que estruturam esta forma de expressão e do seu poder de atualização e
de comunicação.
O Registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste – Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro – como
Patrimônio Cultural do Brasil e sua inscrição no livro Formas de Expressão, justifica-se considerando a originalidade e
a tradição dessa expressão cênica, repassadas de mestre para discípulo, de pai para filho, de geração para geração.
Uma tradição que revela uma das facetas da cultura brasileira, na qual brincantes, através da arte dos bonecos,
encenam histórias apreendidas na tradição que falam de relações sociais estabelecidas em um dado período da
sociedade nordestina e de histórias que continuam revelando seu cotidiano, através dos novos enredos, personagens,
música, linguagem verbal, das cores e da alegria que são inerentes ao seu contexto social.
Esse Bem revela um saber aprender, um saber brincar, um saber fazer, que desenvolvem um conhecimento que
expressa alegria, mas, também, contradições e questões sociais, encenados objetivando, sobretudo divertir e alegrar
o outro, seja em sua comunidade com seus familiares e amigos, seja longe de sua casa, oportunizando momentos
de sociabilidade.
O Registro desta diversidade de contextos e fazeres, realizado de forma consistente neste inventário, foi fundamental
para resguardar formas diferenciadas desta expressão artística e cultural, formas estas que constroem sentidos
diversos nos seus fazedores e receptores. Porém, mais que um registro documental, é necessário que sejam criadas e
aplicadas ações de salvaguarda que deem condições para a sua permanência em contextos diversos, resguardando,
assim, a sua diversidade.
O processo tramitou no âmbito do Iphan e obteve manifestações favoráveis da área técnica responsável e da consultoria jurídica.
É o relatório, passo a opinar.
Considero relevante repetir os termos explicativos que estão inseridos no site do Iphan no capítulo dedicado aos
Bens Imateriais.
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existência de bens culturais de natureza material e imaterial e, também, ao estabelecer outras formas de preservação
– como o Registro e o Inventário – além do Tombamento, instituído pelo Decreto-Lei no 25, de 30/11/1937, que é
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A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de Patrimônio Cultural ao reconhecer a

adequado, principalmente, à proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos. Os Bens Culturais
de Natureza Imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes,
ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares
(como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).
Nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão, no patrimônio a ser preservado pelo Estado em parceria
com a sociedade, dos bens culturais que sejam referências dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
O Patrimônio Cultural Imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e
grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de
identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. É
apropriado por indivíduos e grupos sociais como importantes elementos de sua identidade.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) define como Patrimônio Cultural
Imaterial “as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – com os instrumentos, objetos,
artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural”. Esta definição está de acordo com a
Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em março de 2006.
Para atender às determinações legais e criar instrumentos adequados ao reconhecimento e à preservação de Bens
Culturais Imateriais, o Iphan coordenou os estudos que resultaram na edição do Decreto no 3.551, de 04/08/2000 –
que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial
(PNPI) – e consolidou o Inventário Nacional de Referências Culturais (INCR).

Digo, ainda, que o art. 1o do Decreto no 3.551, de 04/08/2000, estabeleceu que o registro de bens culturais de natureza
imaterial será feito em quatro livros:
> Livro de Registro dos Saberes – no qual são inscritos os conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano
das comunidades;
> Livro de Registro das Celebrações – no qual são inscritos os rituais e festas que marcam a vivência coletiva do
trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social;
> Livro de Registro das Formas de Expressão – no qual são registradas as manifestações literárias, musicais, plásticas,
cênicas e lúdicas; e
> Livro de Registro dos Lugares – destinado à inscrição de espaços como mercados, feiras, praças e santuários, onde
se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.
Neste caso a proposta é de inscrição do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste no Livro das Formas de Expressão, como
manifestação artística que envolve arte cênica em toda sua complexidade.
O art. 1o parágrafo 2o do mesmo Decreto 3.551/2000 estabelece que “a inscrição num dos livros de registro terá sempre
como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da
sociedade brasileira”.
Parece-me que o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste Mamulengo, Babau, João Redondo, Cassimiro Coco é bem
cultural de natureza imaterial que merece reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil a ser inscrito no Livro de
Registro das Formas de Expressão, tendo em vista sua continuidade histórica e sua relevância nacional para a memória, a
identidade e a formação da sociedade brasileira.
Adoto e opino no sentido de que seja efetuado Plano de Salvaguardas conforme as propostas pelo Dossiê Interpretativo,
a saber:
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1.2 Propostas de ações
11.2.1 Ações voltadas para os brincantes:
> Planos estratégicos de educação, de saúde e de cidadania para os brincantes bonequeiros;
> Estratégias para se conseguir aposentaria para os mestres bonequeiros;
> O fomento a ações de organização e de representação política organizada, como a filiação nas Associações
Estaduais e na ABTB, com dispensa de taxas.
11.2.2 Produção e circulação das brincadeiras
1.
2.
3.
4.

5.

Organizar e realizar campanhas de valorização do Bem nas localidades dos bonequeiros, que atinjam gestores
públicos, professores e jovens;
Estabelecer cotas mínimas obrigatórias para a contratação dos bonequeiros populares em eventos públicos
municipais, estaduais e federais;
Apoio à realização de brincadeiras mais longas, nas quais os mestres possam mostrar seus repertórios;
Criação, nas secretarias de culturas municipais de todos os municípios nos quais estão localizados brincantes,
um setor específico para a cultura popular que estabeleça metas e estratégias para a valorização do Bem,
com cadastro dos brincantes e sistemática de atualização de dados e informações sobre os mesmos.
Criação de casas de cultura em cada município, com acervo de dados sobre o Bem e os mestres; exposição
de bonecos; espaços para oficinas, reuniões e apresentações.

11.2.3 Manutenção e recuperação dos elementos que constitui o Teatro de Bonecos
> Recuperação de áreas degradadas com o plantio de espécies vegetais utilizadas na construção de bonecos;
> Recursos para que os grupos possam manter e remunerar os conjuntos musicais que os acompanham;
> Recurso para recuperação e construção de bonecos e demais objetos;
11.2.4 Acervos e documentação
> Criação de um banco de dados cultural, com informações atualizadas sobre o TBPN e seus produtores a
ser divulgado nos estados e municípios;
> Acervos nas prefeituras sobre os mestres bonequeiros daquele município, com informações atualizadas de
endereço e telefones;
> Editais específicos para a manutenção de acervos de bonecos de mestres já falecidos;
> Editais específicos para a gravação e transcrição de textos do TBPN;
> Editais específicos para publicação de livros, CDs e DVDs sobre o Bem;
> Produção, gravação e distribuição de CDs para divulgação da musicalidade do TBPN; suas características; os
principais tocadores vivos; os gêneros musicais mais comuns; as diferentes maneiras de tocar entre outros aspectos.
> Conservação e ampliação do acesso aos acervos existentes sobre o TBPN;
> Linhas de apoio para acervos particulares de documentação sobre o TBPN, tendo como contrapartida a
ampliação do acesso a esses acervos.
11.2.5 Intercâmbio com outros bonequeiros
> Encontros e festivais o Fomentar festivais, mostras, seminários e oficinas destinadas especificamente ao
Teatro de Bonecos Popular nos estados do Nordeste e outras regiões do país.
11.2.6 Transmissão de saberes
> Inserir a temática do TBPN nos currículos de cursos universitários dos campos das Artes, das Ciências
Sociais, da História e da Educação, para que os estudantes tenham conhecimentos acerca do Bem como
patrimônio imaterial e cultural do Brasil;
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> Criar projetos que estimulem oficinas em escolas, associações, entre
outros, na comunidade onde o brincante reside, chamando-os para
ministrar essas oficinas;
> Criação de prêmios de incentivos para os Mestres multiplicadores de
seus saberes;
> Estimular os professores de Artes das escolas a ampliar o seu
olhar e, consequentemente, o de seus alunos em relação ao Bem,
compreendendo-o a partir do seu estudo, da assistência de apresentações
e da promoção de debates com os mestres.
11.2.7 Participação em editais e licitações
> Ampliar os editais voltados para os mestres da cultura popular nas
esferas estaduais e federais e criar editais municipais, em formatos e
modelos adequados;
> Instrumentalizar os brincantes para participarem de Projetos de
Licitações Culturais para a viabilização de apresentações, oficinas,
cursos, entre outros aspectos.
11.2.8 Proposta dos jovens bonequeiros
Na pesquisa do Registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste do Brasil,
foi incluído o Distrito Federal como estudo de caso, prevendo que este poderia
fornecer dados e situações de análise relevantes no que tange à expansão e à
continuidade da atividade do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste fora da
sua delimitação geográfica, considerando, também, a sua presença nos estados
do Rio de Janeiro, São Paulo e algumas dispersas ocorrências em outros estados.
O Mamulengo no DF enfrenta todas as questões e dificuldades pertinentes ao
teatro em geral, no que tange ao acesso a editais e a ações de governo, já que
não existem políticas públicas consistentes que contemplem uma melhoria na
área. No entanto, todos os mamulengueiros do DF, quando questionados sobre
os desdobramentos possíveis do processo de Registro, manifestam preocupação
com os brincantes mais velhos, mais especificamente com os mestres dessa arte,
e indicam que as ações de salvaguarda devem ser primeiramente destinadas a
eles e ao Bem por eles produzidos. Assim, algumas ações foram apontadas:
> Ação governamental imediata de apoio operacional e logístico à
manutenção dos saberes específicos do Bem;
> Fomento a ações de organização dos bonequeiros populares;
> Estabelecimento de parcerias comunitárias e governamentais;
> Prioridade de participação em eventos e festivais de Teatro de Bonecos
e de cultura local.
Deixo anotado, por último, que o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste Mamulengo,
Babau, João Redondo, Cassimiro Coco é típico exemplo de complexidade na
simplicidade! Brasilidade explícita! Faço votos de que este registro ajude a tirar os
bonecos da mala! Longa vida aos bonecos!
Brasília, 5 de março de 2015
Luiz Viana Queiroz
Conselheiro do Iphan
Foto: Jeferson Hamaguchi, 2019.
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MODO DE FAZER CUIAS
DO BAIXO AMAZONAS
PARECER TÉCNICO

T

rata-se do Parecer conclusivo da etapa de Instrução técnica do Processo no 01450.017677/2010-21 aberto neste
Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI) em 2010, sobre o reconhecimento do Modo de Fazer Cuias do Baixo
Amazonas como Patrimônio Cultural do Brasil.

O pedido de Registro foi apresentado pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), em novembro de 2010,
para o então presidente do Iphan, Sr. Luiz Fernando Almeida, tendo como base o Inventário Nacional de Referências
Culturais (INRC) dos Modos de Fazer Cuias no Baixo Amazonas, realizado nas cidades de Santarém e Monte Alegre, no
Estado do Pará. Além do INRC, foi encaminhado junto com este pedido o Dossiê Padrões Iconográficos das Cuias de Monte
Alegre e Santarém, que situa a ocorrência dessa prática nas comunidades de várzea do Rio Amazonas. O referido Dossiê é
composto por textos, fotografias, CD-ROM e DVD, que contextualizam a prática na região, destacando o conhecimento, as
técnicas de confecção das cuias e seus significados para as populações do Baixo Amazonas.
Em 15 de outubro de 2010, a Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém (Asarisan) encaminhou ao então presidente
do Iphan, Sr. Luis Fernando de Almeida, documento cujo assunto era “Registro dos Modos de Fazer Cuias no Baixo
Amazonas como Patrimônio Cultural”, assinado pela Presidente, Silvane Almeida Maduro. Em 18 de novembro de 2010,
o CNFCP enviou o Memorando no 245/2010/CNFCP, endereçado ao Presidente Luis Fernando de Almeida, requerendo o
Registro dos Modos de Fazer Cuias do Baixo Amazonas no Livro dos Saberes, como informado anteriormente.
O CNFCP encaminhou essa proposta a partir de documentos produzidos e sistematizados no âmbito do Projeto Cuias
de Santarém (2002-2003), no Programa de Apoio a Comunidades Artesanais (Paca), e do projeto Celebrações e Saberes
da Cultura Popular (2001-2006), desenvolvido pelo CNFCP e pela Associação de Amigos do Museu de Folclore Edison
Carneiro. As ações implementadas pelo CNFCP no âmbito desses projetos tiveram como objetivo testar as possibilidades,
o alcance e a eficácia dos instrumentos criados para Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, a partir do Decreto 3.551/2000,
que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem Patrimônio Cultural brasileiro e criou o
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial.
Esses projetos contaram com a participação direta dos atores sociais envolvidos, que evidenciaram ao longo do processo,
por fomento desta instituição, a importância de registrar e difundir o artesanato de cuias ornamentadas. Essa proposta
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foi ratificada em 2010 pela Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém (Asarisan), com abaixo-assinado das artesãs
de 2005. Essas assinaturas foram anexadas às anuências recolhidas no ano de 2003 – das artesãs e dos moradores das
comunidades de Santarém (Carapanatuba, Surubim-Açu, Cabeça d’Onça, Enseada do Aritapera, Centro do Aritapera) e de
Monte Alegre (Vila do Pariçó), que declaram “o interesse de nossa comunidade na instauração do processo de registro dos
padrões iconográficos de decoração das cuias como referência cultural e na sua inclusão no Livro das Formas de Expressão”.
Ao longo dos projetos, entretanto, como apontado pelo Memorando do CNFCP,

Foto da esquerda:
Francisco Moreira da
Costa e Ricardo Gomes
Lima, 2002.

Foto acima:
Camila Giusti, 2018.

Optou-se pelo pedido de Registro dos Modos de Fazer Cuias no Baixo Amazonas, mas a anuência das detentoras
do saber da decoração das cuias não perde sua importância; na verdade, testemunha o extenso trabalho realizado
pelo CNFCP, com o apoio especial da Superintendência do Iphan no Pará. Cabe destacar que o inventário dos Modos
de Fazer Cuias dialoga muito de perto com o inventário do Ofício de Tacacazeiras, realizado em Belém, cujo pedido
de Registro do Livro dos Saberes foi solicitado pelo CNFCP no mês de outubro de 2010. O tacacá consumido em
diversas cidades da Região Norte do Brasil costuma ser servido em cuias e fotos dessa prática foram incluídas em
ambos os inventários.
O pedido de Registro ora analisado foi apreciado na 19a Reunião da Câmara Técnica do Patrimônio Imaterial, em agosto de
2011. Na ocasião, foi apresentada a Nota Técnica no 10/2011 – CGIR/DPI/Iphan, que discutia o citado pedido de Registro.
O Inventário dos Modos de Fazer Cuias evidenciou a relação que este bem cultural possui com outro bem cultural, alvo
de ações de identificação e reconhecimento, o Ofício de Tacacazeiras (com pesquisa realizada no Pará e indicação de
reconhecimento com recorte territorial na Região Norte).
Consta neste documento a menção ao memorando encaminhado pela Diretora do CNFCP com a solicitação, que dizia que
O inventário dos Modos de Fazer Cuias apresenta elementos e aspectos comuns ao inventário do Ofício de
Tacacazeiras, realizado em Belém, razão pela qual sugere o encaminhamento simultâneo dos correspondentes
processos de Registro ao Conselho Consultivo, caso sejam considerados pertinentes pela Câmara do Patrimônio
Imaterial. Parte da documentação iconográfica de um dos pedidos, inclusive, foi replicada no outro, e ambos os
processos se complementam, em certa medida (NT 10/2011 – CGIR/DPI/Iphan, p. 2).
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Discutiu-se nessa 19a Reunião da Câmara Técnica do Patrimônio Imaterial que o processo das Cuias se encontrava bastante
adiantado e pronto para prosseguimento ao Conselho Consultivo, desde que uma documentação complementar sobre o
tema e seu universo associado fosse incluída.
A produção de Cuias já está em grande escala e a pesquisa contempla seus usos, a forma de transmissão e já indica
também problemas para a continuidade: êxodo dos jovens, pouco recurso, substituição dos materiais, valorização
da função decorativa e desvalorização do conteúdo simbólico do uso (Memória da 19a Reunião da Câmara do
Patrimônio Imaterial).
Por entendermos, no DPI, que o material de documentação e a mobilização da comunidade detentora do bem cultural
Modo de Fazer Cuias no Baixo Amazonas foram suficientes para dimensionar e avaliar as demandas para a continuidade
da ação institucional na Salvaguarda, bem como evidenciar sua relevância para a memória, a identidade e a formação
da sociedade brasileira, encaminhamos para análise e instrução do Registro deste bem cultural. O material faltante foi
incorporado ao Processo. Nesse contexto, o Ofício de Tacacazeiras ainda se encontra em fase de ampliação de ações de
identificação e de mobilização da comunidade em outras localidades da Região Norte do país.
A Câmara sugeriu que o recorte territorial do Registro fosse o Baixo Amazonas, sem o destaque das localidades de maior
proeminência, Santarém e Monte Alegre, e os conselheiros concordaram com as sugestões propostas pela equipe técnica
do DPI, de dar prosseguimento ao processo e realizar solicitação de envio do restante da documentação e da sistematização
do material para enviar a candidatura ao Conselho Consultivo.
O corpo do Processo, em três volumes, está constituído pelos requerimentos de Registro, anuência, memória da reunião da
Câmara Técnica do Patrimônio Imaterial do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para 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 1 – Dossiê Iphan Modos de Fazer Cuias no Baixo Amazonas (versão preliminar);
> Anexo 2 – INRC Modos de Fazer Cuias no Baixo Amazonas;
> Anexo 3 – INRC Modos de Fazer Cuias no Baixo Amazonas – padrões gráficos das Cuias de Monte Alegre e
Santarém (PA);
> Anexo 4 – A. Nazareth da Rocha. Relato da reunião realizada com a Associação das Artesãs Ribeirinhas de
Santarém para atualização do Dossiê do Modo de Fazer Cuias e esclarecimento sobre o pedido de Registro deste
como Patrimônio Cultural;
> Anexo 5 – Almanaque Pitinga. Organização: Aída Bezerra e Renato Costa. Vários autores. Rio de Janeiro: Iphan/
CNFCP, 2011;
> Anexo 6 – O artesanato de cuias em perspectiva: Santarém. Organização: Luciana Gonçalves de Carvalho. Vários
autores. Rio de Janeiro: Iphan/CNFCP, 2011;
> Anexo 7 – a) cuias do Baixo Amazonas. 18 min. (documentário/arquivos digitais em DVD);
> Anexo 7 – b) cuias do Baixo Amazonas. 18 min. (documentário/arquivos digitais em DVD);
> Anexo 8 – cuias do Baixo Amazonas – Dossiê em PDF, autorizações de uso de imagem e INRC (arquivos digitais em CD);
> Anexo 9 – cuias do Baixo Amazonas – material fotográfico, material sonoro e depoimentos (arquivos digitais em CD);
> Anexo 10 – cuias do Baixo Amazonas – padrões iconográficos, ilustrações do Aritapera (arquivos digitais em CD);
> Anexo 11 – a) fotografias – Dossiê Cuias, 343 fotos (arquivos digitais em DVD);
> Anexo 11 – b) fotografias – Dossiê Cuias atualização, 233 fotos (arquivos digitais em DVD);
> Anexo 11 – c) fotografias – fotos Cuias, 31 fotos (arquivos digitais em CD);
> Anexo 11 – d) fotografias – fotos Cuias, 30 fotos (arquivos digitais em CD);
> Anexo 11 – e) fotografias – fotos INRC Cuias, 202 fotos (arquivos digitais em DVD.
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O Modo de Fazer Cuias na Região do Baixo Amazonas é um ofício tradicional praticado predominantemente por mulheres,
diretamente relacionado ao aproveitamento de recursos naturais disponíveis nessa região. Com documentação que data do
século XVIII, tendo como registro histórico considerado o mais completo e detalhado sobre as cuias os escritos de Alexandre
Rodrigues Ferreira, em 1786 (Memorias sobre as cuyas),1 os saberes relacionados à produção e à utilização de cuias nessa
região do Brasil fazem parte das complexas dinâmicas de colonização e ocupação do espaço amazônico.

Foto: Francisco Moreira
da Costa, 2005.

As cuias provenientes dos municípios paraenses de Santarém e Monte Alegre, situados na região do Baixo Amazonas, são
conhecidas pelos observadores, naturalistas, viajantes etc., tendo chamado sua atenção pela beleza e outras características
descritas em diversos documentos.2 Além desses, há vários outros registros setecentistas sobre os Modos de Fazer Cuias
e seus usos. Há registros dessa época acerca de sua utilização no ambiente doméstico e, a partir do século XIX, as cuias
começaram a ser exportadas internamente ao país e para países europeus. As cuias figuram também nos escritos de Mário
de Andrade (1939), Arthur César Ferreira Reis (1942), Luís da Câmara Cascudo (1954) e Cícero Nobre de Almeida (1970).
Há indícios em levantamentos históricos de que a prática de fabricação de cuias tais como as descritas pelo Dossiê (cuias
pretas e ornamentadas com incisões e/ou desenhos diversos) tenha surgido inicialmente na região de Monte Alegre, onde
seus moradores são denominados atualmente como “pinta-cuias”. Saberes praticados pelas comunidades indígenas
(Aparais ou Urucuiúnas) da região há mais de um século, com o tempo esse conhecimento foi-se disseminando por um
território mais vasto. Possivelmente pela difusão dos “segredos” das técnicas indígenas, várias comunidades, em locais
esparsos da Amazônia, também têm produzido o artesanato de cuias.

1. De acordo com Luciana Gonçalves de Carvalho (2011), os primeiros registros escritos sobre processos e técnicas de produção, estilos estéticos e fluxos
comerciais no que dizia respeito às cuias que as mulheres indígenas preparavam no baixo curso do Rio Amazonas foram feitos pelo naturalista Alexandre
Rodrigues Ferreira, em sua passagem pela Amazônia entre 1786 e 1789.
2. Cf. Dossiê Descritivo.
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A pesquisa mostrou que a preponderância monte-alegrense no artesanato das cuias
provavelmente manteve-se até o século XIX. A partir do século XX, Santarém assume essa
posição na produção das cuias pintadas e bordadas característica do Baixo Amazonas. Um dos
possíveis motivos levantados para essa mudança de foco foi a migração de artesãs de Monte
Alegre para Santarém, que influenciou a nova dinâmica, novas técnicas e maneiras de se criar
as cuias ornamentadas.
As cuias pintadas, diferentemente daquelas produzidas com incisões, foram introduzidas no
repertório estético das artesãs apenas no século XX. Atualmente esse padrão está completamente
incorporado ao repertório da ornamentação considerada tradicional. Com a priorização das
cuias lisas pelos consumidores no século XX, as artesãs passaram a experimentar um progressivo
abandono na confecção secular das cuias com incisões decorativas, acompanhado de um
progressivo processo de esquecimento dos padrões iconográficos considerados tradicionais. Foi
nesse período que as cuias pintadas entraram em cena, adquirindo visibilidade e consagradas
como recipiente para consumo do tacacá. A região do Aritapera, em Santarém, foi identificada
pela pesquisa como polo produtor de cuias pintadas.
A feitura e a utilização das cuias são práticas amplamente disseminadas no Baixo Amazonas
na contemporaneidade. As cuias são objetos agregadores de elementos além daqueles que as
conferem características de artesanato. Sua existência se dá através de uma longa cadeia de
produção e significação ancorada na sociabilidade de diversas comunidades ribeirinhas, tendo
como fim uma infinidade de usos pelas próprias detentoras do saber e suas famílias, por outras
pessoas das comunidades envolvidas com sua produção, por turistas que as adquirem num
mercado mais amplo de souvenir etc.
A preparação das cuias e sua elaboração estética demandam cuidadoso trabalho por parte das
artesãs, que dispõem de suas habilidosas mãos para comporem as peças finalizadas. Através
da força e da sutileza de seus gestos, as mulheres servem-se de seus corpos (MAUSS, 2003
[1935])3 para produzir objetos cujas técnicas e saberes vêm sendo transmitidas de geração e
geração e pertencem há muito àquele lugar e àquelas vidas. Nesse sentido, podemos afirmar
que objetos transmitem, evocam e sintetizam elementos muito além daqueles propriamente
estéticos, “derivam de aspectos espaciais, temporais e sociais” (VELTHEM, 2007, p. 117).4
O processo de produção das cuias pode ser assim descrito: 1) os frutos são retirados da árvore,
a cuieira (crescentia cujete, árvore da família das bignoniáceas); 2) os frutos são partidos ao
meio com facão ou serrote; 3) é retirado o miolo; 4) secam-se as duas metades; 5) as duas
metades são acondicionadas para amolecer na água, internamente a bacias ou em pequenos
cercados à beira do rio; 6) é realizada uma primeira raspagem das superfícies internas e externas,
usando pontas de facas e colheres como “rapadores”; 7) faz-se uma raspagem “mais fina”
com escamas de pirarucu; 8) as cuias lisas são lavadas para a retirada de resíduos e possíveis
asperezas; 9) as cuias são expostas ao sol (neste estado apresenta coloração marrom bem clara,
sendo denominada “pitinga”. Já pode ser utilizada para diversos fins); 10) inicia-se o processo
de tingimento com cumatê (pigmento natural extraído do axuazeiro ou “cumatezeiro”);5 11) a
água tingida é passada em ambos os lados das cuias secas, com pincel produzido com penas de
galinha (este processo é repetido até que as peças ganhem coloração vermelha muito escura);
12) as peças permanecem sobre um jirau para que sequem; 13) as peças são transportadas e

Foto: Francisco Moreira
da Costa e Ricardo
Gomes Lima, 2002.

3. MAUSS, Marcel. “As técnicas do corpo”. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
4. VELTHEM, Lúcia Hussak van.“Trançados indígenas norte-amazônicos: fazer, adornar, usar”. Revista de Estudos e
Pesquisas, Funai, Brasília, v. 4, n. 2, p. 117-146, dez. 2007.
5. Como essa árvore só é encontrada na terra firme, portanto longe da várzea, a obtenção do pigmento, por si só, requer
um processo longo e demorado de trabalho, que normalmente recai sobre os maridos das artesãs produtoras de cuias. São
eles que viajam até uma semana inteira para trazer a casca avermelhada para casa. Para extrair-lhe a tintura, ela é posta de
molho em água aquecida ao sol, por três a cinco dias, em média (INRC Modos de Fazer Cuias no Baixo Amazonas, Ficha
de Identificação de Ofícios e Modos de Fazer, p. 7).
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alocadas em um estrado denominado “cama” ou “puçanga”, que é preparado com uma camada de areia e cinzas, em
local coberto. Nessa camada é borrifada urina humana6 (para extração da amônia), colhida durante a noite anterior a esta
preparação, em cuias grandes denominadas “coiós”;7 14) é colocada uma cobertura de palha sobre a camada molhada
com a urina, onde as cuias são emborcadas e abafadas com pano ou lona, permanecendo assim por cerca de seis horas;
15) o procedimento é repetido com as cuias desemborcadas; e 16) passa-se ao processo de ornamentação.
Há diversos modos para realização da ornamentação das cuias. Considera-se o mais antigo deles aquele em que se utilizam
objetos pontiagudos, como facas e compassos para produzir incisões, retirando a laca de preta de cumatê e formando figuras.
A essa técnica, as comunidades do Baixo Amazonas denominam os seguintes termos: “rascunhar”, “pirocar” ou “bordar”
a cuia. Outra técnica bastante difundida é a ornamentação das cuias com tinhas industrializadas, feita sobre a camada de
cumatê, geralmente com pinturas figurativas de temas variados, especialmente aqueles relacionados ao ambiente amazônico.
As cuias são produzidas artesanalmente em grande escala, especialmente no Pará, mas também nos demais estados
amazônidas, sendo caracterizadas e reconhecidas como símbolo identitário dos paraenses. Em Belém, associam-se
as cuias ao tacacá; em Santarém, ao mingau. A criatividade e os distintos padrões de ornamentação relacionados
à confecção das cuias são inerentes ao seu processo de preparação, não inviabilizando sua utilização de modo
semelhante em diversas localidades. No norte do Brasil, índios Tembé, Ramkokamekra e Urubu Kaapor, além de
comunidades quilombolas da região, preparam cuias pitingas, tingidas com cumatê, para uso diário.
O tacacá, alimento à base da extração do tucupi da mandioca, contendo demais ingredientes (goma, camarão e jambu),
cujos saberes envolvidos no seu preparo “vêm sendo transmitidos entre gerações e atualizados segundo particularidades
regionais” (BITTER; BITAR, 2012, p. 224), é servido em cuias em diversos pontos da capital paraense, Belém, e em demais
localidades do estado.

Foto: Francisco Moreira
da Costa, 2009.

Para as populações ribeirinhas do Baixo Amazonas, as cuias fazem parte do universo cotidiano da comunidade, como
auxílio para as seguintes atividades: pegar água do rio, tomar banho, cozinhar, consumir alimentos líquidos e outros
alimentos, tirar água da canoa, acessório decorativo nas paredes das casas, vasos de plantas etc. O repertório de produtos
confeccionados com frutos diversos foi ampliado com a aplicação das técnicas de produção da cuia: fruteiras, copos, jarras,
vasos, travessas, braceletes, farinheiras, cache pots e petisqueiras, entre outros.
Embora se caracterize como um ofício feminino, adultos e crianças do sexo masculino auxiliam as mulheres, eventualmente,
a colher o fruto ao pé da cuieira, a repará-lo na beira do rio, a recolher da floresta o pigmento que é utilizado no fingimento
das cuias e a comercializá-las nos centros urbanos. De acordo com a Ficha e Identificação – Ofícios
e Modos de Fazer Artesanato de cuias pintadas, contida no INRC Modos de Fazer Cuias no
Baixo Amazonas, grande parte dos artesãos que produzem cuias tingidas e decoradas
com incisões e/ou pinturas atrela essas atividades a outras, como a pesca, a agricultura
de subsistência, a produção de farinha de mandioca e pequenas criações. Há épocas do
ano em que a comercialização das cuias representa 50% da renda das famílias da região.
A transmissão dos saberes relacionados à confecção das cuias dá-se entre mulheres, no
interior das famílias ou em comunidade. Muitas exercem seus ofícios em suas próprias
casas, sendo as etapas de produção executadas por si sós ou em companhia de outras
pessoas que vivem na mesma localidade. A produção das cuias não é feita exclusivamente
com fins comerciais, mas é também atividade fundamental na manutenção de laços de
solidariedade nos grupos e fonte de inspiração, pertencimento e prazer para muitas mulheres.

6. Vale sublinhar que, normalmente, se usa apenas urina de mulheres e crianças da casa da artesã ou de suas vizinhas e amigas. Ao que parece, os homens
não colhem sua própria urina por temerem ficar “panema”, isto é, azarados, com dificuldades de pescar, caçar ou ter relações sexuais. Como se diz nas
comunidades, “homem não urina em bacio” (INRC Modos de Fazer Cuias no Baixo Amazonas, Ficha de Identificação de Ofícios e Modos de Fazer, p. 89).
7. Numa reação química já conhecida pelas índias há pelo menos quatro séculos, desde quando se tem notícia do fabrico artesanal das cuias pretas de
Santarém, a amônia atua sobre a tintura do cumatê, enegrecendo-a por inteiro. As cuias pretas, depois de bem lavadas e enxutas, perdem qualquer resíduo
de odor de urina que possa ter ficado do processo descrito e já estão prontas para o uso absolutamente higiênico, especialmente para o consumo de líquidos
que não podem ter contato com o cumatê em estado natural, já que retiram seu tom vermelho” (INRC Modos de Fazer Cuias no Baixo Amazonas, Ficha de
Identificação de Ofícios e Modos de Fazer, p. 7).
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PESQUISA, PROJETOS E MOBILIZAÇÃO DA “COMUNIDADE”

utilização desse instrumento fez parte de uma série de outros instrumentos acionados pelos grupos detentores em direção à
visibilidade das suas práticas, ao reconhecimento e ao apoio, por parte dos poderes públicos, para suas demandas de ordens
culturais e econômicas. As atividades do Inventário, muitas vezes mais lentas e reflexivas que outras ações, comunicaram-se
com outras ações que já estavam em curso nas localidades inventariadas, destinadas à salvaguarda dos saberes em foco.
Três períodos merecem ser destacados desde o momento em que se iniciam as ações de salvaguarda e mobilização até o
pedido de Registro e sua instrução:
1.

2002 – tem lugar o projeto Cuias de Santarém, promovido pelo CNFCP, com o objetivo de apoiar a produção e a
comercialização de objetos feitos do fruto da cuieira;

2.

2003-2006 – realização do INRC Modos de Fazer Cuias no Baixo Amazonas, através do qual se identificou o Ofício
denominada “Artesanato de cuias pintadas”;

3.

2010 – pedido de Registro encaminhado ao Iphan.

A ideia de realizar o INRC surgiu como desdobramento do Projeto Cuias de Santarém, que foi concebido no âmbito do
Programa de Apoio a Comunidades Artesanais (PACA), do CNFCP. Em Santarém, participaram do projeto as seguintes
comunidades: Enseada do Aritapera, Centro do Aritapera, Carapanatuba, Cabeça d’Onça e Surubi-Açu. Apesar de o
número de mulheres que produzem cuias ornamentadas ser mais que este, cinquenta mulheres provenientes dessas cinco
comunidades aderiram ao projeto.
Impulsionadas pelo projeto e pela mobilização social viabilizada por ele, as artesãs criaram a Associação das Artesãs
Ribeirinhas de Santarém (Asarisan) em 2003, cujo objetivo é o fortalecimento do movimento social das mulheres de cinco
comunidades ribeirinhas do Baixo Amazonas. A Asarisan reunia, em 2005, 33 mulheres que se dedicavam à atividade
de produção de cuias e outros objetos de produção artesanal, constituindo-se juridicamente como uma organização da
sociedade civil sem fins lucrativos. Suas principais linhas de ação são as seguintes:
Promover e divulgar o produto da atividade artesanal praticada pelas associadas; organizar o trabalho e a produção,
de modo a otimizar a capacidade das associadas; atuar junto ao mercado de artesanato, a fim de abrir canais
de comercialização, de modo a incrementar a renda das associadas; promover a melhoria da qualidade e da
produtividade das associadas, para atender às exigências do mercado consumidor; organizar e profissionalizar os
processos de produção, beneficiamento, armazenagem, industrialização e comercialização do produto, tendo em
vista a melhoria de qualidade, preço e facilidade de distribuição; promover atividades sociais e culturais entre as
associadas, a fim de fortalecer o senso de organização, solidariedade e boa convivência; firmar convênios com
instituições governamentais e não governamentais visando ao desenvolvimento e ao crescimento da associação, bem
como à geração de benefícios às comunidades; tratar os interesses da associação, visando à promoção da atividade
artesanal, turística, educacional, social, cultural e de saúde nas comunidades envolvidas; promover e realizar a
capacitação de suas associadas na atividade artesanal afim; promover a geração de rendimento que permita às
associadas seu autossustento e melhoria de seu padrão de vida; promover e expandir a produção artesanal, dentro
da capacidade de cada associada (INRC Modos de Fazer Cuias no Baixo Amazonas Ficha de Identificação de Ofícios
e Modos de Fazer, p. 10).
Tais comunidades de várzea do Rio Amazonas haviam abandonado paulatinamente as práticas de ornamentação em
benefício dos padrões demandados pelo mercado, cuja prioridade era as cuias lisas (artesãos urbanos que compravam
das artesãs das várzeas para trabalharem a seu modo e revender) e pintadas com paisagens (preferência de muitos
turistas). O projeto apresentou ferramentas de valorização, como a busca de preços justos e do reconhecimento do
valor cultural do artesanato e da importância do papel da mulher no processo mais amplo de produção. Nesse sentido,
o projeto levantou que:
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Era notório que a ornamentação agregava valor às cuias e constituía uma das condições para melhor inserção
do artesanato ribeirinho no mercado. Porém, poucas artesãs ainda dominavam os repertórios ornamentais nas
comunidades e, quando estimuladas a decorar as cuias, várias do grupo se viram desprovidas de uma memória
mais densa do artesanato que faziam. Foi nesse momento que se deu início à compilação de antigos padrões
iconográficos de cuias, a qual, por sua vez, originou o Inventário Nacional de Referências Culturais do Modo de
Fazer Cuias no Baixo Amazonas (Dossiê Descritivo, p. 8).
Assim, uma série de padrões gráficos de ornamentação de cuias, reproduzidos pelo INRC dos Modos de Fazer Cuias no
Baixo Amazonas e pela publicação O artesanato de cuias em perspectiva – Santarém (2011), foi pesquisada em coleções
particulares e instituições museológicas brasileiras, como o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Museu de Folclore Edison
Carneiro, o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (USP) e o Museu Nacional (RJ). Esse rico
levantamento foi realizado por Luciana Alem Gennari, cujo principal objetivo foi:
Incentivar a prática de decoração das cuias a partir da reconstituição da memória e da difusão de um rico repertório
iconográfico que, à época da implantação do projeto Cuias de Santarém, esvaía-se num contexto de desvalorização
da ornamentação com incisos, num mercado que privilegiava cuias lisas ou parcamente decoradas, às quais
correspondiam baixos preços de vendas (O artesanato de cuias em perspectiva, 2001, p. 14).
O material produzido a partir da reprodução desses padrões foi impresso, encadernado e distribuído para as artesãs, com
o intuito justamente de subsidiar ações e interesses relacionados à recuperação e à transmissão dos saberes associados às
práticas de ornamentação das comunidades foco do projeto. Este material passou a ser chamado de “apostila” pelas artesãs
e as “mais idosas e/ou experientes se tornaram as principais difusoras dos padrões, na medida em que ali reconheciam os
bordados que viam quando eram meninas e assumiam a tarefa de ensiná-los às demais” (Dossiê Descritivo, p. 8).
Esse processo foi muito importante não só para resgatar padrões tradicionais de ornamentação que valorizam o trabalho
das artesãs, mas também por desencadear espaços de criatividade e identidade que permitiram a construção de novos
olhares e significados às atividades que sempre realizaram em seu cotidiano. Esse novo contexto permitiu uma análise
cuidadosa da antropóloga pesquisadora do INRC e editora do Dossiê no que diz respeito ao conceito de comunidade.
A abrangência das ações e para quem aquela prática cultural era referência foram questões centrais nos momentos para
recorte dos focos das ações da política de Patrimônio Imaterial. Para quem os modos de fazer cuias são referência cultural?
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sociológicos, religiosos ou demográficos para delimitar um conjunto coerente de pessoas que seriam consideradas
detentoras daquele saber. Uma definição possível recaía no universo construído no âmbito do projeto. As comunidades
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A reflexão sobre comunidade surge no contexto desse questionamento. Não havia critérios puramente geográficos,

produtoras de cuias pretas ornamentadas na região do Baixo Amazonas, nas regiões de várzea, correspondiam, em grande
medida, àquelas que estavam participando do projeto.
Apesar das tensões que envolveram as discussões nas reuniões do projeto sobre as ações que poderiam ser implementadas
na região, relacionadas a discursos de beleza e qualidade atribuídas por elas às cuias de distintas procedências, que
implicavam processos ora de aliança ora de fissão das comunidades de pertencimento das artesãs, implementou-se na
região a Asarisan, representando os cinco núcleos de produção. A comunidade detentora passou a ser identificada como
aquelas artesãs que possuem conhecimento acerca da produção tradicional das cuias. Cada localidade identificada por essa
produção, portanto, pode ser considerada como uma comunidade. Teríamos, assim, comunidades localizadas na região do
Baixo Amazonas que são referência histórica em relação à prática cultural “modo de fazer cuias”.8
Tais comunidades, ao se sentirem incentivadas pela recuperação do antigo repertório de ornamentação das cuias reproduzido
pela “apostila”, passaram a implementar reuniões de trabalho coletivo em que as mais habilidosas em relação à reprodução
dos modelos recuperados passaram a ensinar às demais as técnicas das incisões nas cuias. Por iniciativa própria, realizaram
pesquisas em livros escolares e em ambientes de seu cotidiano (fauna, flora, complexo mítico amazônico) para ampliar e
diversificar seus produtos. Paralelamente, acessaram outro repertório além daquele reproduzido pela “apostila”, baseado
em padrões gráficos tapajônicos, provenientes da cerâmica santarena. Estes padrões foram muito importantes para a
criação de uma linha de peças ornamentadas com “motivos étnicos”, constituindo grande parte da produção atual de
cuias paraenses.
As cuias do Baixo Amazonas são comercializadas sobretudo nas lojas de artesanato regional. Em geral, há comerciantes
(denominados marreteiros) que atuam como atravessadores: compram as cuias das artesãs nas comunidades onde moram,
em região de várzea, e revendem a lojistas de Santarém e Monte Alegre. Outra maneira de comercialização é através
das próprias artesãs; por exemplo, as de Aritapera viajam até as cidades para vender suas cuias para atravessadores que
as esperam na beira do cais e as repassam posteriormente para os lojistas. Finalmente, um terceiro modo de efetuar as
vendas se dá pela Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém, cujas associadas encaminham sua produção para lojas
de Santarém, Belém, São Paulo e Rio de Janeiro, através de uma agente local, escolhida e remunerada pelas artesãs, que
presta serviços para a Associação e despacha as cuias pelo preço exato por elas indicado.
É importante citar que, durante o período de realização do Projeto Cuias de Santarém, as artesãs nele envolvidas participaram
de cursos e eventos ocorridos fora de suas localidades de origem. São exemplos dessas atividades cinco cursos oferecidos
pelo Sebrae (PA) sobre associativismo, qualidade de produto, formação de preço e gestão de núcleo de produção, além da
Oficina de grafismo indígena em cuias, ministrada por um mestre artesão, e de outra Oficina promovida pela ONG Grupo
Consciência Indígena.
As detentoras participaram também de feiras e exposições, como Amazônia BR, em São Paulo (SP), em julho de 2003; Pará
Arte, em Belém, em setembro de 2002; Feira Nacional de Artesanato, em Belo Horizonte (MG), em novembro de 2002;
Feira da Providência, no Rio de Janeiro (RJ), em dezembro de 2002; e Exposição Cuias de Santarém, na Sala do Artista
Popular do Museu de Folclore Edison Carneiro, no Rio de Janeiro (RJ), de 9 de janeiro a 9 de fevereiro de 2003. Em 21 de
fevereiro, as artesãs ganharam um espaço permanente de exposição e venda de cuias no Município de Santarém, em sala
cedida pelo Grupo Consciência Indígena.
Diante desse longo processo, podemos citar como desdobramentos das ações citadas os seguintes programas, frente a
outras atividades que vêm sendo implementadas na região:
> 2004-2005: A Asarisan realizou o “Projeto Artesanato Ribeirinho de Santarém com recursos da Brazil Foundation
e apoiadores”.
> 2005: A Asarisan captou recursos do Ministério da Cultura, via edital público, para a instalação do Ponto de
Cultura do Aritapera.
8. “A comunidade de atuação do projeto, como ficou evidente, nunca seria um lugar só” (O artesanato de cuias em perspectiva, 2001. p. 34).
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RECOMENDAÇÕES DE SALVAGUARDA
Reproduzimos aqui as recomendações para a salvaguarda do bem cultural ora analisado, contidas no Dossiê Descritivo:
O INRC do Modo de Fazer Cuias no Baixo Amazonas identificou primordialmente três situações diferenciadas no
que diz respeito a possibilidades de encaminhamento de ações de salvaguarda desse bem. Um caso específico é o
da Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém, que conta com recursos exclusivos como a marca coletiva, o
Ponto de Cultura do Aritapera, publicações e uma série de experiências acumuladas de produção, organização e
comercialização. A situação dessa entidade é singular no contexto da produção de cuias na região; portanto, suas
demandas de apoio e salvaguarda são particulares e estão articuladas nos seguintes eixos:
Divulgação
> Realização de um evento comemorativo do registro do modo de fazer e do registro da marca coletiva Aíra;
> Divulgação do Ponto de Cultura do Aritapera;
> Elaboração de um site atualizado para a Asarisan, com divulgação dos produtos e das ações do grupo.
Produção e organização da produção
> Realização de ações de orientação e esclarecimento das sócias da Asarisan sobre procedimentos de gestão e
participação na entidade;
> Melhoria das condições de produção, com implantação de espaços para estocagem de cuias nos núcleos de
produção da Asarisan;
> Fortalecimento e crescimento da associação, com atração de novas sócias e colaboradoras em todos os núcleos
de produção;
> Atração de artesãs jovens para o grupo, a fim de reverter o envelhecimento da entidade.
Comercialização
> Atualização do catálogo de peças e divulgação do mesmo no site da associação;
> Marketing da marca coletiva Aíra;
> Busca de novos mercados (lojas, feiras, eventos) dentro e fora do país;
> Revisão de preços das peças.
No caso das demais artesãs identificadas em Santarém, que não participam de nenhuma organização, observa-se
a vulnerabilidade da prática de fazer cuias em função do quadro de desvalorização dos produtos desse trabalho.
Recebendo menos de um real por cuia pintada e dependendo sempre de intermediários para colocar seus produtos
no mercado, essas artesãs têm poucos estímulos para se dedicarem ao ofício. O acesso a melhores mercados, nessas
circunstâncias, representaria uma mudança positiva no contexto de trabalho e de vida dessas mulheres.

Foto da esquerda:
Camila Giusti, 2018.

Nesse sentido, a situação delas não difere muito da que vivem as antigas artesãs de Monte Alegre, a não ser pelo
fato de que a produção em Santarém é intensa, enquanto que lá está decadente. Seria o caso de avaliar, junto
com as artesãs identificadas e possíveis interessadas, a pertinência de alguma iniciativa de transmissão de saberes e
busca de mercados. Antes de formular qualquer proposta, contudo, parece útil tomar algumas providências a fim de
conhecer melhor a situação geral do artesanato de cuias na região do Baixo Amazonas e de esclarecer a sociedade
regional, em especial os grupos produtores do artesanato, sobre o processo de patrimonialização do modo de fazer.
Numa frente de pesquisa, seria importante ter um mapeamento atualizado das comunidades produtoras de cuias em
Santarém, Monte Alegre e outras localidades do Baixo Amazonas. No campo da difusão cultural, seria interessante
veicular mais intensamente as publicações produzidas sobre o tema em circuitos variados, dentro e fora da região
(Dossiê Descritivo, p. 71-72).
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Embora já tenham ocorrido algumas ações de transmissão de saberes no âmbito dos projetos desenvolvidos desde 2002,
ressaltamos a importância da continuidade de ações voltadas à transmissão e a trocas de saberes, pois essas são elementos
primordiais para a sustentabilidade do Modo de Fazer Cuias. Sugerimos, nesse sentido, a incorporação, no plano de
salvaguarda do bem a ser registrado, outras ações de transmissão de saberes relacionados ao modo de fazer cuias no
Baixo Amazonas.

ESTÉTICA E PERTENCIMENTO
Uma análise mais atenta aos padrões de ornamentação das cuias permite que se realizem uma apreciação e uma investigação
acerca da estética que revolve a confecção deste artesanato. Embora a possibilidade da transposição do termo não seja
consenso na bibliografia antropológica sobre o tema (WEINER, James F.; MORPHY, Howard; OVERING, Joanna; COOTE,
Jeremy; GOW, Peter; LAYTON, Robert: 1993),9 utilizaremos estética pelo seu poder de evocar, para as detentoras, através
do processo de patrimonialização em que tiveram participação ativa, ricas dinâmicas de compreensão dos sentidos de seu
pertencimento. Ou seja, podemos afirmar, através do material que consta no processo de Registro, que os padrões estéticos
de incisão nas cuias são absolutamente importantes para a contemplação das artesãs e para aqueles que as adquirem.
Diz-se dos padrões iconográficos “mais tradicionais” vinculados às cuias do Baixo Amazonas aqueles relacionados
a medalhões, molduras, pássaros, frutas, anagramas, estrelas, bandeiras, brasões, paisagens e motivos florais de estilo
rococó.10 Autores como Porro (1995) e Hartmann (1988), citados no INRC e no Dossiê, discutem a propagação de tais
modelos iconográficos a partir do contexto de colonização da região, em que religiosos europeus se utilizavam do trabalho
dos indígenas nas vilas e missões amazônicas. Esses eventos tornar-se-iam herança icônica, sendo as cuias trabalhadas a
partir de elementos da memória dos artesãos e transformadas em objeto artístico.
A difusão da “apostila” contendo os padrões recuperados pela pesquisa promoveu mudanças no repertório de
ornamentação, ao reincorporar aos ofícios das artesãs conhecimentos tradicionais que haviam deixado de fazer parte da
prática para a maioria e da memória para grande parte das mulheres. A apropriação dos desenhos foi, certamente, muito
distinta entre as comunidades, mas todas elas passaram a viver e reelaborar de maneira criativa a chama das incisões que
há muito havia sido apagada do seu horizonte e da sensibilidade de suas mãos.11
Estilos próprios (BOAS, 2014)12 podem ser identificados através dos padrões gráficos e de desenhos reproduzidos nas cuias
pelas artesãs do Baixo Amazonas. Estilos que comunicam estilos de vida, padrões que significam uma estética particular
de criar objetos: cada comunidade agencia seus próprios padrões, a partir de seus próprios instrumentos e mecanismos de
desempenho técnico. Todas elas, entretanto, compartilham de modos de fazer tradicionais que as fazem pertencer ao lugar
e este às cuias manejadas por elas.

CONCLUSÃO
As artesãs trazem no corpo o modo de fazer as cuias. Os saberes subjacentes às técnicas, na prática cotidiana, é
como se elas não os soubessem. Simplesmente fazem. Mas não como operárias numa linha de produção onde nada
reste de si no produto final. Ao contrário, as artesãs dotam de desejo e subjetividade cada cuia que fazem, desde
que, ao pé da cuieira, escolhem o fruto que melhor se adéque ao objeto pretendido. Por mais que seus movimentos
pareçam involuntários, quando estão trabalhando e, ao mesmo tempo, alimentando os filhos, dando de comer às
galinhas, conversando animada e distraidamente, empenham todas as sensações no exercício de seu ofício. Cada
uma delas escuta atentamente o som que faz a faca ao bater no fruto para saber se está maduro; avalia na ponta

9. Cf. “Aesthetics is a cross-cultural category”. In: INGOLD, Tim (ed.). Key debates in Anthropology. Londres/Nova York: Routledge, 1993.
10. Nesse sentido, o estilo rococó teria sido influência do Barroco europeu dos séculos XVII e XVIII na região, assim como os brasões e as bandeiras provavelmente
acompanharam o momento político que o país vivia no século XIX com a Primeira República. O Dossiê Descritivo afirma que “motivos florais de estilo rococó
compõem o repertório iconográfico mais antigo que se conhece nas cuias do Baixo Amazonas, e que hoje constituem a memória das artesãs e sua referência
de tradição no artesanato de cuias” (Dossiê Descritivo, p. 63).
11. Em algumas, as artesãs demonstraram maior pendor e aptidão para os desenhos florais tradicionais; noutras, como é o caso destacado do Cabeça d’Onça,
os grafismos tapajônicos e geométricos – que também foram chamados “indígenas” – tornaram-se a especialidade” (O artesanato de cuias em perspectiva,
2001, p. 40-41).
12. BOAS, Franz. Arte primitiva. Rio de Janeiro: Vozes, 2014.
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dos dedos a textura da casca para calcular o quanto precisará ser lixada; olha o fruto para verificar onde deve se
meter o terçado para cortá-lo em bandas iguais; sabe, pelo movimento da mão, quantas pinceladas bastam para
tingir as cuias; até mesmo quando ornamenta as peças, conversando com alguém, a delicadeza e a perfeita simetria
dos traços parecem naturalmente alcançadas pela mão, sem o recurso a medições ou esboços.
Crianças riscam nas cuias descartadas pelas mulheres e desenham até em cuias verdes, para brincar. Improvisam
brinquedos como o boizinho com corpo de cuia e pernas e chifres de palitos de madeira, ou os barquinhos feitos
com uma banda de cuia ovalada. Das brincadeiras as meninas passam, cedo, para o lado da mãe, da avó, da tia
ou da irmã mais velha que já trabalha nas cuias para vender. Começam ajudando nas várias etapas do trabalho,
especialmente nas tarefas mais leves, vão adquirindo prática e, ainda jovens, se tornam competentes artesãs.
Quando casam e têm filhas, repetem com elas o mesmo processo (Dossiê Descritivo, p. 53-54).
O universo cultural ao qual as cuias do Baixo Amazonas estão inseridas deve ser compreendido através do contexto de
ocupação e transformação do norte do Brasil, em que atividades de produção já praticadas por povos indígenas foram
sendo transmitidas a outros sujeitos, além de terem passado por processos de transformação específicos dos encontros
travados na dinâmica da colonização.
Os projetos desenvolvidos geraram várias transformações na dinâmica da produção do artesanato de cuias ornamentadas
no Baixo Amazonas. Uma delas refere-se aos bons ganhos no mercado externo à região, que fortaleceram as artesãs,
gerando capital de giro através do qual puderam investir recursos na produção, na distribuição e na comercialização das
peças. Outra diz respeito à percepção do artesanato propriamente dito, principalmente em relação às mudanças de padrão
estético e à maneira como passaram a construir as cuias.
A mobilização foi essencial, portanto, não só para ressignificar a importância da produção das cuias e discutir com as artesãs
como sua atividade se relaciona a sentimentos de identidade indissociáveis de sua existência, mas também no sentido de
reavivar padrões estéticos dantes eclipsados por uma série de fatores históricos e sociais próprios das dinâmicas de migração
e urbanização do território.
O fazer artesanal das cuias do Baixo Amazonas passou por um processo de reconstrução e revalorização através dos
projetos desenvolvidos e da mobilização das comunidades produtoras. Diante dos dados levantados pela pesquisa no
INRC, podemos afirmar que os modos de fazer cuias possuem valor central para as artesãs e foram identificados como
referências culturais por excelência. Dessa forma, ressaltou-se o valor patrimonial do artesanato em cuias, evidenciado por
sua importância na vida social das detentoras e seu ofício praticado tradicionalmente por elas, num contexto de profunda
desvalorização e esquecimento dos padrões estéticos de ornamentação.
Por ser uma expressão cultural de longa continuidade histórica que, todavia, encontra-se em constante processo de
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 comunidades ribeirinhas do Baixo Amazonas, considerado um dos grupos formadores da
nacionalidade; por sua capacidade de rememoração do passado e ressignificação do presente; e por tudo mais que está
demonstrado neste processo e corroborando a posição CNFCP, somos favoráveis à inscrição do Modo de Fazer Cuias no
Baixo Amazonas no Livro de Registro dos Saberes como Patrimônio Cultural do Brasil.

Foto: Camila Giusti,
2018.

É este o Parecer.
Brasília, 17 de abril de 2015
Sara Santos Morais – Antropóloga
Coordenação-geral de Identificação e Registro
Departamento do Patrimônio Imaterial
De acordo.
À Diretora Substituta do DPI, para os devidos encaminhamentos.
Em 17 de abril de 2015
Ellen Krohn - Coordenadora de Registro Substituta
Departamento do Patrimônio Imaterial
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

N

o início do presente ano, recebi da Senhora Presidente do Iphan, Jurema Machado, através da então diretora do
Departamento do Patrimônio Imaterial, Célia Corsino, a tarefa de examinar e opinar a respeito do processo de
Registro do Modo de Fazer Cuias no Baixo Amazonas como relevante forma de expressão da cultura brasileira.

Foto: Francisco Moreira
da Costa e Ricardo
Gomes Lima, 2011.

Em 2014, o Conselho Consultivo acolheu o pedido de Registro no Livro das Formas de Expressão do Carimbó, em Parecer
por mim elaborado. Anos antes, em 2004, o Círio de Nazaré, a festa máxima dos paraenses, foi inscrita no Livro das
Celebrações e, em 2013, neste mesmo livro, as Festividades do Glorioso São Sebastião que ocorrem na Ilha do Marajó.
Agora é submetido à apreciação deste Conselho o Modo de Fazer Cuias no Baixo Amazonas, um bem originário do mesmo
Estado.
Esses processos revelam a riqueza e a diversidade das manifestações culturais imateriais, notadamente as de cunho religioso
e lúdico do Estado do Pará, as quais não se limitam aos bens mencionados. Outros bens patrimoniais que ocorrem no
Pará remetem ao Ofício de Tacacazeira na Região Norte, em processo de Registro, e também aos diversificados saberes e
expressões de povos indígenas, tais como os grafismos e a tradição oral, os rituais e os sistemas agrícolas, como ocorrem
entre os Wayana, os Assurini, os Arawaeté, os Waiwai, os Tiriyó, os Mundurucu e os Kayapó-Mêbengokre. Especial destaque
deve ser dado à diversidade linguística, pois neste Estado são falados 23 idiomas indígenas. Certamente esses bens e línguas
aguardam a oportunidade de serem reconhecidos e valorizados, como sucedeu com o falar Assurini do Trocará que passou
a integrar o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, neste ano de 2015.

ORIGEM E ANDAMENTO DO PEDIDO
A documentação recebida e analisada está representada por grande número de documentos textuais, a saber, o Inventário
Nacional de Referências Culturais, o Dossiê elaborado pela antropóloga Luciana Carvalho, Notas Técnicas e Pareceres, assim
como de publicações, o Almanaque pitinga e o livro O artesanato de cuias em perspectiva – Santarém. Há também extensos
registros fotográficos, devidamente identificados, e materiais audiovisuais. Em anexo, figuram os termos de autorização
de uso de voz, imagem e de informações das artesãs. Esses documentos, indexados conforme as normas estabelecidas,
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 as referências contidas no Dossiê atualizado constituem importante
fonte para a necessária comprovação do valor cultural do bem e de sua relevância para a memória nacional, do ponto de
vista cultural, artístico, histórico, antropológico e social.
O processo de registro do Modo de Fazer Cuias no Baixo Amazonas como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil teve
início em 2002 a partir da execução de sucessivos projetos, desenvolvidos pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura
Popular (CNFCP), instituição esta que apoiou as comunidades ribeirinhas em todas as etapas do processo. O projeto inicial
era “Cuias de Santarém”, ocorrido de 2002 a 2003 e que integrava o Programa de Apoio a Comunidades Artesanais.
Posteriormente foi incorporado ao projeto “Celebrações e Saberes da Cultura Popular”, efetivado de 2001 a 2006 e que se
dedicou também a testar os então recém-instituídos instrumentos de salvaguarda do Patrimônio Imaterial.
O Inventário Nacional de Referências Culturais do Modo de Fazer Cuias no Baixo Amazonas teve início em 2003 com
a compilação dos padrões gráficos de cuias, para a difusão nas comunidades envolvidas no projeto e pertencentes aos
Municípios de Monte Alegre e Santarém. Paulatinamente o foco do inventário deslocou-se desse assunto para abordar os
saberes e as técnicas envolvidas no ofício artesanal de “pintar cuias” e a sua ocorrência entre grupos sociais específicos na
região do Baixo Amazonas: Vila Pariçó, em Monte Alegre; e Cabeça d’Onça, Carapanatuba, Centro do Aritapera, Enseada
do Aritapera e Surubim-Açu em Santarém. Este levantamento foi enriquecido com dados oriundos de pesquisas histórica,
documental e etnográfica e do levantamento audiovisual, assim como a coleta de imagens, narrativas, reminiscências com
vistas a esclarecer os processos de mudança.
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Desde o princípio, o INRC alimentou nas comunidades produtoras de cuias o interesse pelo reconhecimento deste ofício
como Patrimônio Cultural. As artesãs, desejosas de valorizarem e conferirem visibilidade ao artesanato produzido, tanto
do ponto de vista econômico quanto cultural, reuniram-se para criar em 2003 a Associação das Artesãs Ribeirinhas de
Santarém (Asarisan), congregando as cinco comunidades da porção insular deste município: Centro do Aritapera, Enseada
do Aritapera, Cabeça d’Onça, Carapanatuba e Surubim-Açu. Os grupos envolvidos no Inventário logo se mobilizaram,
encaminhando ao Iphan, no mesmo ano, abaixo-assinado das comunidades, declarando o interesse na instauração do
processo de Registro dos padrões iconográficos da ornamentação das cuias.
Dois anos depois, em 2005, um novo abaixo-assinado das artesãs é endereçado ao Iphan para o registro do “artesanato
tradicional de cuias pintadas, produzido na região do Baixo Amazonas, principalmente nos Municípios de Santarém e
Monte Alegre”. Em fins de 2010, a Presidente da Asarisan e em seguida a Diretoria do CNFCP renovaram a solicitação de
Registro ao Presidente do Iphan para o Registro no Livro dos Saberes do Modo de Fazer Cuias no Baixo Amazonas.
O pedido de Registro do Bem em apreço foi submetido à 19a Reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial em 2011 na
qual foi estabelecido que a localização espacial das cuias se definia como sendo a região do Baixo Amazonas. Ademais
a Câmara Técnica decidiu pela pertinência do pedido e pela continuidade do processo e solicitou providências para a
complementação e a sistematização da documentação. A Diretora do Centro Nacional Folclore e Cultura Popular havia
anteriormente sugerido que a avaliação final sobre o registro do Modo de Fazer Cuias fosse concomitante ao do Ofício
de Tacacazeiras na Região Norte, devido às associações existentes, mas que não ocorreu, este processo estando ainda
inconcluso.
No final de 2011 a Diretora do DPI, Célia Corsino, encaminha memorando à Diretora do CNFCP, Claudia Márcia Ferreira,
informando sobre a decisão da Câmara Técnica e solicitando a produção de documentação complementar sobre o assunto,
complementação esta indispensável para que o processo pudesse seguir os trâmites legais e ser alvo de pareceres técnicos
e jurídicos.
Em 2014, foram retomadas as providências para o prosseguimento do processo relativo ao Modo de Fazer Cuias no Baixo
Amazonas. O Dossiê foi atualizado, complementado e ampliado com referências que consideraram a defasagem temporal
em relação à versão original do Dossiê, assim como as transformações socioculturais ocorridas no contexto pesquisado.
Uma vez cumpridas essas exigências, o trâmite da proposta de Registro do Modo de Fazer Cuias no Baixo Amazonas seguiu
o curso previsto no âmbito do Iphan e assim submeteu-se à análise jurídica e à publicação de aviso no Diário Oficial da
União em 8 de maio de 2015. A Advocacia Geral da União foi consultada e emitiu Parecer em 20 de maio do presente ano,
declinando a sinuosa trajetória do processo em pauta e analisando se ele atendia aos requisitos legais aplicáveis. Concluiu,
assim, que se deve atribuir à Asarisan o título de proponente do presente registro, pois o CNFCP está impedido de fazê-lo
por integrar a estrutura do Iphan.
Cabe mencionar que os processos contêm duas Notas Técnicas e um Parecer. O primeiro documento foi formulado pela
Coordenadora de Registro, Claudia Marina Vasques, em 2011, e o segundo pela Chefe de Divisão de Pesquisa do CNFCP,
Elizabeth Costa, em 2014. Ambos traçam o histórico do Processo e formulam diretrizes para um plano de salvaguarda. O
Parecer, datado de 2015, é de autoria de Sara Santos Morais, da Coordenação-geral de Identificação e Registro. Conclui
que o trabalho produzido para a instrução do Processo contém elementos que motivam a emissão de Parecer favorável à
inscrição do Modo de Fazer Cuias no Baixo Amazonas no Livro de Registro dos Saberes.
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DIMENSÕES HISTÓRICAS
Verificou-se que os documentos consultados, tais como o Parecer 31/2015, a
Nota Técnica 10/2011, o volume do INRC, o catálogo Cuias de Santarém e o
próprio Dossiê, endossavam a assertiva do intelectual montalegrense Cícero
Nobre de Almeida, de que “as cuias pintadas, tais como as conhecemos, eram
feitas e usadas apenas pelos índios que habitavam primitivamente a nossa terra,
que eram chamados Aparais ou Urucuiúnas, pertencentes à nação Caraíba”.
Enquanto antropóloga, tenho grande consideração e respeito pela memória
oral, individual ou coletiva. Considero, entretanto, que no presente caso
um esclarecimento se faz absolutamente necessário. Inicialmente ressalto
o fato de que os Aparai não podem ser confundidos com os Urucuiúnas
ou Urucuiana ou Rocoyen, como eram referidos no passado os atuais
Wayana. Trata-se, portanto, de povos indígenas distintos, porém ambos
falantes de línguas Carib. Por outro lado, aos Wayana não pode ser
imputada a localidade referida por Cícero Almeida, pois são originários do
extremo norte da América do Sul, mais precisamente da região do Planalto
das Guianas, no Suriname e na Guiana Francesa. Os Wayana chegaram
ao Brasil muito tardiamente, em princípios do século XIX, empurrados pelas populações businenge: Saamaká,
Ndujka, Makapai, Aluku e Kwinti, escravos fugidos das plantações costeiras das colônias holandesa e francesa.
Os Aparai, referidos nas fontes setecentistas como Appirois e Apareilles, de acordo com a antropóloga Dominique Gallois

Foto acima: Francisco
Moreira da Costa e
Ricardo Gomes Lima,
2011.

(1986), ao contrário dos Wayana, possuíam uma localização mais próxima de Monte Alegre. São, assim, originários do baixo
curso do Rio Paru de Leste, um afluente do Rio Amazonas que percorre terras do Município de Almeirim. A história oral
dos Aparai faz referência a uniões com outros povos indígenas, tais como os Arakaiwu e os Apama, que viviam na região
compreendida entre a foz do Rio Paru de Leste e a do Rio Maicuru, no Município de Monte Alegre. Ao serem perseguidos,

Foto abaixo: Francisco
Moreira da Costa,
2009.

os Apama refugiaram-se no baixo curso desses rios, como indica Curt Nimuendajú (1981), onde possivelmente encontraram
os Aparai. Um dos indicativos desses encontros e casamentos é o fato de que a língua falada pelos atuais Aparai – da família
Carib – é repleta de termos em tupi, o tronco linguístico ao qual pertencia a língua dos Apama.
O que nos esclarece as fontes seiscentistas e setecentistas a respeito dos povos indígenas que habitavam a região de
Monte Alegre e que supostamente teriam transmitido as técnicas necessárias para a feitura de cuias decoradas? Sabe-se que até 1757 Monte Alegre era conhecida como Província de Corupatuba. Em 1662, o Ouvidor-geral Maurício de
Heriarte, navegando pelo Rio Amazonas, aporta nesta localidade e menciona que era povoada pelos “índios Corupatubas,
Carabocas (Curibocas) Bubuízes, Mariaús” e que entre eles os Padres da Companhia de Jesus, instalados na região desde
1657, exerciam o “pasto da doutrina cristã”.
É fato conhecido que os “descimentos” de povos indígenas interioranos para as margens do Rio Amazonas constituiu o
resultado da ação missionária de Jesuítas, Capuchinhos, Carmelitas e Mercedários que ora cooperavam, ora concorriam
com a sociedade civil e as tropas de resgate. Dessa forma, as missões passaram a reunir contingentes étnicos variados,
linguística e culturalmente. Segundo o historiador Antônio Porro (1996), esse era o caso de Monte Alegre, pois as fontes do
século XVIII mencionam que a missão reunia indígenas Apamas, Arus, Gonçaris, Iruris, Juriparis, Maués,
Tapuiassus, Barés e Manaos, estes últimos oriundos do médio Rio Negro.
Este foi o quadro populacional encontrado por Alexandre Rodrigues Ferreira,
quando aportou, em meados do século XVIII, não mais em Corupatuba, mas
na Vila de Monte Alegre. A sua Memoria sobre as cuyas não menciona
nenhum povo indígena em particular, identificando as laboriosas artesãs
apenas como “índias” e “índias de Monte Alegre”. Menciona, entretanto,
que algumas mulheres mazombas (brasileira, filha de europeus) e
mamelucas (filha de branco e índio) também se dedicavam ao artesanato
das cuias, mas que estas se diferenciavam das feitas pelas indígenas,
sobretudo nas pinturas.
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Muitos povos indígenas contemporâneos fazem uso de utensílios produzidos a partir do fruto
da cuieira. Escritos etnográficos como Bruzzi da Silva (1962) e Berta Ribeiro (1995) indicam que
no Rio Negro os atuais Tukano e Baré plantam cuieiras e entalham nos seus frutos colheres e
recipientes para medir massa de mandioca, para beber água, xibé ou mingau e que estes objetos
são impermeabilizados internamente com a mesma técnica das cuias produzidas atualmente
em Monte Alegre e Santarém. Os Baré denominam em língua geral as cuias empretecidas de
kuia pixuna e as sem pintura, de kuia pitinga. Os Aparai, segundo minhas próprias pesquisas,
fazem recipientes para a ingestão de bebidas fermentadas com o fruto da cuieira silvestre e os
denominam kassanan. Não impermeabilizam os recipientes, mas os decoram, através do entalhe,
com os mesmos grafismos dos vasos cerâmicos. Alexandre Rodrigues Ferreira faz referência ao
uso de tintas de origem mineral e cita expressamente “cury, tabatinga, tahuá, anil, urucu”. As
que são nomeadas de cury (ocre) e tahuá (branco) correspondem, tanto no nome quanto na cor,
aos pigmentos empregados pelos Aparai para as pinturas de objetos de argila e madeira e as
cuias de uso ritual.
Não pairam dúvidas sobre o fato que as cuias confeccionadas e decoradas em Monte Alegre e
Santarém constituem um artesanato de raízes ameríndias, fruto das complexas dinâmicas de
colonização e ocupação da Amazônia. Entretanto não creio ser possível identificar, hoje, o povo
indígena que primitivamente fazia e usava as cuias em Monte Alegre e que, em circunstâncias
particulares, teria repassado esse conhecimento, como enfatiza Cícero Almeida. A origem do
Modo de Fazer Cuias permanece difusa, pois revela uma situação de convergência cultural em
consequência da colonização europeia. Esses artefatos seriam ainda, de acordo com Antônio
Porro, um “curioso produto de duas culturas”, pois as populações nativas da Amazônia eram
induzidas a participar do processo de reprodução das artes e técnicas ocidentais, o que era imposto
junto com a catequese. Julgo que é possível indicar que se trata de um artefato que conjuga em
sua origem não duas, mas múltiplas culturas. Assim, além da influência europeia, caracterizada
por uma decoração no mais autêntico estilo rococó, conforme descreveu Tekla Hartmann
(1988), as cuias do Baixo Amazonas receberam contribuições de diversas culturas indígenas,
umas relacionadas com a matéria-prima, outras com a pintura negra impermeabilizante, outras
com as técnicas decorativas, como o entalhe e a pintura com tintas minerais. Não devemos
nos esquecer, ademais, da criatividade individual que as “índias de Monte Alegre” souberam
imprimir nas cuias que produziram e que certamente repassaram às suas descendentes.

CARACTERIZAÇÃO DO MODO DE FAZER CUIAS NO BAIXO AMAZONAS
O Modo de Fazer Cuias, objeto deste Processo de Registro, ocorre no Baixo Amazonas, nos
Municípios de Monte Alegre e Santarém. O primeiro está situado à margem esquerda do

Foto: Camila Giusti,
2018.

Amazonas e é reconhecido como sendo o berço do artesanato das cuias, tendo tido grande
notoriedade no século XVIII, apesar de Santarém também as produzir neste período. O renome
das artesãs de Monte Alegre na produção de cuias se reflete no presente, pois os montalegrenses
são referidos como “pinta-cuias”, muito embora o município tenha perdido a primazia desse
ofício em meados do século XX. A comunidade de Pariçó permanece, entretanto, como o núcleo
artesanal de referência.
O Município de Santarém localiza-se à margem direita do Rio Tapajós, em sua confluência com
o Rio Amazonas. Nesse município, a produção de cuias ocorre principalmente nas comunidades
de várzea. O Dossiê menciona especificamente Enseada do Aritapera, Centro do Aritapera,
Carapanatuba, Cabeça d’Onça e Surubim-Açu. Essa produção artesanal diversificou-se em
épocas mais recentes, tanto em relação aos modelos e tamanhos quanto à decoração das peças.
Paralelamente foi ampliada a escala de sua produção; o Município de Santarém tornando-se
referência regional e nacional para esta modalidade artesanal.
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No Baixo Amazonas, a produção de cuias pintadas constitui uma prática essencialmente feminina. As artesãs seguem
técnicas tradicionais e assim confeccionam utensílios a partir dos frutos da cuieira (Crescentia cujete), que possuem
formatos e tamanhos os mais variados. As principais etapas da produção das cuias são a extração, o corte, o alisamento, o
tingimento, a fixação da cor e a ornamentação dos frutos, aspectos estes minuciosamente descritos no Dossiê.
O processo inicia-se com a seleção e a extração dos frutos da cuieira, árvore geralmente plantada nos quintais das casas
das artesãs. Os frutos são em seguida seccionados com o auxílio de uma faca ou um serrote. O miolo é retirado, e as
metades – as cuias – são postas na água para amolecer e facilitar a raspagem da casca. Esse processo é feito com escamas
de pirarucu e posteriormente com folhas de embaúba, abundante nas capoeiras. As cuias devem ficar bem lisas, interna e
externamente, e depois de lavadas são postas a secar ao sol.
Em seguida as cuias são tingidas com um pigmento natural extraído da casca do cumatezeiro, de uma mirtácea ou de
outros mordentes. Sua obtenção é trabalhosa, por ser uma árvore de terra firme, sua coleta exigindo uma demorada viagem,
geralmente realizada pelo marido da artesã. Extraída a tintura, o cumatê, ela é aplicada repetidas vezes às cuias, por dentro e
por fora, com um pincel de penas de galinha e posta a secar e depois arranjada sobre a “cama”. Um procedimento específico
permite que a tintura de cumatê reaja com a amônia exalada da urina humana, fixando-se e empretecendo as cuias.
Com a palavra, Xerontina, artesã de Pariço, Monte Alegre:
Meu trabalho é assim: eu pego a cuia, serro, aí eu tiro o bucho e ponho ela um dia para secar. Então eu coloco para
cozinhar, depois para raspar dentro e fora e deixo secar novamente. Com uns quatro ou cinco dias, quando ela está
bem sequinha, aí eu começo a passar a tinta de axuazeiro. Eu passo a tinta três ou quatro vezes, só para de passar
quando ela fica bem vermelhinha. Então eu ponho para secar e, quando ela está bem sequinha, eu limpo o chão,
semeio a cinza e espirro o material, não pode dizer, né? [Urina humana] Espirro, ensopo bem a cinza, aí venho com
pedaço de pano grosso, ensopo de novo com o material, espremo e coloco em cima da cuia. Quando é no outro
dia de manhã, que eu vou ver, ela está brilhando que é uma beleza!
Limpas, pretas e lustrosas, as cuias estão prontas para o uso. Podem ser então ornamentadas, e assim são “rascunhadas”
ou “bordadas” ou “pirocadas”, através de incisões feitas com pontas de faca ou outros instrumentos cortantes. Nessa
modalidade, os traços produzidos ficam na cor natural da cuia e, assim, contrastam com a laca preta do cumatê.
Maria Domingas Menezes, artesã de Surubim-Açu, Santarém, enumera suas habilidades: “Em cuia preta eu sei florar com
faca, eu sei florar com compasso. Tudo riscadinho! Eu mesma faço os desenhos. Desenho pássaros, garça, arara, gavião no
galho do pau, qualquer bicho. Tudo eu desenho!”.
As palavras da artesã mencionam a existência de diferentes repertórios de ornamentação incisa: motivos florais,
representações da fauna regional e grafismos tapajônicos, também denominados indígenas. Os primeiros são considerados
as formas mais antigas de decoração. Os grafismos indígenas inspiram-se na cerâmica arqueológica, originária do povo
Tapajó, preservada em museus brasileiros. Sua utilização atual se insere em um amplo processo de valorização do legado
arqueológico no Município de Santarém.
No início do século XX, as cuias passaram a ser pintadas com tintas industrializadas, sobrepostas a uma base branca, na
parte convexa das cuias, previamente empretecidas nas comunidades. Trata-se de um estilo mais frequente nos centros
urbanos. Na pintura predomina a temática figurativa, com destaque para as paisagens amazônicas.
As cuias podem ser utilizadas como utensílio para se beber água, chá, café, cachaça, açaí, mingaus e, sobretudo, para a
degustação do tacacá, um prato de referência cultural da Região Norte do Brasil. Prestam-se igualmente para carregar e
armazenar água, tomar banho, lavar a casa, guardar alimentos, fazendo parte do cotidiano das famílias ribeirinhas. São
comercializadas com sucesso no circuito turístico dos souvenirs.
O contexto de mobilização pelo Registro do Modo de Fazer Cuias induziu, principalmente no Município de Santarém, o
florescimento e a consolidação de diferentes ações, tais como recuperação da memória visual tradicional, invenção de novo
repertório gráfico, repasse de conhecimentos entre as comunidades e inserção das artesãs no quadro de políticas públicas
de fomento à produção cultural.
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NOTAS CONCLUSIVAS E PARECER
O Dossiê, o Parecer de 31/2015 e as Notas Técnicas 10/2011 e do CNF elencam uma série de medidas com vistas à
estruturação do Plano de Salvaguarda. Essas diretrizes preveem ações voltadas para o incremento da comercialização
das cuias pintadas em diferentes circuitos, inclusive com a implantação e a manutenção de um Centro de Referência do
artesanato tradicional para a venda permanente. Outras medidas referem-se à capacitação dos comunitários na gestão de
projetos de venda e uma maior atuação de diferentes agentes na ampliação da visibilidade das cuias através de circuitos
qualificados de artesanato e da sua adoção em escolas, restaurantes e bares, assim como o apoio a projetos de organização
comunitária e ao Ponto de Cultura de Aritapera, em Santarém.

Foto: Francisco Moreira
da Costa e Ricardo
Gomes Lima, 2011.

Entre os procedimentos indicados, devem ser destacados os mecanismos que permitem preservar o Modo de Fazer Cuias
através do repasse dos conhecimentos necessários à sua produção. Dessa forma, é absolutamente indispensável a atração
e a motivação de uma nova geração de artesãs para este ofício. O sucesso dessas iniciativas será diretamente influenciado
pelo êxito dos mecanismos de viabilização comercial das cuias e, assim, são imprescindíveis o fortalecimento e o crescimento
da Asarisan, associação que congrega artesãs de várias comunidades, mas cujo quadro encontra dificuldade em se renovar.
Não devem ser esquecidas, todavia, as artesãs que não se integraram à Associação, mas cujo trabalho merece ser igualmente
valorizado e inserido em um plano mercadológico.
Outro encaminhamento que desejo enfatizar diz respeito ao conhecimento antropológico, histórico e museológico sobre
as cuias do Baixo Amazonas. Constata-se, assim, que as diferentes expressões deste fazer ainda permanecem pouco
conhecidas, a despeito do levantamento realizado e apresentado no Dossiê e das publicações do CNFCF. Dois campos
são particularmente salientes. Um deles requer a realização de um amplo e atualizado mapeamento das comunidades
produtoras de cuias nos Municípios de Santarém e Monte Alegre e em outras localidades do Baixo Amazonas, entre as
quais o Município de Abaetetuba. O outro deve se voltar para a ampliação e o aprofundamento das pesquisas históricas
sobre as cuias e seus padrões gráficos, tanto a partir de acervos dos museus nacionais quanto sobre o desenvolvimento das
produções contemporâneas.
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A confecção, a utilização e a comercialização de cuias estão disseminadas nos Municípios de Santarém e Monte Alegre na
contemporaneidade, sendo caracterizadas e reconhecidas como um símbolo identitário dos paraenses. Sua existência se dá
através de uma cadeia de produção e de significação ancorada na sociabilidade de diversas comunidades ribeirinhas, tendo
variados usos entre as detentoras do saber e suas famílias, assim como através de sua comercialização.
Neste Fazer, encontramos elementos que indicam a existência de características que se perpetuam, tais como a complexidade
técnica que se expressa através de grande soma de conhecimentos, necessários para a preparação dos frutos da cueira e de
seu tingimento com pigmentos naturais, assim como para a ornamentação com incisões, exercícios estes que se processam
em um contexto marcadamente coletivo. A permanência se revela igualmente através do fato de representar, até os dias de
hoje, um trabalho feminino em sua essência, tal como ocorreu no passado, segundo as crônicas dos religiosos e cientistas
viajantes que percorreram o Baixo Amazonas no século XVIII. A origem indígena deste ofício constitui outro meio de enfatizar
a continuidade do bem em questão, muito embora não seja possível, no presente, conferir uma identificação precisa dos povos
indígenas que teriam transmitido os saberes e técnicas para a confecção de cuias em Monte Alegre e Santarém.
O artigo 216 da Constituição Federal de 1988 define quais bens integram o Patrimônio Cultural brasileiro e, assim, referese aos bens portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos da sociedade brasileira,
portadores de identidades e de Modos de Criar, Fazer e Viver específicos e diferenciados. Inserindo-se nessa definição, a
produção e a reprodução do Modo de Fazer Cuias no Baixo Amazonas, assim como todos os bens associados, são partes
integrantes dos processos de formação da identidade das artesãs e sua prática está profundamente enraizada no cotidiano
das comunidades ribeirinhas. As dinâmicas sociais impuseram alterações neste Fazer, mas o mesmo preserva uma série
de processos complexos que requerem o domínio de técnicas e habilidades específicas, as quais têm sido transmitidas de
geração em geração. Representam uma tradição que se reitera e se atualiza, pois viabiliza a manutenção da memória dos
grupos sociais comunitários.
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Em todos os documentos apresentados no processo, é ressaltada a construção coletiva do argumento para o pedido de
Registro do Modo de Fazer Cuias. Congregando pesquisadores, comunitários e sua Associação, a mobilização logrou
viabilizar o desenvolvimento de práticas, medidas e iniciativas voltadas para a preservação e o aprimoramento da prática
cultural, relacionadas ao bem em questão.

Foto abaixo: Francisco
Moreira da Costa,
2009.

Apresentado como resultado da união das influências culturais de povos indígenas e de europeus, o Modo de Fazer Cuias
do Baixo Amazonas possui relevância nacional, pois constitui uma referência cultural que sintetiza a diversidade étnica
formadora da sociedade brasileira. A sua inscrição no Livro dos Saberes constitui uma forma de valorização do artesanato
tradicional das mulheres ribeirinhas e se revela como uma condição efetiva para continuidade deste bem cultural.
Face ao exposto no presente Parecer e endossando os demais Pareceres constantes no Processo,
assim como a resolução dos participantes da Câmara Técnica de Patrimônio Imaterial, afirmo
que estou de pleno acordo com a inscrição do Modo de Fazer Cuias no Baixo Amazonas no
Livro de Registro dos Saberes, como Patrimônio Cultural do Brasil.

Brasília, 11 de junho de 2015
Lucia Hus Van Velthen
Conselheira
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FESTA DO PAU DA BANDEIRA DE
SANTO ANTÔNIO EM BARBALHA (CE)
PARECER TÉCNICO

T

rata-se do Parecer conclusivo da etapa de Instrução técnica do Processo no 01450.008635/2010-08, sobre o pedido de
registro da Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha (CE). O requerimento para o Registro da Festa de
Santo Antônio em Barbalha, Ceará, foi enviado ao Presidente do Iphan em 2010 por intermédio da Superintendência

do Iphan no Ceará (Memorando no 134/2010 – Iphan/CE, de 22/04/2010), que o endossa, dando ensejo à abertura do
processo administrativo em questão. A solicitação, enviada pelo Secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal
de Barbalha (conforme Ofício no 175/2010, de 26/03/2010), se refere à celebração como: “Festa do Carregamento do
Pau da Bandeira que ocorre todos os anos na abertura dos festejos do Padroeiro Santo Antônio da Comunidade Católica
de Barbalha”. Subscrevem o pedido de Registro as seguintes instituições: o Instituto Cultural do Vale Caririense (ICVC); o
Prefeito Municipal de Barbalha; o Centro Pró-Memória de Barbalha Josafá Magalhães; o Presidente da Câmara Municipal
de Barbalha; e a União das Associações de Barbalha (Unab).
As informações contidas neste Parecer estão calçadas, principalmente, no Dossiê de Registro da Festa, produzido
pelos Técnicos da Superintendência do Iphan no Ceará Byanca Morais Silvo e Igor de Menezes Soares, bem como no
Inventário Nacional de Referências Culturais da Festa de Santo Antônio de Barbalha (CE), realizado em parceria com a
Universidade Regional do Cariri (Urca) e o Iphan/CE1 e, por fim, na Nota Técnica no 33/2013 da Coordenação de Registro
deste Departamento que foi apresentada à Câmara Técnica do Patrimônio Imaterial em novembro de 2013, de autoria da
servidora Claudia Marina Vasques, antiga titular da coordenação, entre outros documentos constantes no processo em tela.
A intenção deste documento é, assim, avaliar de maneira conclusiva a etapa final de instrução do processo de Registro da
festa em questão, principalmente por meio da retomada de alguns dos pontos já apresentados na NT no 33/2013, e pela
avaliação das informações constantes do referido Dossiê de Registro, que se pretende ser a peça culminante do processo
de Instrução técnica para o referido Registro.
O volume do processo está constituído pelo requerimento de Registro, pelos documentos de endosso acima mencionados,
pelo ofício da prefeitura municipal de Barbalha com uma síntese sobre a Festa; por uma série de fotos (cópias de reportagens
sobre a festa em diversos veículos informativos; pelo ofício dos Carregadores do Pau da Bandeira de Santo Antônio de
1. O Inventário Nacional de Referências Culturais da Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, doravante a ser referido como INRC-Barbalha, foi realizado,
entre os anos de 2008 e 2010, em parceria com a Fundetec/Urca e coordenado pela professora Renata Marinho Paz.
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Barbalha ao presidente do Iphan, solicitando celeridade no processo de Registro da Festa; pela Informação Técnica no
042/10 – Ditec/Iphan/CE, com avaliação preliminar sobre o pedido de Registro; Nota Técnica n 25/10 Coreg/DPI/Iphan,
o

com considerações deste Departamento sobre o pedido de Registro e demais documentos com relatos de reuniões com

Foto da esquerda e
acima: Maurício Albano,
2010.

os detentores do bem, consulta à Câmara Técnica do Patrimônio Imaterial do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural
para 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 la – videodocumentário de 55 minutos (DVD);
> Anexo lb – videodocumentário de 25 minutos;
> Anexo 2a – termos de cessão gratuitas para uso de documentos, sonoros, visuais, audiovisuais e escritos em
pesquisa, inventários, dossiês e edições;
> Anexo 2b – autorizações de uso de imagem e som.
> Anexo 3 – CD com Dossiê Descritivo da Festa – versão digital;
> Anexo 4a – INRC Barbalha – CE. Fichas de Sítio e Anexos;
> Anexo 4b – INRC Barbalha – CE (versão digital, Fichas Croquis, questionários);
> Anexo 4c – INRC Barbalha – CE. Fichas de Identificação – Celebrações e Edificações;
> Anexo 4d – INRC Barbalha – CE (versão digital, celebrações e edificações);
> Anexo 4e – INRC Barbalha – CE. Fichas de Identificação Formas de Expressão;
> Anexo 4f – INRC Barbalha – CE (versão digital, formas de expressão);
> Anexo 4g – INRC Barbalha – CE. Fichas de Identificação – Lugares e Ofícios e Modos de Fazer;
> Anexo 4h – INRC Barbalha – CE (versão digital, lugares e ofícios);
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> Anexo 5a – INRC Barbalha – CE. Entrevistas l;
> Anexo 5b – INRC Barbalha – CE. Entrevistas e transcrições l (versão digital);
> Anexo 5c – INRC Barbalha – CE. Entrevistas 2;
> Anexo 5d – INRC Barbalha – CE. Entrevistas e transcrições 2 (versão digital);
> Anexo 5e – INRC Barbalha – CE. Entrevistas 3;
> Anexo 5f – INRC Barbalha – CE. Entrevistas e transcrições 3 (versão digital);
> Anexo 5g – INRC Barbalha – CE. Entrevistas 4;
> Anexo 5h – INRC Barbalha – CE. Entrevistas e transcrições 4 (versão digital);
> Anexo 6 – livro Sentidos de devoção, festa e carregamento em Barbalha;
> Anexo 7a – materiais brutos de produção do INRC. Identificação audiovisual – fotografias (pastas 1-20) e vídeos
(DVD);
> Anexo 7b – materiais brutos de produção de fotografias (pastas 1-23) (DVD);
> Anexo 7c – materiais brutos de produção do INRC. Identificação audiovisual – áudios (anuências) e transcrições.
Fotografias (pastas 21-62) (DVD);
> Anexo 7d – materiais brutos de produção do INRC. Identificação audiovisual – fotografias (pasta 56) (DVD);
> Anexo 7e – materiais brutos de produção do INRC. Identificação audiovisual – áudios, entrevistas e transcrições
(9-60) (DVD);
> Anexo 7f – materiais brutos de produção do INRC. Identificação audiovisual – áudios, entrevistas e transcrições
(61-123) (DVD);
> Anexo 7g – materiais brutos de produção do INRC. Fichas de Sítio e Anexo e Fichas de Identificação (DVD);
> Anexo 7h – materiais brutos de produção do INRC. Dissertação, fichas de sítio e anexos, fichas de identificação,
periódicos, plantas, mapas, croquis e questionários (DVD);
> Anexo 8 – outros arquivos – tabelas populacionais, textos, anotações, duas bibliografias: (DVD);
> Anexo 9 – planos de ação – Registro (Dossiê), salvaguarda, doc. Carregamento (DVD);
> Apenso 1 – Dissertação – A festa do pau da bandeira de Santo Antônio de Barbalha (CE): entre o controle e a
autonomia (1928-1998).

Desse modo, o conhecimento sobre a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, Barbalha/CE e os requisitos para o 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.

HISTÓRICO DO PROCESSO
Sendo um dos primeiros bens culturais de natureza imaterial com processo de reconhecimento aberto no Iphan, ainda no
ano de 2002, a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha (CE) teve diversos encaminhamentos e reformulações
nestes anos, de modo a estar apta a ser apresentada à apreciação tanto da Câmara Técnica do Patrimônio Imaterial quanto
do Conselho Consultivo do Iphan para avaliação da pertinência de seu registro e possível inscrição no Livro do Registro das
Celebrações.
Em princípio, ainda antes da criação do Departamento de Patrimônio Imaterial, em 2002, o Instituto de Arquitetos do
Brasil – seção Ceará, em conjunto com a antiga 4a Superintendência Regional do Iphan – encaminha o primeiro pedido
de reconhecimento da Festa, junto com outros bens da mesma região (a saber, obra do poeta Patativa do Assaré e Banda
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Cabaçal dos Irmãos Aniceto), instaurando, à época, um primeiro Dossiê de Estudos para
aprofundar os conhecimentos sobre a Festa e sobre a região do Cariri.
Em sua Nota Técnica – NT 033/2013, a então coordenadora de Registro lembra que:
Até 2003, os pedidos de Registro encaminhados para o antigo Departamento de Identificação
e Documentação (DID), instância do Iphan responsável pela salvaguarda do Patrimônio
Imaterial, eram transformados em Dossiês de Estudo, abrindo-se os respectivos processos
administrativos somente após o Parecer conclusivo sobre o Dossiê de Instrução. Com a
reestruturação do Iphan e a criação do Departamento de Patrimônio Imaterial em 2004, os
pedidos de Registro passaram a constituir um processo administrativo desde a sua entrada no
Departamento. A abertura do processo passou a ser, então, imediatamente comunicada ao
proponente, em conformidade com a rotina administrativa do governo federal.
Apenas em 2007 foi, de fato, iniciado o INRC do Patrimônio Cultural do Cariri, em que ficou
clara a importância da Festa do Pau da Bandeira para a região. Este fato incentivou a mobilização
da comunidade barbalhense junto ao Iphan no sentido de propor o Registro do bem já segundo
as normas definidas após a terceira e atual regulamentação do Decreto 3.551/2000, sobretudo
no que concerne à aquiescência da comunidade detentora do bem.
Em trecho do Dossiê para Registro da Festa (p. 12), os técnicos do Iphan/CE nos informam que:
O encaminhamento da solicitação foi discutido e aprovado durante uma Audiência
Pública realizada em Barbalha, no dia 30 de março de 2010, na qual estavam presentes
membros do Poder Público Municipal, representantes do Iphan, instituições civis e os
carregadores do Pau da Bandeira da população em geral.
No mesmo ano, e levando em consideração a legislação pertinente, foi protocolado junto
ao Iphan o pedido de Registro da festa, que teve como proponentes a Paróquia N. Sra.
da Conceição Aparecida, o Instituto Cultural do Vale Caririense, a Prefeitura Municipal de
Barbalha, o Centro Pró-Memória da mesma cidade e a Câmara Municipal de Barbalha,
com manifestação dos carregadores do Pau da Bandeira de Santo Antônio.
A partir desse novo pedido de Registro é que, por fim, instaurou-se o processo no
01450.008635/2010-08, ao qual se refere o presente Parecer Técnico. Entre os anos de 2011
e 2015, portanto, complementações adequações foram feitas, sobretudo à luz da Resolução no
001, de 03/08/2006. Os materiais do INRC, realizados em parceria com a Universidade Regional
do Cariri (Urca), foram retomados e revisados pela equipe técnica do Iphan/CE que iniciou, a
partir deles, a Instrução técnica do Processo da Festa. Nesse período, o andamento da pesquisa
foi apresentado à Câmara Técnica do Patrimônio Imaterial, em novembro de 2013. Na ocasião,
deliberou-se da seguinte maneira:
O pedido foi considerado pertinente. Foi sugerido que a denominação do bem fosse
“Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha/CE” e ressaltou-se que, apesar
do nome fazer referência ao “pau da bandeira”, todas as manifestações da Festa de Santo
Antônio estão contempladas, assim como os bens associados, não estando circunscrita
ao carregamento do pau da bandeira (ata resumida da 24a reunião da CTPI).
Após a avaliação da sua pertinência, atendendo ao que exigem as normas vigentes, o conhecimento
produzido sobre o bem em questão foi analisado em profundidade pela equipe técnica do Iphan/CE,
que iniciou a construção do Dossiê de Registro da Festa, agora incorporado ao processo, conforme
indicado pela comunidade consultada e pela Câmara Técnica do Património Imaterial, contendo
todos os aspectos culturalmente relevantes da Festa, seu contexto e seu universo relacional.
Foto: Maurício Albano, 2010.
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APRESENTAÇÃO DO BEM
Domingo, 4 de julho de 2000. Na cidade de Barbalha, Ceará, é o dia do Cortejo do Pau da Bandeira. O Cortejo faz parte da
programação de abertura da Festa do padroeiro do município, Santo Antônio. É nesse mastro, tirado do Sítio São Joaquim,
distante cerca de 5km, e trazido à cidade no ombro de dezenas de homens, que será hasteada a bandeira do santo de
Pádua (SOUZA, 2000, p. 5).
A descrição acima, presente na dissertação de mestrado do historiador Océlio T. de Sousa, apensada a este Processo,
poderia referir-se a muitas festas de santo, como tantas outras no Brasil e alhures, no interior das quais há a prática de
se erguer um mastro com uma bandeira em honra ao santo padroeiro, em frente à sua igreja. Contudo, ocorrendo num
celeiro cultural de expressão nacional, como é a região do Cariri, que reúne milhares de homens e mulheres em torno
do carregamento de um mastro, onde celebrações eucarísticas convivem com “desfiles folclóricos” de reisados, bandas
cabaçais tocando pelas ruas, nas quais os bares estão invariavelmente lotados de pessoas ébrias em uma catártica alegria,
a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio em Barbalha/CE, por certo, é tudo menos uma festa de santo qualquer.
Segundo o INRC da festa, ela é:
[...] celebração que agrega um vasto repertório de práticas, representações e discursos que se entrelaçam na elaboração
da identidade barbalhense. Discorrer sobre este bem inventariado é retratar uma complexidade muito vasta de
importantes elementos que fazem parte de toda a conjuntura da cidade. A Festa de Santo Antônio de Barbalha oscila
entre as fronteiras do profano e do sagrado, por meio de uma gama de celebrações, formas de expressão, ofícios e
lugares da cidade. É um evento que perpassa c envolve praticamente todos os setores (política, economia, religião,
cultura...) e segmentos sociais da localidade. Ultrapassou os limites da cidade, atraindo um público numeroso, oriundo
da região, de outras cidades do estado é do país e até do exterior (INRC – Barbalha. F20, no 1, p. 16).

O lugar
A cidade de Barbalha é um dos polos urbanos mais importantes da região do Cariri, localizada ao sul do Estado do Ceará.
A região é uma das mais ricas do Nordeste brasileiro e estende-se em sua fronteira pelos Estados de Pernambuco, Piauí e
Paraíba. As cidades que configuram o Cariri cearense são: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Nova
Olinda, Caririaçu, Farias Brito e Santana do Cariri. Conforme nos aponta o Dossiê da Festa do Pau da Bandeira de Santo
Antônio de Barbalha, o que diferencia a parte cearense do Cariri é, segundo Manuel Correia de Andrade (Dossiê Descritivo,
p. 28), a presença constante de unidade e de fontes perenes de água.
A memória construída sobre a região revela que ela teria sido habitada antes da chegada dos colonizadores de origem
europeia, por índios Cariris, do grupo Tapuia (nomenclatura genérica atribuída a etnias não tupi), que chamavam a região de
Cetama – “minha terra”, em sua língua nativa. A chegada dos colonizadores, que tiveram acesso ao lugar pelo Riacho dos
Porcos durante o século XVIII, significou, como em tantos lugares do país, a extinção daquela população indígena original.
Os primeiros visitantes eram comboeiros e vaqueiros, que passavam por essa região com o gado. Conta-se que,
muitas vezes, estes se hospedavam numa casa, propriedade de uma senhora chamada Barbalha, posteriormente
nome de uma fazenda. Acredita-se também que a cidade tenha recebido esse nome em sua homenagem. As
primeiras famílias chegaram na região em torno de 1735, oriundas das mais diversas regiões do país (INRC –
Barbalha. F20, n. 1, p. 16).
Desde o século XVIII, portanto, a região do Cariri cearense se configurou como local privilegiado para a produção agrícola
e pecuária, sendo a cana-de-açúcar a principal cultura que lá se estabeleceu. Contudo, à diferença da zona da mata
nordestina, sua produção não se destinava à exportação de açúcar, mas, sim, ao mercado interno, principalmente o da
aguardente. Isso ocorreria, sobretudo, em razão da distância existente entre a região e os portos exportadores desse tipo de
produto. Assim, a produção de rapadura e aguardente do Cariri cearense era escoada para os Estados de Piauí, Pernambuco
e Paraíba, conforme nos informa o Dossiê da festa.
De toda forma, enquanto um “enclave úmido” no semiárido nordestino (segundo classificação proposta por Marcos José
de Souza e Vládia Pinto de Oliveira), a região sempre seria foco de grandes levas de imigrantes, sobretudo nas épocas de
secas prolongadas nas regiões vizinhas. A abundância de águas se refletia em melhores oportunidades para o trabalho e
para a vida no contexto do sertão nordestino.

Foto: Maurício Albano,
2010.
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O culto
Se você está com dificuldade no seu relacionamento amoroso, precisa encontrar um parceiro, ou parceira, para um
feliz matrimônio, peça logo a Santo Antônio. Pedindo com fé, a sua prece não atrasa e nem falha, pegue no pau e
reze assim: “Meu Santo Antônio, até o dia 13 me dê um parceiro, um feliz: matrimônio, suplicarei com fé e encanto
e divulgarei em todos os cantos... Amém” (Dossiê Descritivo, p. 82).
O culto a Santo Antônio em Barbalha remonta ao século XVII, principalmente a partir de 1790, quando se deram a
consagração e a bênção da capela dedicada ao santo na localidade. A obra teria sido empreendida pelo devoto do “Santo
de Pádua”, Francisco Magalhães Barreto de Sá, proprietário da dita fazenda Barbalha e tido tradicionalmente como o
fundador do lugar. Contudo, em Barbalha se afirma que a realização da Trezena – ciclo de cultos católicos em honra a
Santo Antônio que se estendem do dia 31 de maio até o dia 12 de junho, véspera do dia do santo – antecedeu a própria
construção da capela, sendo realizada nas casas das famílias que viviam no lugar desde então.
Padroeiro da cidade de Barbalha, surgida a partir daquele povoado original, Santo Antônio é, sem dúvida, um dos mais
celebrados santos católicos no Brasil, em especial no Nordeste. Primeiro dos santos celebrados no ciclo de festas juninas,
a título de curiosidade, somente no Estado do Ceará 11 municípios rendem-lhe suas principais datas comemorativas,
segundo também nos relata o Dossiê da festa (p. 42). A popularidade do santo pode ser medida pelo seguinte trecho
extraído do documento em tela:
Portanto, o dia 13 de junho, data em que morreu Santo Antônio, precisamente em 13 de junho de 1231, é o
dia no qual em muitas cidades brasileiras se comemora Santo Antônio [...] [ele] foi, segundo Ronaldo Vainfas, o
mais português de todos os santos, e a consequência disso é que teria se tornado também Santo Antônio o mais
brasileiro de todos eles (VAINFAS, 2003. p. 28) (Dossiê Descritivo, p. 42).
Tão popular se mostrava entre a população desde os tempos da colônia que o santo poderia servir, a um só tempo,
a interesses diametralmente opostos, segundo nos informa o Dossiê da festa: tanto escravos fugidos e habitantes dos
quilombos contavam com o santo para avisá-los sobre a aproximação de caçadores de escravos quanto os próprios donos
dos escravos, que também se apegavam ao santo para encontrar seus escravos fugidos. Assim, Santo Antônio aparece nos
cultos populares como detentor de poderes “mágicos” que envolviam “a possibilidade de se achar pessoas e coisas, de
modo geral” (Dossiê Descritivo, p. 48). Para Ronaldo Vaifas, citado no mesmo documento, “pode haver uma relação entre
a fama do santo em recuperar coisas perdidas e a atribuição de Santo Antônio como um santo casamenteiro, já que “entre
o perdido e o desejado a fronteira é muito tênue”. Ao mesmo tempo, a intimidade dos colonos com o santo ia tornando-se
tamanha que a sacralidade e a seriedade esperadas no trato com uma entidade desse tipo se ia perdendo, tendo a Igreja,
por vezes, se visto na necessidade de intervir:
[...] a documentação inquisitorial é o melhor caminho de maneira a se perceber tal intimidade. Assim como Luiz Mott,
Vainfas ressalta que as blasfêmias proferidas contra Santo Antônio foram ferreamente combatidas, principalmente
a partir da segunda metade do século XVI, quando se deu o fim do Concílio de Trento, que foi o símbolo mais
expressivo da Igreja Católica contra a Reforma Protestante. Entre os comentários injuriosos contra Santo Antônio,
com os quais se deparou Vainfas na documentação inquisitorial pesquisada, cita o historiador que o Donatário
de Pernambuco foi denunciado no ano de 1540 por dizer que daria ao santo uma “candeia de merda”. Vainfas
observa que a intimidade entre Santo Antônio e seus devotos ressalta o prestígio do santo, que se tornava uma via
imprescindível para a resolução de maior parte dos problemas que no dia a dia afetavam as pessoas (idem).
Dessa forma, podemos afirmar que a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio em Barbalha é uma celebração com
raízes profundas na tradição popular de um Brasil interior, onde a religiosidade da população, por vezes, contrasta com a
solenidade institucional da Igreja, ao tratar de seus santos e mártires. A imensa intimidade, chegando ao nível da intimidade
sexual (a ser mais bem descrita adiante) demonstrada no trato da população de Barbalha para com o santo e seu “pau”, é
um indicativo da continuidade no tempo de uma tradição popular em recriar a fé e a espiritualidade a partir de suas próprias
necessidades, costumes e referências culturais.
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O carregamento do pau e seus personagens

É um pau que todo mundo gosta, o pau de Toím.
(Pavão – animador do pau nas décadas de 1970 e 80)
O corte, o carregamento e o hasteamento do Pau da Bandeira são, por assim dizer, o cerne de um conjunto de rituais em
torno dos quais se dá, de maneira mais efetiva e absolutamente singular, a participação popular na Festa de Santo Antônio,
em Barbalha. Esse protagonismo popular, contudo, foi construído ao longo dos anos, na medida das transformações
ocorridas na dinâmica da festa.
Se a devoção a Santo Antônio retrocede a própria fundação da cidade de Barbalha, a tradição do hasteamento do Pau da
Bandeira em honra ao santo parece ter tido origem nos trabalhos do Padre Ibiapina, figura notória para toda a região do
Cariri, na segunda metade do século XIX. Segundo nos traz o Dossiê:
O Padre Ibiapina teria sido o “introdutor do costume religioso de hastear o mastro para a bandeira do santo na
região, da mesma forma que incentivou o surgimento dos primeiros grupos de penitentes”. Outros autores se
aproximam de tal assertiva. Napoleão Tavares menciona que no dia da festa do padroeiro da cidade o Padre Ibiapina
pedia para que os devotos hasteassem a bandeira do santo em frente às suas casas ou perante as capelas existentes
nas localidades por onde passava, e Barbalha foi um desses espaços (Dossiê Descritivo, p. 50).
Pode-se dizer que as ações daquele padre (que teriam sido várias, para além do ritual de erguimento do pau da bandeira)
representariam o esforço de adequação dos costumes da região do Cariri ao movimento geral pelo qual passava a
Igreja Católica naquela época, chamada “romanização” dos costumes, onde se buscava afastar dos ritos católicos as
influências externas aos ordenamentos das altas hierarquias da Igreja Romana, sobretudo, naquele contexto, a influência
da devoção popular ao Padre Cícero Romão, na cidade vizinha de Juazeiro do Norte. Esse “controle” eclesiástico sobre
a festa de Santo Antônio continuou inclusive a partir do momento em que foi oficializado o ritual de carregamento do
mastro utilizado para hastear a bandeira em frente à igreja do santo padroeiro da cidade como parte dos festejos oficiais
da festa, no ano de 1928:
A partir de 1928, o ritual de carregamento do pau foi incorporado aos festejos oficiais dedicados a Santo Antônio,
organizados pela Igreja. Em 1928, o mastro foi retirado do sítio Joaquim, pertencente à família Teles, e doado pela
primeira vez, a pedido do Padre José Correia Lima, a fim de dar seguimento às atividades programadas pela Diocese
(Dossiê Descritivo, p. 51).
É apenas a partir das décadas de 1940 e 50 que o corte, o carregamento e o hasteamento do pau da bandeira parecem
deixar o controle estrito da festa religiosa oficial e passam a ser celebrados com maior liberdade pela população.
O historiador Océlio Teixeira, em sua pesquisa sobre a Festa do Pau de Santo Antônio, compara a análise de Mikhail Bakthin
sobre as origens do Carnaval – como festa na qual se subvertem a ordem social e as regras morais que estruturam a vida,
mesmo que por um curto período de tempo com a lógica da Festa de Barbalha.
Observando a festa de 1997, ele nos traz o seguinte relato:
[...] as ruas estavam tomadas de transeuntes, que bebiam, conversavam e dançavam, aguardando a chegada do pau
[...], me aproximei de uma das diversas cabaçais que tocavam. Ao seu redor um grupo de pessoas acompanhava
a banda, dançando e saracoteando. Neste momento, uma senhora de cerca de 65 anos começa a dançar, sendo
acompanhada por um zabumbeiro, também com uma idade em torno dos 60 anos. Os dois se requebravam,
subindo e descendo sobre os joelhos, para os lados, para frente e para trás. Uma cena de alegria e sensualidade,
provocada por duas pessoas sexagenárias. Fiquei, então, me perguntando sobre o porquê de toda aquela euforia
que tomava conta das pessoas, desde as crianças até os mais idosos, e que transformava a cidade de Barbalha numa
grande praça pública, onde quase tudo era permitido (SOUZA, 2000, p. 4).
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Não apenas a festa de Barbalha se distanciou do domínio eclesiástico, mas também os
setores menos favorecidos da cidade foram encontrando formas de influenciar os rumos
das celebrações, antes totalmente dominados pelas elites econômicas e sociais da cidade:
José Edvar Costa Araújo tece algumas ponderações muito pertinentes ao se debruçar
sobre as relações de tensão e conflito envolvendo segmentos populares e outros
pertencentes a uma certa elite política e econômica, que se envolvem na configuração
e no desenvolvimento do cortejo e dos festejos de modo geral em Barbalha. Para
o autor, houve decerto algumas conquistas relevantes que permitiram aos referidos
segmentos populares maior participação e notoriedade em se tratando, sobretudo,
da dinâmica do cortejo do pau; José Edvar, por exemplo, faz menção ao processo
de escolha do capitão do pau, que, entre as décadas de 1930 e 50, obedecia
exclusivamente aos interesses de alguns indivíduos e famílias tradicionais, revelando
a lógica patriarcal, bem como o excesso de poder referente a alguns potentados na
organização da política, da economia e da vida cultural de Barbalha. Durante muito
tempo, coube ao Sr. Taumaturgo Figueiras a função de Capitão. Atualmente, o
processo é mais democrático e envolve a participação dos carregadores na escolha do
seu capitão (Dossiê Descritivo, p. 53).
Com o passar do tempo, a população desenvolveu seus próprios rituais para a festa, sempre
por meio de uma mistura bastante própria entre elementos de devoção e fé acontecendo
num permanente estado de celebração dionisíaca. Desde a escolha e o corte da árvore que
se tornará o pau da bandeira até seu carregamento ao local do hasteamento, uma série de
ritos e obrigações ocorre de maneira concomitante com bebedeiras, apresentações musicais
e reisados, combinando o sentido de devoção e obrigação para com o santo padroeiro, com
as brincadeiras e insinuações de cunho sexual, em função da imagem do “pau” do santo.
Segundo nos informa o INRC da Festa de Santo Antônio de Barbalha, o ato do hasteamento,
como anteriormente visto, muito popular na América portuguesa, remete aos cultos agrários
pagãos, durante o solstício de verão europeu, nas proximidades com as comemorações
juninas (INRC Barbalha. F20 no 3, p. 15). O dia de São João, 24 de junho, por exemplo, teria
sido escolhido pela Igreja medieval, em função de sua coincidência com a chegada do verão
na Europa e as tradições pagãs a ele associadas. Neste período, em que as pessoas também
dançavam em torno do “Mastro de Maio”, as festas representavam “um culto ao poder
germinativo da terra” (CASCUDO, 1988, p. 481). Tal perspectiva reforça um vínculo da
referência fálica do ritual de hasteamento do mastro com forças atribuídas a Santo Antônio
no catolicismo popular, ajudando as mulheres a encontrar maridos e, a partir daí, abrindo
caminho para a atividade sexual e a geração de filhos.
Na Festa de Barbalha, por exemplo, “segundo a tradição local – fortificada especialmente
na década de 1990 – o chá do Pau da Bandeira de Santo Antônio [feita com as lascas de
sua casca] é poderoso, especialmente para as mulheres solteiras, em busca de marido.
Este poder ‘milagreiro’ aumenta as galhofas sensuais em torno do Pau da Bandeira” (INRC
Barbalha. F20, no 1, p. 17). Tais brincadeiras estão presentes desde o momento inicial, da
escolha da árvore a ser cortada, ao próprio ritual do corte.
Primeiro ato da celebração em questão, o tradicional “Corte do Pau da Bandeira” se
constitui na sequência de rituais que envolvem a escolha e a derrubada de uma árvore,
o que o acontece por volta de 15 dias antes do domingo dedicado ao carregamento e
ao hasteamento do mesmo. A árvore deve ser, por assim dizer, “digna” da homenagem
ao santo. Por isso, diz-se que não pode ter um tronco fino, nem pequeno – mesmo essa
característica carrega o duplo sentido da penitência (já que o tronco será mais pesado) e da
simbologia da potência fálica:

Foto:
Maurício Albano,
2010.
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A antecedência entre o Corte e o Hasteamento, conforme os detentores entrevistados durante as pesquisas
do INRC, é uma forma de fazer com que o tronco perca parte do seu líquido interior, ficando mais leve para o
transporte. Pela manhã do dia do Corte – sempre em um domingo –, os carregadores, as demais pessoas ligadas
ao evento e o povo em geral, se reúnem no Mercado Municipal de Barbalha, de onde saem em carreata, aberta
por um carro de som contratado pela Prefeitura Municipal, até as proximidades do Sítio Flores – a cerca de 15
quilômetros de distância do centro urbano barbalhense e localizado ao sopé da Chapada do Araripe – local onde
a árvore será derrubada. Parte do percurso que leva ao local do corte é feito a pé, já que é necessário adentrar em
mata fechada e de relevo íngreme. Chegando, por fim, ao local onde está a árvore que será o Pau da Bandeira, os
homens encarregados do corte esperam a autorização do “Capitão do Pau” – como é conhecido popularmente o
responsável pela coordenação do evento – para iniciar o ofício. Dada a permissão, os cortadores e carregadores
presentes no local se reúnem em torno da árvore e, com as mãos tocando nesta, rezam um Pai-nosso e uma Avemaria, pedindo a Sto. Antônio que tudo corra bem durante a celebração. Em seguida, o Capitão dá a primeira
machadada, depois convida o Secretário de Cultura e do Meio Ambiente, ou outro representante político presente,
a fazer o mesmo. O machado passa aos cortadores (atualmente, os irmãos Ivanildo do Nascimento, Severino do
Nascimento e Milton do Nascimento) para que derrubem a árvore. Concomitantemente ao trabalho de corte, as
pessoas presentes no local festejam o momento, tecendo comentários picantes e ambíguos acerca do tamanho e da
grossura do “Pau do Santo”, comendo (baião de dois, cuscuz, paçoca etc.), bebendo (principalmente aguardente),
tomando banho em um riacho próximo e dançando forró pé de serra, executado por sanfoneiros, contratados pela
comissão organizadora e pela Secretaria de Cultura de Barbalha (INRC Barbalha. F20, p. 16).
O ofício de cortador possui bastante prestígio entre os festeiros. É ele quem, junto com o Capitão do Pau e a comissão
organizadora da Festa, deve escolher e derrubar a árvore que será mastro para a flâmula do padroeiro de Barbalha,
derrubando também árvores menores, com cerca de 4 metros de altura por 20 cm de espessura, usadas na confecção
das “Tesouras”, espécies de forquilhas utilizadas no trabalho de hasteamento do Pau da Bandeira. É ele também quem
providencia as ferramentas (machado, foice etc.) utilizadas no Corte. O atual responsável, Ivanildo do Nascimento, em
entrevista concedida à equipe de pesquisa do INRC da festa (INRC F20, n. 1, p. 16), narrou que:
Quando criança participava do Corte todos os anos, observando tudo. Na adolescência, ele e um senhor de nome
Assis, antigo cortador do Pau da Bandeira, procuravam e cortavam árvores na mata. Por volta de 2002, houve um
desentendimento do senhor Assis com um dos cortadores que o auxiliava. Neste momento, os organizadores da
Festa de Santo Antônio convidaram o entrevistado a participar efetivamente do Corte, pois acreditavam que era
qualificado para tal tarefa.
O depoimento revela que, ao mesmo tempo que se configura como um agente essencial para a festa, mantendo-se por
muito tempo no “cargo”, o responsável pelo corte aprende seu ofício de maneira completamente informal, sobretudo pela
observação e pela participação espontânea nos processos do corte, com os mais velhos.
Durante o período, que separa o corte e o carregamento do pau, o tronco derrubado é deixado desidratando ao sol, em
um lugar denominado “Cama do Pau”, às margens de uma estrada de terra, no Sítio Malhada. Sua distância com relação
ao centro urbano de Barbalha é de cerca de 5 km. A desidratação é o momento em que o tronco perde grande parte
de sua seiva e demais líquidos, deixando-o mais leve para a celebração do grande dia, da festa do Carregamento e do
Hasteamento do Pau de Santo Antônio.
A celebração de Carregamento, também conhecida como Cortejo do Pau da Bandeira de Santo Antônio, parte
justamente da “Cama do Pau”, no último domingo de maio ou do primeiro domingo de junho. A celebração tem
início ao alvorecer quando os carregadores se reúnem no Mercado Municipal de Barbalha – onde a maioria destes
trabalha – para tomar o tradicional “caldo de mocotó”, comida típica na região, popularmente conhecida como de
“sustância”, elemento necessário aos carregadores, já que irão transportar um mastro de aproximadamente duas
toneladas por cerca de sete quilômetros. Terminada a refeição, os carregadores partem – a pé, em caminhão, motos
etc. – na direção da Cama do Pau. Próximo ao local onde o mastro espera para ser levado, bares foram construídos,
de modo que os carregadores ficam bebendo, comendo e jogando sinuca até o meio-dia, quando tradicionalmente
começa o Carregamento (INRC Barbalha. F20 n. 1, p. 17).
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certamente, dos Carregadores do Pau. São, aproximadamente, 150 pessoas, comandados por um “Capitão do Pau”:
Homens das camadas populares, sem prestígio social, econômico e religioso. No entanto, durante a Festa [...] as
regras, as normas e a hierarquia existentes são criadas por eles, de acordo com suas experiências e sua inter-relação
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São muitas as pessoas envolvidas em todo esse processo do cortejo. Contudo, o protagonismo nessa celebração é,

com os poderes constituídos oficialmente (SOUZA, 2000, p. 4).
Levam o tronco em seus ombros em um percurso todo regado a brincadeiras, como o “mela-mela”,2 e muita cachaça,
distribuída pela “Carroça do Vigário”.3
Ao Capitão do Pau cabe organizar e chefiar o trabalho de escolha da árvore, iniciar o corte, coordenar o Carregamento e
o Hasteamento do Pau da Bandeira. Sua escolha parte de uma comissão formada pelos carregadores mais experientes e
conta com a aprovação do poder público municipal. Em depoimento à equipe de pesquisa do INRC da Festa, o capitão no
ano de 2005, Agostinho dos Santos, assim define sua função:
A minha função é de gerenciar, é de administrar os bebo. Essa administração é feita desde o corte. A gente vai
pra escolha, escolhe de maneira democrática, a gente leva carregadores, cortadores, lá na mata do São Joaquim.
Esse aqui é aquele e no final tem muitas árvores lá de muitas qualidades, aí, é aquele ali todo mundo. A partir dali
a gente já vai começar a descascar direitinho, fazer o rancho, preparar uma merenda para os cortadores que vão
trabalhar e tudo pra retirar e a turma vai se dividir lá dentro da mata. Então, aí, não a responsabilidade do capitão
da bandeira, chama capitão da bandeira. A responsabilidade desse capitão é muito grande, que a gente tem uma
responsabilidade louca de ver o ser humano carregando a árvore de mais de dois mil quilos nas costas, onde tem
gente de toda natureza. A gente se apega com o milagre de Santo Antônio e isto tem acontecido, eu não tenho
nem dúvida de que o milagre é verdadeiro pelo fato de mais de setenta, setenta e cinco anos de carregamento de
bandeira nunca houve um caso fatal (Dossiê Descritivo, p. 82).
Muitos já foram os capitães e sua substituição se dá com bastante constância. Segundo o carregador Francisco de Assis
Queiroz, entrevistado durante as pesquisas constantes do INRC da Festa, o que determina a troca de um capitão é
meramente “a insatisfação que ele provoca nos carregadores. Contudo, questões políticas também contribuem para a
mudança de nomes na coordenação do Carregamento e Hasteamento” (INRC F20 n. 3, p. 16). De toda forma, para ajudar
a compreender a dimensão das disputas políticas que se dão nesse contexto, citamos o depoimento constante do INRC da
Festa (F20, n. 3, p. 31):
[...] a troca do local de corte e da cama seria resultado de uma disputa política em torno do cargo de Capitão do Pau
da Bandeira: “Um cidadão que era vereador, chamado Rildo Telas, o primo dele é dono do sítio lá [referência ao São
Joaquim], aí ele exigiu que ele fosse o Capitão do Pau, entendeu? [...] Aí como o Capitão do Pau [Luciano Francelino]
não quis ceder a vaga, então [Rildo Teles] falou: “Então não faz aqui” [...]. Porque, como ele [Rildo Teles] era Capitão
do Pau, ele tinha vantagem [política], porque o pessoal ia dizer: “É, ele é o Capitão do Pau”. Em outras palavras, o
cargo de Capitão do Pau dá muita visibilidade, já que a população de Barbalha reconhece seu papel na organização
e na execução da Festa de Santo Antônio. Segundo o relato acima, Rildo Teles, que já foi Capitão em outros anos,
pretendia manter-se no posto, usando o Sítio São Joaquim como trunfo. Como não foi atendido, houve a mudança
do corte para o Sítio Flores e da Cama para o Sítio Malhada. O interessante é que nas entrevistas realizadas em
Barbalha sobre a mudança do sítio doador esta resposta não veio à tona. Os motivos até então apontados pela
mudança eram a morte do Dr. Teles, proprietário do São Joaquim, no ano de 2003, ou o desmatamento deixado no
local por mais de setenta anos de extração madeireira. As palavras do grupo de amigos revelam um lado da questão
até então abafado, além de iluminar as apropriações políticas em torno da Festa de Santo Antônio.

2. Brincadeira na qual os carregadores brincam de sujar uns aos outros com lama e carvão. Só que, para os iniciantes, o banho de lama é especial, sendo
chamado de “batismo”. O alto consumo de bebida alcoólica leva ainda a “confrontos” físicos, em que dois ou mais carregadores rolam no chão, como se
brigassem seriamente. Contudo, nada de grave acontece nessas ocasiões (INRC Barbalha. F20, p. 17).
3. Durante o paroquiato do Padre Eusébio de Oliveira Lama e a administração do prefeito Fabriano Sampaio, ambos na década de 1970, foi introduzida a
carroça que conduz a “Cachaça do Sr. Vigário”, distribuindo aguardente gratuitamente aos carregadores ao longo da celebração de Carregamento do Pau da
Bandeira de Sto. Antônio de Barbalha (INRC F20, n. 3, p. 17).
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De toda forma, os depoimentos também dão conta de que as disputas eventualmente existentes não arrefecem a vontade
e a dedicação ao carregamento e à Festa como um todo. Antes o contrário, todos parecem considerar que as trazem ainda
mais força ao sacrifício oferecido.
Iniciando-se ao meio-dia, o cortejo começa com um “Pai-nosso” e uma “Ave-Maria” rezada coletivamente pelos
carregadores. Nesse momento, pode estar presente o Pároco de Barbalha para abençoar o grupo, ainda que não seja
obrigatória sua presença.
Há uma hierarquia entre os carregadores: os mais experientes na celebração se posicionam ao lado da parte mais
grossa do tronco enquanto os jovens e pessoas menos experientes ficam com a parte mais fina. No final do tronco são
amarradas cordas, que, quando esticadas, ajudam a direcioná-lo. Entre as pessoas que ficam nas cordas, encontra-se Francisca Celi da Costa (conhecida como Ester do Mercado), única mulher a participar do Carregamento. A
celebração em questão é, de certa forma, um culto à masculinidade e à força física dos homens barbalhenses,
que concretizam uma atividade aparentemente impossível de ser concretizada. No decorrer do translado – de
aproximadamente sete quilômetros – os carregadores fazem paradas estratégicas – tais como no Bairro Bela Vista,
na entrada da zona urbana de Barbalha, onde podem se reidratar – ou “obrigatórias” – como a que tem lugar na
casa do Dr. João Filgueiras Teles (no Largo do Rosário), família que doou o Pau da Bandeira por mais de setenta
anos. Nestas paradas, o tronco é arremessado ao chão, momento que sempre deixa todos apreensivos, pois denota
risco de acidentes (INRC F20 n. 3, p. 16).
Outra atividade central nesse momento da Festa é a do “animador do Pau”, que, segundo o depoimento de Antônio Glauber
“encarna o perfil do barbalhense que sente orgulho e prazer em carregar nos ombros, durante um trajeto de quase 10 (dez)
quilômetros, o imenso tronco da árvore”.4 Como consta no Dossiê da Festa, ao animador do Pau compete “principalmente
a tarefa de sacudir os carregadores [...]. Canta, profere versos de forma a levantar o moral dos carregadores, que já nas
proximidades da Igreja Matriz se encontram feridos e fisicamente esgotados” (Dossiê Descritivo, p. 86).
É no momento das paradas para descanso que todos – carregadores e demais participantes e observadores, turistas etc. –
concentram-se nas brincadeiras e, sobretudo, na ingestão de cachaça.

4. OLIVEIRA, Antonio Glauber Alves. Para além do sagrado – tradições religiosas e novas formas de sociabilidade: a Festa de Santo Antônio de Barbalha – CE.
188 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia), Departamento de Ciências Sociais. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE), 1999. p. 132.
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embriaguez é voluntária, não faz parte do ritual, sendo o uso da aguardente apenas uma forma de encorajar os
devotos”. A motivação e a devoção religiosa abriam espaço então às necessidades mundanas. A cachaça é um meio
de atender aos intuitos devocionais dos festejos, mas é também um claro e altissonante elemento que demarca o
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Josier Ferreira da Silva observa que, embora seja o consumo de aguardente um dos elementos da festa, “a

caráter profano e popular da festa. O consumo da cachaça, que é transportada por uma carroça completamente
adornada, de maneira que ganha inexoravelmente alguma evidência ao curso da festa, torna-se simbolicamente a
confirmação da relevância de práticas que se distanciam de uma certa moral religiosa durante os festejos (Dossiê
Descritivo, p. 87).
Nessa sucessão de momentos de esforço austero e brincadeira desregrada, o cortejo vai desfilando por um trajeto já
tradicional, ao longo do qual os milhares de espectadores de todas as partes do país e mesmo de fora estão aguardando
ansiosos a passagem do pau: “Santo Antônio e os carregadores são constantemente saudados com vivas e fogos,
especialmente quando o Carregamento chega ao Bairro Bela Vista, localidade pobre da cidade, situado na entrada da zona
urbana barbalhense, onde fazem uma parada” (INRC F20, n. 3, p. 17). As maiores concentrações de pessoas se dão, ao
final do trajeto, na Rua do Vídeo e na própria Rua da Matriz, ambas no Centro Histórico da cidade, onde as construções
antigas da cidade, emolduradas pelas bandeirolas, fitas e faixas multicoloridas marcam a culminância dessa empreitada.
Após o árduo trajeto, entre 19h00 e 20h00, o Cortejo do Pau chega à Praça da Matriz de Santo Antônio, onde a
bandeira com a imagem do padroeiro da cidade será enfim hasteada. Neste momento, uma plateia de milhares
de pessoas assistem entusiasmadas ao levantar do Pau da Bandeira, feito através do uso das tesouras (espécies de
forquilhas, produzidas a partir de 8 troncos, cada com aproximadamente 20 centímetros de espessura e cerca de
4 metros de altura) e do guincho (cabo de aço de 25 metros, anexado a uma espécie de tambor de ferro e dotado
com uma catraca), que visam a proporcionar mais segurança ao povo e agilidade à atividade em questão. Bandeira
erguida, uma chuva de fogos de artifício colore o céu barbalhense, em saudação a Sto. Antônio e aos carregadores
do Pau. Assim, são concluídas as celebrações de Carregamento e Hasteamento do Pau da Bandeira, porém a festa
de Santo Antônio apenas começa (INRC F20 n. 3, p. 17).
Nas considerações feitas no Dossiê da Festa há a constatação de que, em que pese o papel decisivo do poder municipal
local na realização da Festa de Santo Antônio – já que a maior parte da logística de eventos, contratações necessárias,
financiamento de grupos e mesmo de controle da ordem pública durante o evento é de controle da Prefeitura – a festa é,
definitivamente, um momento de tomada de espaços simbólicos pelas camadas populares do lugar.
Ao tempo que o Carregamento indica integração da sociedade em torno da fé em Santo Antônio, também
expressa simbolicamente um processo de reversão dos papéis sociais; os carregadores, indivíduos oriundos das
classes populares da cidade, tornam-se o centro dos olhares e da lógica de funcionamento da sociedade. Durante
o Carregamento, nada se torna mais relevante que o movimento hercúleo e heroico daqueles indivíduos que por
longas horas aceitam o compromisso de levar o peso e a dor de uma mediação com o mundo sagrado (Dossiê
Descritivo, p. 89).
Esse movimento de “abertura de espaço” em uma sociedade desigual e cheia de contradições é um fenômeno presente
na Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, mas que a aproxima de outros fenômenos do mesmo tipo no Brasil. Ainda
segundo o Dossiê nos traz:
As festas brasileiras, ou como nos propõe Rita Amaral, festas à brasileira, são capazes de, a depender das
especificidades e relações políticas e sociais que as concebem e as organizam, “diluir, cristalizar, celebrar, ironizar,
ritualizar ou sacralizar a experiência social particular que a realizam”. Diz a autora que as festas, no plano simbólico,
também poderiam servir como resolução a certos conflitos e contradições da sociedade, mesmo que por um
tempo fugaz. Como já verificamos, as festas se modificam, à medida que as configurações de forças sociais, e os
sujeitos envolvidos na organização dos festejos se transformam [...] as festas religiosas expressariam “utopias vivas”,
pois dimensionariam a sociedade para além de suas hierarquias correntes, de suas conformações que implicam o
cotidiano às diferenças entre os homens. O período em que se processam as festas religiosas impõe outro ritmo e
outra lógica à sociedade (Dossiê Descritivo, p. 89).
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Dos folguedos, missas, devoções e outras referências que compõem a Festa do Pau da Bandeira de
Santo Antônio
Em torno dos ritos centrais, vinculados ao Cortejo e ao Hasteamento do Pau de Santo Antônio, foco desse processo de Registro,
há que se pontuar a miríade de outros bens culturais associados ao cortejo e igualmente importantes na composição desse
enorme complexo de eventos que, juntos, conformam a festa do padroeiro de Barbalha. Segundo o Dossiê de Registro da festa:
Todos os iniciados na “cultura popular” do Ceará ratificam que a manhã da abertura da Festa de Santo Antônio
constitui-se num verdadeiro catálogo das formas de expressão tradicionais do Cariri cearense. E para quem não
conhece a “tradicional cultura popular” do Nordeste, a visita à Barbalha no dia da abertura da festa seria uma
excelente forma de conhecer (Dossiê Descritivo, p. 91).
Para se ter ideia da grandiosidade de oferta de celebrações e formas de expressão populares que encontram na Festa do
Pau de Santo Antônio ocasião para se colocar na rua e homenagear o santo padroeiro da cidade, citamos aqui os que foram
identificados pelo INRC da Festa, já mencionados neste Parecer:
> Celebrações: Bênção da Bandeira; Incelências; Penitentes; Procissão; Trezena;
> Formas de Expressão: Banda Cabaçal; Capoeira; Dança da Maresia; Dança de São Gonçalo; Dança do Capim
da Lagoa; Dança do Coco; Dança do Maneiro Pau; Dança do Milho; Dança do Pau de Fitas; Lapinhas; Quadrilhas;
Reinado de Congo; Reinado de Couro.
Naturalmente, associados a todos estes bens culturais, há outro sem número de ofícios e modos de fazer, como:
confecção da bandeira de Santo Antônio; confecção da carroça de cachaça; confecção das máscaras de reinado;
confecção dos instrumentos das bandas Cabaçal; confecção dos objetos rituais dos penitentes; fabricação das
tesouras e do guincho; e ornamentação do Carro Andor, entre outros.
No que tange à parte religiosa da Festa, há que se destacar a grande mobilização da comunidade católica que, junto
com a paróquia local, se articula enormemente no período todo que compreende o tempo de preparação para o
hasteamento da bandeira e o dia 13, dia de Santo Antônio. Entre as mais importantes atividades, podemos destacar:
> A Trezena: na qual, ao longo dos 13 dias (do dia 31/05 ao dia 12/06), a comunidade devota promove a visitação
da imagem de Santo Antônio a diversos pontos referenciais da cidade, além das visitas a famílias, representações de
categorias profissionais (saúde, educação, taxistas etc.), empresas e instituições locais. Após cada noite de oração e
celebração na Matriz de Santo Antônio, ocorrem quermesses ou leilões que visam a arrecadar dinheiro para a paróquia.
> A Confecção e a Bênção da Bandeira de Santo Antônio: um dos objetos principais da Festa de Santo Antônio,
a bandeira carrega a pintura da imagem do santo e representa a presença dele. Seu hasteamento marca o início dos
festejos do padroeiro, tendo um peso afetivo muito grande para os barbalhenses, que querem ver seu orago o mais
alto possível. Geralmente as bandeiras têm a imagem do santo no centro e a fabricação delas tem, na maioria das
vezes, o sentido de pagamento de uma promessa feita ao santo, caso de Barbalha, onde a Senhora Sandra Sobral
todos os anos é responsável pela fabricação da bandeira. Durante a celebração paralitúrgica de abertura da Festa de
Santo Antônio, a bandeira é levada ao altar para ser abençoada pelo pároco.
> A Procissão de Santo Antônio: ocorre no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, e encerra a Festa do padroeiro
de Barbalha. A procissão percorre algumas ruas da cidade até chegar à Matriz de Santo Antônio, onde acontece a
missa de encerramento da festa. No cortejo, a imagem de Santo Antônio é precedida pelas imagens e estandartes
dos santos padroeiros dos sítios e comunidades de Barbalha.
> O Desfile dos Penitentes: antigamente era um grupo secreto, na administração de Fabriano Sampaio. Em
meados dos anos 70 do século passado, quando os grupos de cultura popular de Barbalha foram levados para
participarem do cortejo da festa de Santo Antônio, os Penitentes foram uniformizados com vestimentas criadas pela
Secretaria de Cultura do Município e, desde então, todos os anos eles “desfilam” e participam da missa de abertura
da Festa de Santo Antônio. A prática da autoflagelação tem fins religiosos e não possui caráter público, sendo que
ela ocorre em lugares afastados para que eles não sejam reconhecidos. Nas apresentações que fazem em vários
locais da região do Cariri e até mesmo em vários lugares do Brasil, eles apenas cantam os benditos entoados nos
velórios e quando são chamados para “tirar” o terço.

Foto:
Maurício Albano,
2010.
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As listagens acima dão uma ideia de quanto a Festa envolve uma considerável parte da população do Município de Barbalha
e mesmo de cidades e regiões vizinhas para dar conta de todo o complexo de realizações e acontecimentos que cercam
o evento principal do erguimento do Pau de Santo Antônio. Vários deles estão diretamente associados à consecução
do mastro e seu erguimento diante da Matriz e outros são exemplos de como a Festa foi, a partir dos últimos 40 anos,
sobretudo por incentivo e patrocínio da Prefeitura, transformando-se em um evento em que a própria cultura do Cariri e
do Nordeste brasileiro de modo geral aparece de maneira condensada e explosiva.
Para que se tenha ideia de como se dá a articulação do carregamento com a miríade de manifestações populares no dia da
Festa, citamos, novamente à NT 033/2013:
Assim que a Missa termina, inicia-se o chamado Desfile dos Grupos de Folguedos, ou “Folclórico”: o Desfile tem à
frente as autoridades locais, seguidas pelo Capitão do Pau da Bandeira e pelo Pároco. Em seguida vão os grupos
de capoeiristas, reisados, bandas Cabaçais, Maneiro Pau, Lapinha, entre outros, assim como o carro de som e
diversos cavaleiros. Os visitantes e a população da cidade acompanham mais atrás, seguindo a ordem e a hierarquia
estabelecidas. O Cortejo se desenvolve por várias ruas até o Parque da Cidade, onde irão acontecer shows e estão
armadas barraquinhas. Os shows hoje se espalham por toda a área urbana e acontecem durante todo o período das
festividades. Há também quermesses e leilões, durante todo o período, para angariar recursos para a Igreja.
Para obter outras informações acerca de cada uma dessas referências culturais que compõem o grande complexo da Festa
do Pau da Bandeira de Santo Antônio em Barbalha, sugerimos a consulta ao INRC da Festa e ao Dossiê Descritivo da Festa
anexos a este processo de Registro, sobretudo em seu item 1.3 “O Desfile de Folguedos” (p. 55).
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O OBJETO DO REGISTRO
A Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha/CE, portanto, é uma celebração popular que, desde 1928,
antecede os festejos do dia 13 de junho, em honra ao padroeiro da cidade, Santo Antônio de Pádua. Trata-se de uma
grande celebração que acompanha a versão local do costume antigo de erguer, em frente à Igreja Matriz da cidade, um
mastro vegetal de grande porte, que recebe a bandeira do santo junino. Tendo como marco temporal o domingo mais
próximo ao dia 31 de maio, dia do Carregamento e do Hasteamento do Pau da Bandeira, toda uma série de atividades
e eventos ocorre antes e após esse dia. Quinze dias antes do domingo da festa do carregamento, ocorre a cerimônia do
“corte do pau”. Meses antes disso, a comunidade católica da cidade já está organizada para levantar fundos e planejar o
novenário e a escolha dos notários (famílias, categorias profissionais, empresas e instituições que receberão a imagem de
Sto. Antônio durante à Trezena) e planejar o que vai ser feito a cada dia de celebração na Matriz. No dia do carregamento,
a cidade inteira mobiliza grupos locais de folguedos populares e grupos de devotos de todo tipo, que tomam as ruas de
Barbalha. Durante os 13 dias que separam o dia 31 de maio e o dia da Festa de Santo Antônio, ocorre a “Trezena”, ciclo de
orações em que a imagem do santo peregrina por diversas casas da cidade. Por fim, no dia 13 de junho, ocorre a procissão
de Santo Antônio. Ao percorrer as ruas da cidade, o ciclo festivo é finalizado com uma missa na Matriz.
Compreendendo a centralidade da cerimônia de Carregamento e Hasteamento do Pau da Bandeira de Santo Antônio,
podemos dizer que o auge da celebração em tela se dá quando centenas de homens do município – especialmente
trabalhadores do Mercado Municipal de Barbalha – transportam, em seus próprios ombros, o tronco de aproximadamente
duas toneladas, num trajeto que se inicia no Sítio Malhada (zona rural de Barbalha) e termina na Rua da Matriz, lugar onde

Foto:
Maurício Albano, 2010.

acontece o hasteamento, após terem vencido um trajeto de aproximadamente
sete quilômetros.
A Festa oscila entre as fronteiras do profano e do sagrado, por meio de uma gama
de celebrações, formas de expressão, ofícios e lugares da cidade. Além disso, é
um evento que perpassa e envolve praticamente todos os segmentos sociais da
localidade, demonstrando, porém, um protagonismo claro dos Carregadores do
Pau, grupo formado por representantes das classes populares de Barbalha. A
celebração ultrapassou os limites da cidade, atraindo um público imenso, oriundo
da região, de outras cidades do estado e do país e até mesmo do exterior.
Conforme já relatado, para que a celebração se concretize, uma enorme gama
de ofícios, celebrações e formas de expressão é acionada por diferentes grupos.
Diretamente vinculados ao carregamento do mastro, destacam-se os ofícios
do “Cortador do pau”, do “Capitão do Pau” e do “Animador do Pau”, todos
associados ao grupo de “Carregadores do Pau”. O Cortejo do Pau é, também,
cercado por uma enorme quantidade de celebrações e formas de expressão que
conformam o grande complexo em que a Festa se tornou, com destaque para o
desfile dos Grupos de Folguedos que reúne as manifestações culturais existentes
em Barbalha: Reisados, Penitentes, Incelências, Bandas Cabaçais, Dança do Coco,
Dança da Maresia, Dança de São Gonçalo, Dança do Milho, Dança do Capim da
Lagoa, Dança do Pau de Fitas, Maneiro Pau, Quadrilhas, Capoeira e Lapinhas.
Após o árduo trajeto, marcado por diversas paradas em pontos referenciais da
zona rural e urbana da cidade, no qual também muitas brincadeiras ocorrem,
o Cortejo do Pau chega à Praça da Matriz de Santo Antônio, onde a bandeira
com a imagem do padroeiro da cidade será enfim hasteada. Neste momento,
milhares de espectadores e participantes da festa assistem entusiasmados ao
levantamento do Pau da Bandeira, deixando explícitas a devoção barbalhense ao
Santo Padroeiro e a permanência da tradição local.
Em conjunto, esses e outros aspectos relevantes e bens associados estão
detalhadamente identificados e documentados no processo em tela e permitem
definir o objeto “Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha/CE”.
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COMENTÁRIOS SOBRE AS MEDIDAS DE SALVAGUARDA
Tomando por base as recomendações preliminares feitas no Dossiê
(p. 197 a 211), trazemos aqui um resumo do que poderia ser a base
para uma construção conjunta de ações de salvaguarda da Festa do
Pau da Bandeira de Santo Antônio, Barbalha/CE. Vale lembrar que o
histórico de atuação do Iphan junto à comunidade de Barbalha e do
Cariri cearense de forma geral é antigo. Desde o início do “projeto
Cariri”, realizado a partir de 2002 e já citado neste documento,
até a realização do INRC-Barbalha e, por fim, do trabalho de
instrução deste processo de Registro, por várias vezes em períodos
diferentes a população local foi instada a participar de discussões,
debates e reflexões acerca de suas referências culturais e da própria
Festa em questão. Assim, parece-nos que o primeiro passo para o
desenvolvimento de atividades de salvaguarda para este bem seria
a ajuda na rearticulação da comunidade envolvida em sua execução
para esse novo momento, já que muito tempo se passou desde, por
exemplo, a pesquisa do INRC, último momento em que houve, de
fato, um trabalho sistemático de mobilização dessas pessoas.
De toda maneira, com os dados já recolhidos nos anos de pesquisas
Barbalha, é possível elencar como prioridades para a salvaguarda da
Festa do Pau Bandeira de Santo Antônio, Barbalha/CE:
1. O Corte do Pau: estando a cidade de Barbalha envolvida por
áreas de preservação ambiental, a retirada do tronco que será o Pau
da Bandeira se torna um assunto delicado e com potencial grande
para querelas entre os carregadores do pau e, principalmente, o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
O Ministério Público já foi acionado em função das disputas entre
carregadores e ICMBio, o que levou à celebração de um Termo de
Ajuste de Conduta (TAC), no qual o poder municipal se compromete
em apenas permitir o corte de espécies de árvores autorizadas pelo
instituto de conservação, alterar o dia do corte do domingo para um
dia útil, com o objetivo de diminuir a participação popular, proibir
a venda de bebidas e comidas na mata, coibir a poluição sonora e
controlar o trânsito de pessoas, permitindo acesso à mata apenas
àquelas indispensáveis ao ritual. Além disso, comprometeu-se a
recuperar as áreas degradadas pelo corte anualmente e estruturar
um Horto Florestal, nas imediações da sede do município. Dessa
forma, questões diversas que têm a ver com a atenção à preservação
ambiental nas áreas de onde se retiram os troncos certamente deixam
espaço para o desenvolvimento de ações de salvaguarda a serem
construídas em articulação com carregadores, prefeitura e ICMBio.
2. Atuação da polícia durante o cortejo: são muitos os relatos
de que os policiais não compreendem os aspectos lúdicos do
carregamento, que envolve a forma por vezes agressiva com que
os carregadores se tratam. Dessa forma, é necessário apoiar os
Carregadores na sensibilização dos policiais militares.
3. Prevenção de acidentes durante o carregamento do Pau: em
2015, ocorreu o primeiro acidente fatal durante o Carregamento,
Foto: Maurício Albano, 2010.
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que vitimou um dos mais experientes carregadores, Cícero Ricart (Careca), de 40 anos. Careca era um dos
homens de confiança do capitão e estava na cabeça, “posição que apresenta maiores dificuldades, exigindo,
consequentemente, maiores habilidades por parte dos carregadores”. Lá ficam os carregadores mais experientes
e fortes, que se “autodenominam os “cabeças”, os “guias” e os “enfrentantes”. A perda do carregador causou
consternação na cidade, e por três dias a festa foi suspensa. Ainda é muito cedo para tecer considerações sobre
o acidente, porém é imprescindível que ocorram discussões em torno da forma de segurança dos carregadores
durante o Cortejo (Dossiê, p. 226).
4.

Desfile de Folguedos: parte mais recente da Festa do Pau da Bandeira, os grupos que participam do desfile na
manhã da abertura da festa do padroeiro talvez sejam os que mais suscitam discussões em torno da sustentabilidade
e da continuidade de suas práticas. Alguns são organizados apenas para a apresentação no desfile e dependem
totalmente do apoio financeiro da Sectur, e outros são detentores de práticas centenárias, como os Reisados, as
Bandas Cabaçais, possuindo uma dinâmica própria que não se restringe à Festa do Pau da Bandeira. As estratégias,
neste caso, deverão estar articuladas com a Sectur para iniciar trabalhos junto aos mestres. Após um melhor
reconhecimento do campo, é possível pensar na instauração de câmaras setoriais, de forma a construir coletivamente
propostas que atendam à salvaguarda dos bens culturais dos quais são detentores.

Cabe ressaltar que o Iphan recentemente publicou a Portaria no 299, de 17 de julho de 2015, com um Termo de Referência
para a Salvaguarda de Bens Registrados com diretrizes para a gestão da salvaguarda de bens Registrados como Patrimônio
Cultural do Brasil, no âmbito do Iphan, bem como os procedimentos e o fluxo das atividades relacionadas. Dessa maneira,
vale recordar que tal documento deverá ser levado em consideração no momento da construção das ações de salvaguarda
que têm nessas recomendações indicativas apenas um marco inicial.

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 camadas populares do Nordeste brasileiro um dos grupos formadores da nacionalidade; por ser esta
Celebração um dos momentos fundamentais na construção e na afirmação da identidade da população de Barbalha, do
Ceará e da região do Cariri; 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, da Festa do Pau da Bandeira de Santo
Antônio de Barbalha/CE como Patrimônio Cultural do Brasil.

Foto:
Acervo Iphan-CE,
2013.

É este o Parecer.
Brasília, 6 de agosto de 2015
Pedro Clerot
Antropólogo
Coordenação de Identificação e Registro
De acordo. À Coordenação-geral de Identificação e Registro,
para os demais encaminhamentos.
Diana Dianovsky
Coordenadora de Registro
De acordo. Para providências.
Em 7 de agosto de 2015
TT Catalão
Diretor de Patrimônio Imaterial
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

RELATÓRIO
O pedido de Registro, encaminhado à Presidência do Iphan, está datado de 22/04/2010. É solicitante o Secretário de
Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Barbalha (CE), com o endosso do Prefeito Municipal, do Presidente da Câmara
Municipal, do Instituto Cultural do Vale Caririense, do Centro Pró-Memória de Barbalha e da União das Associações de
Barbalha. Anteriormente, houve um pedido do IAB/CE, datado de 2002, que incluía a festa de Santo Antônio em meio a
outros vários bens culturais.

Foto da esquerda:
Tiago Santana, 2006.

Os mais remotos contatos do Iphan com o Patrimônio Cultural de Barbalha datam de 1941, mas não diziam respeito
à Festa de Santo Antônio – embora daí tenha resultado a mais antiga fotografia que apresenta a Igreja Matriz com o
pau da bandeira fincado à sua frente. Em 2001 iniciou-se o projeto Cariri, em parceria do Iphan/CE com a fundação de
Desenvolvimento Tecnológico do Cariri (Fundetec) e da Universidade Regional do Cariri (Urca), do que resultou o inventário
sobre a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio (2007-2011), com pesquisa arquivística, bibliográfica e de campo
coordenada pela Profa Dra Renata Marinho Paz. Realizaram-se audiências públicas, contatos com instituições e autoridades
políticas e religiosas, levantamentos bibliográficos, cartográficos, audiovisuais etc.
Os suportes essenciais da instrução são constituídos pelo Dossiê de Registro da Festa, de autoria de Ítala Byanca Morais
Silva e Igor de Menezes Soares (Técnicos do Iphan/CE), pelo Inventário Nacional de Referências Culturais da Festa de Santo
Antônio de Barbalha (CE) (resultado da parceria com a Urca), pela Nota Técnica 033/2013 (elaborada por Claudia Marina
Vasques) e pelo Parecer do Antropólogo Pedro Clerot da Coordenação de Identificação e Registro (06/08/2015).
Todas são peças de grande competência e excelente nível, contando com solidez teórico-metodológica, domínio das
fontes e da bibliografia, rigor de interpretação e exposição. O quadro de informações de que me servi foi basicamente os
fornecidos por tais documentos, além de um exame não sistemático de entrevistas realizadas entre 2004-2006.
Da instrução, consta ainda o Parecer do Procurador Federal Dr. Heliomar Alencar de Oliveira, reconhecendo o atendimento
de todos os requisitos legais, estando assim o pedido em condições de ser submetido à deliberação do Conselho Consultivo,
já tendo sido publicado no DOU de 17/08/15 o Aviso de registro em curso – sem que se tenha recebido manifestação de
qualquer natureza.
A vasta documentação anexada (listada de fls. 295 a 296) inclui dois videodocumentários e documentação eletrônica
diversificada (Dossiê Descritivo da festa, fichas do INRC, plantas, mapas, croquis, questionários, depoimentos, fotografias).
Enfim, cumpre registrar a existência de uma publicação que não fazia parte do material que me foi enviado (e de que
tive conhecimento, assim, no dia da apresentação do relatório), mas que constitui precioso repositório de informação e
análise da mais alta qualidade: trata-se da coletânea organizada por Igor de Menezes Soares e Ítala Byanca Morais da Silva,
Sentidos de devoção: Festa e Carregamento em Barbalha (Fortaleza, Iphan/CE, 2013). Esta obra me foi de valia para refinar
alguns dados empíricos levados em conta na revisão do texto deste relatório.

ANÁLISE DO PEDIDO
Barbalha e o culto a Santo Antônio
O Dossiê Descritivo fornece breve histórico de Barbalha, município a 553 km da capital Fortaleza, hoje um dos polos mais
importantes da região do Cariri, aos pés da Chapada do Araripe, em área de água abundante. Os primórdios se dão em torno
de 1735, desenvolvendo-se a pecuária e a produção de rapadura e aguardente, destinadas, sobretudo, ao mercado interno.
No entanto, hoje a economia agrária não é o forte do município, que, com o interesse despertado pela Festa de Santo Antônio,
passou a valorizar o turismo – e a multiplicar várias vezes durante os festejos sua população de quase 60.000 habitantes.
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A devoção a Santo Antônio é contemporânea dos primeiros tempos da fundação do povoado: em 1778 o Capitão Francisco
Magalhães Barreto e Sá pede licença para a construção de uma capela dedicada ao santo, orago da futura cidade.
Santo Antônio, nascido em Lisboa, é dos santos mais venerados em Portugal. Seu prestígio, aliás, se estende até a Itália,
onde morou (Pádua) e lhe valeu a canonização apenas um ano após a morte. Sua preeminência no Brasil, principalmente
no Nordeste, é herdada de Portugal. Levantamentos feitos por Ronaldo Vainfas (Dossiê, p. 9), que o considera “o mais
brasileiro de todos os santos”, identificou 11 nomes de cidades antoninas, apenas no Nordeste!
Se a devoção ao Santo, em Barbalha, e suas manifestações festivas remontam ao século XVIII e, em especial ao XIX (entre
1860 e 1870 o famoso missionário Padre Ibiapina incentivava o hasteamento da bandeira dos padroeiros), a festa atual
começou a tomar forma em 1928, quando o Padre José Correia de Lima incorporou aos festejos oficiais da Igreja o cortejo
do Pau da Bandeira.
A Festa de Santo Antônio se celebra no aniversário de sua morte (em 1231): 13 de junho. Treze dias antes (Trezena),
começam os atos efetivos para o hasteamento de sua bandeira. Os preparativos logísticos, as convocações, as estimativas
de orçamento, os planejamentos diversos e as respectivas medidas administrativas e operacionais começam bem antes.
O historiador Océlio Teixeira de Souza (Dossiê, p.14-15) distingue três formações na trajetória da Festa:
1.

de 1928 à década de 1940, predomina o aspecto religioso, devendo ser apontada a atuação do pároco José
Coreia de Lima, que introduziu, como já se disse, o ritual de corte, carregamento e hasteamento da bandeira
de Santo Antônio, além de outros rituais religiosos.

2.

da década de 1940 até os primeiros anos da década de 1970 é que se teria uma verdadeira festa, com
participação popular se sobrepondo aos compromissos religiosos. Ter-se-ia iniciado, então, um processo de
“carnavalização”.

3.

a terceira fase corresponde à configuração atual da Festa, cujo elenco constitui “um verdadeiro catálogo das
formas de expressão tradicionais do Cariri cearense”, como reconhece o Dossiê Descritivo (p. 91). O INRC
identificou, entre as celebrações, a Bênção da Bandeira, as Incelências, os desfiles dos Penitentes, a Procissão,
a Trezena (com visitações da imagem do santo a casas dos “noitários”, empresas, instituições, marcos urbanos;
leilões, quermesses). Entre as formas de expressão se contam: as Bandas Cabaçais, Capoeira, Dança do Maneiro
Pau, Dança do Milho, Dança do Pau de Fitas, Lapinhas, Quadrilhas, Reisado de Congo, Reisado de Couro. A esse
rol se acrescentam shows de artistas profissionais no Parque da Cidade, ofertas de comidas regionais, venda de
artesanato e outras atrações – incentivadas na gestão do Prefeito Fabriano Livônio Sampaio (1973), que abriu
caminho para as manifestações folclóricas (nas quais, é bom lembrar, há presença de elementos indígenas e
africanos), o turismo, o interesse dominante da mídia participação mais acentuada do poder municipal.

O ponto inicial de referência da festa é o chamado carregamento. O corte, na mata, do tronco que será fincado diante da
Matriz, seu transporte para a cidade (carregamento propriamente dito, cortejo) e o hasteamento da bandeira são atos de
natureza performática em que se deixa entrever, principalmente no primeiro passo, seu caráter codificado. Daí uma certa
fixação de tempos, lugares, ações, funções, participantes (atores, espectadores, figurantes), objetos (utensílios, dispositivos
vários). Quanto aos protagonistas do corte, carregamento e hasteamento da bandeira, é bom não esquecer que o ritual tem
muitíssimo a ver com a economia de prestígio e legitimação e pressupõe forte conteúdo competitivo.
Tais protagonistas são recrutados segundo normas preestabelecidas (na origem eram marchantes, que partiam do mercado
onde trabalhavam: ainda hoje a maioria costuma ser de pessoas de poucas posses, embora haja testemunho da presença
de participantes mais abonados, como advogados, engenheiros e funcionários públicos estaduais e federais. Os papéis
são claramente demarcados: capitão do pau, animador do pau, cortador, carregador. A escolha da árvore (num de dois
sítios prescritos), o desgalhamento e o descascamento, a deposição na “cama do pau”, onde aguardará por quinze dias
a eliminação da seiva (que tornará mais leve para carregar nos ombros tronco de algo entre 20 e 22m de altura e de 2 a
2,5t de peso), o abate de galhos menores e a fabricação de dispositivos necessários aos procedimentos, tudo isso se realiza
segundo modelo fixo, não só para atender a requisitos funcionais, quanto, sobretudo, para preservar a forma como guardiã
da “tradição”, mesmo quando os significados se esmaecem e se tornam inconscientes. A repetição dos gestos codificados
é garantia da transmissão dos sentidos e motivações, ainda que ocultos ou esquecidos. Destarte, o corpo e os hábitos
corporais é que se tornam o principal vetor da tradição.

Foto:
Maurício Albano, 2010.

215

216

LIVRO DE REGISTRO DAS CELEBR AÇÕES

Os elementos morfológicos desse rito permitiram que o Dossiê registrasse seu caráter de
culto agrário e de celebração da masculinidade e da força física. Os cultos dendríticos (que
se referem a árvores) são, com efeito, uma categoria conhecida de ritos de fertilidade agrária
e humana. Todavia, aqui me parece que, no passar do tempo, e sem eliminar a fertilidade
da terra (são raríssimos os participantes entrevistados que falam de agradecimento ao santo
pelas colheitas), deu-se maior relevância à fertilidade humana.
Seja como for, o mastro da bandeira de Santo Antônio na Barbalha tem precedentes europeus
como o mastro de Cocanha, o pau de sebo, a árvore de maio, assim como paralelos indígenas,
tais a festa do Ouricuri e da árvore da vida e mitos da árvore que liga a terra aos céus.
O caráter sacrificial do corte e do carregamento do tronco foi reconhecido na pesquisa.
Contudo, parece-me oportuno salientar que uma marca muito forte na dor e no esforço
para superar as dificuldades como formas de penitência ou devoção pode ser um tanto
impróprio. O carregamento é, de fato, um sacrifício – mas sobretudo no sentido técnico de
ato consagratório (sacer facere: tornar sagrado, transferir de uma esfera cotidiana para uma
transcendente). O sacrifício não pressupõe forçosamente a dor como condição. Por certo, aqui,
o carregamento requer superação da dor, dos muitos percalços, dos riscos, do cansaço até a
exaustão. E, sem dúvida, a devoção ao santo pode funcionar como alívio e incentivo para ir até
o fim. No entanto, quero crer que a motivação mais profunda está no caráter competitivo do
rito (comum nas tradições arcaicas) e na demonstração de força física, habilidade, experiência,
competência – numa palavra, virilidade. Entretanto, vale a pena apontar que, neste contexto,
a virilidade está associada à virtude: a virilidade a serviço da devoção, ou vice-versa. Tudo isso
submetido ao julgamento social dos companheiros e da multidão variada de circunstantes.
Permito-me fazer apelo (dentro de meu domínio de competência, que é a Antiguidade clássica)
a uma narrativa de Heródoto, referida ao século VI a. C. que esclarece magnificamente bem
esta situação – sem que, com isso, eu esteja propondo uma antropologia comparativa ad hoc,
mas apenas alertando para as dimensões corporais dos ritos. Cléobis e Biton eram gêmeos
cuja mãe, sacerdotisa de Hera em Argos, precisava comparecer com urgência ao santuário,
mas os bois que puxariam seu carro não tinham voltado do campo. Seus filhos tomaram o
lugar dos animais e percorreram com sucesso a caminhada de 20 km. O fato provocou a
admiração dos fiéis, não só por devoção filial e respeito à deusa, mas também pela proeza
física e pelo vigor corporal dos gêmeos. Orgulhosa pelo prestígio social que merecera, a mãe
solicitou a Hera uma recompensa para os filhos. Em resposta, a deusa (precisamente associada
à fertilidade) mergulhou os jovens num sono profundo, de que não mais voltaram a morte,
à qual vicariamente se seguiu a consagração de duas estátuas no santuário de Delfos. Foi
considerada o melhor recurso para preservar, na fixidez da pedra, a juventude e a força física
dos heróis, livrando-os da inevitável degeneração que o tempo haveria de trazer. É uma forma
de reconhecer o potencial de virtude na força muscular. Não por acaso, são da mesma família
palavras como virtude e virilidade.
Componentes fundamentais do corte e do cortejo são as brincadeiras de duplo sentido e a
ingestão de cachaça – que não me parece que devam ser consideradas intrusões profanas
num contexto religioso, mas componente legítimo dele.
O duplo sentido torna explícita a vinculação do tronco ao órgão masculino, portanto chave
semântica do ritual. Por analogia de forma e consistência circunstancial, a palavra portuguesa
“pau”, que designa também tronco de árvore, na linguagem chula refere-se ao membro
viril. Os seguintes versos de Pavão, um poeta “animador do pau” nas décadas de 1970 e 80,
são boas amostras do teor das brincadeiras e de sua relação com a esfera da procriação e da
potência fálica: “Esse pau é doloroso/Esse pau é bom/Esse pau/É gostoso/É um pau que todo
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mundo gosta, o pau de Toím” (Dossiê, p. 10).
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As brincadeiras de duplo sentido e a cachaça não são marcas profanas estranhas a um contexto religioso, pois se trata de
uma das expressões materiais da força generativa. A potência vital, por sua vez, é uma das referências do universo religioso.
Humor e religiosidade não se excluem. Embora haja poucos estudos a respeito, são conhecidas as paródias dentro dos
próprios ritos, a presença dos chamados “ritual clowns” (comuns em festas antigas do nascimento ou morte dos santos),
de comportamentos ultrajantes (para afugentar os maus espíritos), de expressões críticas e assim por diante. De sua parte,
o humor verbal, a galhofa, pelo que implicam de habilidades, realçam igualmente o caráter de competição (uma das marcas
do carregamento, como se viu), mas também favorece a solidariedade.
Santo Antônio não está excluído deste universo. Afinal, ele é dos santos que mais intimidade estabeleceram com os
devotos, a ponto de aceitar pacientemente impropérios, blasfêmias e maus-tratos. Além disso, sua história revela traços
de coragem e virilidade, na defesa da fé (“martelo dos hereges”), nas agruras pelas quais passou nos confrontos com os
muçulmanos, nas suas funções militares (póstumas), como soldado raso e até capitão – com soldo e, last but not least,
como santo casamenteiro.
Por sua vez, a bebida e a embriaguez sempre tiveram papel importante na indução de estados de consciência alterada,
capazes de fazer experimentar o transcendente. Sem minimizar sua serventia como recompensa ou combustível para a
prova de força (animação para suportar o esforço, como ocorria com os escravos no eito), ela agrega aqui outras dimensões
de significado. Enfim, o nome formal dado à bebida como sendo a “cachaça do Sr. Vigário” confirma ironicamente a
ambiguidade com que, nesta como nas festas em geral, se transita entre o sagrado e o profano, o sério e o lúdico.
A seguir, entra o cortejo, o carregamento propriamente dito. Na Grécia antiga – para voltar a um repertório cômodo de
referências –, os cultos dendríticos tinham em Dioniso sua referência paradigmática (deus antes da vinha do que do vinho,
isto é, deus da fecundidade). Mas, além das danças em torno de um tronco adornado (com folhas e máscaras) e da ingestão
de bebida, havia o cortejo (thiasos), pois se tratava de um deus missionário, que, com seus acólitos, percorria os espaços
para angariar adeptos, também nos espaços urbanos.
Em Barbalha, precedido por orações (Padre-nosso e Ave-maria, eventualmente com a presença do pároco e outras figuras
de proa), o cortejo que, por 6 a 10 km levava o tronco do local do corte à cidade, é acompanhado, ao longo de todo o
percurso até seu ponto final, por uma aglomeração de pessoas que bebem, dançam sensualmente, saúdam a chegada do
Pau da Bandeira do Santo. Celebração dionisíaca? Sem dúvida pela comunhão etílica, pelo afrouxamento de regras, pelas
significações sexuais ocultas no tronco que se transporta até a Praça da Matriz e do qual as moças solteiras retiram lascas
(para o chá) ou contra o qual muitas vezes são empurradas ou se deixam empurrar.
Inspirada pela “cachaça, pela farofa, pelo grito do povo, do cantado, do chamado” (segundo o depoimento de um
entrevistado não identificado), desenvolve-se o “mela-mela”: mais que confusão, é uma fusão primeva de corpos
(masculinos) que se tocam e empurram, mergulham no barro vermelho, “laminha gostosa”, como batismo ou se enterram
numa “papa de areia”.
Mais que de inversão bakhtiana (o mundo de ponta-cabeça, com as posições sociais trocadas), julgo preferível considerar
o que se passa como um tipo de inclusão tensionada – não tão provisória – pelo protagonismo dos segmentos populares,
seja pelo prestígio que se prolonga após a festa, seja porque mutatis mutandis as interações são, na maioria, razoavelmente
simétricas. Além disso, o poder (político, eclesiástico ou econômico), apesar das oscilações de escala, não parece ter-se encontrado em situação reversa. Diferentemente do que ocorre em Barbalha, é o caráter efêmero que contribui nas
inversões, para reforçar a suposta legitimidade da norma e da ordem.
A seguir, tem-se o hasteamento da Bandeira, ritual dos mais antigos. O que chama a atenção é a desmobilização do caráter
competitivo da força física, substituída pela solução tecnológica da construção in loco de uma engenhoca altamente eficaz
e segura para erguer e estabilizar o tronco. E a “compostura” da cerimônia explicitada como canonicamente religiosa.
Da constelação de eventos acima mencionada, cumpre dar atenção específica à Procissão de Santo Antônio, que marca
no próprio dia 13 de junho o encerramento de todo o ciclo festivo. Após o percurso por ruas demarcadas da cidade, o
cortejo, com o andor ricamente decorado de flores, com mais de uma centena de outros andores e suas imagens (de
várias localidades) e integrado ordenadamente por múltiplas categorias de participantes, dirige-se à Matriz para a missa
de encerramento. Para a Igreja, no testemunho do vigário Padre Jovanês, trata-se do momento culminante, pois “tudo
desemboca nela”, na procissão. Ainda assim, ele insiste em dizer que a responsabilidade é de um grupo de leigos, desde a
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preparação, a definição dos itinerários, a decoração e a construção do andor. E, muito embora insista em que não exerce
função específica num evento de caráter manifestamente eclesial, reconhece que é sob orientação da Igreja que ele se
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realizaria. Essa ambiguidade parece ser pista para entrever um embate incruento, em que as cartas não são do domínio
exclusivo ou preferencial, ou ainda permanente, de um dos jogadores.
Detalhe de muita importância também devido ao testemunho do Padre Jovanês: no Cordão de Santo Antônio a participação
é exclusiva das mulheres solteiras.

Eixo de singularização
A complexidade, a heterogeneidade, a interpenetração dos diversos componentes da festa de Barbalha não se deixam
facilmente dominar. Creio, porém, que é possível distinguir ao menos duas referências básicas, que formariam um núcleo
central irradiando nas diversas outras manifestações.
Tal núcleo seria formado precisamente por um contraponto entre o Carregamento do Pau da Bandeira e a Procissão de
encerramento da festa.
As marcas que assinalam o caráter ritual do Carregamento (envolvendo principalmente o Corte, além do Cortejo –
o carregamento propriamente dito – e o Hasteamento da Bandeira) permitem entrever sua origem rural, masculina,
valorizando a virilidade. Registre-se que a única participação feminina conhecida é de uma fiel que paga promessa de
cura feita em seu nome por sua madrinha de batismo: confessa ela (de apelido Ester) que o faz não porque queira, mas
por obrigação.
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Tais marcas são de certa maneira sobrevivência de cultos pagãos, de algum modo cristianizados, mas cujo sentido se preservou
na memória corporal, mais do que na memória cognitiva ou na consciência. Obviamente, não postulo continuidade histórica
nem difusionismo cultural, nem tem cabimento aqui discutir hipóteses (arquetípicas ou típicas) sobre tais sobrevivências.
Já as marcas do respectivo contraponto, a Procissão, seriam o caráter urbano, a presença feminina (mesmo que não extensiva,
mas com espaço de exclusividade que lhe é reservado), e os valores do casamento e da procriação como preenchimento das
expectativas sociais – confundidas com os pessoais. Menos espetaculosa que o Carregamento, a Procissão é mais explícita
na sua natureza religiosa e mais composta, como convém às moças casadouras.
Nos dois casos, tão diversos, a fonte comum se encontra num espaço religioso de vários matizes, sob a égide de Santo
Antônio. Num caso – o masculino – o substrato religioso, como que sobrevivendo de tempos arcanos, se manifesta
essencialmente nas ações corporais, na modalidade de performance, cuja lógica dispensa a explicitação de fundamentos
e consciência cognitiva. Noutro caso – o feminino – o rito manifesta abertamente seu caráter litúrgico e seu regramento
eclesiástico. Mas, de novo, ambos sob a égide de Santo Antônio, como virtual dispensador de respostas a necessidades
específicas femininas, que se realizam na fecundidade do casamento: o potencial masculino se atualiza na expectativa
feminina, legitimando, assim, de alguma forma, o gozo dionisíaco.
Há, porém, outra coincidência: o tronco consagrado já não é mais tronco. Pela aparência é a materialização da potência vital
do homem, agora na esfera do Santo: é por isso que se pode erguê-lo diante da Matriz e nele hastear a venerada Bandeira
de Santo Antônio. Mas mesmo nessa nobre função de fazer tremular a bandeira, o mastro não é apenas mastro – como
mostram fotografias de moças abraçando o tronco. Em paralelismo, na procissão de Santo Antônio, a estátua do Santo,
que as jovens solteiras procuram tocar, não é mais uma representação, e sim o próprio santo. O mesmo vigário paroquial,
Padre Jovanês Vitoriano, interpretou com felicidade o que ocorria ao dizer: “Nós não caminhamos somente com a imagem
de gesso, nós caminhamos com a vida de Santo Antônio, nós caminhamos com sua proposta... É como se tivesse realmente
caminhando com uma pessoa, a pessoa tá ali”. Não é o único depoimento nesse sentido.
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Estamos diante do que os antropólogos chamam de “animação” de objetos e imagens. Caroline van Eck, por exemplo, num
estudo histórico e etnográfico, descarta explicações da psicologia do desenvolvimento do século XX, já que tais respostas
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às imagens e aos objetos não são, para ela, aberrações isoladas, próprias de um estágio incipiente de desenvolvimento
da humanidade, mas um componente fundamental daquela característica única dessa mesma humanidade: a capacidade
de fabricar representações e dotá-las de vida e agentividade (potência de ação, capacidade de produzir efeitos). O Pau da
Bandeira e as estátuas de gesso de Santo Antônio são, nesses termos, verdadeiros agentes sociais, porque efetivamente
interagem com os devotos e seu mediador.
É possível, pois, que nesse contraponto do Carregamento e da Procissão se pense num núcleo básico da Festa, completado
por uma periferia, como se fossem um planeta e satélites que lhe giram em torno, por ele atraídos. Pode se falar em
heterogeneidade, sim, e muita, mas não em dispersão informe.

MÉRITO
Atendendo ao que preveem o art. 216 da Constituição Federal, o Decreto 3.151/2000 e a Resolução 01/2006, algumas
questões merecem exame qualitativo mais acurado.
A primeira delas é a questão da continuidade, à vista das mudanças significativas ocorridas desde 1928. Mais uma vez,
valho-me de uma ilustração para sugerir rumo adequado no entendimento da autenticidade como sendo o que permanece
na mudança: não é forçosamente a forma, é a identificação são, por exemplo, as atribuições, que permitem analisar os
“regimes de autenticidade” propostos por Lucre K. Morisset.
A ilustração vem do historiador inglês Michael Oakeshott, que fala das meias de seda de Sir John, membro da gentry, a
pequena nobreza rural da Inglaterra. Nessa condição, Sir John precisava cuidar de sua meia de seda. Como era o único par e
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se desgastava pelo uso contínuo, vinha sempre remendada — e com algodão, pelo custo menor. Os sucessivos remendos
progressivamente substituíram toda a seda pelo algodão. Seria ainda a meia de seda de Sir John? Em caso negativo, quando
deixou de ser? Aos 50%? 70 ou 75%? Sem sombra de dúvida, ainda é a meia de seda de Sir John, reciclada, pois o algodão
herdara integralmente o papel da seda e da forma e de tudo que se pudesse atribuir à meia em questão.
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Nessa perspectiva, as mudanças ocorridas representam, sim, menos pureza formal, mas a vida cultural, por ser vida em curso,
é metabolismo, mantém-se em permanente processo de apropriação e reapropriação e recombinação de componentes.
Por isso ela é impura. A cultura não pode ser concebida como um domínio à parte da vida social, nobre e nobilitante
e assepticamente blindado, mas antes como uma dimensão da vida social, em quaisquer de seus... tempos, espaços e
modalidades e caracterizada pelo potencial de qualificação diferencial desses múltiplos espaços, tempos e modalidades,
práticas e representações. O que a festa, como categoria, tem de bricolage não significa um vale-tudo. As condições de
continuidade que devemos identificar são aquelas das meias de seda de Sir John. Acredito que a Festa de Barbalha atenda
a esse requisito. Além disso, aquilo que me parece o núcleo seminal da festa (a sequência do Pau da Bandeira e a Procissão
de Santo Antônio) tem sua identidade unanimemente apontada por todos os segmentos em causa – ainda que não
reconheça a relação de contraponto que sugeri. Por certo, houve ressemantizações e, mesmo, apagamento da cognição ou
consciência de significados; em compensação, a reprodução teve a contribuição da corporalidade. Além disso, as maiores
transformações trazidas pela midiatização da festa, compromissos turísticos e econômicos em geral, conflitos internos e
externos, falhas de gestão etc., etc., se referem apenas aos satélites. Da mesma forma, as críticas se dirigem sobretudo aos
eventos satélite, cuja escala a cidade não estava apta a suportar.
Outra questão é o envolvimento da comunidade e as identidades. Com felicidade, o Dossiê Descritivo considera o ciclo
festivo de Barbalha como aquele “fato social total”, de que trata Marcel Mauss, e que se caracteriza pela força gravitacional
capaz de colocar em interação toda a imensa variedade de molas e agentes que movem a sociedade. Do que se expôs,
pode-se concluir ser o caso de Barbalha.
Nesse vasto campo de forças, mesmo sem desfazer desigualdades estruturais e hierarquias, o conjunto dos habitantes converge
no reconhecimento de interesses e motivações comuns. É como nos espaços condivididos que, na teoria de conjuntos, as
intersecções permitem criar. Aceitar essa leitura não é pressupor uma identidade homogênea, ainda que do tipo nacional-popular, harmoniosamente equilibrada e inofensiva. A identidade não é uma essência congelada, mas sempre o resultado de
um processo de interação: ela é situacional e a situação da festa de Barbalha dispõe de condições de construção ou reforço
de identidades que não impliquem exclusões num espaço condividido por múltiplas apropriações. De passagem, noto que
a desconfiança com que durante muito tempo os cientistas sociais olharam para o fenômeno da festa desapareceu quando
perceberam que, nela, integração e coesão não significam forçosamente superação dos conflitos e segmentações.
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Assim, mais que inversão bakhtiana (o mundo de ponta-cabeça, com as posições sociais trocadas) julgo preferível
considerar o que se passa como um tipo de inclusão tensionada – e, segundo múltiplas referências, não tão provisória –
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pelo protagonismo dos segmentos populares, seja pelo prestígio que se prolonga após festa, seja porque mutatis mutandis
as interações são, na maioria, razoavelmente simétricas. Além disso, o poder (político, eclesiástico ou econômico), apesar
das oscilações de escala, não parece ter-se encontrado em situação reversa. Diferentemente do que ocorre na Barbalha, é
o caráter efêmero que contribui para legitimar as hierarquias e a ordem de sempre.
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De novo faço apelo a depoimento do Padre Jovanês, que me pareceu um espírito simples e modesto, mas dotado de fina
intuição. Sem hierarquizar, e no meio das respostas a perguntas nem sempre adequadamente formuladas, ao desfilar um
rol de motivações para participar da festa, ele fornece argumentos para que os barbalhenses se sintam identificados com
sua cidade:
> “Estar presente junto com o povo, caminhada com o povo, estar presente mesmo as pessoas que não frequentam
a missa”.
> “Religiosidade, devoção, promessas: pedir marido. Deus é o motivo maior da caminhada, sob o olhar de Santo
Antônio, fraternidade, solidariedade”.
> Identidade: “Marca bem a cidade. Cidade fica bonita. Participação popular: tornar bonita a procissão... caminhar,
rezar. Algo prazeroso, aqui sabendo que a cidade é nossa, que é o lugar da morada de cada um, então, no imaginar
do povo passa tudo isso... caminhar com o povo de Deus... Ali, função do povo: caminhar junto”.
> “Confraternização de famílias, interação”.

Com outras palavras, um exame aleatório nas entrevistas com protagonistas de manifestações da Festa diz o mesmo que o
Padre Jovanês. Falam de alegria, animação, diversão, boniteza, do prazer de estar junto, agir junto.
A festa não é uma farmácia social. É, antes, um laboratório em que formas de criar e viver – agir junto – podem ser
testadas, incluindo todos os setores em interação e favorecendo processos de politização. Nesse sentido, penso, é que José
Edvar Costa de Araújo (na coletânea Sentidos da devoção) pôde falar da Festa de Barbalha como um “amplo e profundo
movimento social”, reforçado, eu acrescentaria, pela qualificação cultural. Nesse sentido, também, é que se justifica o
potencial socioeducativo que ele reconhece na Festa do Pau da Bandeira.
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Já que está em causa a escala nacional do Registro, é preciso dizer algo sobre o alcance do bem em questão.
A Festa de Barbalha tem comprovadamente extraordinário alcance local e regional (está tombada no âmbito estadual),
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Escala do bem

penetrando, por capilaridade, em todos os quadrantes da vida urbana e seus espaços e tempos. Irradia-se, também, para
muito além do Cariri e do Ceará, como mostra a presença crescente de turistas. Mas teria relevância nacional? Creio que
sim, e segundo dois critérios.
O primeiro, mais corrente, é o da ressonância (proposto por Greenblatt, entre nós, privilegiado por José Reginaldo Gonçalves),
a capacidade de ecoar. Justifica uma avaliação positiva a quantidade de material regular da imprensa regional e nacional, de
TVs, rádios, blogs, cartazes que fazem da Festa de Barbalha um fenômeno midiático, durante sua preparação, seu decurso
e suas permanências. Poderíamos acrescentar a bibliografia cada vez mais numerosa, a testemunhar o interesse pelo
conhecimento histórico, sociológico, antropológico e econômico da festa. O Dossiê lista, nas cinco páginas de referências
bibliográficas, um número avultado de publicações, entre as quais dissertações de mestrado e teses de doutorado. Um
segundo critério, de corte mais qualitativo, propõe o potencial dialógico do bem, sua capacidade de enriquecer terceiros,
por mais distantes que estejam do interlocutor, não apenas o protagonista direto ou o turista consumisticamente interessado
na diferença, mas quem quer que se disponha a mudar alguma coisa em sua concepção de mundo diante de experiências
humanas do porte da Festa de Barbalha. Seguramente, ela tem algo a nos dizer a cada um de nós, brasileiros.

SALVAGUARDAS
Endosso as salvaguardas propostas no Parecer de Pedra Clerot (fls. 307 e v.) que podem ser assim resumidas:
1.

O Corte do Pau e as questões de preservação ambiental. As ações de salvaguarda devem ser discutidas entre
carregadores, Prefeitura e ICMBio);

2.

Atuação da polícia durante o cortejo: apoiar os carregadores na sensibilização dos policiais militares que têm agido
de forma agressiva por incompreensão de certos aspectos lúdicos ou rituais da Festa;

3.

Prevenção de acidentes durante o carregamento do Pau: identificar os riscos e propor como evitá-los;

4.

Desfile de folguedos: estudar a proposta de instauração de câmaras setoriais, de forma a construir coletivamente
propostas que atendam à sustentabilidade e à continuidade das práticas de grupos mais frágeis, assim como formas
participativas de decisão.

De minha parte, sugiro que se adote como diretriz geral, a ser discutida e implementada junto a protagonistas, patrocinadores,
administradores da festa, a premissa de que, sem detrimento do compartilhamento com o visitante, é o habitante que deve
ser considerado o destinatário prioritário da festa.

VOTO
A Câmara Técnica do Patrimônio Imaterial, em novembro de 2013, ao reconhecer a pertinência do pedido de Registro, sugeriu
que seu objeto fosse designado como “Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha”. O que se demonstrou
acima, acredito, confirma o acerto dessa denominação. Em primeiro lugar, porque aí é que se tem a singularidade da festa
de Barbalha, que permite distingui-la das demais festas antoninas. Depois, porque a força catalisadora que as ações em
torno do Pau da Bandeira exercem não elimina nem desmerece quaisquer das demais manifestações que se desenvolvem
no seu entorno – nem prejudica o contraponto que propus com a Procissão de Encerramento.
De todo modo, por todas as razões expostas, voto favoravelmente ao Registro, no Livro de Registro das Celebrações, da
“Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio da Barbalha” como Patrimônio Cultural do Brasil.
Brasília, 17 de setembro de 2015
Ulpiano T. Bezerra de Meneses
Conselheiro
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ROMARIA DE CARROS DE BOI DA FESTA
DO DIVINO PAI ETERNO DE TRINDADE
PARECER TÉCNICO

E

ste Parecer conclusivo diz respeito à etapa de Instrução técnica do Processo no 01450.011454/2012-12 relativo à
solicitação de Registro da Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade (GO) como Patrimônio
Cultural Brasileiro, aberto em 26 de julho de 2012. A proposta e a documentação foram encaminhadas à Presidência

deste Instituto pela Federação Goiana de Carreiros (Fegocar) e pela Paróquia do Divino Pai Eterno em Trindade, no Estado
de Goiás. O requerimento está acompanhado de abaixo-assinado com mais de 2 mil assinaturas nas quais fica expressa a
concordância da comunidade com a solicitação de Registro do bem cultural em tela. Essa solicitação foi remetida à sede do
Instituto por meio do Memorando no 219/2012 GAB/Iphan-GO de 31 de julho de 2012, dirigido ao Presidente do Iphan,
junto ao qual a Superintendência do Iphan em Goiás encaminha documentação e material. As informações contidas neste
Parecer estão calcadas principalmente no Dossiê de Registro da Romaria, além de dissertações e no INRC do Roteiro das
Devoções em Goiás. A intenção deste documento é, assim, avaliar de maneira conclusiva a etapa final de instrução do
processo de Registro da Romaria em questão.
O corpo do Processo, em três volumes, está constituído por requerimento de Registro, documentos de endosso acima
mencionados, duas dissertações de mestrado sobre a Festa de Trindade e a Romaria de Carros de Boi, Informação Técnica
no 022/12 da Superintendência do Iphan em Goiás, Nota Técnica no 37/12 com avaliação preliminar sobre o pedido de
Registro, Nota Técnica no 25/10 Coreg/DPI/Iphan, com considerações deste Departamento sobre o pedido de Registro e

ata da reunião da Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial, 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 – Dossiê de Registro;
> Anexo 2 – DVD com vídeos curto e longo;
> Anexo 3 – DVD – material fotográfico e Dossiê;
> Anexo 4 – DVD – fotografias em alta resolução;
> Anexo 5 – termo de autorização de uso de imagem;
> Anexo 6 – DVD INRC Roteiros das Devoções de Goiás.
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Desse modo, o conhecimento sobre a Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade (GO) e os
requisitos para o seu Registro estão contemplados no presente processo, em conformidade com o Decreto n 3.551, de 4
o

de agosto de 2000, e com a Resolução no 001, de 3 de agosto de 2006.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE INSTRUÇÃO PARA O REGISTRO

Foto da esquerda: Luiz
Roberto Botosso Jr.,
2011

Foto acima: Luiz
Roberto Botosso Jr.,
2011.

Este pedido de Registro partiu de uma aproximação da comunidade de Trindade com o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan) em decorrência, entre outros motivos, do Inventário Nacional de Referências Culturais Roteiros
das Devoções em Goiás. Esta atividade se deu entre 2009 e 2010, quando foram delimitados cinco sítios: Alto Paraíso,
Calungas, São Domingo, Damolândia/Trindade e Niquelândia e Muquém. Entre os bens inventariados no INRC Roteiros das
Devoções em Goiás, estava a Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade (GO).
Em 2012, a Paróquia de Trindade procurou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, devido ao seu interesse
em solicitar o tombamento da Igreja do Divino Pai Eterno de Trindade e o Registro da Romaria de Carros de Boi da Festa
do Divino Pai Eterno de Trindade em comemoração ao centenário da inauguração da Igreja do Divino Pai Eterno – que
ocorreu em 1912. Na época, a expectativa era que fosse possível realizar ambos os reconhecimentos na mesma ocasião.
Contudo, devido aos tempos distintos desses instrumentos legais de preservação e salvaguarda que requerem diferentes
procedimentos administrativos e burocráticos, os processos não tramitaram concomitantemente.
A solicitação de Registro seguiu o trâmite da Resolução no 001/2006 e foi objeto de análise do Departamento de Patrimônio
Imaterial (DPI) por meio da Nota Técnica no 37/12 DPI, da técnica Yeda Barbosa, e foi apreciada na 21a reunião da Câmara
Setorial do Patrimônio Imaterial, realizada no dia 17 de dezembro de 2012. A Nota Técnica supracitada argumentou a
favor da Instrução técnica do Processo de Registro da Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade,
enquanto celebração, por considerar pertinente a vivência coletiva da religiosidade e da identidade regional desses romeiros
carreiros que extrapola o Estado de Goiás e ressoa também no restante do país. Com base no material encaminhado junto
ao pedido de Registro, especialmente as fichas do INRC das Rotas de Devoção, o DPI sublinhou especialmente o valor
patrimonial da Romaria no contexto da Festa de Trindade e o risco de desaparecimento do ofício de construção de carros
de boi – ainda que haja o empenho do grupo de carreiros de manter a tradição. O DPI defendeu que o valor patrimonial
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de referência cultural e formação de identidade está mais presente na Romaria que congrega grande
caráter de devoção, enquanto a Festa abarca outros fatores motivadores.
Na reunião da Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial, os conselheiros indagaram qual a relação entre
a Romaria de Carros de Boi e a Festa de Trindade, uma vez que, aparentemente, aquela está inserida no
contexto maior desta. Perguntaram também sobre a existência de outras festas em devoção ao Divino
Pai Eterno. O DPI esclareceu que não foi localizada nenhuma outra ocorrência de devoção à figura de
Deus na Santíssima Trindade além desta que ocorre em Goiás. O DPI argumentou que “a tendência,
naturalmente, é de que a Festa se sobreponha à Romaria, porque já tomou uma proporção muito
maior. No entanto, o valor cultural reivindicado no pedido é da Romaria. Para o Registro, entre Romaria
e Festa, seria o caso de Registrar a Romaria no contexto da Festa”. Os conselheiros que compõem a
Câmara aprovaram a pertinência da solicitação de Registro da Romaria de Carros de Boi, mas apontaram
a necessidade de que a Instrução técnica desse Registro congregue maiores informações sobre a Festa
de Trindade, uma vez que compõem um conjunto e essas manifestações estão articuladas, inclusive,
no calendário.
Em paralelo ao processo de Registro, já em 2013 o tombamento da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, o
Santuário Velho, e de seu acervo de bens móveis e integrados (Processo 1656-T12) foi apreciado na 73a
reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, realizada no dia 05 de junho daquele ano.1 A
Igreja Matriz foi inaugurada em 1912 e é uma importante referência cultural para os detentores do bem
proposto para Registro no processo em tela – como será apontado na segunda seção deste Parecer.
Segundo o Parecer do Conselheiro Antônio Menezes Junior, “sua direta vinculação a fatos históricos
relativos à formação e ao desenvolvimento de identidade de inúmeros grupos sociais no Estado de
Goiás constitui o mais expressivo campo de fundamentos capazes de confirmar essa diretriz proposta
no processo de tombamento”, enquanto sua arquitetura é singela e de composição plástica simples.
Já nesta relatoria do Conselho Consultivo é ressaltada a intrínseca relação entre Patrimônio Material e
Imaterial ao ser apontado o contexto social e cultural da diversidade brasileira no qual a Igreja Matriz
está inserida – e que corroborou para justificar o tombamento no Livro de Tombo Histórico.
A Instrução técnica do Processo de Registro foi iniciada em 2014 pela Superintendência do Iphan em
Goiás a partir de processo licitatório no qual a empresa Fóton Arquitetura e Design foi contratada.
A equipe era coordenada por uma antropóloga e composta por historiadores, cientistas sociais e
equipe de fotografia e audiovisual.2 Não foi possível acompanhar diversas Romarias simultaneamente,
devido à equipe reduzida e à diversidade de localidades de onde se originam as romarias; então se
optou por realizar o trajeto da Romaria de Carros de Boi a partir de Damolândia e tomá-la como
exemplo das demais romarias. Além disso, foram realizadas entrevistas com carreiros3 de diversas
localidades em Trindade.
Portanto, o trabalho se concentrou, especialmente, na etnografia e na documentação dos preparativos
e da Romaria de Carros de Boi que saiu da cidade de Damolândia (GO) e da chegada de diversos das
romarias em Trindade em junho e julho de 2014. Somando-se aos trabalhos de campo, a equipe de
pesquisa realizou levantamento bibliográfico e documental, analisou a literatura regional e desenvolveu
outros trabalhos de pesquisa, como de entrevistas, no segundo semestre deste ano.4 Com a conclusão
desse trabalho de pesquisa e documentação, os produtos finais (Dossiê Descritivo, documentário curto
e longo e fotografias) foram encaminhados à Superintendência, que então os encaminhou ao DPI, e a
análise é a que se segue.

Foto: Luiz Roberto
Botosso Jr., 2011.

1. CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. Ata da 73a reunião. Brasília, 05 jun. 2013. Disponível em: <http://portal.
iphan.gov.br/uploads/atas/20130273Reuniao_Ordinaria__05_de_junho.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2015.
2. A ficha técnica da equipe consta no Dossiê de Registro. O breve relato sobre o trabalho de campo encontra-se no Dossiê
Descritivo, p. 7-8.
3. Nome dado ao homem que conduz os carros de boi. No Dossiê Descritivo utilizam-se também Romaria de Carreiros e Romeiro
Carreiros para diferenciar a Romaria realizada com carros de boi de outras feitas por outros meios de transporte.
4. Para uma descrição mais detalhada do trabalho de Instrução técnica, ver Dossiê Descritivo, p. 7-8.
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O OBJETO DE REGISTRO
Antes de debatermos os principais pontos de valoração do bem cultural que se quer Registrar, é preciso descrevê-lo
brevemente.5
A Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade é uma celebração específica, uma peregrinação em
devoção ao Divino Pai Eterno que acontece no contexto da Festa de Trindade, município do Estado de Goiás.
A Festa se encerra no primeiro domingo de julho, e diversas atividades são realizadas nos dias que antecedem sua finalização,
como procissões, missas, novenas, encontros com parentes e amigos, entre outras, ocupando diferentes lugares na cidade
de Trindade. A Festa e a Romaria de Carros de Boi são realizadas em devoção ao Divino Pai Eterno, à figura do Pai na
Santíssima Trindade. A devoção ao Divino Pai Eterno se iniciou nessa localidade por volta de 1840, quando um casal
encontrou um medalhão entalhado com a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde essa época é comum pessoas
peregrinarem até a região e foi uma prática imersa no catolicismo popular até a chegada de missionários redentoristas
que romanizaram a Festa e a devoção. Até hoje nos dias da Festa ocorre um grande afluxo de pessoas para Trindade,
principalmente por meio de romarias a pé, de carro ou por outros meios de transporte, para louvarem o Divino Pai Eterno.6
A Romaria de Carros de Boi da Festa de Trindade, especificamente, está relacionada às antigas práticas cotidianas da vida
rural de se locomover por meio de carros de boi para viagens de longa distância, quando se usavam carros de boi como
principal transporte. Se antes peregrinar para Trindade usando carros de boi era uma das únicas possibilidades de realização
do trajeto, hoje permanece como uma tradição cultural, reiterada no convívio familiar por sua representatividade como
uma antiga vivência dos homens e mulheres do campo. A Romaria de Carros de Boi tem seu epicentro em Trindade, mas
se origina de diversas cidades no Estado de Goiás e estados próximos, irradiando-se, principalmente, pelo mapa do CentroOeste e do Sudeste brasileiro.
Esta Romaria tem como uma de suas principais e marcantes características o fato de ser realizada por meio de carros de boi.7
Estes são veículos artesanais feitos de madeira e constituídos de duas rodas, um eixo e uma mesa, que são articulados e
atrelados a bois cangados.8 Portanto, é um veículo que se locomove por meio de tração animal a partir de bois escolhidos e
treinados para andar carreados e é conduzido pelo carreiro com o apoio do candeeiro. Era um transporte muito utilizado no
ambiente rural em tempos passados para deslocamentos de grandes distâncias e transporte de carga, como mantimentos,
equipamentos, mercadorias, entre outros. Atualmente, encontra-se em desuso na vida cotidiana, mas é atualizado por meio
do sentido dado pela Romaria de Carros de Boi.
Os preparativos para a realização da Romaria de Carros de Boi até Trindade durante os festejos ao Divino Pai Eterno podem
se estender por até 1 (um) ano, sendo iniciados tão logo acabe a Romaria ou realizados nos dias que antecedem a partida.
Envolvem diversas atividades, como reparos eventuais no carro de bois; por vezes é preciso adquirir e amansar boiada e
preparar os mantimentos que serão consumidos, ofertados ou vendidos durante o trajeto, entre outros. Essas atividades
são executadas por homens e mulheres e seguem uma divisão sexual do trabalho equivalente à prática no cotidiano da
vida rural.
Os romeiros carreiros são uma comunidade composta por grupos familiares de trabalhadores rurais, cada um se dirigindo
a Trindade no carro de bois de sua família. Tem na vivência familiar um dos principais sentidos dados à Romaria de Carros
de Boi e a fé no Divino Pai Eterno tem um forte enraizamento na devoção e no costume familiar passados de geração em
geração. São reconhecidos e valorizados pelos demais devotos do Divino Pai Eterno e também pela população da localidade
de onde partem. Em Damolândia, por exemplo, antes de iniciarem a peregrinação, é realizada uma missa que conta
também com a presença da Prefeitura e um grande público participante desde 1992.

5. A descrição ora realizada está baseada no Dossiê Descritivo do processo de Registro em tela e tem como base, principalmente, o trabalho de campo em
Damolândia e no trajeto desta cidade até Trindade e nas entrevistas realizadas com romeiros carreiros de outras localidades em Trindade no ano de 2014. Essa
descrição é exemplificativa, e podem ocorrer algumas alterações a partir da realidade de cada município de onde partem as romarias de carros de boi. Para
uma descrição detalhada, ver Dossiê Descritivo, p. 35-68.
6. O Dossiê relata também a existência de carreiros que realizam o percurso apenas pelo prazer de tanger o gado em carros de boi, chamados de carreiros de
ataio. Tão logo chegam à Trindade, retornam às suas cidades e o gado cansado é transportado por caminhão.
7. Ainda existem carros de boi similares aos de Goiás em outros estados do país, como Alagoas. Ver Dossiê Descritivo, p. 87.
8. Para um detalhamento sobre as técnicas de construção de carros de boi, ver p. 87-98.
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A comitiva de romeiros rumo a Trindade é composta por diversos outros meios de transporte, além do carro de boi, sendo
acompanhada por carroças, charretes ou veículos motorizados. Alguns servem para dar apoio às famílias que viajam com
carros de boi e outros seguem direto para os pousos pelo caminho até Trindade com jovens. O percurso é realizado tanto
por meio de estrada de terra quanto asfaltada. No trajeto de Damolândia até Trindade, por exemplo, existe uma estrada
de chão na qual é vedada a circulação de carros comuns durante esse período para evitar transtornos aos romeiros (não só
carreiros, mas também andarilhos ou que utilizam outros meios de transporte). Contudo, é comum carreiros conviverem na
estrada com fluxo normal de carros, o que representa estresse e perigo para a comitiva e para os animais.

Foto: Luiz Roberto
Botosso Jr., 2011.

O trajeto até Trindade pode levar diversos dias e, em geral, começa antes mesmo do início da Festa de Trindade. Os carreiros
planejam algumas paradas para se acomodarem em pousos nos quais armam acampamento para descansar da viagem e
conviver com amigos e familiares. Nesses pousos, é importante que tenha pasto e represa para os animais. Por vezes, nos
pousos, ocorrem atritos com os demais romeiros que utilizam veículos motorizados que assustam o gado, ouvem música
alta e têm práticas de diversão distintas das dos carreiros.
Na chegada a Trindade, pode haver problemas com o trânsito, pois a cidade-santuário passa a comportar, em suas ruas,
um grande número de pessoas, carros de boi, veículos comuns, ônibus, turistas, outros romeiros e comércio temporário,
além de moradores. Na cidade, alguns moradores constroem alguns barracões nos terrenos de suas casas para servirem de
acampamento a romeiros. Os momentos de trabalho durante a romaria e principalmente a montagem e a desmontagem
dos acampamentos são compartilhados por toda a família e servem de espaços de aprendizagem para a nova geração.
Entre as práticas e atividades do Romeiro Carreiro em Trindade, encontram-se a visita à imagem do Divino Pai Eterno na
Igreja Matriz para “passar nos pés do Divino”. Lá engrossam a fila do beijamento, quando doam dinheiro à Igreja e se
dirigem até a imagem da Santíssima Trindade de onde pendem diversas fitas que os devotos beijam e cingem seus corpos.
Além das atividades de sociabilidade e consumo na cidade, os romeiros também participam de um desfile de carros de
boi e dos carreiros com suas famílias pelo Carreiródromo – espaço construído para essa finalidade – e pela Igreja Matriz.
Após o desfile, em geral, os bois retornam às fazendas e aos sítios. Durante a Festa ocorre também a Missa dos Carreiros,
especialmente dedicada a esses romeiros. Os símbolos da vida do campo são constantemente reforçados nesse bem cultural
imaterial; o padre pode ser visto usando chapéu de abas largas, símbolo identitário do carreiro durante o desfile e a Missa,
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por exemplo. Na Missa, muitos carreiros vão vestidos com as roupas típicas de boiadeiros e portam a vara de ferrão ou
vara ferroada ou guia (principal instrumento utilizado para tanger os bois) e, durante a missa, muitos carreiros erguem seus
chapéus na ponta da vara.
Além desses elementos constitutivos aqui resumidamente indicados, possui também alguns bem culturais imateriais
associados, tais como: a Festa do Divino Pai Eterno de Trindade, os saberes e práticas dos construtores carpinteiros de carros
de boi; os saberes e práticas associadas à escultura/entalhe de esculturas votivas e à confecção de ex-votos; e os lugares
sagrados e de referência em Trindade, como a Igreja do Divino Pai Eterno.

SOBRE O BEM CULTURAL
A Romaria de Carros de Boi de Trindade está fortemente vinculada à devoção ao Divino Pai Eterno e à Festa que ocorre para
ele em Trindade – ainda que aquela não se confunda com essas. De todo modo, para bem compreendermos a Romaria de
Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade (GO), é preciso endereçar algumas palavras ao contexto histórico
e social em que se ela se realiza e que se refere também à devoção e à festa antes de nos concentrarmos na Romaria de
Carreiros propriamente. É o que faremos a seguir.
Como dito anteriormente, não foram localizadas outras expressões de devoção à figura do Pai da Santíssima Trindade
anteriores a essa ocorrência em Goiás. Existem alguns mitos de origem para a fé em torno do Divino Pai Eterno em Goiás,
porém a mais aceita, de acordo com o Dossiê Descritivo (p. 18-19), é a que o casal Constantino Xavier Maria e Anna Rosa
de Oliveira, moradores do povoado de Barro Preto, encontrou, no fim da primeira metade do século XIX, um medalhão de
cerâmica no qual havia esculpida a imagem da Santíssima Trindade coroando a Nossa Senhora Maria, mãe de Jesus (Dossiê
Descritivo, p. 18-20). Os moradores dessa localidade começaram a frequentar a residência do casal para participarem de
rezas ao Divino Pai Eterno e logo se espalharam pela região a força da devoção e as notícias das graças alcançadas e com
isso pessoas de outras localidades começaram a se dirigir para lá em romaria.9

9. Como destaca o Dossiê de Registro (p. 74), a demonstração de fé religiosa por meio das romarias está presente em diversas sociedades ao longo do tempo
e, em geral, fiéis caminham “em agradecimento ou pagamento por uma graça alcançada após a proposição de uma processa a algum santo”. As promessas
são solicitações por intervenções divinas em situações difíceis e o agradecimento/pagamento pela graça alcançada se dá por meio de um gesto de sacrifício. No
caso das romarias, o sacrifício oferecido em retribuição é a fadiga e a dor corporal devido às viagens ao santuário do santo invocado. O Dossiê destaca ainda que
essa relação de dom e contradom estabelecida na promessa pode ser entendida pela teoria de reciprocidade maussiana como um sistema de trocas de dádivas.
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Na época, o meio de transporte mais adequado para conduzir grande número de pessoas e mantimentos necessários
para longos deslocamentos era o carro de boi, e assim se iniciou a Romaria de Carros de Boi em devoção ao Divino
Pai Eterno para o local onde hoje é conhecido como Trindade. Assim, podemos perceber que a Romaria de Carros de

Foto da esquerda e
acima: Luiz Roberto
Botosso Jr., 2011.

Boi antecede o estabelecimento da grande Festa do Divino Pai Eterno que hoje se realiza; sendo, na verdade, a prática
de romaria que ocasionou o início da festa. Até os dias de hoje é muito comum a realização de romarias por diversos
meios de transporte e a pé até Trindade na época da Festa, além das romarias com carros de boi – esta última o objeto
específico que se quer registrar.
É importante perceber também que os efeitos da descoberta da imagem da Santíssima Trindade e o afluxo de devotos
ao povoado geraram uma reconfiguração política, econômica, social e urbanística desse espaço. Logo, diversas pessoas
começaram a se estabelecer na região, que cresceu, e assim, em função da devoção, a cidade de Trindade foi sendo
construída. No início da devoção ao Divino Pai Eterno, Constantino Xavier, o dono da fazenda que encontrou a imagem,
construiu uma pequena capela para acomodar os primeiros romeiros que lá iam. Durante as décadas finais do século XIX e
o início do século XX, essa pequena capela sofreu modificações em sua construção para acomodar a quantidade crescente
de devotos. Até que em 1912 foi inaugurada a Igreja ao Divino Pai Eterno, também chamada de Santuário Velho e, como
já foi dito, tombada pelo Iphan. Em meados do século XX, iniciam-se as obras para uma nova Igreja. Inaugurada em 1974
e chamada de Santuário Novo, ela recebe semanalmente cerca de 12 mil pessoas.
Essa cidade forjada pela religiosidade está inserida em um estado que tem sua ocupação e sua configuração urbana
vinculadas às práticas auríferas e agrícolas nos séculos XVIII e XIX. O município fica a menos de 20 quilômetros da atual
capital do estado, Goiânia, e até hoje tem no turismo religioso sua principal atividade econômica. O período da festividade
ao Divino Pai Eterno amplia não só o número de pessoas como também aumenta o comércio, que se instala não só em
lojas, mas também em barraquinhas nas ruas (Dossiê Descritivo, p. 20-26).
É importante ressaltar ainda que essa Romaria se insere nas atividades da “Festa de Trindade”, como a comunidade diz
(Dossiê Descritivo, p. 27). Não há precisão quanto à data de início da Festa, sendo remontada ao ano em que se achou a
medalha esculpida com a imagem da Santíssima Trindade, 1843. Em 2014, circularam na cidade de Trindade dois milhões e
meio de pessoas durante os dias da Festa. Destas, muitas chegaram por meio de peregrinações, e cerca de trezentos carros
de boi participaram da Romaria. Atualmente a festa ocorre no primeiro domingo de julho, mas possui diversas atividades
nos vários dias que antecedem a data e as pessoas se hospedam na cidade ou em cidades próximas, como Goiânia.
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A celebração se espalha pela cidade, mas é possível apontar três lugares de especial referência: 1) a Igreja do Divino Pai
Eterno, Igreja Matriz ou Santuário Velho; 2) a Basílica do Divino Pai Eterno ou Santuário Novo; e 3) o Carreiródromo
(Dossiê Descritivo, p. 69-71). A Festa congrega diversas atividades eclesiásticas, como missas, novenas, procissões e desfiles,
realizadas pela Diocese do Divino Pai Eterno de Trindade, além de outras profanas que a compõem, como apresentações
musicais, feirinhas de vendas de objetos, entre outras; é, portanto, um “evento ao mesmo tempo religioso, comercial,
turístico e de entretenimento” (Dossiê Descritivo, p. 27).
A expressão de devoção ao Divino Pai Eterno, que tem suas raízes no catolicismo popular ou tradicional, é fortemente
vinculada às formas de sociabilidade da população e, por muito tempo, foi realizada sem a presença da Igreja. Com o
aumento do número de devotos, por volta do início do século XX, padres redentoristas alemães foram para a região a
fim de reorganizar a romaria com base na romanização que a Igreja Católica realizava no Brasil. A entrada desses novos
atores se realizou com diversos conflitos e com o choque de diferentes visões de mundo – que desencadeava também um
jogo de interesses econômicos. Houve transformação de rituais, em especial nos de pagamento de promessas por meio
da autoflagelação corporal. Atividades profanas que ocorriam em paralelo às festividades, como jogos, bailes, excesso de
bebida alcóolica e prostituição, foram amplamente condenados. Ainda que diversas alterações tenham ocorrido e a Igreja
católica tenha ganhado o controle dos rituais e dos bens simbólicos vinculados à romaria, o que se nota é que não houve
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enquanto outros, considerados atávicos, se mantenham (Dossiê Descritivo, p. 29-31).
É no contexto da Festa e da devoção ao Divino Pai Eterno de Trindade que se realiza a Romaria de Carros de Boi; contudo,
o objeto de Registro em tela se refere especificamente a essa parte da festividade. Como dito anteriormente, foi assim
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um enfraquecimento da prática cultural, mas, sim, a transformação de alguns de seus elementos, que se romanizaram,

realizado o pedido de Registro, que contou com o apoio do então padre da Paróquia do Divino Pai Eterno de Trindade e com
amplo endosso da comunidade por meio de abaixo-assinado com mais de duas mil assinaturas. A solicitação da Câmara a
respeito de maiores informações sobre a Romaria no contexto mais amplo da Festa foi atendida pela Instrução técnica e,
com isso, é possível compreender melhor a dinâmica entre ambas e, inclusive, justificar o destaque à Romaria de Carros de
Boi. Os carreiros
Se colocam na posição de herdeiros, guardiões e transmissores de costumes da vida rural, que vem sofrendo, nas
últimas décadas, profundas mudanças com o advento da modernização que avança na região. Ao usarem um meio
de transporte tido por anacrônico na atualidade, rememoram os tempos dos seus antepassados e até mesmo o
da infância e reconstroem, ano após ano, a tradição da vida rural e das devoções que ela engendrou no passado.
Peregrinas em seus carros de boi, nos dias de hoje, significa manter a tradição que eles chamam de caipira ou
sertaneja. [...] Podemos dizer que se trata de um resgate ritual que, ao mesmo tempo, atualiza a devoção tradicional
ao Divino Pai Eterno e comunica – a si próprios e ao público que lhes assiste – o pertencimento dos romeiros
carreiros ao universo rural, seus valores e seus costumes. Assim, a romaria de carros de boi constitui uma parte
significativa dos rituais da Festa de Trindade. Além de ela ocupar uma boa parte do tempo da festa, ela condensa,
na extensão de todo o seu ritual, expressões de fé e práticas do catolicismo popular que preside a vida religiosa de
pessoas identificadas com o mundo rural brasileiro (Dossiê de Registro, p. 16).
Nesta longa citação consta tanto a especificidade da Romaria de Carros de Boi – que justifica o reconhecimento destacado
ao restante da festividade – quanto alguns dos valores patrimoniais que se pretende salvaguardar e sua relevância nacional
como Patrimônio Cultural do Brasil. É neste empenho em atualizar uma tradição que remete a um passado compartilhado
e transmiti-la às futuras gerações que se percebe uma das maiores forças da Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino
Pai Eterno de Trindade. Congregando os valores da vida rural, com suas formas de sociabilidade e expressões de fé que
a Romaria de Carros de Boi adquire ressonância tanto entre aqueles que a praticam quanto aos que assistem a Romaria
de Carros de Boi. Diferencia-se da Festa justamente por esse empenho na continuidade de uma prática – transformada
de prática cotidiana em decadência para momento de ritualização e reafirmação da vivência coletiva do campo e da
religiosidade. Por tudo isso a Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade pode ser entendida como
uma celebração, nos termos do Decreto 3.551/2000: “rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da
religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social”.
Ainda sobre a especificidade da Romaria de Carros de Boi em relação à Festa de Trindade, uma importante distinção
é que os carreiros não se identificam com os demais romeiros justamente por realizarem o trajeto utilizando carros de
boi. Constituem, assim, uma comunidade específica, mas que convive com os demais romeiros que vão à Festa. Tendo
estabelecida a relação entre a Romaria de Carreiros, a Festa de Trindade, a devoção ao Divino Pai Eterno no contexto sóciohistórico, é necessário explicitar no que consiste o bem que se quer registrar e esmiuçar os valores patrimoniais que possui.
Demarcar temporalidades e mudanças na prática pode ser uma questão delicada nos bens culturais imateriais, já que muitas
vezes são práticas pouco documentadas em papéis oficiais. De todo modo, ainda que a prática de usar carros de boi para,
em romaria, se dirigir ao local de concentração da devoção ao Divino Pai Eterno seja antiga, foi apenas nos anos 1930
que isto se tornou uma tradição que reúne diversos grupos familiares rumo ao Santuário da Santíssima Trindade (Dossiê
Descritivo, p. 14). A Instrução técnica apontou que, em Damolândia, moradores citaram o ano de 1933 como o momento
de início da Romaria.
Estabelecer os anos 1930 como o “ponto inicial” é distinguir a prática corriqueira daquela que foi ressignificada pela
comunidade quando a Romaria de Carros de Boi até Trindade se tornou uma tradição cultural coletiva e adquiriu enraizamento
em grupos familiares diversos. Segundo o Dossiê Descritivo (p. 15), esse período é o mesmo em que aumentam os números
de estrada no país e há maior oferta de transporte motorizado, principalmente a partir dos anos de 1950. O mesmo período
de modernização do meio rural é aquele em que se transforma o costume em uma tradição ligada à singeleza da vida rural.
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Mais do que indicar que continuidade histórica dessa manifestação se prolonga por mais
de três gerações, entender esses marcos temporais nos leva a refletir sobre processos de
transformação e ressiginificação dos bens culturais imateriais ao longo do tempo. Nesse
caso, pelo que podemos inferir a partir da Instrução técnica, a população reconhece esse
bem cultural imaterial como tal apenas a partir dos anos de 1930, quando deixou de
ser um hábito corriqueiro – o de se deslocar por meio de carros de boi, transporte da
época para longas viagens – para se tornar uma expressão cultural coletiva, que constrói
identidade e remete a um passado compartilhado.
É para a cidade de Trindade que os carreiros se dirigem devido às comemorações ao
Divino Pai Eterno; contudo esse bem cultural imaterial tem sua expressão na própria
prática de percorrer diversos caminhos que vão desde as cidades de origem da romaria e
passa por diferentes municípios em quilômetros de estradas às vezes com asfalto, outras
de terra. Segundo o Dossiê de Registro (p. 28), na Festa do Divino Pai Eterno do ano de
2014, havia Romaria de Carros de Boi oriunda de 40 municípios, sendo duas do Distrito
Federal, duas de Minas Gerais e uma do Mato Grosso e o restante do Estado de Goiás.
Portanto, ainda que Trindade seja uma referência geográfica importante para esse bem
cultural, deve-se considerar que sua abrangência territorial é bem mais ampla que os
limites geopolíticos do município, concentrando-se no Estado de Goiás, mas ocorrendo
também em estados vizinhos.
Os carreiros são pessoas do campo, como fazendeiros e chacareiros, entre outros, que
têm como principal fonte de renda e sustento as atividades do meio rural. São grupos
familiares que congregam diversas gerações de homens e mulheres. A aquisição e a
manutenção de um carro de boi têm um custo financeiro relativamente alto: requerem
não somente a aquisição e a manutenção de um carro de bois como também dos bois
que irão guiá-lo, além de ser recorrente a contratação de peões que cuidarão da terra
no período da peregrinação do carreiro – como indicado no videodocumentário para
o Registro.
Outra característica dessa comunidade é o forte vínculo familiar entre as pessoas
que viajam no mesmo carro de bois. Segundo Valéria Leite de Aquino,10 em geral o
carreiro – homem que conduz o carro de bois – é o chefe da família a quem pertence
o carro de bois e o candeeiro – um posto de auxiliar do carreiro – pode ser ocupado
por um peão contratado, contudo é valorizado que seja feito por um filho ou neto do
carreiro, de forma a demonstrar a continuidade futura da prática e a adesão familiar.
Aquino11 ressalta que os carros de boi transportam “grupos familiares” – categoria
de organização social de um conjunto de família elementar – composto por uma ou
mais famílias elementares. Independentemente da quantidade de famílias elementares,
Aquino indica que o reconhecimento do grupo familiar enquanto grupo unitário se dá
pelo nome de família – nome adquirido por linha masculina e uma categoria que, além
de distinguir família, possibilita também sua distinção e sua comparação também nos
âmbitos moral e social. Assim, aquele grupo familiar é denominado como a “Família
Silveira” de Damolândia, por exemplo, ainda que nem todos os membros detenham esse
sobrenome e desde que estejam vinculados àquele grupo familiar.
Além da centralidade da família, dessa explanação percebem-se também outras duas
questões: relações de gênero e de transmissão da prática para as futuras gerações. As
relações de gênero são muito importantes para compreender a dinâmica deste bem

Foto: Luiz Roberto
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10. AQUINO, Valéria Leite de. Peregrinos do Pai Eterno: os carreiros de Damolândia na Festa de Trindade.
Dissertação. Mestrado em Sociologia e Antropologia. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2007. p. 138.
11. Idem, p. 21.
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cultural imaterial e a divisão sexual do trabalho é bastante demarcada (Dossiê Descritivo, p. 48). Aquino discute isso com
especial atenção e, para ela,12 essas demarcações mais explícitas durante o ritual permeiam também a vida cotidiana dessa
comunidade. Essas relações estão relacionadas à diferenciação entre os papéis sociais em que cada gênero possui valores
e funções sociais específicas. Aos homens cabem os trabalhos relacionados à força física, como o ofício de carreiro, a lida
com os animais, armar e desarmar as barracas para acampamento e a manutenção do carro, entre outros. Às mulheres, os
trabalhos domésticos nos quais se prepara alimentos, organização e limpeza dos acampamentos etc. Além da divisão do
trabalho por gênero, os espaços e a mobilidade também estão marcados pela distinção entre masculino e feminino, e assim
espaços são ocupados nos acampamentos, na cidade e dentro e fora dos carros de boi de forma diferente.
A importância da continuidade da prática e o grande valor dado à presença de jovens nas Romarias de Carros de Boi são
perceptíveis em diversos depoimentos, como é possível notar no Dossiê Descritivo e pelo visionamento do videodocumentário.
Essa importância é dada de forma coletiva e compartilhada pelos carreiros. Comumente destacam que ir a Trindade durante
o período da Festa por meio de carros de boi é uma tradição familiar, herdada do pai, realizada desde a tenra idade e da
qual participam seus filhos e/ou netos. Caso não haja algum membro familiar das novas gerações interessado em dar
continuidade à Romaria de Carros de Boi, isto é dito, em geral, com pesar. Nesse bem cultural imaterial, o processo de
transmissão geracional ocorre principalmente por meio da participação desde jovem no cotidiano da lida no campo devido
à vivência familiar (Dossiê de Registro, p. 39).
Existe uma centralidade dos valores familiares nos rituais vinculados à peregrinação por meio de carros de boi até Trindade
durante a Festa do Divino Pai Eterno. Contudo, isso não se restringe apenas às formas de transmissão e à organização das
atividades e está vinculada também, no discurso dos carreiros, à “tradição devocional familiar”. Herdam-se dos antepassados
não apenas a prática cultural, mas também a devoção religiosa e a diversão que a significa. Portanto, os valores familiares e,
em especial, a figura paterna são centrais para a formação das subjetividades devotas campesinas (Dossiê Descritivo, p. 34).

12. Ibidem, p. 54-56.
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Aqui cabe destacar a noção de devoção, pois é esta que mobiliza os carreiros a realizarem as romarias, e não a promessa.
Como dito anteriormente, a devoção tem na família sua origem e, nas falas dos romeiros de carros de boi, esta se mistura
também com a ideia de costume. Muitos carreiros afirmam não realizarem promessas, pois “o Pai Eterno já dá tudo”, ou
que vão “por costume, porque sempre fui [foram] com minha [suas] famílias”. Quando realizam promessas, estas têm sua
importância minimizada por ser uma “promessazinha controladinha”. Como destaca o Dossiê Descritivo (p. 32), percebe-se que os carreiros “herdaram dos antepassados a devoção ao Pai Eterno e o hábito de louvá-lo realizando a romaria ao
seu santuário”.
Ainda que tenhamos enfatizado a relação de devoção e costume, é importante destacar que consiste em uma atividade
comum entre os romeiros-carreiros, ao chegarem a Trindade, se dirigirem à Igreja Matriz para irem aos “pés [da imagem]
do Divino Pai Eterno” e entregarem esmolas. O pagamento de promessa em Trindade há muito tempo está associado à
contribuição em espécie (no passado) ou monetária (atualmente). O Dossiê (p. 76) destaca ainda que a influência dos
missionários redentoristas e a normatização das romarias podem estar associadas ao predomínio das trocas monetários
no lugar do caráter sacrifical da promessa. Além da entrega de óbolos à Igreja, os romeiros-carreiros também realizam
atos de caridade como parte das trocas rituais por meio, por exemplo, do oferecimento de comida a outros carreiros ou
doações a instituições de caridade. O vínculo social que é estabelecido entre a divindade e os homens por meio das trocas
de promessas, graças e sacrifícios13 tem o efeito também de fortalecer os laços sociais entre os romeiros, suas famílias e
amigos, pois nesse momento se intensificam o convívio familiar e as trocas coletivas entre eles e também com a Igreja e
outros grupos presentes na Festa (Dossiê Descritivo, p. 77-78).
Com esta seção procuramos ressaltar a continuidade histórica do bem cultural imaterial que se quer Registrar, sua ressonância
nacional, sua abrangência territorial, sua comunidade detentora, sua transmissão geracional, os valores que mobiliza, em
especial sua expressão como referência de uma prática relacionada à vida do sertanejo, das famílias do campo e seu caráter
de uma vivência coletiva da religiosidade, da vida rural e familiar. Destarte, avaliamos que se encontram na Instrução técnica
os principais elementos para apreciação final da pertinência do Registro.

Foto: Luiz Roberto
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13. Ver nota 5.
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DIRETRIZES PARA MEDIDAS DE SALVAGUARDA
O Dossiê Descritivo (p. 99-104) relaciona diversos problemas e obstáculos enfrentados pelos romeiros carreiros para a
realização da Romaria de Carros de Boi a partir da observação da peregrinação e das entrevistas realizadas no ano de
2014. São questões relacionadas à infraestrutura dos pousos, das estradas e da estadia na cidade-santuário e aos saberes
associados ao carro de bois e aos ex-votos. Ressalta também a importância da articulação institucional entre Iphan e
instituições representativas de vários segmentos e dos poderes públicos. Destaca ainda as demandas de ações de apoio e
fomento verbalizadas pelo então padre da Igreja do Divino Pai Eterno e do presidente da Federação dos Carreiros, ambos
proponentes deste pedido de Registro.
Além disso, sugere algumas ações de apoio e fomento, que transcrevemos abaixo:
1.

Identificar, na região de Trindade e adjacências, os carpinteiros construtores de carros de boi, além de outros especialistas
como ferreiros e fazedores de esteira, e promover encontros desses mestres, através de rodas de conversa e oficinas
de transmissão de conhecimento, entre outras atividades. Realizar registros audiovisuais dos modos de fazer o carro
e suas peças e das histórias de vida dos especialistas a fim de divulgar o ofício e os saberes a ele associados. Devido à
transmissão desses saberes, em sua forma tradicional, se realizar preferencialmente de pai para filho, mostrar às novas
gerações a importância de salvaguardar tais conhecimentos.

2.

Identificar e mapear outros trajetos percorridos por outras romarias de carros de boi no Estado de Goiás, além da
Romaria de Damolândia, a fim de debater informações mais detalhadas e, ao mesmo tempo, mais abrangentes do
universo da devoção ao Divino Pai Eterno.

3.

Realizar exposições e mostras, dentro e fora do circuito da romaria, envolvendo a participação dos carreiros mais
experientes e dos mestres construtores de carros de boi na curadoria e na montagem delas, com vistas a divulgar os
ofícios e os objetos produzidos e estimular seu aprendizado junto aos jovens.

4.

Produzir publicações a serem distribuídas nas escolas e bibliotecas públicas cujos conteúdos se refiram às memórias
dos carreiros e mestres construtores de carros, causos, conhecimentos sobre a natureza, palavreado, narrativas pias e
relatos de milagres atribuídos ao Divino Pai Eterno.

5.

Identificar especialistas em escultura/entalhe de esculturas votivas, com vistas a resgatar sua importância na mediação
do cumprimento do voto ou pagamento de promessa, garantindo a continuidade de devoções e de tradições populares
de longa duração e, ao mesmo tempo, estimulando a produção de arte popular na região.

6.

Promover encontros, oficinas de divulgação e transmissão de saberes de especialistas na confecção de ex-votos.

7.

Elaborar projetos de pesquisas com o objetivo de estudar o acervo de ex-votos da Sala dos Milagres da Basílica
e colaborar com os administradores desse espaço, propondo políticas de descarte, conservação, comunicação e
divulgação das coleções dos ex-votos de Trindade. Dito de outra forma, propor políticas de musealização do acervo de
ex-votos do Divino Pai Eterno de Trindade.

8.

Estimular, através de cursos e oficinas em parceria com secretarias de cultura e turismo estadual e municipal, o
desenvolvimento do turismo religioso na região. A cidade de Trindade é desprovida de serviços de hotelaria e de
infraestrutura suficiente para receber romeiros, principalmente de outros centros.

Gostaríamos de ressaltar que a construção das ações ou dos planos de salvaguarda de bens Registrados é realizada,
conjuntamente, por Iphan, comunidade detentora do bem e representantes de diversos segmentos vinculados à manifestação
e dos poderes municipais e estaduais com base no Termo de Referência para Salvaguarda de Bens Registrados (Portaria no
299/2015). Dessa forma, as questões e propostas apontadas no capítulo cinco do Dossiê Descritivo – que apontamos acima
– são apenas sugestões a partir das quais será possível pactuar com os atores sociais as possíveis ações de apoio e fomento
a partir de metodologia participativa e que tenham aderência às tipologias de ações de salvaguarda.
Ainda como sugestão, gostaríamos apenas de sublinhar a importância de duas ações iniciais: 1) realização de um
mapeamento atualizado dos carreiros e das condições das romarias de carros de boi de diferentes localidades (não apenas
Damolândia) de forma mais aprofundada e que auxiliaria na construção de uma estratégia para iniciar o diálogo com a
comunidade a respeito das ações ou plano de salvaguarda do bem; e 2) registros audiovisuais e oficinas de transmissão de
saber relacionadas à construção de carros de boi.
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CONCLUSÃO
Por ser uma expressão cultural de longa continuidade histórica e que a comunidade detentora valoriza e empenha-se na
continuidade dessa tradição para as futuras gerações, reiterando-a e atualizando-a; por sua relevância nacional na medida
em que abarca a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira e suas expressões regionais; por ser uma
referência cultural importante e representativa da vivência coletiva da religiosidade, da família e da vida rural; por ser esta
Celebração um dos momentos fundamentais na construção e na afirmação da identidade da população; e, por tudo mais
que está demonstrado neste Processo, somos favoráveis à inscrição, no Livro de Registro das Celebrações, da Romaria de
Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade como Patrimônio Cultural do Brasil.

Foto: Luiz Roberto
Botosso Jr., 2011.

É este o Parecer.

Brasília, 10 de agosto de 2016
Diana Dianovsky
Coordenadora de Registro - CGIR/DPI
De acordo.
Em 10 de agosto de 2016
Mônia Luciana Silvestrin
Diretora substituta - DPI
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

INTRODUÇÃO

A

oportunidade de relatar neste Conselho algumas das Celebrações apresentadas para Registro no Iphan vem me
permitindo não apenas alargar meus conhecimentos sobre essa dimensão do Patrimônio Imaterial como, sobretudo,
me encantar com a riqueza, a diversidade e o vigor desse tipo de manifestação cultural em todas as regiões do país.
E imaginar como, certamente, deve haver ainda muito por identificar, conhecer e nos surpreender.

Foto da esquerda:
Luiz Roberto Botosso
Jr., 2011.

De minha parte – e, acredito, como a maioria dos brasileiros – tinha notícia muito vaga da Romaria de Carros de Boi da
Festa do Divino Pai Eterno, que ocorre anualmente no início do mês de julho na cidade de Trindade, Estado de Goiás. Mas
aceitei com muita honra e entusiasmo o convite, mesmo já sem possibilidade de acompanhar o evento, porque sabia que
podia contar, como nas ocasiões anteriores, com extenso e, sobretudo, denso material descritivo e analítico produzido para
a instrução do Dossiê de Registro deste bem imaterial.
Além disso, neste caso, sabia também que poderia dispor da inestimável colaboração da antropóloga e professora Valéria
Leite de Aquino, autora de exemplar etnografia intitulada Peregrinos do Pai Eterno: os carreiros de Damolândia na Festa
de Trindade-GO, dissertação de Mestrado apresentada em 2007 na UFRJ. Além de ter, na ocasião, acompanhado com uma
família de peregrinos todas as etapas da romaria, ela retornou a Trindade para a Festa de 2016, podendo assim me transmitir
sua análise comparativa muito oportuna para subsidiar minhas observações sobre as questões relativas à continuidade da
Festa – particularmente da romaria – e às medidas de salvaguarda. Essa visão comparativa ficou enriquecida com a pesquisa
de campo realizada em 2014 para a preparação do Dossiê.
De acordo com o Decreto 3.551/2000, “que institui o instituto do Registro”, no Livro das Celebrações – no qual é solicitada
a inscrição da Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade/GO – devem ser inscritos “rituais e festas
que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social” (art. I
par 1o, inciso II).
No Brasil, têm predominado as celebrações religiosas ligadas ao catolicismo romano, aqui introduzido pelo colonizador
português, que têm como referência o calendário litúrgico, os ritos da Igreja, as figuras e narrativas que constituem as
tradições católicas. Por outro lado, em suas manifestações singulares em cada localidade, essas celebrações costumam estar
fortemente enraizadas nos contextos ambientais e socioculturais e nas tradições populares locais, o que as particulariza
como documentos diferenciados da expressão de uma determinada devoção – constatação que levou o Iphan a optar, para
o fim de registrá-las no Livro das Celebrações, por abordá-las caso a caso.
Além das celebrações dos eventos fundadores do Cristianismo – Natal e Semana Santa –, ocorrem, em vários pontos do
Brasil, Festas do Divino Espírito Santo (sendo duas, de Pirenópolis e de Paraty, registradas pelo Iphan); em louvor a Nosso
Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora – reverenciados em suas inúmeras feições (sendo o Círio de Nazaré, em Belém (PA), e
a Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim, em Salvador (BA) registrados); e aos inúmeros santos canonizados pela autoridade
eclesiástica, que são cultuados em uma ou mais de uma localidades, a exemplo de São Sebastião (padroeiro do Rio de
Janeiro e também festejado no amplo território da ilha de Marajó (PA) – celebração, neste caso, registrada); Santana (sendo
a festa que ocorre em Caicó (RN), registrada); e tantas outras celebrações, algumas já identificadas pelos inventários, outras
ainda pouco conhecidas fora de sua área de abrangência. Os Reisados, em comemoração à visita dos Reis Magos a Jesus
menino, e as Congadas, de origem africana, por exemplo, são festejos que ocorrem em inúmeras localidades brasileiras,
sendo que os primeiros acontecem no dia 6 de janeiro, e as segundas em diferentes datas, mas sempre vinculadas aos
festejos em honra a um santo do calendário católico – predominantemente Nossa Senhora do Rosário ou São Benedito,
tradicionalmente venerados pelas comunidades afro-brasileiras.
A Festa do Divino Pai Eterno, que ocorre anualmente no município de Trindade (GO), é bastante significativa pelo número
de peregrinos que a ela comparecem nos primeiros dias de julho, e foi recentemente apontada por reportagem no jornal O
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Globo, de 19/6/2016, como um dos principais destinos do turismo religioso no Brasil. Mas são aspectos particulares dessa
celebração que motivaram o pedido de Registro.
Em primeiro lugar, o foco do pedido de Registro é a Romaria de Carros de Boi que, desde os primeiros tempos dessa
devoção, é um meio utilizado por grande número de peregrinos de diferentes localidades para se locomover até Trindade.
Como veremos no decorrer deste Parecer, a Romaria foi se convertendo também em ritual e, finalmente, em tradição
considerada fundamental para a identidade dessa celebração.
Em segundo lugar, uma característica que diferencia a Festa do Divino Pai Eterno de Trindade de todas as outras chamadas
festas do Divino é o fato de o objeto de culto, neste caso, ser a figura do Pai Eterno – Deus –, o que parece ser ocorrência
única no país e, segundo os redentoristas, a cidade seria a única no mundo a ter o próprio Deus como padroeiro de um
santuário. Para esse fato, porém, não se conseguiu encontrar nenhuma explicação, nem nas narrativas difundidas pela
Igreja, nem na tradição oral sobre o tema – questão que voltaremos a abordar neste Parecer.

TRAMITAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
O pedido de Registro, assim como a documentação inicial, e o abaixo-assinado com mais de duas mil assinaturas expressando
anuência dos detentores foram encaminhados em 26 de julho de 2012 à Presidência do Iphan pela Federação Goiana de
Carreiros (Fegocar) e pela Paróquia do Divino Pai Eterno de Trindade. A Paróquia solicitou também ao Iphan, na mesma
ocasião, o tombamento da Igreja do Divino Pai Eterno, conhecida localmente como “Santuário Velho”, pedido que foi
atendido na 73a reunião do Conselho Consultivo do Iphan, realizada em 5 de junho de 2013.
A relevância da Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno foi identificada no INRC do Roteiro das Devoções
em Goiás, realizado sob a supervisão da Superintendência do Iphan nesse estado da região Centro-Oeste. A documentação
levantada para integrar o Dossiê de candidatura incluiu também trabalhos acadêmicos, obras literárias de ficção que referem
a Festa e registros audiovisuais. A esse material, foram agregadas Notas Técnicas produzidas na Superintendência de Goiás
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e no DPl/Iphan; ata da 21a reunião da Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial; Parecer conclusivo da Coordenadora de
Registro do DPI; aviso publicado no Diário Oficial; e Parecer da Procuradoria Federal no Iphan, sendo então o processo
encaminhado a esta conselheira para elaboração de Parecer a ser apresentado à 83a reunião do Conselho Consultivo do

Foto da esquerda e
acima: Luiz Roberto
Botosso Jr., 2011.

Patrimônio Cultural.

HISTÓRICO DA DEVOÇÃO, DA FESTA E DA ROMARIA DO DIVINO PAI ETERNO
Segundo as narrativas sobre o surgimento do culto ao Divino Pai Eterno, que circulam com pequenas diferenças em mais de
uma versão, o momento fundador dessa celebração ocorreu por volta do ano de 1840, na então localidade de Barro Preto,
região rural de Goiás, quando o mineiro Constantino Xavier Maria e sua esposa, Anna Rosa de Oliveira, então ali residentes,
teriam descoberto um medalhão de barro que retratava ao centro a figura da Virgem Maria sendo coroada, à sua direita,
por Jesus, e à esquerda por Deus – o Pai Eterno – tendo no alto de sua cabeça a figura do Espírito Santo.
Esse objeto passou a ser cultuado pelo casal com rezas em sua casa, que foram atraindo vizinhos e outras pessoas da
redondeza, o que levou Constantino a encomendar uma réplica maior da imagem, em madeira, a um escultor de Pirenópolis
e a construir, em 1843, segundo a tradição oral, um “modesto rancho coberto de folhas de buriti” para servir de capela no
local onde é hoje a Igreja Matriz de Trindade, dentro da qual colocou a réplica em madeira do medalhão.
A atribuição de poderes milagrosos à imagem e o pagamento de promessas passaram a atrair cada vez mais devotos, que
afluíam ao local a pé ou utilizando os meios de transporte de tração animal então disponíveis. Entre esses, predominaram os
carros de boi, que eram também instrumento de trabalho fundamental nas atividades rurais que vieram substituir o anterior
ciclo de mineração na região. Os condutores desses carros são denominados carreiros, que são eventualmente auxiliados
pelos candeeiros, em geral jovens da família na condição de aprendizes desse ofício.
Com o passar do tempo, o carro de boi foi se convertendo em personagem fundamental da romaria do Divino Pai Eterno,
sobrevivendo ao aparecimento de meios de transporte mais rápidos e confortáveis, e se tornando parte essencial das
expressões de fé e de devoção que constituem a tradição da Festa.
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Foi, portanto, o culto ao Divino Pai Eterno que contribuiu para o povoamento do lugar. Em 1920, o Distrito de Trindade –
nome que havia substituído o de Barro Preto em 1909, em homenagem ao casal que encontrou o medalhão – foi elevado
à categoria de vila e, em 1927, à categoria de cidade. Por outro lado, não há informações seguras sobre a data do início
de realização da Festa do Divino Pai Eterno em Trindade, mas, para os peregrinos que partem de Damolândia (GO), foi
nos anos 1930 – não por acaso quando formas de locomoção motorizadas passam a ser mais acessíveis no Brasil – que a
Romaria de Carros de Boi começou a se distinguir de outras formas de locomoção até Trindade, passando a se constituir
em uma tradição indissociável da Festa do Divino Pai Eterno.
Segundo Claudia Maria Rabelo, na dissertação A Festa do Divino Pai Eterno em Trindade: uma expressão do catolicismo
popular em Goiás, apresentada para o Mestrado na Universidade Católica de Goiás em 2001, “a manifestação da
religiosidade popular, nesse primeiro momento, foi espontânea, ainda não se deparou com a hierarquia eclesiástica, era
fruto da piedade popular e não obedeceu a uma organização prévia, porém organizou-se com grande margem de liberdade
de expressão popular” (p. 98). Entretanto, em suas primeiras décadas, a aglomeração de pessoas em clima de celebração
deixava espaço também para a festa em sentido profano, tanto para o lazer quanto para os excessos. A mesma autora cita
(p. 101-103) trechos do diário de um viajante alemão que, em 1899, passou pela região nesse momento e fez referência
a leilões, na porta da igreja, dos mais variados objetos trazidos pelos romeiros como pagamento de promessas. Excessos
também ocorriam com atos de flagelação e mutilação por parte de peregrinos como forma de demonstrar agradecimento
pelas graças recebidas do Divino Pai Eterno.
Esses teriam sido alguns dos principais motivos que levaram à intervenção, na organização da Festa, de padres redentoristas
vindos da Baviera e que se estabeleceram na região no final do século XIX. Essa participação, porém, não foi introduzida
sem conflitos, pois seu objetivo era, segundo o texto do Dossiê, “a normatização da romaria de Trindade e seus rituais”
(p. 30). Mas é importante ressaltar que, conforme o mesmo texto, esses conflitos não comprometeram a continuidade da
Festa, pois “ao longo da história [...] romeiros e missionários, muitas vezes em disputas acirradas, foram redefinindo suas
posições e estratégias de controle dos rituais da romaria” (p. 31).

A ROMARIA NA FESTA DO DIVINO PAI ETERNO
Atualmente, a Festa se estende por dez dias, culminando com a Procissão Solene no primeiro domingo de julho, seguida
pela Missa de Encerramento. O tempo é ocupado por uma extensa agenda de eventos, religiosos e profanos, em diferentes
espaços da cidade, que a cada ano se prepara para receber mais peregrinos.
A história da arquitetura religiosa em Trindade atesta a importância crescente da Festa: ainda em vida Constantino construiu,
em 1854, uma capela maior que aquela coberta por buritis, e que foi substituída por outra ainda maior inaugurada em
1878. Com a chegada dos redentoristas, começou a ser construída a Igreja Matriz, inaugurada em 1912, hoje conhecida
como “Santuário Velho” porque, em meados do século XX, começou a construção, no alto de uma colina, do Santuário
Basílica do Divino Pai Eterno, conhecido como “Santuário Novo”, com capacidade de abrigar grande número de fiéis.
A parte profana da Festa contribuiu para a construção de alguns espaços visando a receber eventos que hoje a integram,
como é o caso do Carreiródromo, inaugurado em 2003 para abrigar o Desfile dos Carreiros, que até então se realizava
apenas nas ruas da cidade, o que provocava conflitos por conta de congestionamento e danos ao asfalto.
Segundo informação do Dossiê, calcula-se que Trindade vem recebendo mais de dois milhões de pessoas nos dez dias em
que ocorre a Festa, sendo mais de trezentos o número de carros de boi que acorrem em romaria, vindos de diferentes
localidades de Goiás e também de outros estados, como Minas Gerais, Distrito Federal e Mato Grosso. Nesses dez dias,
as atividades religiosas, com horários marcados, são tidas como obrigações por parte dos devotos, momentos em que
expressam sua fé e se fortalecem espiritualmente. Neste Parecer, dado o objeto de Registro proposto, vou me limitar a
apresentar com mais detalhes aqueles eventos diretamente relacionados à Romaria, aos carros de boi e aos carreiros e suas
famílias.
Ao chegarem a Trindade, a primeira iniciativa dos romeiros, após a instalação nos pousos, é “passar aos pés do Divino”, na
Igreja Matriz, e beijar as fitas que pendem da estátua do padroeiro – colocada bem acima do chão – que teriam o poder de
“comunicá-los” com o Pai Eterno. Nessa ocasião, deixam suas oferendas em dinheiro, prática instaurada pelos redentoristas
para conter o que consideravam desvios das expressões de devoção, a exemplo dos excessos já mencionados.

Foto: Luiz Roberto
Botosso Jr., 2011.
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Um evento que ocorre na quinta-feira, inicialmente organizado pela Prefeitura com o objetivo de ordenar o trânsito dos
carros de boi na cidade, e que tem os romeiros carreiros como protagonistas, é a Romaria de Carros de Boi, que percorre
as ruas da cidade, partindo da Igreja Matriz até o Carreiródromo, local que, desde 2003, abriga o Desfile dos Carreiros.
A esse desfile costumam comparecer representantes do clero e do mundo político – mundo este também presente na
indumentária dos carreiros, em que figuram marcas dos governos estadual e municipal. A passagem dos carros pelas ruas é
acompanhada por expressivo público aglomerado nas laterais da via, e, além das imagens, os sons produzidos pelos carros
de boi são elementos essenciais na cenografia do cortejo. Já a partir da entrada no Carreiródromo, quando tem início o
Desfile dos Carreiros, surge a mediação de um locutor, que identifica a procedência dos carros, assim como seus ocupantes.
Outro evento da Festa, referente à Romaria, é a Missa dos Carreiros, celebrada no sábado na esplanada do Santuário Novo.
Nela os carreiros costumam ficar mais próximos do palco, em roupas típicas de boiadeiros, marcando sua presença de forma
bem visível ao empunhar suas guias também chamadas de varas de ferrão – que costumam ser usadas para tanger os bois
atrelados aos carros. Muitos erguem seus chapéus na ponta da vara, e assim permanecem durante toda a celebração.
Nesse, e em outros momentos da Festa, eles assumem uma identidade especial, como símbolos dos trabalhadores rurais
junto ao Pai Eterno. A eles se juntam familiares e conterrâneos, que são assim identificados por trajes com cor semelhante e
especificações de nome de família e de origem. Valéria Aquino observa que, nessa missa, membros do clero costumam ficar
com chapéu na cabeça, além de se expressarem de modo informal, inclusive tocando berrante e cantando, como forma de
marcar a proximidade entre a Igreja e os devotos que a celebração homenageia (p. 93-94).
Desde 1997, por iniciativa de um padre da cidade, é realizado um evento restrito aos carreiros – o Encontro dos Carreiros –
com o objetivo de contribuir para a organização dos romeiros carreiros na manifestação e no encaminhamento à Prefeitura
de suas reivindicações, visando a melhorar as condições de acessibilidade e conforto durante sua participação na Festa.
Essa reunião aponta também, a nossa ver, para o reconhecimento, por parte das autoridades eclesiásticas e civis, do papel
de protagonistas dos romeiros-carreiros na Festa de Trindade. Esses peregrinos conferem uma identidade muito particular à
Festa e também distinguem essa romaria de outras peregrinações e romarias que ocorrem no resto do país, o que, ao que
tudo indica, os torna atualmente indissociáveis da imagem da Festa do Divino Pai Eterno.
No chamado Domingo da Festa ocorrem os eventos mais concorridos da celebração, reunindo todo tipo de devotos.
Começa com a Alvorada Festiva, com fogos e toques de sinos ainda de madrugada, chamando os peregrinos para a
Procissão da Penitência, que sai da Igreja Matriz às cinco horas em direção ao Santuário Novo. Às oito horas tem início,
nesse local, a Missa Solene, celebrada pelo arcebispo de Goiânia, a que costumam comparecer também altas autoridades
políticas, e que é transmitida por um canal de televisão regional. Às 17 horas as cerimônias religiosas da Festa se encerram
com a Solene e Majestosa Procissão, seguida pela Missa de Encerramento, também celebrada pelo arcebispo de Goiânia.
Uma queima de fogos marca oficialmente o fim da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade.
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Acredito que a sumária descrição acima ajude a entender a complexidade do recorte proposto para o bem apresentado
para Registro. Pois, se a romaria em carros de boi é parte essencial da Festa, na medida em que é tematizada em muitos de
seus eventos, a constituição de sua identidade se estende para além da Festa, ao concentrar tantos sentidos referentes não
apenas a uma determinada devoção popular como ao mundo do trabalho no campo, à história da ocupação da região e a
valores enraizados na vida familiar no mundo rural, na tradição, na solidariedade e, sobretudo, na fé, extrapolando o que
ocorre nos dez dias da Festa em Trindade. Nesse sentido, concordo com a posição do DPI quando diz que
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o valor patrimonial de referência cultural e formação de identidade está mais presente na Romaria, que congrega
grande caráter de devoção, do que na Festa, que abarca outros fatores motivadores, ressalvando, porém, que “para
o Registro, entre Romaria e Festa, seria o caso de registrar a Romaria no contexto da Festa” (Parecer Diana p. 3)
A existência e a continuidade dessa Romaria, com todo esse simbolismo, dependem, portanto, também de fatores externos
à organização da Festa e à afluência de peregrinos a Trindade. Como qualquer bem de caráter imaterial, sua viabilidade
pressupõe a existência não apenas de determinados requisitos materiais, mas sobretudo de pessoas com meios e,
principalmente, com vontade de reproduzir um processo que só nessas condições pode ter continuidade.
O preparo para a viagem começa bem antes da partida, com a disponibilização de carros adequados para o transporte, de
bois adestrados para esse fim, e com a confecção dos alimentos e a organização dos objetos que compõem a bagagem.
Esses preparativos costumam envolver toda a família com tarefas que, tradicionalmente, são distribuídas por gênero, como
costuma ocorrer no cotidiano da vida rural: os homens cuidam dos carros, dos bois, do eventual abate de animais para o
preparo de carnes que durem durante o percurso; as mulheres cuidam do que será consumido e da arrumação dos objetos.
Pois, embora atualmente seja possível diminuir o esforço com essas tarefas, na medida em que existem recursos para tanto
no caminho para Trindade e no próprio destino, elas são vistas pelos romeiros – sobretudo os mais velhos, que viveram um
tempo em que essa era a única maneira possível de viajar – como rituais que integram a peregrinação, e como expressão da
devoção ao Pai Eterno, pois implicam um esforço de todos visando a um fim comum. Mas já é possível ver vários veículos
motorizados sendo usados como apoio no transporte de pessoas e carga, alguns com a curiosa alcunha de “figueredos”.
Trata-se de veículos híbridos, construídos manualmente, misto de automóvel e carro de boi (cf. AQUINO, p. 23).
No caso da romaria que sai do Município de Damolândia – objeto de estudo da dissertação de Valéria Aquino e também
abordada no texto do Dossiê –, a partida dos romeiros é marcada, desde 1992, por uma missa organizada nessa cidade com
a participação da prefeitura e de padres, sendo que, em 2014, a cerimônia da partida foi parte do VIII Festival de Sabores
da Terra, organizado pela prefeitura, conforme mencionado no texto do Dossiê. Após a missa, o cortejo dos carros saiu em
direção a Trindade.
Ao longo das estradas, algumas ainda de terra, os romeiros dispõem de pousos, que podem ser alugados pelos carreiros.
Trata-se de campos onde podem armar suas tendas e acomodar as famílias e os bois – forma de hospedagem que também
utilizam durante sua estada em Trindade.
Esses momentos de convivência, particularmente entre membros de uma mesma família, são vividos como preciosas
oportunidades para estreitar laços afetivos em torno de objetivos e crenças comuns, e também para transmissão aos mais
novos de lembranças, práticas e valores. Entretanto, podem ocorrer momentos de conflito entre os romeiros, como quando
os jovens circulam em veículos com som muito alto, perturbando os que querem descansar após a viagem. De resto,
durante o período da festa, os membros das famílias se dividem entre os inúmeros eventos, religiosos e profanos, mas
compartilhando momentos e práticas no pouso onde se instalaram.
Um ritual de grande significado entre os romeiros carreiros é, ao final da estada em Trindade, dividirem entre si os alimentos
que ainda restam, conforme observou Valéria Aquino. Nessa ocasião, é usual as famílias compartilharem não apenas os
gêneros, como também da refeição noturna. Além disso, segundo a pesquisadora, estabelece-se uma partilha dos alimentos
com outros peregrinos, prática “perfeitamente compatível com a ideia, corrente entre os carreiros, de que é necessário
consumir todo o alimento levado para a peregrinação” (p. 79). Esses gestos de dádiva, que Valéria Aquino associa à noção
de potlach, tal como definida por Marcel Mauss, indicariam que também os alimentos, “por estarem inseridos no ritual (da
romaria), se tornaram sagrados” (p. 80).
O retorno dos romeiros para as localidades de origem se dá de forma mais informal, e as comemorações pela volta, quando
existem, costumam ocorrer no âmbito das famílias.
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AVALIAÇÃO DA PERTINÊNCIA DO BEM PARA REGISTRO
As romarias podem ser consideradas como um tipo de peregrinação, na medida em que são movimentações de grupos que
se dirigem a um local de culto, movidos por uma devoção comum. No Brasil, destacam-se as romarias para Bom Jesus da
Lapa (BA) e Juazeiro (CE), além de Aparecida (SP), onde se situa o maior santuário, o da padroeira do Brasil, romaria esta
imortalizada na conhecida canção de Renato Teixeira. A esse conjunto se acrescenta atualmente a Romaria de Carros de Boi
da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade (GO), objeto de análise deste Parecer.
Com mais de cem anos de existência, uma peregrinação que teve início pelos meios então disponíveis – predominantemente
de carro de boi ou a pé – até uma capela em uma pequena cidade de Goiás, hoje permanece viva, mantendo inclusive um
meio de locomoção praticamente em desuso também como instrumento de trabalho no meio rural, além de práticas que
eram tradicionais nesse meio e que passaram a ser ritualizadas pelos romeiros atuais.
Talvez um dos aspectos que mais chamam a atenção na análise da Romaria do Pai Eterno é, como observa Valéria Aquino,
exatamente essa ressignificação, operada sobretudo pelos romeiros-carreiros, de referências de um passado rural, presentes
em lembranças e mesmo em uma certa nostalgia de um modo de vida que não mais existe. Essas referências, assim como as
práticas a elas associadas, passam a operar como “rituais simbólicos” que conferem a esses peregrinos um papel central na
Festa do Divino Pai Eterno. Mas, para serem “autênticos”, esses rituais devem expressar fé e devoção – estas, sim, imutáveis
na sua força – a essa divindade tão singular por parte dos peregrinos que realizam anualmente a romaria a Trindade.
Por outro lado, a Festa cresceu, e outros atores participam atualmente de sua organização: o clero, a prefeitura, associações
civis e a própria população de Trindade. Mas, felizmente, pelo menos a partir dos depoimentos que integram o Dossiê,
prevalece nas relações entre esses atores, apesar de eventuais conflitos, a busca de consensos em torno de interesses
comuns. Nesse sentido, iniciativas do poder público para melhorar as vias de acesso a Trindade – como a Rodovia dos
Romeiros, construída às margens da GO-060 em 2014, e onde foi feita uma Via Sacra, além de delimitação de uma faixa
exclusiva para os carros de boi na estrada que parte de Damolândia – e a mobilidade na cidade durante a Festa – que
já foi fonte de vários conflitos – atendem a reivindicações dos romeiros, como as que vêm encaminhando por meio dos
Encontros dos Carreiros, e muitas das quais estão elencadas na parte final do texto do Dossiê.
Sem dúvida, o crescente lugar que o espetáculo vem ocupando nos eventos da Festa representa um desafio para sua
continuidade, tal como se constituiu ao longo de mais de um século. Por outro lado, vários eventos introduzidos nos
últimos anos, mesmo profanos, possivelmente têm contribuído para dar visibilidade aos romeiros ao consagrar o seu lugar
na celebração e para integrar novos peregrinos à Festa.
Mas, sem dúvida, a questão mais importante no sentido de contribuir para a continuidade da Romaria do Divino Pai Eterno é
a da transmissão, para as gerações mais jovens, dos saberes e valores que viabilizam a romaria e lhe conferem poder simbólico
essencial na Festa do Divino Pai Eterno. Os testemunhos em que se baseia este Parecer indicam a possibilidade de prognósticos
positivos. A força da cultura do carro de boi como símbolo de uma memória coletiva dos romeiros carreiros, cuja presença é tão
importante para a Festa do Divino Pai Eterno, tem hoje forte poder agregador entre as gerações, que compartilham não mais
um modo de vida, mas rituais que conferem a essas famílias uma identidade própria, particular. Nesse sentido, os esforços
e desconfortos envolvidos na romaria de carro de boi seriam sentidos hoje não como sacrifício, mas como um “sofrimento
gostoso”, nas palavras de uma jovem mulher de família romeira de Damolândia (AQUINO, p. 106).
Esse empenho dos romeiros carreiros e suas famílias em transmitir às novas gerações os valores associados a essa
peregrinação de modo a viabilizar sua continuidade seria, segundo o Parecer conclusivo, um dos aspectos distintivos entre
a Romaria de Carros de Boi do Divino Pai Eterno e a Festa do mesmo nome que se realiza anualmente em Trindade (p. 12).
Por reconhecer a representatividade e a relevância da Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade,
o interesse dos atores envolvidos na sua continuidade e, principalmente, a sua vitalidade, para o que podem contribuir as
medidas de Salvaguarda propostas no texto do Dossiê, a serem discutidas com a comunidade para a elaboração de Plano
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de Salvaguarda, sugiro a este Conselho a aprovação de sua inscrição no Livro de Registro das Celebrações.
Brasília, 15 de setembro de 2016
Maria Cecília Londres Fonseca
Conselheira
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CABOCLINHO

PARECER TÉCNICO

T

rata-se do Parecer conclusivo da etapa de Instrução técnica do Processo Iphan no 01450.010229/2008-82 sobre o
Registro do Caboclinho, aberto no Departamento do Patrimônio Imaterial, em julho de 2008, a partir da solicitação
encaminhada pelo Governo do Estado de Pernambuco em 7 de dezembro de 2007 e posteriores diligenciamentos

relacionados ao cumprimento da Resolução no 001/2006 e com a anuência de representantes de grupos de Caboclinho

e outros milhares de cidadãos, através de abaixo-assinado recolhido no Carnaval do ano de 2008 nas cidades de Recife,
Vitória de Santo Antão, Nazaré da Mata, Goiana, Bezerros, Triunfo, Pesqueira, Petrolina e Salgueiro (PE). Acompanha
o requerimento o Memorando no 230/08 Iphan/PE de 2 de abril de 2008 dirigido ao Presidente do Iphan, no qual a
Superintendência do Iphan em Pernambuco realiza avaliação técnica preliminar e encaminha documentação e material
informativo sobre o bem cultural.

HISTÓRICO DO PROCESSO
Em 7 de dezembro de 2007, o então Governador do Estado de Pernambuco, Eduardo Campos, envia ofício no 659/2007
– GG/PE ao então Ministro da Cultura, senhor Gilberto Gil, solicitando apoio do Governo Federal para instauração do
processo de reconhecimento pelo Iphan para os bens culturais Caboclinho, Cavalo-marinho, Maracatu Nação e Maracatu
Rural no Livro das Formas de Expressão.
O Ministro da Cultura responde ao Governador, através do Ofício no 096/2007/GM/MinC, de 19 de dezembro de
2007, informando que o assunto fora encaminhado ao Presidente do Iphan, Luiz Fernando de Almeida, para as devidas
providências. O Ofício no 3.338/2007/GM/MinC do Gabinete do Ministro solicita, no mesmo dia, posicionamento do Iphan
quanto à solicitação do Governador de Pernambuco. Em 21 de dezembro de 2007, o Gabinete da Presidência do Iphan
encaminha os Ofícios supracitados ao DPI.
Em 27 de dezembro de 2007, o DPI acusa o recebimento da documentação e informa os procedimentos para pedidos de
Registro (Ofício no 0220/07-GAB/DPI/Iphan), referenciando a Resolução no 01, de 3 de agosto de 2006: “Informamos, no
entanto, que é necessário o envio de um pedido de Registro para cada bem cultural em tela, separadamente, endereçado
ao Presidente do Iphan, para que possamos proceder à abertura dos processos administrativos de Registro separadamente.”
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Em 1o de abril de 2008, o Governador de Pernambuco encaminha ao Superintendente Regional da 5a SR/Iphan/MinC,
Frederico Farias Neves Almeida, o Ofício no 196/2008 – GG/PE, contendo anexos: Proposta de candidatura, referências
bibliográficas e documentais, cartas de anuência com assinaturas de representantes de grupos de Caboclinhos e da
sociedade, depoimentos orais, registros fotográficos e audiovisuais de campo e documentação mínima disponível.

Foto da esquerda e
acima: Felipe Peres,
2012.

Em 15 de maio de 2008, o Governador de Pernambuco envia ao Presidente do Iphan o Ofício no 308/2008 – GG/PE,
solicitando o registro do Caboclinho no Livro das Formas de Expressão do Patrimônio Imaterial.
Em atendimento ao Decreto no 3.551/2000 e à Resolução no 1/2006, o então Secretário de Cultura do Estado de Pernambuco,
Marcelo Canuto Mendes, envia novamente o pedido de Registro à então presidente do Iphan, Jurema de Sousa Machado,
no dia 29 de setembro de 2014.
A pertinência do pedido de Registro foi aprovada na 11a reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial, no dia 16 de maio
de 2008, que deliberou pela continuidade da instrução do processo, considerando que a pesquisa para a instrução do
reconhecimento devesse aprofundar a identificação da ocorrência do Caboclinho, estendendo a documentação para outros
estados da Federação, além do Estado de Pernambuco. Além da questão da área de ocorrência do Bem, os Conselheiros
ponderaram que se abordassem na pesquisa as semelhanças e distinções do “Caboclinho” com as “Tribos de índios”, uma
vez que a literatura folclorista algumas vezes parece se referir às duas expressões como o mesmo Bem cultural.
Após a análise do documento de Candidatura do Caboclinho remetido pelo Governo do Estado de Pernambuco, o DPI,
junto com a Superintendência do Iphan em Pernambuco, avaliou a necessidade de aprofundamento da caracterização
etnográfica e atualizada do Bem cultural e de seus detentores, demanda que poderia ser solucionada com o desenvolvimento
do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) orientado à identificação do Caboclinho, ação que seria desenvolvida
pela Fundação de Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) (fls. 246-247).
A autorização de cessão da metodologia do INRC para a Fundarpe foi formalizada e seu desenvolvimento acompanhado
pela equipe técnica da Superintendência do Iphan em Pernambuco, conforme descrição da Nota Técnica no 01/2013/
ROS/Iphan-PE/MinC. O proponente, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco/Fundarpe,
contratou a Associação Respeita Januário para a realização do INRC do Caboclinho.
A tramitação de documentos dentro do Processo enquadra-se na legislação vigente para o Registro de Bens culturais como
Patrimônio Cultural do Brasil, conforme Decreto no 3.551/2000 e Resolução no 01/2006.

255

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

ESTRATÉGIAS PARA A CARACTERIZAÇÃO E VALORAÇÃO DO CABOCLINHO
A partir do momento em que você pega um arco pra dançar, parece que alguém aproveita que você tá dançando.
Têm certas horas que você sente arrepio. [...] Isso é caboclo irradiando, que a partir do momento que é ensaio deles,
eles chegam arrodiando. Cada um daqueles que tá dançando caboclinho tem um caboclo ou a cabocla que toma
conta. Tem a ver também com a religião, porque eu acho que caboclinho sem religião não é nada, não. Tem que
ter (Leandro Maciel, conhecido como Leco. Dossiê, 2012, p. 106).
O INRC Caboclinho
A pesquisa etnográfica e a documentação atualizada do bem cultural foram sistematizadas a partir do Inventário Nacional
de Referências Culturais (INRC), que permitiu a produção de conhecimento sobre o Caboclinho para subsidiar a elaboração
de seu Dossiê de Registro. O processo de execução do INRC estendeu-se entre novembro de 2011 e abril de 2013 e foi
aplicado pela Associação de Pesquisa Respeita Januário (ARJ), empresa sediada em Recife (PE), que recortou o sítio da
pesquisa no Estado de Pernambuco. O INRC foi realizado em cinco etapas e deu-se de forma concomitante à elaboração
do texto do Dossiê de Registro e da produção dos vídeos documentais. A equipe de pesquisa dividiu o sítio em duas
localidades, quais sejam a Zona da Mata Norte de Pernambuco ou Mata Setentrional, abrangendo os Municípios de Goiana,
Buenos Aires, Itaquitinga e Tracunhaém; e a localidade situada na Região Metropolitana de Recife, abrangendo Olinda,
Camaragibe, São Lourenço, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Recife.
A pesquisa do INRC foi sistematizada a partir das seguintes categorias:
> Formas de Expressão:
Agremiações;
Dança (ou manobras);
Música;
Loas (que são toadas de exaltação e invocação).
> Celebrações:
Carnaval;
Ritual da caçada do bode;
Rituais de calçamento;
> Ofícios e Modos de Fazer:
Estandartes;
Indumentária;
Instrumentos musicais (caracaxá, preaca, gaita, caixa e bombo).
> Lugares:
Bairro de Água Fria, Recife/PE.
A Etapa de Levantamento Preliminar identificou 48 grupos ou agremiações situados em territórios expandidos às duas
localidades selecionadas na segunda etapa do INRC.
Grupos Inventariados:
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1)

Caboclinho Tupi-Guarani (Buenos Aires/PE);

2)

Associação Caboclinho Índio Brasileiro (Buenos Aires/PE);

3)

Caboclinho Cahetés de Goiana (Goiana/PE);

4)

Caboclinho União 7 Flexas (Goiana/PE);

5)

Caboclinho Canindé de Goiana (Goiana/PE);

Tribo de Índios Tabajaras (Goiana/PE);

7)

Caboclinhos Tapuya Canyndé Goiana (Goiana/PE);

8)

Caboclinho Potiguares (Goiana/PE);

9)

Caboclinhos Flecha Negra da Tribo Truká (Goiana/PE);
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6)

10) Caboclinho Tupynaê (Goiana/PE);
11) Caboclinho Tupynambá (Goiana/PE);
12) Caboclinho Carypós (Goiana/PE);
13) Tribo de Índio Canindé Brasileiro (Itaquitinga/PE);
14) Caboclinho 7 Flexas do Recife (Recife/PE);
15) Tribo Indígena Carijós (Recife/PE);
16) Clube Carnavalesco Misto Caboclinhos Taperaguases (Recife/PE);
17) Tribo de Caboclinhos Tupi de Cavaleiro (Recife/PE);
18) Tribo Caboclinho Canindés do Recife (Recife/PE);
19) Clube Carnavalesco Tribo Indígena Tupã (Recife/PE);
20) Tribo Caboclinho Truká (Recife/PE);
21) Tribo Caboclinho Tupinambá (Recife/PE);
22) Tribo Indígena Flecha Negra (Recife/PE);
23) Tribo Tapuias Camará (Recife/PE);
24) Tribo Taquaraci (Recife/PE);
25) Clube Carnavalesco Misto Caboclinho Tabaiares (Recife/PE);
26) Tribo Arapahós (Recife/PE);
27) Tribo Guaianás (Recife/PE);
28) Tribo de Índio Tupiniquins (Recife/PE);
29) Caboclinho Oxóssi Pena Branca (Recife/PE);
30) Tribo Indígena Cobra-coral (Recife/PE);
31) Tribo Paranaguases (Recife/PE);
32) Tribo de Índios Tupi Oriental (Recife/PE);
33) Agremiação Carnavalesca Tribo Indígena Caboclinho Tainá (Recife/PE);
34) Clube Carnavalesco Tribo Indígena Kapinawa (Recife/PE);
35) Caboclinho 7 Flexas de São Lourenço (São Lourenço/PE);
36) Tribo Caboclinho Canindé de São Lourenço (São Lourenço/PE & Recife/PE);
37) Tribo Tupi-Guarani de Camaragibe (Camaragibe/PE);
38) Caboclinho Canindé de Camaragibe (Camaragibe/PE);
39) Tribo Caboclinho Canindé (Jaboatão dos Guararapes/PE);
40) Caboclinho Vaporá (Cabo de Santo Agostinho/PE);
41) Caboclinho do Cabo Chico (in memoriam) (Cabo de Santo Agostinho/PE);
42) Tribo Indígena Carijós (Olinda/PE);
43) Clube da Tribo Tapajós (Tribo) (Olinda/PE);
44) Clube de Índios Tupi-Guaranis (Olinda/PE);
45) Caboclinho Sítio Melão (Bom Jardim/PE);
46) Caboclo do Alto de São José (Bom Jardim/PE);
47) Tribo Índio Canindé (Itambé/PE);
48) Tribo Águia Negra (Itambé/PE).
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A pesquisa do INRC subsidiou a elaboração de um Dossiê de Registro do Caboclinho, a partir de dados bibliográficos
e etnográficos coletados em campo, cujo texto foi complementado por informações compartilhadas pela equipe
multidisciplinar composta por detentores e estudioso do bem cultural. Logo de início, o texto do Dossiê informa a carência
de estudos existentes sobre o “Caboclinho”, de caráter etnográfico, ao que os autores supõem estar relacionada à busca
por uma “pureza étnica” nos Bens culturais empreendida pelos pesquisadores da área da cultura popular.
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O Dossiê de Registro do Caboclinho

A bibliografia sobre o Bem cultural e o próprio texto do Dossiê relacionam o “Caboclinho” ou “Caboclinhos” a uma
herança indígena, provavelmente vinculada à memória da participação indígena nas guerras pela disputa do território da
colônia, às vezes ao lado dos portugueses, outras, contra eles. Apesar de o texto admitir o trânsito de bens culturais para
além das fronteiras étnicas e situar a miscigenação do Nordeste brasileiro, a frequente vinculação do Caboclinho a uma
herança indígena corrobora essa perspectiva de pureza e aborda muito superficialmente a associação dessa expressão
cultural a um personagem cuja etnicidade vem sendo alijada do discurso da identidade nacional – o caboclo.
A comum associação dos grupos de Caboclinho ao período do Carnaval, resultante da difusão massiva e recentemente
midiática dessa celebração, esconde aos olhos de um observador não iniciado a profunda vinculação religiosa dos
brincantes/detentores com o culto da Jurema e, portanto, com o culto das entidades espirituais denominadas “Caboclos”.
Cabe destacar que o Dossiê aborda esses dois aspectos que caracterizam o bem cultural: seu caráter profano, expressado
no Carnaval, mas não segmentado de seu caráter sagrado, fundamentado nas práticas religiosas afro-indígenas brasileiras.
De acordo com o Dossiê (2012), “os caboclinhos são grupos populares de representação da cultura indígena, que se
apresentam principalmente, mas não exclusivamente, durante o Carnaval” (Dossiê, 2012, p. 15). A importância do período
carnavalesco para os grupos está presente na dedicação com que a maioria dos caboclinhos dedica a produção para
as apresentações que ocorrem nesse período, desenvolvendo uma estrutura logística, orçamentária, artística (ensaios,
confecção dos adereços) e religiosa (calçamento, oferendas etc.) para sua execução. Essa estrutura é viabilizada pela
organização dos grupos em agremiações carnavalescas.
Os grupos de Caboclinho se apresentam geralmente nas ruas. A performance relaciona dança, música e, em alguns casos,
um recitativo ou drama (Dossiê, 2012, p. 18), sendo perceptível o declínio da presença dos autos, principalmente entre os
grupos do Recife.
A dança é executada pelos participantes, que se apresentam, geralmente, em duas filas, cada um deles portando
uma preaca, adereço/instrumento musical em forma de arco e flecha, também denominado brecha ou flecha.
A música apresenta uma sonoridade singular, tanto pelos instrumentos empregados – alguns exclusivos do
Caboclinho – quanto pelos aspectos musicais (ritmos, melodias etc.), propriamente ditos. Consiste essa música em
melodias executadas na gaita – flauta reta, de quatro furos, confeccionada principalmente em alumínio, PVC ou
latão –, acompanhada por um membranofone – denominado tarol, surdo ou bombo –, um idiofone de chocalhar,
podendo ser um caracaxá ou um ganzá (também denominado por grupos da Zona da Mata Norte de Pernambuco
de “mineiro” ou simplesmente “maraca”), além da já mencionada preaca. Alguns grupos utilizam também um
atabaque, membranofone de formato cônico ou cilíndrico, executado exclusivamente em um ritmo denominado
macumba (ou macumbinha) de índio (Dossiê, p. 18).
Apesar dessa estrutura básica do Caboclinho, a performance, a indumentária e a nomenclatura dos personagens se diferem
entre os grupos, variando, também, de uma região para outra ou às vezes dentro da mesma localidade. A pesquisa de
campo identificou entre os caboclinhos identificados danças, adereços e estrutura musical distintos. “Essas diferenças se
acentuam quando comparamos os caboclinhos da Região Metropolitana do Recife com os da Mata Norte de Pernambuco
e, ainda mais, quando comparamos grupos de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte” (Dossiê, 2012, p. 19).
Através de uma extensa revisão da bibliografia produzida sobre expressões culturais relacionadas ou semelhantes a estrutura
do Caboclinho – como as Tribos de Índios, Torés, grupos de índios africanos etc. –, o Dossiê historiciza o bem cultural através
de citações às pesquisas de Rodrigues de Carvalho, em seu Cancioneiro do Norte, publicado em 1903 e reeditado em 1928 e
1967; de Mário de Andrade, realizadas entre 1928 e 1929, na Paraíba e em Rio Grande do Norte e, em 1938, na Missão de
Pesquisas Folclóricas; de Gonçalves Fernandes, no ano de 1938, levantadas em João Pessoa; de Roger Bastide, em O folclore
mágico do Nordeste; de Mário Melo, Subsídios para a povilenda brasileira, e Renato Almeida, Caboclinho, ambos de 1947;
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de Théo Brandão, descritas no texto para o 1o Congresso Brasileiro de Folclore, de 1951; de Guerra-Peixe, realizadas nos anos
1950 e publicadas em 1956, sob o título Caboclinhos do Recife; e da pesquisa de Katarina Real, empreendida nos anos 1950,
quando de forma inédita, destacou a relação entre os caboclinhos e a Mata Norte e o aspecto religioso desses grupos.
Assim, para que se possa aferir a valoração do Bem cultural como Patrimônio Cultural do Brasil, é importante refletir sobre
a descrição da estrutura e a performance do Caboclinho, considerando sua relação com o Carnaval e com a religiosidade.
As agremiações de Caboclinhos
A identificação, no INRC, das agremiações como formas de expressão de referência para o Caboclinho, indica que, além
de se constituírem como espaços formadores de sentidos e significados diversos, as agremiações carnavalescas funcionam
também como categoria onde se expressam aspectos da socialização, de celebração, de manifestação das relações políticas
e de reprodução do caráter lúdico.
Tanto na Região Metropolitana do Recife quanto na Mata Norte, a maioria das agremiações ou grupos possui sede
provisória, que, normalmente, funciona na própria residência do seu representante. Essas sedes/residências são usadas
para a produção e o armazenamento dos adereços e da indumentária dos grupos, assim como para a realização de rituais
sagrados, que podem ou não abrigar um terreiro.
As agremiações situadas na Zona da Mata Norte vivem uma situação de vulnerabilidade econômica e social maior, pois
refletem a crise da economia açucareira na região e a precariedade dos serviços públicos oferecidos pelos municípios;
são ainda compostas por grupos historicamente marginalizados das políticas públicas, que durante séculos foram
subalternizados pela ordem econômica. A equipe da pesquisa acredita que a quantidade expressiva de Caboclinhos na
Região Metropolitana de Recife se deve à migração de trabalhadores da Zona da Mata Norte, que se integram e se afirmam
na cidade a partir da identidade carnavalesca, organizando-se nas agremiações em que são acolhidos e se ressignificam.
O Dossiê aponta ainda a existência de um dinamismo para o surgimento de novos grupos/agremiações derivados,
principalmente por dissidências; além dos conflitos internos, o texto destaca a presença de um clima de competição entre
os grupos, acentuado pelos concursos de Carnaval e pela consequente disputa de recursos financeiros.
Indumentária
O texto do Dossiê descreve a indumentária dos grupos de Caboclinhos constituída por saiote (mulheres usam curto, os
homens utilizam na altura dos joelhos), tangas, peitilho, atacas, cocar, diadema (pesam em média de 10 a 15 quilos), sapato
ou tênis e estandarte. O uso de gola, fofa (calça de cetim) e camisa (vestimentas masculinas) foi observado apenas no grupo
Caboclinho Índio Brasileiro, do Município de Buenos Aires (PE).
A indumentária e os adereços são emplumados e ornamentados com muito brilho. Lantejoulas, miçangas, pedras, lona,
veludo e lamê, entre outros tipos de tecidos, são utilizados na sua confecção, além de madeira, cartolina, papelão, papel-laminado, cola branca, cola de silicone, glitter, areia prateada de diversas cores, plumas e tipos de penas – de ema, faisão,
pavão, chichila (parte do rabo do galo composto por penas curtas), entre outros (Dossiê, 2012, p. 78). Essa estética colorida
e abrilhantada, de acordo com representantes dos grupos entrevistados, contribui para a atratividade de jovens, associando
a autoestima à valorização dessa referência cultural.
O estandarte da agremiação, assim como os outros adereços, contribui para a identidade estética do grupo. Os estandartes
normalmente ostentam a imagem do caboclo que identifica a tribo, que pode ser representado pintado ou através da
fixação de um boneco. O estandarte é também um item de desclassificação do grupo no Concurso das Agremiações
Carnavalescas do Recife.
As entrevistas concedidas pelos detentores à equipe de pesquisa informam que a concorrência estimulada pelo concurso
do Carnaval acabou criando padrões estéticos mais homogeneizados às indumentárias, o que vem pressionando os grupos
a adotarem padrões de qualidade muito similares na confecção de adereços e indumentárias.
Vale salientar que essas transformações são legitimadas em uma operação complexa, de seleção e interpretação,
mas marcadas por relações de poder. Desse modo, configuram-se, aos poucos, como significativas para toda a
comunidade de caboclinhos, sendo incorporadas ao seu arsenal estético (Dossiê, 2012, p. 83).
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Os personagens dos grupos de Caboclinhos da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata Norte coincidem,
com algumas pequenas diferenças de nomenclatura. Os personagens identificados foram Reis e Rainhas, Curumins,
Caboclo-chefe, Mestre, Contramestre, Casal de Caciques, Curandeiro, Mãe e Pai dos Curumins, Mãe da Tribo, Pai da
Tribo, Bandeirista, Pajé, Pé de Bandeiras, Puxantes, Tenente e Capitão, Caboclo-espião, Feiticeiro, Porta-estandarte, Porta-bandeira, Caboclo de Frente, Tapuias, Perós, Caboclo e Cabocla.
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Personagens e musicalidade nos Caboclinhos

A origem da musicalidade do Caboclinho é objeto de reflexões e curiosidade de pesquisadores, que tendem a associá-la
aos padrões musicais indígenas. O próprio Mário de Andrade, em sua pesquisa, não identificou referências musicológicas
dos Caboclinhos em outras expressões da cultura brasileira, “traços recorrentes que pudessem explicar a sonoridade dos
Caboclinhos e identificar suas possíveis origens” (Dossiê, 2012, p. 87).
De acordo com a técnica do DPI/Iphan, Sara Morais (na Nota Técnica no 029/2015 CGIR/DPI, avaliando o processo do INRC
do Caboclinho), “a música do Caboclinho é predominantemente instrumental, estando os sons vocais relacionados às
‘loas’ e aos ‘gritos de guerra’”. Quando um membro do Caboclinho, geralmente o “cacique da tribo”, puxa ou grita uma
loa, a orquestra silencia e os integrantes respondem. Os participantes constituem-se de grupos populares que “fizeram do
carnaval o locus da sua criatividade, expressividade e resistência” (citação do vídeo curto para o Registro).
A música, executada por uma gaita (ou flauta reta), é acompanhada por instrumentos de percussão (idiofones e
membranofones) e consiste em um tema melódico curto composto por variações ou improvisações sobre esse tema.
Essa música é denominada ritmo, toque ou batida. Seus principais ritmos são os seguintes: perré, guerra, tesoura, baião,
macumba de índio e pisada ou sambada. A presença da “voz” na musica do Caboclinho restringe-se aos “gritos de guerra”
e às “loas”, que silenciam a orquestra quando são entoados.
O conjunto dos músicos do Caboclinho é identificado como baque, terno, orquestra ou batucada.
Os instrumentos que compõem o terno são a gaita (ou flauta); um idiofone de chocalhar, podendo ser um caracaxá ou
um ganzá (também denominado por grupos da Zona da Mata Norte de Pernambuco de “mineiro” ou simplesmente
“maraca”); um membranofone, que pode ser tarol (ou caixa de guerra), um surdo ou um bombo; e a preaca (ou brecha).
Alguns grupos utilizam também um atabaque (ou conga), membranofone de formato cônico ou cilíndrico, executado
exclusivamente no ritmo denominado macumba (ou macumbinha) de índio (Dossiê, 2012, p. 88).
A pesquisa identificou que não existe registro, na música brasileira, do uso de flautas retas não associado à musicalidade
indígena. Percebe-se uma tendência, no texto, a associar o uso da “gaita” a populações indígenas do Nordeste, como os
Pankararu, assim como a um uso sagrado para homenagear mestres e caboclos da Jurema. Vale salientar, ainda, que as
tribos de índios carnavalescas também utilizam a gaita.
Essa gaita é fabricada geralmente pelo próprio músico, a partir de materiais como PVC, alumínio ou latão (em função
da escassez da taboca). A cera de abelha utilizada na embocadura é responsável pela “afinação” do instrumento. Cabe
apontar que o mel, nas religiões afro-brasileiras, é alimento oferecido aos caboclos e a Oxóssi, orixá relacionado à caça e
às matas.
O caracaxá, instrumento que ressoa como chocalho, é encontrado unicamente nos Caboclinhos. O instrumento (que foi
escolhido pela equipe de pesquisa para a identidade visual do INRC e do Dossiê) é feito de metal, trazendo entre 5 a 7
campanas, que reproduzem o som de vários maracás ao mesmo tempo. Os caracaxás são executados um em cada mão
e, por seu excessivo peso, exigem bastante força e resistência física do músico, que, geralmente, o executa durante os
movimentos coreográficos (Dossiê, 2012, p. 89).
A preaca é mais um instrumento exclusivo dos Caboclinhos, consistindo em um instrumento em forma de arco e flecha
que produz som de estalo ao ser executada, funcionando também como adereço. “É o único instrumento executado fora
da orquestra, por pessoas que não possuem, necessariamente, nenhuma habilidade musical. Permite, por outro lado, que
todos os membros atuem como músicos, aproximando ainda mais música e dança” (Dossiê, 2012, p. 89-90).
Os instrumentos percussivos, como o atabaque e a conga, são utilizados nos Caboclinhos do Recife apenas durante a
execução do ritmo denominado “macumba”. Em razão da influência que o Carnaval do Recife vem tomando, há alguns
anos, os grupos da Mata Norte estão inserindo esse instrumento e o ritmo nele executado. Nas entrevistas concedidas pelos
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grupos de Caboclinhos, essa influência do Concurso
das Agremiações Carnavalescas do Recife aparece
com frequência, indicando uma forte penetração de
outros elementos musicais sobre os grupos da Mata
Norte.
Alguns dos ritmos tocados atualmente pelos
caboclinhos da Mata Norte (guerra, macumba,
perré e baião) são adaptações pelas quais os
grupos passaram e ainda estão passando, antes
e depois do ingresso no referido Concurso
(Dossiê, 2012, p. 90).
Aspectos da dança do Caboclinho
O processo de identificação apontou a existência
de três momentos específicos para as danças: os
ensaios (ou treinos), as apresentações públicas e
os desfiles de concursos de Carnaval. A dança no
Caboclinho está associada fundamentalmente ao
que se chama de “manobra”. Segundo a fala dos
brincantes, a manobra se traduziria em um tipo de
movimento, enquanto o conjunto delas se chamaria
“passo de dança” ou “coreografia”. A sua execução
nas passarelas durante o Carnaval seria denominada
“evolução”, nome utilizado pelo Concurso de
Carnaval do Recife.
O texto do Dossiê apresenta uma diversidade
de manobras referentes aos toques. Entre as
identificadas, destacam-se a “guerra”, o “baião”,
o “perré” e a “macumba do índio” (não executada
por todas as agremiações de Caboclinho). Cada
toque tem correspondência com um conjunto de
manobras, sendo que as manobras podem variar
conforme o ritmo definido pelo toque da preaca/
flecha.
As manobras acontecem dentro de uma estrutura
coreográfica chamada cordão, organizado em
duas fileiras de caboclos e caboclas, que se
Foto:
Felipe Peres, 2012.

movem simultaneamente num mesmo sentido. Esse deslocamento ocorre de forma diferenciada nos ensaios, onde há
a movimentação das duas fileiras de uma extremidade à outra da rua (ida e vinda), quando simultaneamente ocorrem o
deslocamento no cordão e as manobras; e em outros contextos de apresentação, como no Carnaval das agremiações, em
que o Caboclinho caminha num espaço definido, durante um tempo predeterminado pela organização, ou em palcos ou
praças, onde se apresentam sem caminhar, executando mais evoluções e coreografias.
Durante o toque “guerra”, são puxados alguns pontos de Caboclo, pequenos versos que contam as qualidades e proezas
do Caboclo que nomeia a Agremiação. O canto desses versos é fundamental para a continuidade do entusiasmo e a
participação dos brincantes.
Como entre tantas expressões da cultura popular, a transmissão de saberes no Caboclinho está atrelada à observação e
à prática, orientada pela transmissão oral de conhecimentos dos mais antigos na manifestação para os mais jovens, cuja
frequência de encontros se inicia no segundo semestre e vai até o período do Carnaval.
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Para o planejamento das ações de salvaguarda do Bem a ser registrado, é importante definir como o Dossiê de Registro
trata a área de ocorrência do Bem cultural, construção esta apoiada, em grande parte, pela leitura da bibliografia produzida
sobre o tema e sobre os grupos de cultura popular associados às regiões nordestinas ao norte de Pernambuco.
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Área de ocorrência do bem cultural

A pesquisa contratada para a elaboração do Dossiê identificou referências bibliográficas sobre a existência de grupos
nos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte (Município de Ceará-Mirim), Alagoas e Minas Gerais (Montes
Claros, Belo Horizonte, Serro, Diamantina e Araponga). Como complemento ao levantamento documental realizado pelo
INRC, a equipe do DPI realizou pesquisa no acervo de mapeamentos documentais fomentados pelo edital do PNPI/Iphan e
produzidos entre os anos de 2005-2007, que indicaram a presença ativa de grupos de Caboclinho nos Estados da Paraíba
e de Alagoas.1 Além das informações levantadas no Dossiê e nos mapeamentos documentais, há informações da presença
de grupos de Caboclinho na Ilha de Itaparica, Estado da Bahia (http://www.ipac.ba.gov.br/noticias/ipac-acompanhahoje-7-as-16h-os-caboclinhos-de-itaparica; http://bahia.com.br/viverbahia/cultura/folclore). Cabe destacar que a pesquisa
bibliográfica e documental realizada para o Dossiê afirma que existe concentração de grupos de Caboclinho na região
metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte Pernambucana, onde foram registrados mais de 70 grupos.
De acordo com os dados sistematizados nos Mapeamentos Documentais do Patrimônio Imaterial, em que aparecem
referências ao Bem cultural, as informações identificam o Caboclinho e as Tribos de Índios como Bens culturais distintos.
Apesar do indicativo da presença dos grupos em diversos estados do Nordeste brasileiro, essa maior concentração da
expressão cultural na Zona da Mata Norte de Pernambuco, para os pesquisadores do INRC, estaria associada à presença dos
antigos aldeamentos indígenas, nas regiões de Recife e Olinda e mantidos em atividade até meados do século XIX, o que
explicaria “a expressiva presença de práticas culturais como o culto da Jurema e a presença marcante da figura do caboclo
na cultura popular – Caboclo de Lança, do Maracatu Rural, Caboclo de Ourubá, do Cavalo-marinho e a ‘cabocaria’, dos
Caboclinhos” (Dossiê, 2012, p. 14).
Uma possível cartografia do Caboclinho (desenhada, como dissemos, a partir de uma sistematização da bibliografia
disponível) estende-se sobre uma área que vai desde Pernambuco até o Rio Grande do Norte. Existem registros de grupos
com a mesma denominação em Alagoas (auto dos Caboclinhos) e na Paraíba, mas também em regiões fora do Nordeste,
como Minas Gerais (Montes Claros, Belo Horizonte, Serro, Diamantina e Araponga).
Buscando atender à demanda pela caracterização da ocorrência do Bem, apontada pela Câmara do Patrimônio Imaterial, os
pesquisadores identificaram que na Paraíba, especificamente na região da capital, João Pessoa, existe forte predominância
das denominadas tribos indígenas, tribos de índios ou simplesmente tribos.
A tribo é um Bem cultural que, em diversos aspectos, inclusive históricos e culturais, é bastante próximo ao
Caboclinho. São encontradas, mormente, na Paraíba. Pernambuco apresenta uma quantidade bem menor desses
grupos, se comparado ao número de Caboclinhos. Ambas as categorias são frequentemente confundidas, pelas
evidentes semelhanças (a música, por exemplo). Os participantes dos dois Bens, no entanto, fazem questão de
afirmar que são categorias distintas. […] Existe, ainda hoje, entre estudiosos e mesmo entre os brincantes desses
grupos, certa dificuldade em estabelecer as fronteiras entre Caboclinhos e Tribos. O fato é que, em que pesem as
diferenças, há uma interinfluência ativa entre ambas (Dossiê, 2012, p. 16).
O Dossiê aponta ainda semelhanças entre as Loas entoadas por grupos de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, o que
se apresenta como mais um elemento de aproximação desses grupos, para além da denominação da forma de expressão.
Para definir uma possível área de ocorrência do Caboclinho, é necessário considerar que as fronteiras culturais são fluidas e
transitam para além das fronteiras geopolíticas definidas pelo Estado. Assim como é possível cruzar os dados da presença de
aldeamentos indígenas nos séculos passados no território expandido de Olinda com os territórios onde existem agremiações
e grupos de Caboclinho atualmente, é possível entrecruzar a abrangência do bem cultural aos territórios onde foram
centrais os encontros étnico-culturais e a própria mestiçagem dessas populações para a sobrevivência da economia local, o
que nos traria um escopo envolvendo muitas partes da Região Nordeste do Brasil.
1. O acervo de dados produzidos pelos projetos contemplados no edital PNPI relacionados a mapeamentos documentais está organizado e gerido pela
Coordenação-geral de Salvaguarda do Departamento do Patrimônio Imaterial/Iphan. As definições encontradas nesse material encontram-se anexas ao Parecer.
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PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

A identidade do Caboclinho, apontada no texto como composta de uma “sonoridade única, por uma dança e por uma
indumentária não menos singulares, por um conjunto de práticas e saberes, os quais são parte central de um complexo
semiótico, no qual arte, celebração e religiosidade caminham juntas” (Dossiê, 2012, p. 11), fornece indicativos de como
podemos pensar a ocorrência do Bem.
Apesar das semelhanças de nome, relação identitária com a memória das populações indígenas e caboclas e com as
indumentárias, percebidas entre os grupos de Minas Gerais e da Bahia, aparentemente a relação com a religiosidade da
Jurema e a estreita vinculação com o Carnaval caracterizam apenas os grupos localizados entre Pernambuco e Rio Grande
do Norte, não nos permitindo afirmar que se trata do mesmo Bem cultural em todas as regiões em que o nome aparece.
Considerando que a pesquisa de campo e o levantamento bibliográfico do Dossiê apontaram a concentração dessa
manifestação cultural no Estado de Pernambuco, sugere-se que o recorte de ocorrência do Bem cultural inclua os Estados
de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, tendo como referência para o Registro a região metropolitana de
Recife e a Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Carnaval
A relação dos grupos de Caboclinho com o Carnaval pode ser observada sob duas perspectivas, sendo uma referente ao
processo burocrático do Carnaval, institucionalizado nos concursos e nos recursos financeiros derivados; e outra, sob a ótica
de subversão e celebração que o período carnavalesco promove.
A pesquisa de campo identificou, nas falas e relatos dos detentores do Caboclinho, uma crescente hegemonia do Concurso
de Agremiações Carnavalescas do Recife, com mais intensidade a partir de meados dos anos 1990, sobre os processos de
produção, ensaios e apresentações dos grupos, tanto da capital quanto da região da Zona da Mata Norte. Essa influência
é impulsionada pelas subvenções oferecidas pelos poderes públicos e se expressa nos valores dos Prêmios oferecidos
aos grupos melhor classificados no concurso e nos cachês pagos durante as apresentações públicas que acontecem no
período do Carnaval em diferentes espaços da cidade. O Concurso das Agremiações Carnavalescas vem criando padrões
relacionados a estrutura das apresentações, ritmos e toques que devem ser desenvolvidos, estética das indumentárias,
características dos brincantes e tempo de duração das performances.
No entanto, a relação das agremiações de Caboclinhos com o Carnaval é muito anterior à institucionalização do concurso
e data do período sequente à Proclamação da República. As datas de fundação dos grupos são um indicativo importante
para refletir sobre a organização de classes populares num período pós-abolição. Vicente da Silva (2012) localiza no tempo
os grupos mais antigos e suas fundações: a Tribo Caboclinho Canindé, do Recife, tem sua fundação em 1897, mesmo ano
da Tribo de Caboclinhos Carijós. A Tribo de Caboclinhos Taperaguases data de 1916; o Caboclo Tupy veio a público no ano
de 1933; a Tribo de Caboclinho Tabajaras iniciou apresentações em 1956; e a Tribo de Caboclinhos Tapirapés foi fundada
em 1957. Em Goiana é possível observar a dinâmica de constituição de grupos: Cahetés, fundado em 1904; o Canindé de
Goyana, em 1971; a Índio Tabajara, datada em 1975, Tupynambá, fundado em 1989; o União Sete Flexas de Goiana, em
1991; o Tapuia Canindé de Goiana, em 2002; o Carijó, 2007; o Itaquara, de 2008, mesmo ano do Potiguares; e o Caripós
em 2009.
No aspecto religioso, é preciso considerar que as religiões afro-indígenas brasileiras foram, até meados dos anos 1970,
duramente perseguidas e reprimidas em suas manifestações. Se tomarmos o Carnaval como momento de “suspensão”
temporária da ordem social e de permissividade concedida pelo poder público a outras formas de expressão identitária,
é possível afirmar que esses indivíduos tenham encontrado no espaço da rua, na expressão carnavalesca, uma forma
de demonstrar seus valores e reforçar aspectos da memória e da ancestralidade dos caboclos nordestinos. Assim como
o Carnaval pode ter sido o espaço de permanência e resistência e reprodução cultural ao longo do século, hoje ele
tem um papel dúbio, ao inserir o fator econômico como eixo de organização, controle e reprodução dessa forma
de expressão, influenciando na homogeneidade e na padronização das performances e da estética dos grupos. Além
disso, pela intervenção econômica do turismo e pela ausência de outras perspectivas de sobrevivência e de modos de
produção nas regiões pesquisadas, o Carnaval do Recife tem difundido valores de forma hegemônica sobre outras regiões
de Pernambuco.
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sagrado para muitos destes grupos. Muitas vezes, considera-se que não são as agremiações que estão disputando
um título de vencedor do Carnaval e recursos extras para a agremiação, mas caboclos e tribos ligados ao mundo
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Os desfiles não deixam de ser também uma forma bastante particular de celebração religiosa e de ligação com o

dos encantados, que estão guerreando entre si. O concurso, dessa forma, apesar de todas as suas polêmicas e
contradições, representa um importante microcosmo do Carnaval, por meio do qual é possível compreender os
diversos sentidos e a complexidade ligados ao universo dessa manifestação (Dossiê, 2012, p. 126).
O período do Carnaval tem um papel central para os grupos de Caboclinho, que passam mais da metade do ano na
preparação dos adereços e indumentárias, além das atividades de treinos e ensaios, que se iniciam no mês de julho e
vão até a semana do Carnaval. Os dirigentes das Agremiações, para sustentar a produção dos grupos para o Carnaval
contraem, muitas vezes, dívidas e empréstimos com agiotas para financiar a compra dos insumos e matérias-primas, uma
vez que os subsídios das instituições publicas chegam muito próximos ao período do Carnaval e, quando não, chegam após
o encerramento do Carnaval daquele ano. A relação com o Carnaval é tão estruturante para os Caboclinhos que, passado
o período carnavalesco, os dirigentes guardam os adereços e fantasias para, em seguida, reformá-los e aprimorar as peças
para as atividades para o Carnaval do ano seguinte.

Aspecto da religiosidade e o fundamento dos “Caboclos”
O texto do Dossiê mapeia as diversas abordagens de pesquisadores sobre a origem e a continuidade dos Caboclinhos.
Numa tentativa de evitar a reificação de Bens culturais associados ao mito das três raças e reproduzir um discurso do
Patrimônio Cultural que reforça uma suposta “pureza” étnica, é preciso destacar a centralidade da figura do “caboclo”
dentro dessa expressão cultural.
Roger Bastide, em O folclore mágico do Nordeste, procura elaborar uma primeira sociologia do Caboclinho, afirmando
sua vinculação à catequização dos índios pelos jesuítas, mas relacionando sua continuidade e sua reprodução às antigas
corporações de trabalhadores. Com o fim da escravidão e a migração dos negros para a cidade, houve uma alteração
na composição étnica desses territórios. Bastide acredita que os africanos criaram estratégias para ascender socialmente,
aproximando-se do mundo dos índios, uma vez que estariam, desde o período colonial, abaixo destes na estrutura social.
É assim que deve ter se processado a entrada dos africanos nas danças indígenas. A meu ver, os Caboclinhos do
Carnaval não são mais do que as antigas danças corporativas, que sobreviveram ao desaparecimento das corporações
e procuraram um novo quadro social para se inscreverem (BASTIDE, 1945, p. 200 apud Dossiê, 2012, p. 35).
Theo Brandão também tenta associar uma origem africana ou afro-brasileira ao Caboclinho, relacionando-o aos congos
e quicumbis, a partir de semelhanças na estrutura e na indumentária dessas manifestações culturais. A argumentação
da influência afro-brasileira no Caboclinho tem origem na intensa vinculação dos seus detentores e dos símbolos ao
universo religioso de matrizes afro-indígenas, sintetizada no culto da Jurema sagrada. A religiosidade se revela, também,
nas agremiações; o nome da entidade “Caboclo” nomeia o grupo, como o 7 Flexas, o Canindé e o Carijós. A relação é
tão intensa entre o Caboclo/entidade e o Caboclo/personagem, que as fronteiras entre eles se dispersam muitas vezes: há
ocasiões em que o Caboclo incorpora durante as apresentações rompendo essa fronteira. “É, principalmente, na Caçada
do Bode, em que essas duas dimensões tornam-se uma só” (Dossiê, 2012, p. 67).
Embora seja crescente a presença da Umbanda e do Candomblé na região da Mata Norte, o que pode ser observado
em todas as tribos de caboclinhos é a sua ligação com a Jurema e com o Catolicismo. A Jurema dialoga com os
Orixás e mantém a sua relação tradicional com os rituais católicos. No culto da Jurema as comunicações entre os
caboclos e os juremeiros são realizadas em idioma comum, nativo, carregado de expressões idiomáticas, mas de fácil
entendimento. Em Nova Goiana, são várias casas de Jurema, onde os grupos se socializam, trocam informações e
cultuam os espíritos e as entidades. Observa-se que os membros de uma tribo de Caboclinho não são obrigados a
frequentar os mesmos terreiro, casa ou tenda. Embora cada um tenha uma escolha pessoal, ou foi escolhido por
uma “mãe” ou “pai” de cabeça, é bastante comum verificar a frequência a casas além das de seu “pai” ou “mãe”.
Mas, na madrugada preparatória da Caçada do Bode, todos seguem o seu Cacique para o Terreiro que recebe as
oferendas e faz o sacrifício (VICENTE DA SILVA, 2012, p. 10-11).
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A figura do Caboclo é tão central entre os grupos de Caboclinhos que o personagem do Caboclo-chefe é sua principal
figura, pois é o responsável por conduzir e defender o coletivo das entidades espirituais rivais. Para Michelle Rodrigues
(2014) a Jurema operou um processo contrainverso da teoria da miscigenação, pois seu campo mítico abriga personagens
heroicos e lideranças quilombolas que representam a convivência e a miscigenação entre índios, negros e brancos. A Jurema
compõe-se como uma religião pautada na experiência subjetiva da possessão, estruturada por entidades da categoria
dos “caboclos”, divididos em índios, sertanejos, boiadeiros e aqueles que simplesmente viveram nas matas; há ainda os
personagens encantados, os mestres, as mestras e os exus. “Em muitos casos esses mestres foram figuras históricas dentro
da História do Brasil, como o Mestre Corisco que em vida compôs o grupo de Lampião e Malunguinho, líder do Quilombo
do Catucá” (RODRIGUES, 2014, p. 95).
Ainda sobre a dimensão sagrada que orienta os grupos, tanto o Dossiê quanto o INRC reforçam a centralidade que o rito
da Caçada do Bode tem para os Caboclinhos da Zona da Mata Norte como atividade de início do Carnaval (ver Ficha F20 –
Carnaval). Nesse sentido, ela pode ser entendida como uma oferenda dos grupos para as entidades espirituais às quais os
detentores se conectam. Essas entidades, associadas à ancestralidade da terra, estão estreitamente vinculadas ao culto da
Jurema, pertencendo, em sua maioria, à categoria espiritual dos “Caboclos”.
A Caçada do Bode foi identificada no INRC como uma celebração praticada, exclusivamente, pelos 11 grupos de caboclinhos
de Goiana (PE), na madrugada do sábado para o domingo de Carnaval. Ela compõe uma parte do drama dos Caboclinhos,
que se desenvolve como um cortejo pelas ruas de Goiana (PE), onde os participantes seguem dançando, ao som da música
dos Caboclinhos. Além do aspecto dramático e festivo do ritual, e apesar de a celebração se assemelhar a uma festa
meramente profana, a Caçada do Bode é fundamentalmente religiosa e integra o aspecto sagrado desses grupos. É um
ritual praticado na região há mais de meio século, de acordo com os registros de brincantes mais antigos. Nas entrevistas
realizadas para o INRC, identificou-se que, antigamente, a Caçada do Bode utilizava outros elementos ritualísticos;
representando o animal, utilizava-se um saco de estopa, preenchido com bagaço de cana e preso a uma vara, simulando
algum tipo de caça. A partir dos anos 1980 o ritual passou a incorporar, além do drama da caça, a alimentação sagrada e
da própria comunidade, propiciada pelo animal. O bode é um dos animais sacralizados nas obrigações dos terreiros locais
e torna-se, no contexto dos Caboclinhos, uma oferenda para os caboclos.
As fichas do INRC, relativas a essa celebração, enfatizam que não ocorre o sofrimento do animal e que sua finalidade é a
própria alimentação dos grupos de Caboclinhos. Além disso, o que as sociedades ocidentais pós-modernas intitulam como
“sacrifício”, nas religiões afro-brasileiras deve ser compreendido como um processo muito mais complexo de alimentação,
tanto do corpo físico quanto espiritual, evitando, assim, etnocentrismos e a perpetuação do racismo nas políticas públicas.
O aspecto da alimentação sagrada, por seu caráter coletivo relacionado à distribuição da energia vital entre o grupo, capaz
de transformar a realidade social (como evitar brigas e garantir a vitória da agremiação no concurso de Carnaval), pode ser
entendido a partir de uma ótica e uma filosofia africanas, pois,
Em um mundo no qual tudo é vivo, a prática da alimentação é sempre uma questão delicada, pois implica decidir
pela suspensão da vida de uns para a continuidade da vida de outros. Este é o motivo pelo qual nos sistemas
tradicionais africanos de alimentação parte-se do princípio do necessário, buscando-se, tanto quanto possível, evitar
e interditar o desperdício, pois este seria um fator de desequilíbrio das onipresentes forças vitais (o que vale tanto
para alimentos de origem animal, vegetal ou mineral) (FLOR DO NASCIMENTO, 2015, p. 62).
Nos […] candomblés, além de tudo comer, tudo fala, […] há uma intensa negociação com os animais neste
processo. Nem todos os animais podem ser imolados para deles a comunidade se alimentar. Há uma série de
códigos que os animais dão para mostrar que não estão dispostos a participarem do processo alimentar. E, quando
estes códigos são emitidos, é, para os candomblés, terminantemente proibido imolar tal animal, sob pena de atrair
para a comunidade uma série de infortúnios. Outra parte desta negociação prevê que os animais sejam imolados
rapidamente e sem provocar sofrimentos. Os animais devem ser bem tratados, bem alimentados, festejados (dança-se com os animais e reverencia-se a eles enquanto ainda vivos). Folhas que acalmam são utilizadas durante o
ritual, para que o animal não se agite e não passe por agonia […]. A crueldade não pode existir nesses rituais, sob
o risco de perturbar as forças vitais que o ritual e a própria alimentação buscam organizar e equilibrar (FLOR DO
NASCIMENTO, 2015, p. 68).

266

A Caçada do Bode consiste, assim, em uma das
celebrações ainda distanciadas da burocratização,
delineando-se como uma ação espontânea dos
Caboclinhos dentro da celebração carnavalesca,
reafirmando identidades sociais e de pertencimento
ao grupo ou comunidade. De acordo com os dados
de campo, esse ritual desempenha, para os grupos
de Goiana, um papel fundamental na transmissão
e na manutenção das crenças e práticas da Jurema.

OBJETO DO REGISTRO
Os “Caboclinhos” ou “Caboclinho” são grupos populares de representação da cultura indígena embasados por símbolos e elementos religiosos afro-indígenas brasileiros, que se apresentam principalmente,
mas não exclusivamente, durante o Carnaval.
A geografia do Caboclinho compreende uma área
que vai de Pernambuco ao Rio Grande do Norte.
Apesar de suas semelhanças com outras expressões
da cultura popular brasileira, como as Tribos de
Índios e Torés, constitui-se em um bem cultural
específico, apresentando características estéticas,
musicais e dramáticas que reverenciam e enaltecem
a figura do caboclo brasileiro.
A performance dos Caboclinhos ocorre geralmente
nas ruas, incluindo dança, música e, em alguns
grupos, um recitativo ou drama, podendo essa
estrutura variar a partir do tipo de apresentação –
no desfile carnavalesco, nos treinos/ensaios ou nos
palcos e apresentações públicas.
A dança, cujo movimento básico se denomina
“manobra”, é executada pelos participantes, que
se apresentam, geralmente, em duas filas, cada um
deles portando uma preaca, adereço/instrumento
musical, em forma de arco e flecha, também
denominado brecha ou flecha. A música apresenta
uma sonoridade singular, tanto pelos instrumentos empregados – alguns exclusivos do Caboclinho – quanto pelos aspectos
musicais (ritmos, melodias etc.), propriamente ditos. Consiste essa música em melodias executadas na gaita – flauta reta,

Foto:
Felipe Peres, 2012.

de quatro furos, confeccionada principalmente em alumínio, PVC ou latão –, acompanhada por um membranofone
– denominado tarol, surdo ou bombo –, um idiofone de chocalhar, podendo ser um caracaxá ou um ganzá (também
denominado por grupos da Zona da Mata Norte de Pernambuco de “mineiro” ou simplesmente “maraca”), além da
já mencionada preaca. Alguns grupos utilizam também um atabaque, membranofone de formato cônico ou cilíndrico,
executado exclusivamente em um ritmo denominado macumba (ou macumbinha) de índio.
A vestimenta é constituída por saiote (mulheres usam curto, os homens utilizam na altura dos joelhos), tangas, peitilho,
atacas, cocar, diadema (pesam em média de 10 a 15 quilos), sapato ou tênis, estandarte. O uso de gola, fofa (calça de
cetim) e camisa (vestimentas masculinas) foi observado apenas no grupo Caboclinho Índio Brasileiro, do Município de
Buenos Aires (PE).
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O aspecto religioso dos Caboclinhos está muito vinculado aos fundamentos do culto da Jurema; e sua identidade, associada
às entidades espirituais dos “caboclos”. O nome culto deriva de uma planta cujas raízes ou cascas se produz uma bebida,
também denominada de jurema, consumida nos terreiros, durante os rituais (toques) destinados a essas entidades.
A ocorrência dos Caboclinhos se estende pelos Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, ficando
como referência para o Registro (e em função da pesquisa de campo que subsidiou o Dossiê) a região metropolitana de
Recife e a Zona da Mata Norte de Pernambuco.

REFLEXÕES SOBRE A SALVAGUARDA E DIRETRIZES PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
DO BEM CULTURAL
Entre as questões materiais relacionadas à sustentabilidade e à continuidade do bem cultural, levantadas durante o processo
de instrução para o Registro, três problemas destacaram-se como semelhantes à maioria dos grupos de Caboclinho, grande
parte deles relacionada à produção do Carnaval, que ao longo dos últimos anos tem influenciado na padronização e na
estetização dos grupos.
> A sede dos grupos: poucos são os grupos que possuem sede própria para a realização dos ensaios e para
acondicionamento das indumentárias utilizadas nas apresentações e aqueles que possuem sede, geralmente, estão
em espaços anexos às casas dos dirigentes dos grupos.
> Recursos financeiros: este é um dos principais problemas enfrentados pelos grupos, pois muitos têm que pedir
empréstimos para conseguir manter o Caboclinho. Todavia, os valores repassados pelos poderes públicos quase
nunca cobrem todas as despesas, ficando os gastos no encargo dos dirigentes e dos membros do grupo que
dedicam seu trabalho à produção dos adereços e indumentárias.
> Dificuldade das matérias-primas: as matérias-primas, cada vez mais luxuosas para a composição dos aspectos
visuais dos grupos – que compõem muitos quesitos de julgamento no concurso das Agremiações Carnavalescas do
Recife – possuem um alto custo de aquisição (com destaque para as penas, necessárias à confecção dos cocares),
contribuindo para o encarecimento da produção do bem cultural e para o constante endividamento das agremiações.
O Concurso das Agremiações do Recife vem exigindo que os grupos se tornem pessoas jurídicas para receber a subvenção
financeira; e, para isso, é necessário disputar o Concurso. Essa subvenção é, na maioria das vezes, o único apoio para
pagar as despesas com o Carnaval, e o atraso no desempenho dos recursos traz sérios problemas para os dirigentes das
agremiações, que acabam endividados, reféns da agiotagem e da burocracia.
Além das questões relacionadas à produção do bem cultural, a região da Zona da Mata Norte também enfrenta a
precariedade dos recursos naturais, bem como a ausência de serviços básicos de saúde, educação e saneamento. Com a
crescente urbanização e os problemas agravados na zona rural, observa-se a crescente migração dos trabalhadores da área
rural para as sedes dos grandes municípios, que, por sua vez, encontram-se cercados de favelas, apresentando péssimas
condições de vida e altos índices de violência.
A concentração de grupos de Caboclinho na cidade de Goiana fez com que o município passasse, há alguns anos, a
ostentar o título de “Terra dos Caboclinhos”. Na cidade acontecem dois eventos importantes para as agremiações, um
no mês de maio, promovido pela Associação de Caboclinhos e Índios de Pernambuco, e outro no domingo de Carnaval,
organizado por um produtor local. Ambos são apoiados pelo Governo do Estado, através da Fundação do Patrimônio
Histórico e Artístico de Pernambuco – Fundarpe (Dossiê, 2012, p. 62).

Subsídios para a construção do Plano de Salvaguarda do Caboclinho
As recomendações para a salvaguarda do Caboclinho, sistematizadas a partir das falas e demandas levantadas em
campo, referem-se principalmente à valorização dos detentores e à promoção da sustentabilidade dos grupos, estruturas
fundamentais para produção e reprodução do Bem cultural. Assim, em grande medida, demandam-se o fomento a
apresentações fora do período carnavalesco (o que evitaria a arrecadação financeira sazonal e baixa); e a transmissão de
conhecimentos para os mais jovens, principalmente sobre a execução da flauta e do tarol.

268

LIVRO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO

Apesar do pequeno fomento oferecido pelos poderes públicos, as receitas obtidas não se constituem em meio de
sustentabilidade dos grupos nem em formas de manutenção para seus dirigentes (em razão dos altos custos da produção
do Bem cultural). Observa-se que a manutenção de muitos caboclinhos se deve à dedicação e ao investimento pessoal
e financeiro dos seus dirigentes, além da contribuição do trabalho de seus integrantes. Além da escassez de recursos
financeiros, existe a constante preocupação dos detentores com relação à burocracia e à morosidade dos pagamentos por
parte dos órgãos públicos.

Foto:
Felipe Peres, 2012.

Como proposta para a continuidade e a sustentabilidade do Bem cultural, o texto do Dossiê expõe algumas propostas de
ações de fomento para a salvaguarda do Caboclinho, em uma frente que pensa na manutenção física e material dos grupos
e em outra que se refere à transmissão e à continuidade do bem cultural, ambas trazendo o protagonismo dos grupos como
o motor da salvaguarda:
1.

Criar uma comissão técnica, formada por representantes da Prefeitura do Recife, do Governo do Estado, da
Universidade Federal de Pernambuco e do Iphan, além de representantes da sociedade civil e das agremiações
de Caboclinho, para dialogar sobre o papel dos governos na continuidade, na manutenção e na valorização das
agremiações de Caboclinho.

2.

O Concurso das Agremiações de Carnaval precisa ser rediscutido, em face de sua influência na dinâmica dos grupos
e das mudanças ocorridas nos últimos anos, considerando o respeito à diversidade, aos valores e à singularidade de
cada grupo.

3.

Discutir uma forma de as instituições públicas subsidiarem a construção de sedes para as agremiações de Caboclinhos.
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4.

Fomentar espaços onde os saberes do Caboclinho possam ser transmitidos dentro das suas próprias comunidades,
com condições adequadas de trabalhos para os mestres e condições adequadas de aprendizagem para os alunos,
podendo trazer resultados bastante positivos, tanto para a comunidade quanto para a agremiação. Desse modo, a
ação pode contribuir para a continuidade do Bem; para a valorização das pessoas do Caboclinho que irão ministrar
as oficinas; para a melhoria da própria comunidade, por vários aspectos; e para diminuir o desconhecimento sobre
a cultura e a história do Caboclinho; entre outros.

5.

Criar um programa de valorização dos mestres do Caboclinho, que dedicaram suas vidas a este Bem cultural.

6.

Criação de um portal on-line, a ser amplamente divulgado entre as agremiações, como um espaço interativo, para
troca de experiência entre os membros dos caboclinhos; para ampla informação e comunicação entre e para os
Caboclinhos; para tirar dúvidas sobre questões relacionadas a pagamentos, subvenções e editais públicos, entre outros.

7.

Criação de um fórum permanente do Caboclinho.
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Essas questões elencadas são as recomendações gerais que servem como um ponto de partida para que as ações ou o Plano
de Salvaguarda possam ser construídos e não são mandatórios. Nesse sentido, sendo o Bem cultural Registrado, o Iphan
deverá discutir com a comunidade os encaminhamentos para as ações de apoio e fomento à luz do Termo de Referência
para a Salvaguarda de Bem Registrado – publicado por meio da Portaria Iphan no 299/2015.
O processo de patrimonialização do Caboclinho, para além do reconhecimento de uma referência cultural e de suas
contribuições para a formação da memória e da identidade nacional, deve caminhar na perspectiva construção de uma
parceria efetiva entre o Estado e a sociedade civil, promovendo, ao mesmo tempo, a continuidade e a divulgação dessa
forma de expressão. Trata-se, portanto, de construir políticas públicas efetivas de fomento e sustentabilidade do bem
cultural através da valorização dos grupos, material e imaterialmente, promovendo a superação do desconhecimento e do
racismo sobre eles, ainda presentes na sociedade.

CONCLUSÃO
A orientação metodológica empreendida pela equipe de pesquisa para composição do Dossiê para o Registro, fazendo
referência ao antropólogo Marcel Mauss (MAUSS, 2003), entende a manifestação cultural popular como totalidade,
considerando as formas simbólicas dos bens produzidos. Nessa perspectiva, os elementos constitutivos do Caboclinho
podem ser entendidos tanto como bens simbólicos, expressando sentidos diversos a respeito da subjetividade dos sujeitos
envolvidos na sua produção, quanto uma produção artística, que pode ser comercializada, ensinada e exibida (Dossiê,
2012, p. 112).
A carga dramática de encenação dos Caboclinhos ressignifica e preserva a memória de grupos étnicos formadores da
identidade brasileira e aborda a questão da mestiçagem e da interpenetração de culturas, tanto em seus momentos de
performance artística quanto na expressão de aspectos da religiosidade.
A transmissão do Bem cultural é reafirmada e atualizada, uma vez que os grupos mais antigos que se autodenominam
Caboclinhos datam do fim do século XIX e do início do século XX e que ao longo dos últimos anos tem se ampliado. Os
símbolos manipulados e reproduzidos pelos grupos de Caboclinhos têm referência na memória do encontro cultural e nos
processos de resistência das populações indígenas e dos povos africanos escravizados, que reverberam profundamente na
história do Nordeste rural brasileiro; as formas como os detentores ressignificam e reproduzem suas práticas religiosas e
sua organização social nos elementos que compõem a performance e a própria expressão cultural; as estruturas dramáticas
e artísticas que reelaboram narrativas de guerreiros e heróis, capazes de conectar a vida cotidiana ao elemento mítico do
caboclo brasileiro, baseiam os valores que justificam o reconhecimento do Caboclinho como Patrimônio Cultural do Brasil,
no Livro das Formas de Expressão.
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 para populações do
Nordeste brasileiro, considerando nesse escopo diferentes grupos formadores da nacionalidade; 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 Formas de Expressão, do Caboclinho como Patrimônio Cultural do Brasil.
É este o Parecer.

Brasília, 3 de outubro de 2016
Desirée Ramos Tozi
Historiadora
Pesquisadora e Doutoranda em Estudos Étnicos e Africanos
CEAO/FFCH – Universidade Federal da Bahia
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

F

oi com satisfação que recebi da Sra. Presidente do Iphan, Dra. Kátia dos Santos Bogea, através do Sr. Jorge de Oliveira
Vinhas, a tarefa de examinar e opinar sobre o processo de Registro do Caboclinho do Estado do Pernambuco, como
Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Foto da esquerda:
Felipe Peres, 2012.

Após receber o processo de Registro para análise, manifestei a necessidade de conhecer presencialmente algumas sedes e
protagonistas dos grupos sobre os quais iria me manifestar.
Prontamente atendido pelo Iphan, de 5 a 7 de novembro realizei visitas nas cidades de Goiana e Recife, em companhia do
historiador Marcelo Renal Oliveira de Souza da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da
Profa Teca Carlos, Coordenadora de Cultura Popular da Secretaria de Estado da Cultura de Pernambuco, e do historiador
Romeno Arado, que me propiciaram todo apoio e orientação necessários ao êxito da missão.
Assim é que iniciamos pela cidade de Goiana, epicentro do território conhecido secularmente como “Zona da Mata Norte”,
ao norte de Recife, de onde se origina grande parte dos grupos de Caboclinho.
Em todo este périplo, estivemos também acompanhados pelo Antropólogo Sandro Guimarães de Salles, Coordenador e
Pesquisador do Inventário INRC do Caboclinho e da Jornalista Nara Santos. Aí fomos recebidos pelas lideranças de alguns
grupos já reunidos para ensaios, visando às festividades de 2017.
Os contatos foram organizados pelo Sr. Erivaldo Francisco de Oliveira conhecido como “Peu”, Presidente da Associação
dos Caboclinhos que inicialmente nos conduziu até a sede do Caboclinho Águia Negra de Itambé. Na sequência fomos
apresentados a um dos mais tradicionais lideres de agremiações de Caboclinhos de Goiana, o Mestre Nelson (Nelson
Cândida Ferreiro) (72 anos), Presidente da agremiação denominada Associação Caboclinho União 7 [Flexas] que, no exato
momento da visita, comandava com impressionante vitalidade um vigoroso ensaio de seu grupo, bem diante de sua própria
residência e sede, no bairro de Nova Goiana.
Foi importante assistir assim bem de perto ao ensaio e sentir a força da manifestação. Mesmo com os brincantes ainda à
paisana, ou seja, desprovidos da rica indumentária com que se paramentam nas datas oficiais, é formidável o efeito causado
pela combinação dos ritmos com a coreografia dos dançarinos sempre animada por um quarteto musical que envolve gaita
e percussão.
Chamou-me a atenção o fato de que cada dançarino porta um original (e para mim até então inusitado) adereço que é,
ao mesmo tempo, instrumento de percussão, acionado infinitas vezes, enquanto desempenham os agilíssimos passos de
sua coreografia. Trata-se de um conjunto de arco e flecha que pode ser denominado “Preaca” em que a flecha, ao ser
acionada, na verdade se choca com a face íntima do arco de madeira e produz uníssono que resulta em marcação coletiva,
mas rigorosamente simultânea, dos ritmos musicais do caboclinho.
A coreografia muito rica na variedade de passes é desempenhada por duas colunas de brincantes que representam
tribos indígenas em combate. As duas filas evoluem dançando com passes que, assim como o frevo, exigem grande
treinamento e vigor físico. Alternam ações em filas paralelas que em determinado momento se entrelaçam como se
representando um confronto.
No dia seguinte, domingo, já em Recife, outros contatos importantes, a começar pela Sede do Caboclinho 7 Flexas do
Recife no baixo da Água Fria, agremiação das mais reconhecidas, criada e mantida, desde 1971, pelo famoso mestre Zé
Alfaiate (José Severino dos Santos). Ali tivemos o privilégio de conversar com seu filho, Mestre Paulinho, uma vez que o
próprio Zé Alfaiate, aos 92 anos, encontrava-se internado e com sérios problemas de saúde.
De fato, lamentavelmente veio a falecer no último dia 11 de novembro, para geral consternação, após uma vida longeva e
criativa, deixando, no entanto, seu nome inscrito na relação dos grandes artistas populares de nosso país, pelo legado de
sua imensa contribuição às melhores tradições de nossa cultura popular. Felizmente ele ainda teve a alegria de ver o seu
grupo reconhecido desde 2008 na galeria dos chamados Patrimônios Vivos de Pernambuco.
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Assim como o pai, de quem herdou múltiplas qualidades artísticas, Mestre Paulinho já garante a continuidade da
agremiação. Músico de vários instrumentos, percussionista, exímio bailarino, cantor, compositor, costureiro que desenha
seus próprios bordados, alia seus dotes artísticos com admirável capacidade gerencial e de excelente professor multiplicador
do conhecimento sobre a manifestação.
Revelou-nos que todo ano se desloca para cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, onde permanece por cerca de dois
meses ministrando cursos e divulgando sua forma de expressão.
Com isso consegue disseminar a cultura do Caboclinho pela Região Sudeste do país ao ponto de que, no período carnavalesco,
centenas de pessoas viajam daí ao Recife somente para participar dos blocos, saindo às ruas como integrantes deles.
Ainda na conversa com mestre Paulinho, ele foi o que mais se aproximou da resposta a uma indagação pessoal, algo que
me intrigou desde a primeira vez que ouvi falar na manifestação: “Qual a razão pela qual o nome da brincadeira se expressa
no diminutivo? Por que Caboclinho e não Caboclo?”
Em explicação muito simples, Paulinho esclareceu:
É que a história do Caboclo 7 Flexas que, segundo Zé Alfaiate está na origem de toda a manifestação, se refere ao
fato de que o mesmo foi abandonado na floresta ainda criança. A razão de sua força inspiradora reside exatamente
no fato deste caboclo haver conseguido sobreviver e crescer sozinho no meio da mata desde muito pequeno. Daí
o diminutivo que, no entanto, só faz engrandecer a brincadeira encantada e ainda sugere um tratamento mais
carinhoso por parte dos adeptos.
Também pude testemunhar uma característica de abnegação valorosa daqueles que criam e comandam os grupos, a que
diz respeito ao altíssimo grau de dedicação que os mestres de Caboclinho invariavelmente devotam ao seu mister. Têm
suas vidas integralmente voltadas para a manutenção do grupo, ao ponto de que suas próprias casas acabam deixando
de ser espaço privativo e íntimo da família para se tornarem em sede e barracão, depósito da brincadeira. Ali é onde
ficam zelosamente guardados e, sem dúvida magicamente protegidos, todos os aparatos da festa, desde os instrumentos
musicais às exuberantes indumentárias que são ricamente bordadas e ornadas de plumas de aves, estandartes e uma série
de outros objetos de todos os brincantes do grupo. Embora nem sempre alardeados, estes grupos estão relacionados aos
cultos religiosos, especialmente, neste caso, à Jurema Sagrada com imbricações no Candomblé.
Neste roteiro, visitamos também o grupo denominado Tribo Tupã, liderado pelo Mestre Amauri Rodrigues de Amorim no
alto do Pinho e, em seguida, o Caboclinho Oxóssi Pena Branca, onde conversamos com Zuleide Alces da Salva, a Leda, que
comanda e defende com energia sua agremiação de Caboclinho também no bairro de Água Fria.
Nosso périplo se encerrou na visita ao ensaio do grupo Tribo Indígena Kapinawa, de Hilton Falcão, no bairro recifense
de Linha do Tiro. No último dia antes de embarcar de volta a São Luís, fui até aos arquivos da Fundarpe, para conhecer
pessoalmente os originais do Dossiê, onde fui recebido atenciosamente pela sua Presidente, a Professora Marcia Souto.
Toda a visita realizada neste pequeno período, embora muito breve para um acervo tão rico, foi suficiente para despertar
a sensibilidade deste relator que já havia ficado preliminarmente impressionado com a dimensão deste Patrimônio desde
2008, quando o conhecemos através da documentação apresentada na Câmera Técnica.
Eis que naquela ocasião foi apresentado no contexto de uma proposta maior que incluíam as duas formas de Maracatu: o
Rural (de baque virado) e o Nação (de baque solto) mais o Cavalo-marinho. Manifestações que já foram reconhecidas neste
Conselho como Patrimônio Imaterial do Brasil.
Importa mencionar que integram o presente processo de Registro os anexos e apensos a seguir especificados:
> Anexo 1 – volume 1 – INRC do Caboclinho – Dossiê;
> Anexo 2 – volume 2 – INRC do Caboclinho – Fichas de Sítio, Bibliografia e Registros de Audiovisuais;
> Anexo 3 – volume 3 – INRC do Caboclinho – Zona da Mata Norte;
> Anexo 4 – volume 4 – INRC do Caboclinho – Região Metropolitana do Recife;
> Anexo 5 – volume 5 – INRC do Caboclinho – Relatório Analítico;
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> Anexo 7 – INRC do Caboclinho – Fichas, Anexos e Relatório Analítico (versão digital em CD);
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> Anexo 6 – INRC do Caboclinho – Dossiê (versão digital em CD);

> Anexo 8 – INRC do Caboclinho – fotografias (versão digital em CD);
> Anexo 9 – INRC do Caboclinho – Registro de Campo, vídeo contendo o Encontro de Caboclinhos (versão digital
em DVD);
> Anexo 10 – INRC do Caboclinho – depoimentos orais (versão digital em DVD);
> Anexo 11 – INRC do Caboclinho – Registro de Campo, áudio (versão digital em DVD);
> Anexo 12 – INRC do Caboclinho – Registro de Campo – fotografias (versão digital em DVD);
> Anexo 13a – INRC do Caboclinho – videodocumentário 25 min (versão digital em DVD);
> Anexo 13b – INRC do Caboclinho – videodocumentário 60 min (versão digital em DVD);
> Anexo 14a – INRC do Caboclinho – Registros de Audiovisuais 01 (versão digital em DVD);
> Anexo 14b – INRC do Caboclinho – Registros de Audiovisuais 02 (versão digital em DVD);
> Anexo 15 – INRC do Caboclinho – vídeos das apresentações (versão digital em HD externo);
> Apenso 1 – conjunto de reportagens;
> Apenso 2 – Caboclinho – Campeão do Carnaval de 2007. Kapinawa. 20 min. Produção TV Viva. Recife/PE
(Espetáculo Show) (versão digital em DVD);
> Apenso 3 – A Cambinda do Cumbe. 30 min. Produção: Canal 03. Recife/PE (curta-metragem) (versão digital
em DVD);
> Apenso 4 – O som dos caboclinhos. 07 faixas musicais. Produção: Prefeitura do Recife. Recife/PE (versão digital
em CD);
> Apenso 5 – No traçado do guerreiro. 15 faixas musicais. Produção: Adriano Araújo. Recife/PE (versão digital em CD).

Cumpre-me aqui ressaltar a excelente qualidade de todo este material reunido pelas equipes competentes da Fundarpe, do
DPI, da Superintendência do Iphan de Pernambuco e da consultoria contratada.
E também registrar que minha tarefa de relator foi amenizada, uma vez que este Parecer que ora submeto à apreciação do
Conselho se baseia na nota técnica redigida pela Técnica em Antropologia Sara Santos Morais e nos Pareceres preparados
pela Historiadora Desirée Ramos Tozi, Consultora do Iphan, Pesquisadora e Doutoranda em Estudos Étnicos e Africanos
da Universidade Federal da Bahia, e pela Antropóloga Diana Dianovsky, Coordenadora de Identificação e Registro do DPI.
De modo que passo a citá-los de forma resumida, pois sintetizam melhor do que eu poderia realizar, neste curto tempo, as
generosas informações de todo o processo, todo ele muito bem instruído por intensivos esforços de estudos e pesquisas,
de numerosos profissionais de diversas áreas do conhecimento e que reúne uma extensa bibliografia.
Em 17/04/2008, a proposta inicial solicitava o Registro de um conjunto de quatro folguedos pernambucanos – O
Maracatu Nação, o Maracatu Rural, o Cavalo-marinho e o Caboclinho – tendo sido apreciada pela Câmara do
Patrimônio Imaterial em suas 10a e 11a Reuniões, que deliberou pela pertinência, mas com ressalva de que fossem
realizadas pesquisas separadamente;
Em 01/04/2008, o Governador de Pernambuco encaminha ao Superintendente Regional da 5a SR/Iphan/MinC,
Frederico Farias Neves Almeida, o Ofício no 196/2008 – GG/PE, contendo anexos: Proposta de candidatura, referências
bibliográficas e documentais, cartas de anuência com assinatura de representantes de grupos de Caboclinhos e da
sociedade, depoimentos orais, registros fotográficos e audiovisuais de campo e documentação mínima disponível;
Em 15/05/2008, o Governador de Pernambuco, envia ao presidente do Iphan o Ofício no 308/2008-GG/PE,
solicitando o Registro do Caboclinho no Livro das Formas de Expressão do Patrimônio Imaterial;
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Em 16/05/2008, a pertinência do pedido de Registro foi aprovada na 11a reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial,
que deliberou pela continuidade da instrução do processo, considerando que a pesquisa devesse aprofundar a
identificação da ocorrência do Caboclinho, estendendo para outros estados da Federação, além do Estado de
Pernambuco;
Em 29/09/2014, em atendimento ao Decreto no 3.551/2000 e à resolução no 01/2006, o então Secretário de Cultura
do Estado de Pernambuco, Marcelo Canuto Mendes, envia novamente o pedido de Registro à então presidente do
Iphan, Jurema de Sousa Machado;
Após a análise do documento de Candidatura do Caboclinho remetido pelo Governo do Estado de Pernambuco, o
DPI junto com a Superintendência do Iphan em Pernambuco avaliou a necessidade de aprofundamento etnográfico
do bem e de seus detentores, demanda a ser solucionada com o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC)
do Caboclinho, ação que seria desenvolvida pela Fundarpe.
A autorização de cessão de metodologia do INRC para a Fundarpe foi formalizada e seu desenvolvimento
acompanhado pela equipe técnica do Iphan em Pernambuco. A Fundarpe, contratou a Associação de Pesquisa
Respeita Januário, empresa sediada em Recife, para realização do INRC do Caboclinho.
A tramitação de documentos dentro do processo enquadra-se na legislação vigente para o Registro de bens culturais
como Patrimônio Cultural do Brasil, conforme Decreto no 3551/2000 e Resolução no 01/2006.
O INRC estendeu-se de novembro de 2011 e abril de 2013, adotando como sítio da pesquisa o Estado de Pernambuco.
O trabalho foi realizado em cinco etapas e de forma concomitante com a elaboração do Dossiê de Registro e dos
vídeos documentais. Foram definidos dois territórios de pesquisa: a Zona da Mata Norte de Pernambuco ou Mata
Setentrional, abrangendo os municípios de Goiana, Buenos Aires, Itaquitinga e Tracunhaém; e parte da Região
Metropolitana de Recife, abrangendo Olinda, Camaragibe, São Lourenço, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo
Agostinho e Recife.
A pesquisa foi sistematizada a partir das seguintes categorias:
1.

As formas de Expressão: em que se avaliam as Agremiações, os tipos de Dança (ou manobras), as Músicas e as
Loas (que são toadas de exaltação e invocação);

2.

As celebrações: Carnaval; Ritual da Caçada do Bode; Rituais de calçamento;

3.

Ofícios e Modos de Fazer onde se avaliam os Estandartes, a Indumentária e os Instrumentos musicais (caracaxá,
preaca, gaita, caixa e bombo);

4.

Os Lugares, como o Bairro de Água Fria em Recife.

Logo na etapa de Levantamento Preliminar, identificaram-se nada menos do que 48 grupos ou agremiações situados
em territórios expandidos aos dois territórios selecionados na segunda etapa do INRC, conforme relação a seguir:
1) Caboclinho Tupi-Guarani (Buenos Aires/PE); 2) Associação Caboclinho Índio Brasileiro (Buenos Aires/PE); 3)
Caboclinho Cahetés de Goiana (Goiana/PE); 4) Caboclinho União 7 Flexas (Goiana/PE); 5) Caboclinho Canindé de
Goiana (Goiana/PE); 6) Tribo de Índios Tabajaras (Goiana/PE); 7) Caboclinhos Tapuya Canyndé Goiana (Goiana/PE);
8) Caboclinho Potiguares (Goiana/PE); 9) Caboclinhos Flecha Negra da Tribo Truká (Goiana/PE); 10) Caboclinho
Tupynaê (Goiana/PE); 11) Caboclinho Tupynambá (Goiana/PE); 12) Caboclinho Carypós (Goiana/PE); 13) Tribo de
Índio Canindé Brasileiro (Itaquitinga/PE); 14) Caboclinho 7 Flexas do Recife (Recife/PE); 15) Tribo Indígena Carijós
(Recife/PE); 15) Tribo Indígena Carijós (Recife/PE); 16) Clube Carnavalesco Misto Caboclinhos Taperaguases (Recife/
PE); 17) Tribo de Caboclinhos Tupi de Cavaleiro (Recife/PE); 18) Tribo Caboclinho Canindés do Recife (Recife/PE); 19)
Clube Carnavalesco Tribo Indígena Tupã (Recife/PE); 20) Tribo Caboclinho Truká (Recife/PE); 21) Tribo Caboclinho
Tupinambá (Recife/PE); 22) Tribo Indígena Flecha Negra (Recife/PE); 23) Tribo Tapuias Camará (Recife/PE); 24)
Tribo Taquaraci (Recife/PE); 25) Clube Carnavalesco Misto Caboclinho Tabaiares (Recife/PE); 26) Tribo Arapahós
(Recife/PE); 27) Tribo Guaianás (Recife/PE); 28) Tribo de Índio Tupiniquins (Recife/PE); 29) Caboclinho Oxóssi Pena
Branca (Recife/PE); 30) Tribo Indígena Cobra Coral (Recife/PE); 31) Tribo Paranaguases (Recife/PE); 32) Tribo de
Índios Tupi Oriental (Recife/PE); 33) Agremiação Carnavalesca Tribo Indígena Caboclinho Tainá (Recife/PE); 34)
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Lourenço/PE); 36) Tribo Caboclinho Canindé de São Lourenço (São Lourenço/PE & Recife/PE); 37) Tribo Tupi-Guarani
de Camaragibe (Camaragibe/PE); 38) Caboclinho Canindé de Camaragibe (Camaragibe/PE); 39) Tribo Caboclinho
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Clube Carnavalesco Tribo Indígena Caboclinho Tainá (Recife/PE); 35) Caboclinho 7 Flexas de São Lourenço (São

Canindé (Jaboatão dos Guararapes/PE); 40) Caboclinho Vaporá (Cabo de Santo Agostinho/PE); 41) Caboclinho do
Cabo Chico (in memoriam) – (Cabo de Santo Agostinho/PE); 42) Tribo Indígena Carijós (Olinda/PE); 43) Clube da
Tribo Tapajós (Tribo) – (Olinda/PE); 44) Clube de Índios Tupi-Guaranis (Olinda/PE); 45) Caboclinho Sítio Melão (Bom
Jardim/PE); 46) Caboclo do Alto de São José (Bom Jardim/PE); 47) Tribo Índio Canindé (Itambé/PE); 48) Tribo Águia
Negra (Itambé/PE)
Ao mesmo tempo a pesquisa do INRC subsidiou a elaboração de um Dossiê de Registro do Caboclinho, a partir
de dados bibliográficos e etnográficos coletados em campo, cujo texto foi complementado por informações
compartilhadas pela equipe composta por detentores e estudiosos do bem cultural.
A bibliografia sobre o bem cultural relaciona o “Caboclinho” ou “Caboclinhos” à herança indígena, vinculada à
memória de sua participação nas guerras pela disputa do território da colônia, às vezes a favor dos portugueses,
outras, contra eles.
Apesar de admitir o trânsito de bens culturais para além das fronteiras étnicas e situar a miscigenação do Nordeste
brasileiro, o texto aborda superficialmente a associação dessa expressão cultural a um personagem cuja etnicidade
vem sendo deixada à margem do discurso da identidade nacional – o caboclo.
A ligação dos Caboclinhos com o período do Carnaval esconde, aos olhos de um leigo, a profunda vinculação religiosa
dos brincantes e detentores com o culto da Jurema e, portanto, com as entidades espirituais denominadas “Caboclos”.
Cumpre destacar que o Dossiê aborda dois aspectos que caracterizam o bem cultural: seu caráter profano, expressado
no Carnaval, mas não apartado de seu caráter sagrado, fundado nas práticas religiosas afro-indígenas brasileiras.
De acordo com o Dossiê (2012), “os caboclinhos são grupos populares de representação da cultura indígena, que se
apresentam principalmente, mas não exclusivamente, durante o Carnaval” (Dossiê, 2012, p. 15).
A importância do período carnavalesco para os grupos está presente na dedicação com que a maioria dedica à
produção para as apresentações que ocorrem nesse período, desenvolvendo uma estrutura logística, orçamentária,
artística (ensaios, confecção dos adereços) e religiosa (calçamento, oferendas etc.) para sua execução. Essa estrutura
é viabilizada pela organização dos grupos em agremiações carnavalescas.
Os grupos de Caboclinho se apresentam geralmente nas ruas. A performance relaciona a dança, a música e, em
alguns casos, um recitativo ou drama (Dossiê, 2012, p. 18), sendo perceptível o declínio da presença dos autos,
principalmente entre os grupos do Recife.
A dança é executada pelos participantes, que se apresentam, geralmente, em duas filas, cada um deles cortando
uma preaca, adereço/instrumento musical, em forma de arco e flecha, também denominado brecha ou flecha.
A música apresenta uma sonoridade singular, tanto pelos instrumentos empregados – alguns exclusivos do
Caboclinho – quanto pelos aspectos musicais (ritmos, melodias etc.), propriamente ditos.
Consiste essa música em melodias executadas na gaita – flauta reta, de quatro furos, confeccionada principalmente
em alumínio, PVC ou latão –, acompanhada por um membranofone – denominado tarol, surdo ou bombo –, um
idiofone de chocalhar podendo ser um “caracaxá” ou um ganzá (também denominado por grupos da Zona da Mata
Norte de Pernambuco de “mineiro” ou simplesmente “maraca”).
Alguns grupos utilizam também um atabaque, membranofone de formato cônico ou cilíndrico, executado
exclusivamente em ritmo denominado macumba (ou macumbinha) de índio (Dossiê, p.18).
Apesar dessa estrutura básica do Caboclinho, a performance, a indumentária e a nomeclatura dos personagens
diferem entre os grupos, variando de uma região para outra ou, às vezes, dentro da mesma localidade. A pesquisa
identificou danças adereços e estrutura musical distintos.
Através da bibliografia reunida sobre expressões culturais relacionadas ou semelhantes à estrutura do Caboclinho –
como as Tribos de Índios, Torés, grupos de índios africanos, o Dossiê estabelece uma cronologia que se inicia com as
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citações às pesquisas que se iniciaram há mais de um século, como a de Rodrigues de Carvalho, em seu Cancioneiro
do Norte, publicado em 1903 e reeditado em 1928 e 1967; que também não escapou do olhar precursor e sensível
de Mário de Andrade, em suas viagens realizadas entre 1928 e 1929, à Paraíba e ao Rio Grande do Norte e, em
1938, levantadas em João Pessoa; de Roger Bastide, em O folclore mágico do Nordeste; de Mário Melo, Subsídios
para a povilenda brasileira, de Renato Almeida e Caboclinho, ambos de 1947; de Théo Brandão, descritas no texto
para o Congresso Brasileiro de Folclore, de 1951; de Guerra-Peixe, realizadas nos anos de 1950 e publicada em
1956, sob o título Caboclinhos do Recife; e da pesquisa de Katarina Real, empreendida nos anos 1950, quando de
forma inédita, destacou a relação entre os caboclinhos e a Mata Norte, e o aspecto religioso desses grupos.
Assim, para que se possa aferir a valoração do bem cultural como Patrimônio Cultural do Brasil, é importante refletir na
descrição da estrutura e da performance do Caboclinho, considerando sua relação com o Carnaval e com a religiosidade.
No que tange a agremiações de Caboclinhos no INRC, como formas de expressão, indica que, além de se constituírem
como espaços formadores de sentidos e significados diversos, as agremiações carnavalescas expressam aspectos da
socialização, da celebração, da manifestação das relações políticas e de reprodução do caráter lúdico.
Há indicações de que a quantidade expressiva de caboclinhos na Região Metropolitana de Recife se deve à migração
de trabalhadores da Zona da Mata Norte, que se integram e se afirmam na cidade a partir da identidade carnavalesca,
organizando-se nas agremiações onde são acolhidos e onde se ressignificam.
O Dossiê aponta ainda uma tendência para o surgimento de novos grupos derivados, principalmente por dissidências;
além dos conflitos internos, o texto destaca a presença de um clima de competição entre os grupos, acentuado
pelos concursos de Carnaval e pela consequente disputa de recursos financeiros.
Quanto à indumentária, o Dossiê a descreve constituída por saiote (mulheres usam curto, os homens utilizam na
altura dos joelhos), tangas, peitilho, atacas, cocar, diadema (que pesam em média de 10 a 15 quilos), sapato ou
tênis, estandarte.
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pedras bordadas sobre tecidos de lona, veludo ou lamê. Usam, além de madeiras leves, cartolina, papelão, papellaminado, cola branca, cola de silicone, glitter, areia prateada de diversas cores, plumas e tipos de penas de ema,
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A indumentária e os adereços são emplumados e ornamentados com muito brilho. Lantejoulas, miçangas e

faisão, pavão e chichila (parte do rabo do galo composto por penas curtas), entre outras (Dossiê, 2012, p. 78).
Conforme depoimentos de representantes dos grupos, a estética colorida e abrilhantada exerce maior atratividade
sobre os jovens, associando a autoestima à valorização dessa referência cultural.
O estandarte da agremiação e os outros adereços contribuem para a identidade estética de cada grupo. Os
estandartes normalmente ostentam a imagem do caboclo que identifica a tribo, que pode ser representado pintado
ou através da fixação de um boneco. O estandarte é também um item que pode provocar a desclassificação do
grupo no Concurso das Agremiações Carnavalescas do Recife.
Nas entrevistas os detentores informam que a concorrência estimulada pelo concurso do Carnaval acabou criando
padrões estéticos mais homogeneizados às indumentárias, o que vem pressionando os grupos a adotarem
padrões de qualidade muito similares na confecção de adereços e indumentárias.
Vale salientar que essas transformações são legitimadas em uma operação complexa, de seleção e interpretação,
mas marcadas por relações de poder. Deste modo, configuram-se, aos poucos, como significativas para toda a
comunidade de caboclinhos sendo incorporadas ao seu arsenal estético (Dossiê, 2012, p. 83).
Quanto aos personagens; os que são próprios dos grupos de Caboclinhos da Região Metropolitana do Recife e
da Zona da Mata Norte coincidem, com algumas pequenas diferenças de nomenclatura.
Os personagens identificados foram: Reis e Rainhas, Curumins, Caboclo Chefe, Mestre, Contramestre, Casal de
Caciques, Curandeiro, Mãe e Pai dos Curumins, Mãe da tribo, Pai da Tribo, Bandeirista, Pajé, Pé de Bandeiras,
Puxantes, Tenente e Capitão, Caboclo Espião, Feiticeiro, Porta-estandarte, Porta-bandeira, Caboclo de Frente
Tapuias, Perós, Caboclo e Cabocla.
Já a origem da musicalidade do Caboclinho é objeto de reflexões e curiosidade de pesquisadores, que tendem
a associá-la aos padrões musicais indígenas. O próprio Mário de Andrade, em sua pesquisa, não identificou
referências musicológicas dos Caboclinhos em outras expressões da cultura brasileira, “traços recorrentes que
pudessem explicar a sonoridade dos caboclinhos e identificar suas possíveis origens” (Dossiê, 2012, p. 87).
De acordo com a técnica do DPI/Iphan, Sara Morais (na Nota Técnica no 029/2015 CGIR/DPI, avaliando o processo
do INRC do Caboclinho), “a música do Caboclinho é predominantemente instrumental, estando os sons vocais
relacionados às “loas” e aos “gritos de guerra”. Quando um membro do Caboclinho, geralmente o “cacique da
tribo”, pauta ou grita uma loa, a orquestra silencia e os integrantes respondem. Os participantes constituem-se
de grupos populares que “fizeram do Carnaval o locus da sua criatividade, expressividade e resistência” (citação
do vídeo curto para o Registro).
A música, executada por uma gaita (ou flauta reta), é acompanhada por instrumentos de percussão (idiofones
e membranofones) e consiste em um tema melódico curto composto por variações ou improvisações sobre esse
tema. Essa música é denominada ritmo, toque ou batida. Seus principais ritmos são os seguintes; perré, guerra,
tesoura, baião, macumba de índio e pisada ou sambada. O conjunto dos músicos do Caboclinho é identificado
como baque, terno, orquestra ou batucada.
Os instrumentos são a gaita (ou Pauta); um idiofone de chocalhar, podendo ser um caracaxá ou um ganzá
(também denominado por grupos da Zona da Mata Norte de Pernambuco de “mineiro” ou simplesmente
“maraca”); um membranofone, que pode ser tarol (ou caixa de guerra), um surdo ou um bombo; e a preaca
(flecha ou brecha). Alguns grupos utilizam também um atabaque (ou conga), membranofone de formato cônico
ou cilíndrico, executado exclusivamente no ritmo denominado macumba (ou macumbinha) de índio (Dossiê,
2012, p. 88).
A pesquisa identificou que o uso de flautas retas é exclusividade da musicalidade indígena. O texto associa
o uso da “gaita” a populações indígenas do Nordeste, como os Pankararu, assim como ao uso sagrado para
homenagear mestres e caboclos da Jurema.
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O caracaxá, instrumento que ressoa como chocalho, é encontrado unicamente nos caboclinhos. O instrumento é
feito de metal, trazendo entre 5 a 7 campanas, que reproduzem o som de vários maracás ao mesmo tempo.
A preaca é mais um instrumento exclusivo dos caboclinhos. “É o único instrumento executado fora da orquestra,
por pessoas que não possuem, necessariamente, nenhuma habilidade musical. Permite, por outro lado, que todos
os membros atuem como músicos, aproximando ainda mais música e dança” (Dossiê, 2012, p. 89-90).
Outros instrumentos percussivos como o atabaque e a conga são utilizados nos Caboclinhos do Recife apenas
durante a execução do ritmo denominado “macumba”. Em razão da influência que o Carnaval do Recife vem
exercendo, há alguns anos, os grupos da Mata Norte estão adotando esse instrumento e o ritmo nele executado.
Nas entrevistas a influência do Concurso das Agremiações Carnavalescas do Recife aparece com frequência,
indicando uma forte penetração de outros elementos musicais sobre os grupos da Mata Norte.
Quanto aos aspectos da dança do Caboclinho o processo de identificação apontou a existência de três momentos
específicos para as danças: os ensaios (ou treinos), as apresentações públicas e os desfiles de concursos de Carnaval.
A dança no Caboclinho está associada fundamentalmente ao que se chama de “manobra”. Segundo a fala dos
brincantes, a manobra se traduziria em um tipo de movimento, enquanto o conjunto delas se chamaria “passo de
dança” ou “coreografia”. A sua execução nas passarelas durante o Carnaval seria denominada “evolução”, nome
utilizado pelo Concurso de Carnaval de Recife.
O Dossiê apresenta uma diversidade de manobras referentes aos toques. Entre elas, destacam-se a “guerra”, o
“baião”, o “perré” e a “macumba do índio”. Cada toque tem correspondência com um conjunto de manobras, que
podem variar conforme o ritmo definido no toque da preaca/flecha.
As manobras acontecem dentro de uma estrutura coreográfica chamada cordão, organizado em duas fileiras de
caboclos e caboclas, que se movem num mesmo sentido. Esse deslocamento ocorre de forma diferenciada nos
ensaios, em que há a movimentação das duas fileiras de uma extremidade à outra da rua (ida e vinda), quando
simultaneamente ocorrem o deslocamento no cordão e as manobras.
Durante o toque “guerra” são puxados alguns pontos de Caboclo, pequenos versos que contam as qualidades
e proezas do Caboclo que nomeia a Agremiação. O canto desses versos é fundamental para a continuidade do
entusiasmo e a participação dos brincantes.
Como em outras expressões da cultura popular, a transmissão de saberes está atrelada à observação e à prática,
orientada pela transmissão oral de conhecimentos dos mais antigos, cujos encontros com os jovens se iniciam no
segundo semestre e vão até o período do Carnaval.
Quanto à área de ocorrência a pesquisa identificou referências sobre a existência de grupos em Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte (Município de Ceará-Mirim), Alagoas e Minas Gerais (Montes Claros, Belo Horizonte,
Serro, Diamantina e Araponga) e até um grupo na Ilha de Itaparica (BA).
Mas é indiscutível a concentração de Caboclinho na região metropolitana de Recife e na Zona da Mata Norte
Pernambucana, onde foram registrados mais de 70 grupos.
Para os pesquisadores do INRC, a maior concentração na Zona da Mata Norte de Pernambuco estaria associada à
presença dos antigos aldeamentos indígenas, nas regiões de Recife e Olinda originados do século XVII e mantidos
em atividade até meados do século XIX.
Fato que explicaria “a expressiva presença de práticas culturais como o culto da Jurema e a presença marcante
da figura do caboclo na cultura popular – Caboclo de Lança, do Maracatu Rural, Caboclo de Ourubá, do Cavalo-marinho e a “cabocaria”, dos caboclinhos” (Dossiê, 2012, p. 14).
O Dossiê aponta semelhanças entre as Loas entoadas por grupos de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, o que
se apresenta como mais um elemento de aproximação desses grupos, para além da denominação.
Para definir uma possível área de ocorrência do Caboclinho, é necessário considerar que as fronteiras culturais são
fluidas e transmitem para além das fronteiras geopolíticas definidas pelo Estado.
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expandido de Olinda com os territórios onde existem agremiações e grupos de Caboclinho, é igualmente possível
cruzar a abrangência do bem cultural aos territórios de ocorrência dos encontros épico-culturais e a própria

LIVRO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO

Assim como é possível cruzar os dados da presença de aldeamentos indígenas nos séculos passados no território

mestiçagem dessas populações, envolvendo a região Nordeste.
A identidade do Caboclinho, apontada no texto como composta de uma “sonoridade única, por uma dança e por
uma indumentária não menos singulares, por um conjunto de práticas e saberes, os quais são parte central de
um complexo semiótico, no qual arte, celebração e religiosidade caminham juntas” (Dossiê, 2012, p. 11), fornece
indicativos de como podemos pensar a ocorrência do bem.
Considerando que a pesquisa de campo e o levantamento bibliográfico do Dossiê apontaram a concentração dessa
manifestação cultural no Estado de Pernambuco, sugere-se que o recorte de ocorrência do bem cultural inclua os
Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, tendo como referência para o Registro, a região
metropolitana de Recife e a Zona da Mata Norte de Pernambuco.
Já a relação dos grupos de Caboclinho com o Carnaval pode ser observada sob duas perspectivas, sendo uma
referente ao processo burocrático do Carnaval, institucionalizado nos concursos e nos recursos financeiros derivados;
e outra, sob a ótica de subversão e celebração que o período carnavalesco promove.
A pesquisa identificou crescente influência do Concurso de Agremiações Carnavalescas do Recife, com mais
intimidade a partir dos anos 1990, sobre os processos de produção, ensaios e apresentações dos grupos, tanto da
capital quanto da região da Zona da Mata Norte.
Essa influência é impulsionada pelas subvenções oferecidas pelos poderes públicos e se expressa nos valores dos
prêmios oferecidos aos grupos melhor classificados no concurso e nos cachês pagos durante as apresentações
públicas que acontecem no período do Carnaval em diferentes espaços da cidade.
No entanto, a relação das agremiações de Caboclinhos com o Carnaval é muito anterior à institucionalização do
concurso e data do período seguinte à Proclamação da República.
As datas de fundação dos grupos são um indicativo importante para refletir sobre a organização de classes populares
num período pós-abolição. Vicente da Silva (2012) localiza no tempo dos grupos mais antigos e suas fundações: Tribo
Caboclinho Canidé, do Recife, tem sua fundação em 1897, mesmo ano da Tribo de Caboclinhos Carijós. A Tribo
de Caboclinhos Taperaguases data de 1916; o Caboclo Tupy veio a público no ano de 1933; a Tribo de Caboclinho
Tabajaras iniciou apresentações em 1956; e a Tribo de Caboclinhos Tapirapés, fundada em 1957. Em Goiana é possível
observar a dinâmica de constituição de grupos: Cahetés, fundado em 1904, o Canindé de Goyana, em 1971, a Índio
Tabajara, datada em 1975, Tupynambá, fundado em 1989, a União Sete Flexas de Goiana em 1991, o Tapuia Canindé
de Goiana em 2002, Carijó, 2007, o Itaquara de 2008, mesmo ano do Potiguares, e o Caripós em 2009.
No aspecto religioso, é preciso considerar que as religiões afro-indígenas brasileiras foram, até meados dos anos
1970, duramente perseguidas e reprimidas em suas manifestações. Se tomarmos o Carnaval como momento de
“suspensão” temporária da ordem social e de permissividade concedida pelo poder público a outras formas de
expressão identitária, é possível afirmar que esses indivíduos tenham encontrado no espaço da rua, na expressão
carnavalesca, uma forma de demonstrar seus valores e reforçar aspectos da memória e da ancestralidade dos
caboclos nordestinos.
Assim como o Carnaval pode ter sido o espaço de permanência e resistência e reprodução cultural ao longo
do século, hoje ele tem um papel discutível, ao inserir o fator econômico como eixo de organização, controle e
reprodução dessa forma de expressão, induzindo a homogeneização e a padronização das performances e da
estética dos grupos.
Além disso, pela intervenção econômica do turismo e pela ausência de outras perspectivas de sobrevivência e de
modos de produção nas regiões pesquisadas, o Carnaval do Recife tem difundido valores de forma hegemônica
sobre outras regiões de Pernambuco.
Os desfiles não deixam de ser também uma forma bastante particular de celebração religiosa e de ligação com o
sagrado para muitos destes grupos. Muitas vezes, consideram-se que não são as agremiações que estão disputando
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um título de vencedor do Carnaval e recursos extras para a agremiação, mas caboclos e tribos ligados ao mundo dos
encantados, que estão guerreando entre si.
O concurso, dessa forma, apesar de todas as suas polêmicas e contradições, representa um importante microcosmo
do Carnaval, por meio do qual é possível compreender os diversos sentidos e a complexidade ligados ao universo
dessa manifestação (Dossiê, 2012, p. 126).
Os dirigentes das Agremiações, para financiar a produção visando ao Carnaval, muitas vezes contraem dívidas com
agiotas para a compra dos insumos e matérias-primas, uma vez que os subsídios públicos só ficam disponíveis na
véspera do Carnaval, podendo mesmo chegar somente após o encerramento dele.
A relação com o Carnaval é tão estruturante para os Caboclinhos que, passado o período carnavalesco, os dirigentes
guardam os adereços e fantasias para, em seguida, reformá-los, aprimorando as peças para o ano seguinte.
No que tange à religiosidade e ao fundamento dos “Caboclos”, o texto do Dossiê mapeia diversas abordagens sobre
a origem e a continuidade dos Caboclinhos. Numa tentativa de evitar a reificação de bens culturais associados ao
mito das três raças e reproduzir um discurso do Patrimônio Cultural que reforça uma suposta “pureza” étnica, é
preciso destacar a centralidade da figura do “caboclo” dentro dessa expressão cultural.
Roger Bastide, em O folclore mágico do Nordeste, procura elaborar uma primeira sociologia do Caboclinho,
afirmando sua vinculação à catequização dos índios pelos jesuítas, mas relacionando sua continuidade e sua
reprodução às antigas corporações de trabalhadores.
Com o fim da escravidão e a migração dos negros para a cidade, houve uma alteração na composição étnica desses
territórios. Bastide acredita que os africanos criaram estratégias para ascender socialmente, aproximando-se do
mundo dos índios, uma vez que estariam, desde o período colonial, abaixo destes na estrutura social.
“É assim que deve ter se processado a entrada dos africanos nas danças indígenas. A meu ver, os caboclinhos do
Carnaval não são mais do que as antigas danças corporativas, que sobreviveram ao desaparecimento das corporações
e procuraram um novo quadro social para se inscreverem” (BASTIDE, 1945, p. 200 apud Dossiê, 2012, p. 35).
A argumentação da influência afro-brasileira no Caboclinho tem origem na intensa vinculação dos seus detentores
e dos símbolos ao universo religioso de matrizes afro-indígenas, sintetizada no culto da Jurema sagrada.
A religiosidade se revela, também, nas agremiações; o nome da entidade “caboclo” nomeia o grupo, como o 7
Flexas, o Canindé e o Carijós. A relação é tão intensa entre o caboclo/entidade e o caboclo/personagem, que as
fronteiras entre eles se dispersam muitas vezes: há ocasiões em que o caboclo incorpora durante as apresentações
rompendo essa fronteira. “É, principalmente, na Caçada do Bode, em que essas duas dimensões se tornam uma só”
(Dossiê, 2012, p. 67).
Embora seja crescente a presença da Umbanda e do Candomblé na região da Mata Norte, o que pode ser observado
em todas as tribos de caboclinhos é a sua ligação com a Jurema e com o Catolicismo. A Jurema dialoga com os
Orixás e mantém a sua relação tradicional com os rituais católicos.
No culto da Jurema as comunicações entre os caboclos e os juremeiros são realizadas em idioma comum, nativo,
carregado de expressões idiomáticas, mas de fácil entendimento. Em Nova Goiana são várias casas de Jurema, onde
os grupos se socializam, trocam informações e cultuam os espíritos e as entidades.
A Jurema compõe-se como uma religião pautada na experiência subjetiva da possessão, estruturada por entidades
da categoria dos “caboclos”, divididos em índios, sertanejos, boiadeiros e aqueles que simplesmente viveram nas
matas; há ainda os personagens encantados, os mestres, as mestras e os exus. “Em muitos casos esses mestres
foram figuras históricas dentro da História do Brasil, como o Mestre Corisco que em vida compôs o grupo de
Lampião e Malunguinho, líder do Quilombo do Catucá” (RODRIGUES, 2014, p. 95).
Ainda sobre a dimensão sagrada que orienta os grupos, tanto o Dossiê quanto o INRC reforçam a centralidade que
o rito da Caçada do Bode tem para os Caboclinhos da Zona da Mata Norte como atividade de início do Carnaval.
Nesse sentido, ela pode ser entendida como uma oferenda dos grupos para as entidades espirituais as quais os
detentores se conectam. Essas entidades, associadas à ancestralidade da terra, estão estreitamente vinculadas ao
culto da Jurema, pertencendo, em sua maioria, à categoria espiritual dos “caboclos”.
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A Caçada do Bode foi identificada no INRC como uma celebração praticada, exclusivamente, pelos 11 grupos
de Goiana (PE), na madrugada do sábado para o domingo de Carnaval. Ela compõe uma parte do drama dos
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Caboclinhos; que se desenvolve como um cortejo pelas ruas de Goiana (PE), onde os participantes seguem dançando,
ao som da música.
Além do aspecto dramático e festivo do ritual, e apesar da celebração se assemelhar a uma festa meramente
profana, a Caçada do Bode é fundamentalmente religiosa e integra o aspecto sagrado desses grupos. É um ritual
praticado na região há mais de meio século, de acordo com os registros de brincantes mais antigos.
No que concerne à imprescindível elaboração das salvaguardas e diretrizes para ação de promoção da sustentabilidade
do bem cultural, três problemas foram identificados como comuns à maioria dos grupos de Caboclinho e estão
relacionados à produção do Carnaval, que ao longo dos últimos anos têm influenciado a padronização e a estetização
dos grupos.
Primeiro vem a questão da sede dos grupos: poucos possuem sede própria para a realização dos ensaios e o
acondicionamento das indumentárias e aqueles que possuem sede, geralmente, estão em espaços anexos às casas
dos dirigentes dos grupos.
Em seguida a dos recursos financeiros: muitos se endividam com empréstimos, enquanto os valores repassados pelo
poder público nunca cobrem todas as despesas, ficando o excedente ao encargo de dirigentes e membros do grupo,
que dedicam tempo e trabalho na produção dos adereços e indumentárias.
E finalmente a dificuldade das matérias-primas: cada vez mais luxuosas e que respondem a quesitos de julgamento
no concurso das Agremiações Carnavalescas do Recife. São de alto custo de aquisição (especialmente as penas para
confecção dos cocares), encarecendo a produção e agravando seu endividamento.
O Concurso das Agremiações exige que os grupos se tornem pessoas jurídicas para receber a subvenção financeira;
pois para tanto é necessário disputar o Concurso. Essa subvenção é, na maioria das vezes, o único apoio para pagar
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as despesas com o Carnaval, e o atraso na liberação dos recursos traz sérios problemas para os dirigentes, que
acabam endividados, reféns da agiotagem e da burocracia.
Além das questões relacionadas à produção do bem cultural, a região da Zona da Mata Norte também enfrenta a
precariedade dos recursos naturais, bem como a ausência dos serviços básicos de saúde, educação e saneamento.
Com a crescente urbanização e os problemas agravados na zona rural, observa-se a crescente migração dos
trabalhadores da área rural para as sedes dos grandes municípios, que, por sua vez, encontram-se cercados de
favelas, apresentando péssimas condições de vida e altos índices de violência.
A concentração de grupos de Caboclinho na cidade de Goiana fez com que o município passasse, há alguns anos,
a ostentar o título de “Terra dos Caboclinhos”. Na cidade acontecem dois eventos importantes para as agremiações,
um no mês de maio, promovido pela Associação de Caboclinhos e Índios de Pernambuco, e outro no domingo de
Carnaval, organizado por um produtor local. Ambos são apoiados pelo Governo do Estado, através da Fundarpe, o
que indica bom nível de comprometimento dos poderes locais com a manifestação (Dossiê, 2012, p. 62).
Neste sentido foram estabelecidos os subsídios para a construção do Plano de Salvaguarda do Caboclinho.
As recomendações, sistematizadas a partir das demandas levantadas em campo, referem-se principalmente à
valorização dos detentores e à promoção da sustentabilidade dos grupos, estruturas fundamentais para produção
e reprodução do bem cultural.
Assim, em grande medida, demandam-se a criação de apresentações além do período carnavalesco (o que evitaria
a arrecadação financeira sazonal e baixa); e a transmissão de conhecimentos para os mais jovens.
Apesar do estímulo oferecido pelos poderes públicos, as receitas obtidas não são capazes de assegurar a
sustentabilidade dos grupos e nem como alternativa de manutenção para seus dirigentes (em razão dos altos custos
da produção).
Observa-se que a manutenção de muitos caboclinhos se deve à dedicação e ao investimento pessoal e financeiro
dos seus dirigentes, além da contribuição de tempo e trabalho de seus integrantes.
Além da escassez de recursos financeiros, existe a desgastante preocupação dos detentores com relação à burocracia
e à morosidade dos pagamentos por parte dos órgãos públicos.
Como proposta para a continuidade e a sustentabilidade do bem cultural, o texto do Dossiê expõe algumas propostas
de ações de fomento para a salvaguarda do Caboclinho, em duas frentes: uma que investe na manutenção material
dos grupos; e outra que se refere à transmissão e à continuidade do bem cultural – ambas trazendo o protagonismo
dos grupos como o motor da salvaguarda. São elas:
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1.

Criar Comissão Técnica, com representantes da Prefeitura do Recife, do Governo do Estado e da Universidade
Federal de Pernambuco, do Iphan, além de representantes da sociedade civil e das agremiações de Caboclinho,
para dialogar sobre o papel dos governos na continuidade, na manutenção e na valorização das agremiações
de Caboclinho;

2.

O Concurso das Agremiações de Carnaval precisa ser reavaliado, em face de sua influência na dinâmica dos
grupos e das mudanças ocorridas nos últimos anos, considerando o respeito à diversidade, aos valores e à
singularidade de cada grupo;

3.

Discutir uma forma das instituições públicas subsidiarem a construção de sedes para as agremiações de
caboclinhos;

4.

Fomentar espaços onde os saberes do Caboclinho sejam transmitidos dentro das próprias comunidades,
em condições adequadas de ensino e aprendizagem, ensejando resultados positivos, para as comunidades
e para as agremiações, desse modo, contribuindo para a continuidade do bem; e para a valorização dos
protagonistas que irão ministrar oficinas e para assegurar a difusão do conhecimento sobre a cultura e a
história do Caboclinho; entre outros;

5.

Criar um programa de reconhecimento e valorização dos mestres do Caboclinho, que dedicaram suas vidas a
este bem cultural;

Criação de um portal on-line, a ser amplamente divulgado entre as agremiações, como um espaço interativo,
para troca de experiência entre os membros dos caboclinhos; para ampliar a comunicação entre eles; e dirimir
dúvidas sobre questões relacionadas a pagamentos, subvenções e editais públicos, entre outros;

7.

Criação de um fórum permanente do Caboclinho.
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6.

Essas são as recomendações gerais que servem como um ponto de partida para que as ações ou o Plano de
Salvaguarda possam ser construídos. Neste sentido, sendo o bem cultural registrado, o Iphan deverá discutir
com a comunidade os encaminhamentos para as ações de apoio e fomento à luz do Termo de Referência para a
Salvaguarda de Bem Registrado – publicado por meio da Portaria Iphan no 299/2015.
O processo de elevação do Caboclinho à condição de Patrimônio Cultural, para além do reconhecimento de uma
referência cultural e de suas contribuições para a formação da memória e da identidade nacional, deve caminhar na
perspectiva de construção de uma parceria efetiva entre Estado e a sociedade civil, promovendo, ao mesmo tempo,
a continuidade e a divulgação dessa forma de expressão.
Trata-se, portanto, de construir políticas públicas efetivas de fomento e sustentabilidade do bem cultural através da
valorização dos grupos, material e imaterialmente, promovendo a superação do desconhecimento e dos preconceitos
sobre eles, ainda presentes na sociedade.
Assim é que, no curto período de 15 meses, esses profissionais foram responsáveis pela coleta de centenas de depoimentos
cuidadosamente registrados nos modelos de ficha do INRC; e foram ao encontro da história dessa cultura. Aquela história
que brota da infinidade de vozes, dos testemunhos apaixonados dos protagonistas e seus pares, assim como de adeptos e
simpatizantes, mestres, compositores, brincantes, dançarinos, músicos percussionistas, intérpretes e coreógrafos. E também
do que está nos livros, dissertações e teses acadêmicas e demais artigos e textos já publicados sobre o assunto.
Todo este trabalho ensejou detalhadas identificação e descrição de elementos, como o cortejo e seus personagens, a
musicalidade, os instrumentos musicais e as formas de sua fabricação, as toadas e loas, a transmissão do conhecimento, os
processos de ensino e aprendizagem, a relação com o sagrado, a participação no Carnaval e os desfiles, a performance; a
caracterização atual, fatores históricos e lugares considerados simbólicos por seus protagonistas; as questões patrimoniais;
as relações com o mercado cultural e finalmente as salvaguardas. Um estudo verdadeiramente completo.
E finalmente, do ponto de vista jurídico, o processo foi encaminhado à Procuradoria Federal em 18 de outubro de 2016, em
que a procuradora Genésia Marta Alves Camelo elabora o excelente Parecer de no 346/2016-PF/Iphan/Sede e em 31 páginas
analisa e sumariza todo o seu teor para atestar que: “Assim, diante dos dados coligidos nesse processo, verifica-se que o
mesmo encontra-se devidamente instruído, devendo-se prosseguir nos demais trâmites necessários à inscrição do Registro
do Caboclinho, no Livro das Formas de Expressão”.
Em 21 de outubro de 2016, o Procurador-chefe do Iphan, Heliomar Alencar de Oliveira, apôs o seu “De acordo” e o
encaminhou à Presidência, seguindo-se a competente publicação dos avisos no Diário Oficial da União.
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 é
mais um ótimo 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.
O que se constata é que a pesquisa desta forma de expressão, o decifrar de seus rituais, modos e tradições, também nos
permite cada vez mais 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 gênese da sociedade contemporânea.
E também que o Caboclinho não só se revela como repositório de conceitos disponíveis ao melhor entendimento de nossa
história, mas como arquivo vivo, em que os estudiosos podem ler os signos que traduzem as origens de nossa gente e a
imensa parcela de contribuição que lhes coube à construção do país.
Felizmente o que temos em mãos é o verdadeiro privilégio de conhecer e avaliar os méritos do Patrimônio Cultural que,
através do Caboclinho, pulsa vivo no cotidiano destas comunidades. E admirar a rica diversidade carregada de múltiplas
expressões. Estes aspectos foram brilhantemente abordados pelos especialistas em seus respectivos depoimentos e textos
que constam dos autos deste processo.
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Repito aqui a avaliação que havia feito no caso do Maracatu Nação que também tive o privilégio de relatar em 2014:
Os estudos do Caboclinho e a busca de suas origens permitem-nos também lançar outro olhar sobre a evolução social
do próprio estado brasileiro. É 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 reproduziu de norte a sul do
país nos tempos da colônia e império, originando uma forte concentração das riquezas e produzindo as grandes levas
de excluídos. Aspectos que até hoje se reproduzem, afligem e depreciam a imagem da sociedade nacional.
Não posso deixar de renovar aqui a minha profissão de fé no ofício que desempenhamos neste Conselho:
O ato de proteção, que está implícito na figura do Registro, vai muito além do que sugere a formalidade 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.1
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 a sua proteção e, ao assim proceder, estamos
cumprindo nossa obrigação constitucional que é a de defender a cultura do país.
O Caboclinho é uma manifestação histórica advinda dos povos indígenas, mas também não é a única. Por suas raízes
etnográficas possui grande capacidade dialógica com o resto do país e vasos comunicantes com outras manifestações,
festejos e folguedos populares que igualmente estão relacionados a estas estruturas, presentes em vários estados brasileiros.
No entanto, o que se torna mais instigante e valioso neste caso é que o Caboclinho difere das demais manifestações pela
sua natureza calcada muito fortemente nas tradições indígenas. E, portanto, difere das demais manifestações irmãs aqui
citadas, todas elas predominantemente marcadas pela ancestralidade cultural e religiosa de origem africana.
Portanto me parece evidente em tudo que as pesquisas revelam e que se pode constatar, neste rico manancial de informações,
que as fortes ligações entre aquilo que se pode entender de forma simplificada com a aparência de uma brincadeira e
manifestação carnavalesca, na verdade, está eivado com profundas manifestações religiosas populares e cultos sagrados.
No caso verifica-se a inquestionável presença do culto à Jurema, funcionando como um verdadeiro elemento de proteção
por seus poderes de natureza mágica e anímica, dando sustentação e protegendo a brincadeira e seus praticantes e ao
mesmo tempo se perpetuando através dela.
Aqui também o fato de se apresentarem durante muito tempo de forma velada se revela como estratégia de sobrevivência
por detrás da manifestação. Portanto pode-se inferir que se trata de um bem cuja origem antecede a presença e a influência
cultural do colonizador europeu em nosso solo assim como antecede à presença das culturas de origem africana trazidas
pelos escravos somente a partir do século XVII.
O fato é que, passar do tempo, uma tradição cultural de origem indígena em nosso território, inicialmente discriminada e
reprimida por preconceitos e perseguições, sobreviveu por sua própria imanência e tornou-se expressão de força e otimismo.
Esta é, pois, mais uma história que não deixa dúvidas, 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 desta arte.
E como reza um dos grandes mestres da arte:
Rodeia, rodeia, meus caboclinhos!
Salve os poderes sagrados.
Vamos entrar em campo de batalha.
Com este poder divino,
Nós seremos vencedores!

1. ANDRÈS, Luiz Phelipe. In p. 8 do Parecer sobre o “Terreiro Casa das Minas, de São Luís, Estado do Maranhão”. Processo no 1.464-T00, em 17/08/2002.
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Acervos como o do Caboclinho, por se constituírem em importante foco de resistência da cultura legitimamente nacional,
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, devendo ser reconhecidos como uma das mais notáveis das manifestações que representam nossa
herança cultural.

Foto:
Felipe Peres, 2012.

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

Brasília, em 24 de novembro de 2016
Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrès
Conselheiro do Conselho Consultivo do Iphan
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TRADIÇÕES DOCEIRAS NA REGIÃO DE PELOTAS E
PELOTAS ANTIGA: MORRO REDONDO, ITURUÇU,
CAPÃO DO LEÃO E ARROIO DO PADRE
PARECER TÉCNICO

INTRODUÇÃO

E

ste Parecer conclusivo diz respeito à análise do resultado da Instrução técnica do Processo no 01450.016835/200992, relativo à solicitação de Registro da Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas (Arroio do Padre, Capão do Leão,
Morro Redondo, Turuçu/RS) como Patrimônio Cultural do Brasil, aberto em 29 de dezembro de 2009. A solicitação
de reconhecimento, bem como a documentação sobre o bem cultural, foi encaminhada à Presidência deste Instituto pela
Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL). Foram enviadas, com a solicitação de Registro, as declarações de anuência
assinadas pelos colaboradores do INRC e por diversas instituições públicas e privadas da cidade de Pelotas (RS), assim como
o abaixo-assinado da Cooperativa das Doceiras de Pelotas. Também consta no processo o abaixo-assinado reivindicando o
reconhecimento de Pelotas como a Capital Nacional do Doce.
O corpo do processo, dividido em dois volumes, está constituído pelo requerimento de Registro; pelos documentos de
endosso acima mencionados; pela Nota Técnica no 021/10 – Coreg/DPI/Iphan, com considerações deste Departamento sobre
o pedido de Registro; e pela Memória da 17a reunião da Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial; além das correspondências
referentes ao acompanhamento técnico do Iphan. Os demais documentos e publicações, reunidos ou produzidos pela
pesquisa, em diferentes suportes, constituem os seguintes anexos e apensos do processo:
> INRC Produção de Doces Tradicionais de Pelotas em dois volumes; incluindo cinco exemplares do CD multimídia
do INRC;
> Monograﬁa Nós cultuamos todas as doçuras: contribuição negra para a tradição doceira de Pelotas, de Marília
Floôr Kosby (58 p.);
> Dossiê de Registro: A Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas (Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro
Redondo e Turuçu);
> DVD – INRC Produção de doces tradicionais pelotenses (DVD com vídeo curto e longo).
A intenção do presente documento é avaliar, de maneira conclusiva, a etapa ﬁnal de instrução do processo de Registro
da Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas, cujo objeto foi inicialmente denominado Produção de Doces Tradicionais
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Pelotenses. As informações contidas neste Parecer estão calcadas principalmente no Dossiê de Registro da Região Doceira
de Pelotas e Antiga Pelotas (Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro Redondo e Turuçu), elaborado por equipe composta
pela Técnica da Superintendência do Iphan no Rio Grande do Sul, Beatriz Muniz Freire, pela Profa Flávia Rieth, coordenadora

Foto da esquerda e
acima: Tiago Lemões da
Silva, 2007.

da equipe da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), e pelos colaboradores do INRC Fábio Vergara Cerqueira, Maria Letícia
Mazzuchi Ferreira, Marília Flôor Kosby e Tiago Lemões da Silva.
Por considerarmos que o conhecimento sobre a Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas se encontra bem descrito no
processo, atendendo assim aos requisitos para o Registro como Bem Cultural de Natureza Imaterial, 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, passamos à análise do
Dossiê produzido ao ﬁnal da Instrução técnica.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE INSTRUÇÃO PARA O REGISTRO
O pedido de Registro da Produção de Doces Tradicionais Pelotenses resultou do interesse da Câmara de Dirigentes Lojistas
de Pelotas (CDL) e da Secretaria de Cultura de Pelotas em promover e valorizar a produção de doces como referência cultural
da região. Naquele contexto, em uma articulação com o Iphan, o Programa Monumenta e a Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), foi possível realizar um inventário que buscou documentar a trajetória do bem cultural, sua ocorrência e os sentidos
a ele atribuídos pelos detentores. O Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) Produção de Doces Tradicionais
Pelotenses, realizado no período de 2006 a 2008, ﬁcou a cargo do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e
Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), e o produto dessa extensa pesquisa foi a ampliação do conhecimento
sobre a dinâmica sociocultural em que as tradições doceiras se construíram, se transmitiram e se ressigniﬁcaram na região
de Pelotas e Antiga Pelotas.
O pedido de Registro, embasado pelo INRC, foi considerado pertinente pela Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial em sua
17a Reunião. O objeto de reconhecimento foi redeﬁnido e teve sua denominação alterada para a Região Doceira de Pelotas.
A decisão dos Conselheiros Membros da Câmara Setorial foi fruto da reﬂexão sugerida pela área técnica do Departamento
de Patrimônio Imaterial (DPI), no mesmo sentido da conclusão do INRC, que enxergou um complexo cultural da atividade
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doceira, e não somente um modo de fazer tradicional, que se situa em uma área geográﬁca marcada por processos sociais
intrinsecamente ligados à conﬁguração territorial. Assim, o enfoque passou para o lugar no qual os saberes e modos de
fazer das tradições dos doces se constituíram, assumindo signiﬁcados partilhados pelas comunidades doceiras que vêm
sendo transmitidos e atualizados.
Com essa redeﬁnição do objeto, a equipe da Superintendência do Iphan/RS coordenou a Instrução técnica do Processo,
que resultou no Dossiê de Registro ora analisado. O documento explica, de modo claro e bem fundamentado, a relação dos
saberes e práticas culturais associados à produção, à circulação e ao consumo do doce com a organização sociogeográﬁca
da Antiga Pelotas.

O OBJETO DE REGISTRO
O processo de Registro da Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas refere-se ao reconhecimento, como Patrimônio
Cultural do Brasil, do lugar conhecido como “terra do doce”, no qual se ﬁrmaram duas tradições de doces surgidas no
século XIX: a de doces ﬁnos e a de doces coloniais. Trata-se da região localizada na porção sul do Estado do Rio Grande do
Sul, na área de Encosta do Planalto Sul Rio-grandense.
A Região Doceira abrange o atual Município de Pelotas – território que corresponde à região onde se formou o núcleo
charqueador1 – e outros quatro municípios (Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro Redondo e Turuçu) que também
formavam o que hoje se denomina Antiga Pelotas. Esse recorte territorial não pretende limitar a somente essas localidades
à produção e à reprodução cultural das tradições de doces dessa Região Doceira; mas corresponde ao sítio identiﬁcado no
INRC como área de concentração de grande parte das famílias doceiras e das áreas que integram a trajetória de doceiras
e doceiros que participaram do inventário.2 Trataremos da perspectiva de ampliação da identiﬁcação de detentores, e
possivelmente de localidades, na seção referente às ações de apoio e fomento para a salvaguarda.
1. O núcleo charqueador pelotense foi organizado em fins do século XVIII às margens do Canal de São Gonçalo, em região que foi bastante disputada com a
Espanha. A produção de charque liderou as exportações das capitanias do sul, tendo seu apogeu no século XIX, devido à relação estreita com o abastecimento
de alimento do sistema escravagista, em que o charque era o principal alimento da população escrava.
2. Cf. Dossiê, p. 40.
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o breve panorama histórico da Região Doceira, que contextualiza a presença do doce na região charqueadora e explica
como as tradições de doces ﬁnos e coloniais se relacionam com os grupos étnicos e sociais que formaram a sociedade local.
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Alguns aspectos geomorfológicos do território também são mencionados no Dossiê, sendo parte signiﬁcativa do documento

A ocorrência das tradições doceiras na região de Pelotas e Antiga Pelotas remonta à chegada, à Região Sul, do açúcar
produzido no Nordeste por meio das trocas que resultavam da exportação do charque. Mesmo não sendo produto daquela
geograﬁa, o açúcar se associou fortemente aos costumes trazidos pelos imigrantes portugueses que se estabeleceram
dentro dos casarões da elite local, gerando uma arte doceira que se complementava à riqueza baseada no sal, matériaprima fundamental para desidratar a carne abatida em larga escala.
As charqueadas eram um complexo de espaços e ediﬁcações que se distribuíam em grandes propriedades pela região,
sendo a cidade de Pelotas o local de residência das famílias enriquecidas pela exportação do charque. Já a Serra dos Tapes
tornou-se a área de produção acessória para a manutenção da unidade charqueadora: lá se praticava a agricultura para
autoconsumo e a extração de madeira para uso como combustível das caldeiras e como matéria-prima para os serviços
de carpintaria e marcenaria. Posteriormente, essas chácaras na região serrana foram divididas em pequenas propriedades,
ﬁcando conhecidas como as colônias de imigrantes europeus.
As duas paisagens naturais, a de planície e a serrana, se entrelaçam com as tradições de doces que passaram a caracterizar
a Região Doceira:
Nas terras planas, ocupadas sobretudo por portugueses, luso-brasileiros, africanos e descendentes de africanos
escravizados, com atividades pastoris e a indústria do charque, desenvolvidas em grandes propriedades, surgiu a
tradição de doces ﬁnos. Nas terras altas, na chamada Serra dos Tapes, ocupadas por imigrantes europeus de diversas
origens, com atividade agrícola, em especial a horticultura e a fruticultura, em regime de pequenas propriedades,
surgiu a tradição de doces coloniais (Dossiê, p. 42-43).
O termo “geograﬁa do doce”, apresentado pelo INRC, é também usado no Dossiê para destacar o viés identitário exercido
pelas tradições doceiras na região. Os doces ﬁnos e coloniais são resultado de um longo processo de transmissão e de
criatividade, circulando nas reuniões familiares, festas e cerimônias ou mesmo trocados entre vizinhos, sendo consumidos a
partir de signiﬁcados partilhados sobre sabores, consistências, tamanhos e maneiras de comer dentro das famílias, com os
pares, ou nas novas relações comerciais com a clientela. Tradições estas que se vinculam completamente àquele território,
nas singularidades que intercruzam o rural e o urbano da Região Doceira.
O vínculo com o espaço está presente na memória coletiva dos grupos, evocando as tensões do passado de escravidão e de
imigração, mas também as interações harmoniosas nas quais os doces tinham papel fundamental. Espaço onde práticas
culturais se conﬁguravam mediante o intercâmbio entre a cidade e o campo, com o fornecimento dos ingredientes das
receitas, seja por meio da produção de matérias-primas, como os ovos e as frutas oriundas das colônias, ou pelas trocas
comerciais que se originaram com a opulência das charqueadas, a exemplo da importação do açúcar, das amêndoas e
das nozes.
O doce também é responsável pela paisagem da Região Doceira: no legado do investimento em urbanização na cidade de
Pelotas e suas ediﬁcações em estilo eclético, no interior das quais os doces de bandeja se misturavam ao anseio civilizatório
da elite charqueadora; mas também nos pomares e nos pastos que se somam às ediﬁcações menos suntuosas das colônias de
imigrantes, marcadas pelas cores e aromas das frutas da safra; e até mesmo nas ediﬁcações abandonadas que rememoram
o período de abundância das fábricas artesanais de compotas e conservas.
Trata-se, desse modo, de um território de intercruzamento de grupos multiculturais em que se reiteram e transformam
saberes de tão diversas procedências. A Região Doceira abarca, portanto, tradições de doces que se formaram não só pela
mão portuguesa, mas também pelas mãos dos grupos africanos, alemães, pomeranos, franceses, espanhóis e de outras
nacionalidades, e dos seus descendentes, que aﬁrmaram as suas diferenças étnicas, mas também estabeleceram vínculos
sociais por meio do doce.
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SOBRE O BEM CULTURAL
Bem-casado, marmelada, quindim, pessegada, ninho, camafeu, ﬁgo em calda, amanteigado, ameixa recheada, abóbora
cristalizada, bolo de noiva e tantos outros doces compõem o rico e diverso repertório das duas tradições doceiras da região
que é objeto de Registro. Isso se deve ao fato de que, mesmo sem uma relação óbvia com a geograﬁa local, o açúcar se
tornou um componente indispensável das práticas culturais que caracterizam a Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas
desde o século XIX.
Nesse espaço, memória e identidade marcam as atividades associadas à produção, à circulação e ao consumo do doce: na
interação com a natureza, nos ritos de comensalidade e sociabilidade, nas relações de gênero, entre outros domínios da
vida social. São práticas culturais coletivas que remetem a um passado compartilhado por diversos grupos étnicos e sociais.
Na origem, como produto do intercâmbio açúcar-charque, o doce era resultado de uma transformação de ingredientes feita
pelas mucamas e sinhás, ganhando tamanha qualidade que foram considerados, pelo sociólogo pernambucano Gilberto
Freyre, “às vezes até melhores do que os doces do Nordeste”.3 Também chamados de doces de bandeja os doces ﬁnos eram
um elemento de sociabilidade e peça importante no modelo de reﬁnamento das famílias ricas de Pelotas, servidos em meio
a saraus, jantares, casamentos e batizados. Não só saborosos, mas bonitos, os doces ﬁnos se associavam à tradição doceira
portuguesa, a exemplo do camafeu, do pastel de Santa Clara ou da fatia de Braga.
Já a tradição de doces coloniais surgiu como empreendimento familiar nas pequenas propriedades dos colonos europeus
que chegaram a partir da segunda metade do século XIX. Alemães, pomeranos, italianos, franceses e espanhóis, entre
outros, esses imigrantes se dedicaram à agricultura, à suinocultura e à avicultura para fornecer alimento à população em
expansão de Pelotas. Os doces coloniais eram produzidos na safra das frutas e, inicialmente, serviam ao consumo familiar.
Compotas, doces de massa, passas e cristalizados eram as formas como os colonos reproduziam ou recriavam receitas
dos antepassados. No novo contexto, os modos de fazer trazidos da terra natal tinham que se adaptar às variedades de
frutíferas e aos recursos locais.
Os doces ﬁnos constituem, na atualidade, importante elemento da economia local, participando de uma rede que envolve
fornecedores, doceiras domésticas, lojas de distribuição e consumidores. A doceira que produz doces no ambiente familiar,
de modo artesanal, atualmente atende, na maior parte, as encomendas ﬁxas de doçarias, enquanto cresce o número de
pequenas unidades produtivas com estrutura semi-industrial, contando com pequeno grupo de funcionários. Há também
doceiras e doceiros que atuam no ramo empresarial, na maior parte sem se envolver diretamente com a feitura dos doces,
concentrando-se no gerenciamento da atividade.
Os doces coloniais continuam sendo produzidos de maneira artesanal por famílias ou pequenas manufaturas domésticas
na área rural, que fabricam não só por necessidades econômicas, mas também pelo interesse dessas famílias em preservar
o modo de fazer tradicional, mantendo o uso de artefatos e de técnicas de elaboração dos doces que aprenderam com os
seus antepassados.
O protagonismo das mulheres doceiras é predominante na perpetuação das tradições doceiras, as quais sempre
estabeleceram relações de trocas de saberes, no espaço privado, entre avós, mães, netas e outras parentes indiretas; e
também, no passado escravagista, com as mucamas e seus descendentes. A presença de homens, sobretudo no meio rural,
marca a percepção do ofício como continuidade das trajetórias de suas famílias nas colônias, espaços em que o trabalho se
mistura ao sentimento de pertencimento. Mas a participação de doceiros também se relaciona com as mudanças advindas
da comercialização e do cruzamento de diferentes redes sociais no processo de disseminação do saber doceiro.
A comercialização dos doces, na rua, em confeitarias ou padarias, assim como o investimento nas fábricas artesanais de
compotas e conservas de frutas – que tiveram uma exitosa participação na economia regional até a década de 1970 –, foi
acompanhada de algumas mudanças no processo produtivo, chegando também ao consumo dos doces. São exemplos: a
inﬂuência dos produtos da indústria alimentícia e o impacto no paladar, demandando mais açúcar; o aumento na quantidade
de doceiras e doceiros formados em escolas de culinária; a terceirização da produção de doces para atender ao aumento da
demanda; e a imposição de normas de higiene e segurança para a produção artesanal dos doces.

Foto: Tiago Lemões da
Silva, 2006.

3. No Dossiê, utiliza-se texto do historiador Mário Osório Magalhães em que descreve a surpresa de Gilberto Freyre ao se deparar, em visita que fez a Pelotas
em 1967, com uma variada e rica tradição de doces finos. Tal constatação levaria o sociólogo pernambucano a reescrever o prefácio da sua obra Açúcar em
torno da etnografia, da história e da sociologia do doce no Nordeste canavieiro do Brasil, reconhecendo a importância dos doces pelotenses na mesma medida
dos bolos aristocráticos, das sobremesas fidalgas, dos bolos de tabuleiro e da rapadura que se desenvolveram no Nordeste açucareiro. Cf. Dossiê, p. 33-34.
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Cabe destacar ainda a dimensão religiosa das práticas ligadas aos doces, sobretudo em um interessante aspecto que foi
identiﬁcado pelo INRC: a produção para a liturgia em terreiras de Nação. Faceta mais conhecida das tradições de doces era
a relação com o catolicismo, no que havia de ligação com os doces conventuais portugueses, com as festas de santo em
que eram oferecidos para os participantes, ou com o horário da missa, no início da comercialização dos doces ﬁnos na rua.
O inventário revelou que a atividade doceira está presente também nos espaços de religião de matriz africana, havendo
doceiras nessas comunidades que produzem doces como alimentos dos orixás. O Dossiê acrescenta, dessa maneira, um
papel relevante para a população negra na construção e na transmissão das tradições doceiras na região.
Entendemos, por ﬁm, que a Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas contempla o espaço de ocorrência de duas tradições
doceiras que se misturam com a própria história do território. É o lugar em que sentidos de identidade a ele são atribuídos,
pelas doceiras e doceiros, tendo em vista o signiﬁcado do doce para além da função de alimento. Lugar também marcado
pelo trânsito de indivíduos e famílias entre o rural e o urbano, que está atrelado ao processo de delimitação de fronteiras
territoriais no sul do país e às interações multiculturais que formaram a sociedade brasileira.
Destarte, avaliamos que se encontram, na Instrução técnica e no Dossiê, os principais elementos para apreciação ﬁnal da
pertinência do Registro.

DIRETRIZES PARA MEDIDAS DE SALVAGUARDA
Entre as principais questões surgidas ao longo do INRC, e também durante as atividades realizadas pela equipe da
Superintendência do Iphan/RS junto a essas comunidades doceiras, as quais incluíram reuniões de mobilização e duas
apresentações na Feira Nacional do Doce (Fenadoce) a respeito da atuação do Iphan no tocante à salvaguarda do Patrimônio
Imaterial e do processo de Registro da Região Doceira, o Dossiê elenca os seguintes desaﬁos para a continuidade das
tradições doceiras:
> Um discurso oﬁcial construído pelo poder público e pelos estabelecimentos comerciais locais sobre a vocação
doceira da região com sentido mais aristocrático, que invisibiliza a tradição de doces coloniais;
> Problema da desigualdade de acesso aos mecanismos de valorização e divulgação dos doces por todas as doceiras
e doceiros, especialmente da tradição de doces coloniais;
> A tendência de padronização dos produtos por meio da certiﬁcação de Indicação Geográﬁca, a qual produzirá um
efeito ainda mais excludente da produção artesanal e de origem colonial;
> A imposição de normas da política sanitária que interferem diretamente na continuidade dos doces artesanais,
obrigando os detentores a investir em uma infraestrutura semi-industrial que está fora da viabilidade econômica
dessas famílias;
> Proibição, também pela ﬁscalização sanitária, do uso de utensílios, como o tacho de cobre, que, mais do que
ferramentas de trabalho, representam elementos de vinculação entre gerações de doceiros e de sentidos identitários
associados ao saber doceiro;
> Inovações que comprometem a qualidade dos doces, especialmente aquelas ligadas ao uso de produtos da
indústria alimentícia, como chocolate, leite condensado etc.;
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> Abandono de determinadas práticas de reciprocidade e mútuo reconhecimento entre as doceiras, afetando a rede
de apoio familiar e entre vizinhos que era acionada nas ocasiões de grandes encomendas;
> As variedades de frutíferas em extinção, como o marmelo-branco.
> Com vistas às ações subsequentes ao Registro do bem cultural, o Dossiê apresenta um conjunto de encaminhamentos
para a elaboração de um plano de salvaguarda do bem, que resumimos a seguir:
> Produção e reprodução cultural: com a realização de ações de fomento à transmissão do saber
doceiro utilizando-se as formas associativas das comunidades doceiras; a promoção de incentivo à produção
fruticultora na região (fomento ao plantio de marmeleiro, ações relacionadas à escoação da produção, à
assistência técnica em produtividade das frutas etc.); a promoção de ações de debate (audiência públicas e um
seminário internacional) sobre a política sanitária para desenvolver regras que contemplem a especiﬁcidade
da produção artesanal de alimentos; as ações de debate que visem à regulamentação da produção e da
comercialização doceira (com destaque para os modos de fazer artesanais dos doces de Pelotas); e as ações
que visem ao reconhecimento do valor patrimonial das localidades rurais e seus elementos;
> Mobilização social: com a realização de reuniões para debate ampliado, com detentores, poder público
e parceiros, sobre a valorização e a continuidade das duas tradições doceiras; de ações de articulação
institucional entre o Iphan e as instituições que atuam diretamente com populações rurais no Rio Grande
do Sul, como a Emater e a Embrapa; de atualização do Inventário Cultural com vistas à ampliação do Anexo
Contatos.
> Gestão participativa e sustentabilidade: com a criação de Coletivo Deliberativo para discutir o plano
de salvaguarda; e ações de capacitação de quadros técnicos locais, dos cinco municípios, para gestão
compartilhada da política de salvaguarda;
> Difusão e valorização: com a elaboração de material impresso e audiovisual, com linguagem acessível
ao grande público, sobre as histórias de vida de doceiras e doceiros, sobretudo os da tradição de doces
coloniais, para ampla divulgação; incorporação dos conhecimentos obtidos com o INRC e o processo de
Registro ao projeto museológico do Museu do Doce; disponibilização dos conhecimentos obtidos com
o INRC para possível incorporação pelo Museu do Charque e pelos Museus que tratam da imigração,
como o Museu Etnográﬁco da Colônia Maciel e o Museu Espaço Cultural da Etnia Francesa; formação de
um arquivo documental, sediado no Museu do Doce ou em Centro de Referência a ser organizado, no
qual os documentos como receitas, fotograﬁas e registros orais possam ser catalogados e futuramente
disponibilizados à pesquisa.
Acrescentamos ainda, como ação de apoio e fomento à sustentabilidade do bem cultural, a ampliação da identiﬁcação de
áreas de ocorrência das tradições doceiras na região, uma vez que algumas localidades não foram estudadas por ocasião
do INRC.
CONCLUSÃO
Por ser um lugar que abrange sentidos diversos para as comunidades de doceiras e doceiros, dentro do qual se empenham
na continuidade das tradições de doces ﬁnos e coloniais para as futuras gerações, reiterando-as e atualizando-as; por
sua relevância nacional na medida em que abarca a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira e suas
expressões regionais; por ser espaço que reúne referências culturais importantes e representativas para a constituição do
território nacional e a construção simbólica da nacionalidade; e, por tudo mais que está demonstrado neste processo,
somos favoráveis à inscrição, no Livro de Registro dos Lugares, da Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas (Arroio do
Padre, Capão do Leão, Morro Redondo e Turuçu/RS) como Patrimônio Cultural do Brasil.
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Tiago Lemões da Silva,
2007.

É este o Parecer.
7 de novembro de 2017
Juliana de Souza Silva
Técnica
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

INTRODUÇÃO

O

Parecer que ora encaminho para a apreciação deste Conselho é tributário da leitura atenta das peças que fazem
parte do Processo de Registro da “Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas (Turuçu, Morro Redondo, Arroio
do Padre e Capão do Leão), mas também de viagem que realizei entre os dias 06 e 10 de março a esta localidade

Foto da esquerda:
Fábio Vergara
Cerqueira, 2006.

em companhia do Diretor do Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI/Iphan), Dr. Hermano Fabrício Oliveira Guanais
e Queiroz, e de Beatriz Muniz Freire, Técnica da Superintendência do Iphan no Rio Grande do Sul, unidade que nos
proporcionou também todo o apoio logístico necessário ao cumprimento de uma pesada agenda de visitas e conversas, que
provaram ser fundamentais para o exame deste caso. Começo, então, agradecendo ao Diretor do DPI por me presentear
com este processo e por me acompanhar nesta viagem e também a Beatriz Muniz Freire pela companhia, pela orientação,
pela viabilização de contatos e pela disponibilização de informações essenciais que facilitaram, em muito, a minha tarefa.
Esta viagem não teria, contudo, atingido plenamente os seus objetivos sem o contato estreito e proveitoso com especialistas
pelotenses, que participaram da equipe que realizou o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) que constitui a
base da instrução deste processo, como os professores da Universidade Federal de Pelotas, as Antropólogas Flávia Maria
Silva Rieth e Louise Alfonso, o Arqueólogo Fábio Vergara Cerqueira e a Museóloga Maria Letícia Mazzucchi Ferreira.
Na cidade de Pelotas, fomos ainda muito bem recebidos pela Prefeita de Pelotas, Dra. Paula Mascarenhas; por Giorgio
Ronna, Secretário de Cultura de Pelotas; Gisela Pratini, Gerente de Memória e Patrimônio; e Paulina von Laer, Técnica desta
Secretaria, que acompanhou o INRC e este processo de Registro, bem como por Matheus Cruz, Museólogo do Museu do
Doce de Pelotas. Essas autoridades também nos afirmaram o seu compromisso com o processo de salvaguarda das tradições
doceiras de Pelotas e de sua região, compromisso que também permanece firmado pelo Gerente Executivo da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Pelotas, Adilson Lucas Buroxid. É importante também expressar aqui o meu agradecimento a Marina
Lacerda, Coordenadora de Registro do DPI, pela viabilização da videoconferência com os Técnicos do Iphan/RS, Beatriz
Muniz Freire e Marcus Vinicius Benedeti, e às Técnicas do DPI Diana Dianovsky e Juliana de Souza Silva, que elaboraram a
primeira e a última análise técnica deste processo, as quais muito colaboraram para a formulação deste Parecer.
No nosso intenso e proveitoso périplo pela sede e zona rural do Município de Morro Redondo, contamos com Daniel
Vaz Lima, Doutorando em Antropologia da UFPel e membro de família doceira da região, que nos guiou e disponibilizou
informações preciosas advindas de sua intimidade com o universo dos doces coloniais. Este universo nos foi também
desvendado por habitantes deste município comprometidos com a valorização de sua tradição doceira, como Angélica dos
Santos, Luís Neumann e Pedro Vieira, da Associação dos Empreendedores de Turismo e do Roteiro Morro de Amores; Diocélio
Jenckel, Prefeito de Morro Redondo; Anderson Guths, Secretário de Educação, Cultura e Desporto deste município; e Maria
Augusta Ludtke, Secretária de Saúde e Assistência Social. E também por servidores públicos inteiramente comprometidos
com a salvaguarda dessa tradição e com o desenvolvimento sustentável dessa região como Adriane Lobo, representante da
Emater municipal; José Carlos Costa Gomes, da Embrapa Clima Temperado; e Cristina Krolov, da Embrapa/Pelotas.
Por fim, quero registrar o meu mais profundo agradecimento aos detentores das tradições doceiras de Pelotas, que nos
receberam de braços abertos e nos iluminaram com informações, comentários e análises que foram decisivos para a
formação da minha visão sobre o que entendo que deva ser o foco deste processo de salvaguarda. Agradeço então
imensamente às mestras dos doces finos Lígia Henriques, Presidente da Cooperativa das Doceiras de Pelotas; Maria Alzira
Carreira e sua nora Muriel, da Confeitaria Delícias Portuguesas; Ilza Harter Raupp, doceira formada pela célebre e já falecida
Dona Berola Bammann; e, por fim, Anna Menna Barreto, especialista na confecção de fantásticos pastéis de Santa Clara. A
tradição dos doces coloniais, por sua vez, me foi desvendada pela visita a Morro Redondo, pelo casal Maria Helena Nieves
e David A. Rodriguez, da Agroindústria Familiar João de Barro; por Seu Jordão Silveira Costa, sua esposa Eva e seu filho e
sua nora, Daniel e Cibele, que estão dando continuidade à confecção de doces de frutas na Colônia Santo Amor; Solange
Brisolara Cruz e filhos, do empreendimento familiar Negrinho do Pastoreio, de Açoita Cavalo; e, nesta mesma colônia,
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Neusa Cardoso (filha de seu Vani Cardoso), proprietários da Indústria Santa Rita de Cássia de Doces Coloniais e, por fim,
a adorável D. Onélia Mendes Leite, dos Doces Artesanais da Onélia, fabriqueta doméstica localizada na cidade de Pelotas.
Em Pelotas, tivemos ainda a oportunidade de ter contato com outras guardiãs da memória dessas tradições, que não são
doceiras profissionais, mas que são testemunhos vivos dessas práticas nesta região. Assim, o meu agradecimento a D. Lili
Luschke Bammann, filha de D. Berola, a D. Gisa Soares de Freitas, Iyalorixá Gisa de Oxalá, da Comunidade Beneficente
Tradicional de Terreiro Caboclo Rompe Mato e Ilê Axé Xangô, e D. Sirley Amaro, Griô pelotense, que guarda preciosas
informações e documentos sobre o papel dos afrodescendentes na consolidação e na ressignificação das tradições doceiras
de Pelotas.

PERCURSOS DO PROCESSO
O processo de Registro da Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas foi aberto em 29 de dezembro de 2009 por iniciativa
da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) dessa cidade, na qual se solicita o “registro da produção de doces tradicionais
pelotenses como patrimônio imaterial brasileiro” (fl. 1). Este pedido, acompanhado dos resultados do INRC da produção
tradicional dos doces pelotenses e de Parecer Técnico da Superintendência do Iphan no Rio Grande do Sul, foi apoiado
por diversas instituições locais1 e também por associações vinculadas aos detentores do Bem cultural, como a Cooperativa
das Doceiras de Pelotas, a Associação Doces de Pelotas e a Associação dos Produtores de Doces de Pelotas. O Inventário
realizado abrangeu os atuais Municípios de Pelotas, Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro Redondo e Turuçu, que foram
desmembrados do primeiro, e identificou as duas principais tradições doceiras dessa região: a dos “doces finos”, também
denominados “doces de bandeja”, e a dos “doces coloniais”, também chamados de “doces de frutas” ou, ainda, “doces
de safra”.
A documentação acima mencionada foi recepcionada no DPI/Iphan e analisada pela antropóloga Diana Dianovsky, que, por
meio da Nota Técnica 21/2010, de 19/11/ 2010 (fl. 72), concluiu que produção de doces é uma referência cultural, cuja
relevância nacional se mostra patente por seus vínculos importantes com processos históricos de formação do território

1. Pelotas Convention Bureau, Associação Rural de Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, Sindicato do Comércio Varejista de Pelotas, Secretaria Municipal
de Cultura de Pelotas; Associação Comercial de Pelotas; Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pelotas; Universidade Federal de Pelotas;
Embrapa Clima Temperado; Centro das Indústrias de Pelotas; Museu Nacional do Doce; 7a Região Museológica do SEM e Fórum Social do Movimento Negro.
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brasileiro, mas recomendou a rediscussão do “recorte do Registro”. Ao invés do foco nos “doces tradicionais pelotenses”,
abordados como produção culinária ou como “comida”, a sua articulação com o complexo cultural do qual derivam,
ou seja, com suas celebrações, lugares, sistemas agrícolas, práticas de comensalidade e seus significados. Além disso,
recomendou o aprofundamento da pesquisa em torno das questões de gênero e trabalho, melhor caracterização dos
produtores e da história de Pelotas, assim como das implicações e impactos da Feira Nacional do Doce (Fenadoce), grande
evento de iniciativa do poder público e organizações privadas, como a CDL, que é realizado em Pelotas desde 1986.
Essas recomendações foram levadas ao exame da Câmara do Patrimônio Imaterial em sua 17a reunião, em novembro
de 2010, ocasião em que o mencionado recorte foi considerado inadequado, concluindo-se pela redefinição do objeto
do Registro como a “Região Doceira de Pelotas e Pelotas Antiga”, Bem cultural a ser inscrito no Livro dos Lugares. Essa
recomendação decorreu da avaliação de que Pelotas e municípios adjacentes constituem “um ponto de convergência que
agrega elementos culturais, históricos, demográficos, geográficos, étnicos, tecnológicos e econômicos que, em conjunto,
forneceram uma personalidade específica para a atividade doceira ali desenvolvida”, podendo ser “entendida como
espaço onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas relacionadas à atividade doceira que se tornaram
referências culturais para grupos sociais”. Por meio do Ofício no 0256/10, de 06/10/2010 (fls. 87-88), esta decisão foi
comunicada à Presidência da CDL de Pelotas e à Superintendência do Iphan no Rio Grande do Sul pela direção do DPI/Iphan.
A próxima correspondência que consta do processo é o Memo no 152/2014, de 17/02/2014, no qual a Superintendência
do Iphan/RS encaminha à direção do DPI dois exemplares do filme O sal e o açúcar, realizado para integrar o processo
de Registro da Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas. A direção do DPI acusa o recebimento dos filmes2 e solicita à
Superintendência do Iphan/RS que o Dossiê de Registro seja enviado até 15 de março daquele ano, a fim de que o processo
fosse incluído na reunião do Conselho Consultivo prevista para maio. Este envio somente ocorreu, contudo, ao final de
2017, quando a tramitação se acelera e, entre os dias 06 e 21 de novembro, sua instrução é concluída. Neste período,
foram elaborados e aprovados pelas instâncias superiores o Parecer Técnico do DPI, de autoria de Juliana de Souza Silva,
e o Parecer Jurídico, da lavra da Procuradora Dra. Genésia Marta Alves Camelo, que atestou o cumprimento de todas as
exigências formais e legais neste processo, indicando apenas a necessidade de publicação do Aviso no Diário Oficial da
União para ampla comunicação do Registro da Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas e abertura de prazo para o seu
questionamento, o que foi providenciado em 21/11/2017. Atesto, desse modo, o cumprimento de todas as recomendações
técnicas e exigências legais próprias dos processos de Registro, em particular as relativas à anuência e à participação ativa
dos grupos detentores neste processo, na forma do que está preconizado no Decreto 3.551/2000 e na Resolução 001/2006
do Iphan.

A REDEFINIÇÃO DO OBJETO DE REGISTRO
Para o bom entendimento das recomendações técnicas que redirecionaram o chamado “recorte” do Registro, é importante
revisitar as razões que levaram o DPI e a Câmara do Patrimônio Imaterial a reorientar a instrução do processo nesse sentido
em 2010. O início da implementação da Política de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan foi marcado
pela noção de que criar referências nos processos de Inventário e Registro era de fundamental importância para a afirmação
e a consolidação dos seus princípios balizadores. Entre esses princípios, destacam-se a inclusão e a participação mais ampla
possível dos produtores e detentores desses Bens culturais em todas as etapas do processo de salvaguarda e o respeito
ao caráter dinâmico e mutável desses bens culturais, em oposição a qualquer tentativa de aprisionamento ou cristalização
das formas como esses bens se configuram num dado momento. Naqueles anos, o Iphan vinha sendo bombardeado por
pedidos de Registro de “comidas”, não necessariamente vistas como produtos de processos culturais mais amplos, mas
como receitas, que, uma vez patrimonializadas, passariam a funcionar como parâmetros fixos para atestar a qualidade e a
autenticidade de determinados produtos. Nada mais distante dos objetivos da salvaguarda preconizada pelo Iphan e nada
mais próximo de interesses facilmente vinculáveis à construção de reservas de mercado de caráter excludente.
No material encaminhado para a abertura deste processo de Registro, foi identificada uma possibilidade de ocorrência desse
tipo de desvio, o que implicaria a exclusão de aspectos vivos e dinâmicos que vinculam as tradições doceiras da região de
Pelotas aos seus processos históricos e sociais de constituição, desenvolvimento e existência atual. Avaliou-se, ainda, que o
2. Memo. no 48/14-GAB/DPI, de 21/02/2014.
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recorte inicialmente proposto para o Registro poderia implicar também a exclusão de um conjunto de expressões e práticas
vinculadas a essas tradições, ligadas a grupos sociais não pertencentes à elite pelotense vista como detentora dos saberes
vinculados à tradição dos doces finos. Em palavras mais diretas, temia-se que o Registro, naqueles termos, pudesse servir
simplesmente para gerar distinção, exclusividade e mais valia econômica para certos produtos. Avaliou-se, então, que uma
forma de, ao mesmo tempo, reconhecer a importância cultural dessas tradições doceiras e evitar apropriações inadequadas
do seu reconhecimento como patrimônio seria deslocar o objeto do Registro dos modos de fazer doce para o lugar. Com
isso, obrigava-se a adoção de um olhar necessariamente mais amplo para os conhecimentos e técnicas implicados nos
processos de seleção, apresentação, produção e/ou obtenção desses doces, para os modos de preparação e consumo,
práticas de comensalidade e rituais dos quais participam, bem como para sua relação com todos grupos e comunidades
que lhes atribuem sentido e significado.3
Houve, contudo, no âmbito da Câmara do Patrimônio Imaterial, algum debate em torno da concepção da Região Doceira
como um Lugar e se seria, de fato, adequada. Concluiu-se por tal possibilidade a partir, inclusive, da concepção de Milton
Santos, no sentido de que os lugares são “o mundo que eles reproduzem de modos específicos, individuais, diversos”
e, ainda, “manifestações da totalidade-mundo, da qual são formas particulares”.4 Segundo este grande mestre da
Geografia Contemporânea, são os lugares que “realizam e revelam o mundo, tornando-o historicizado e geografizado,
isto é, empiricizado”.5 Segundo esta concepção, o lugar é uma particularização do espaço que não tem escala definida,
caracterizando-se, em sua historicidade e sua singularidade, como uma configuração específica do que Milton Santos
denomina como sistemas de objetos e sistemas de ações. Lugar é, portanto, todo espaço geográfico, seja uma cidade
ou uma região, que pode ser singularizado e onde se encontram funções e formas herdeiras de processos e estruturas
sociais do presente e também residuais do passado.6 Em suma, adotando-se essa perspectiva, segundo a qual o lugar é
um conjunto de objetos, relações, atores, fluxos e técnicas que individualizam e distinguem um espaço, a proposta de
compreender o objeto de Registro como Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas tomou forma.

ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOCEIRA
O Dossiê de Registro encaminhado pela Superintendência do Iphan no Rio Grande do Sul é muito rico em informações
sobre a história da ocupação desta parte do país e da região de Pelotas. A partir do século XVII, em meio às disputas
entre Portugal e Espanha por este território, desenvolveram-se os grandes rebanhos bovinos criados de forma extensiva e
nômade que vão caracterizar as antigas Vacarias do Mar e dos Pinhais – a partir das quais serão concedidas as sesmarias
que consolidarão o domínio português sobre este território e possibilitarão a instalação das sesmarias e estâncias que, por
muito tempo, com sua produção de sebo e couro, caracterizaram esta região e formaram uma primeira elite local. O poder
desta elite entra em declínio a partir do fim do século XVIII com o progressivo desenvolvimento da indústria do charque.
O primeiro polo produtor da carne de boi salgada localizou-se entre Ceará e Rio Grande do Norte, cuja produção abastecia,
principalmente, as áreas nordestinas produtoras de açúcar. As secas arrasadoras que atingiram esses dois estados ainda
no século XVIII os inviabilizam, entretanto, como produtores dessa disputada mercadoria, o que, junto com a expansão
da atividade açucareira para o Rio de Janeiro, fez surgir neste sul pecuarista do País um grande polo charqueador que,
alimentado pelo crescimento do mercado consumidor e por condições geográficas e climáticas favoráveis, logo ultrapassou
o do Nordeste em volume de negócios e importância. É este polo, como mostra do Dossiê de Registro, que deu origem
ao povoado denominado Rincão das Pelotas, o qual, em 1830, torna-se Vila do Rio Grande, e em 1835, cidade de Pelotas
(Dossiê de Registro, p. 20).
Numa economia nacional movida à base da energia de pessoas escravizadas, o charque era, de fato, um importante
combustível. Alimentava, de forma barata e segura para as condições de armazenamento da época, um enorme contingente
de trabalhadores não remunerados, concentrados então nos centros de produção açucareira do Nordeste e do Sudeste, nas
Minas Gerais e na própria região de Pelotas, onde eram essenciais como mão de obra nas inúmeras charqueadas que logo

Foto da esquerda:
Marília Kosby, 2006.

3. Argumentação constante do Ofício no 0256/10, de 06/10/2010 (fls. 87-88), da direção do DPI/Iphan dirigido aos requerentes do Registro.
4. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. São Paulo: Record, 2001. p. 112.
5. Idem, ibidem.
6. FERREIRA, Genovan Pessoa de Moraes. “O papel do lugar nas reflexões “. In: CARLOS, Ana F. A. (org.). Ensaios de geografia contemporânea – Milton Santos:
obra revisitada. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 275-279.
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ali proliferaram. A indústria do charque no sul do País começou, contudo, a declinar com a proibição do tráfico negreiro
e o consequente deslocamento de contingentes de negros escravizados para a florescente zona do café no Sudeste. Este
declínio aprofundou-se com a expansão do comércio do charque argentino e uruguaio no mercado europeu, que era
menos taxado do que o brasileiro, e, por fim, com a eclosão de uma epidemia em 1854 que vitimou quase todo o gado da
região charqueadora (Dossiê de Registro, p. 31). Por fim, o surgimento do frigorífico e da carne refrigerada pôs fim a este
ciclo. Em 1900, restavam apenas 11 charqueadas em Pelotas.
Tendo como referência a obra de Mario Osório Magalhães,7 estudioso da história pelotense, o Dossiê de Registro ressalta
a dureza das condições em que se processava a indústria do charque, mas também da riqueza que produziu. A confecção
de doces finos surgiu, assim, vinculada às expressões de opulência e grandeza dessa época áurea para os produtores de
charque. Como aponta Magalhães, foi da interação dessa riqueza baseada no sal com a do açúcar nordestino que floresceu
a cultura do doce em Pelotas. Mas foi a crise final dessa atividade no começo do século XX que deflagrou dois processos
que permitiram a consolidação das duas grandes tradições docerias nesta região: o retalhamento de antigos latifúndios
para a venda das pequenas glebas a imigrantes europeus que construíram as colônias agrícolas que impulsionaram o cultivo
de frutas e começaram a fazer doces caseiros para aproveitar excedentes de produção; e a entrada de senhoras e senhoritas
oriundas da elite pelotense, então em sérias dificuldades financeiras, na fabricação caseira e na venda de doces de bandeja.

AS TRADIÇÕES DOCEIRAS EM PELOTAS E ANTIGA PELOTAS – MORRO REDONDO, TURUÇU,
ARROIO DO PADRE E CAPÃO DO LEÃO
Os doces finos
De acordo com estudiosos do tema,8 o costume de fazer e consumir doces se vinculou, inicialmente, aos banquetes,
saraus e festas realizados pela elite do charque, à qual se atribui uma origem portuguesa. Essa tradição desenvolveu-se nos
latifúndios da área denominada Planície Costeira Litorânea e na sede do Município de Pelotas, cujo território, à época, era
bem maior. A contribuição dos negros escravizados e de seus descendentes à construção dessa tradição é definida como
vinculada a um “processo de transculturação”, que a reproduziu, recriou e, sobretudo, lhe atribuiu novos significados.9 A
despeito do enorme contingente de escravos que trabalhava nas charqueadas, em ofícios urbanos e também nos palacetes
da cidade, construiu-se no senso comum a ideia de que o conhecimento vinculado à produção dos doces finos era de
domínio exclusivo das senhoras e senhoritas da elite pelotense. Depoimentos de doceiras atuais, descendentes da antiga
elite charqueadora, afirmam que as escravas, depois empregadas domésticas, apenas mexiam o tacho dos doces ou
abanavam brasas postas em baixo das mesas para manter a temperatura para a secagem perfeita da delicadíssima massa
do pastel de Santa Clara.10 A narrativa dos afrodescendentes, veremos em seguida, é bem distinta, assim como apontam
as pesquisas históricas.
Assim, no âmbito da confecção dos doces finos ou de bandeja, construiu-se uma hierarquia vinculada, de um lado, à
origem do estrato social produtor e à maior ou menor fidelidade a antigas receitas, passadas de geração em geração,
por preciosos livros herdados ou por ensinamentos que são guardados com carinho e, muitas vezes, a sete chaves.
Entre os doces finos de maior prestígio, estão o camafeu e a fatia de Braga, reportados por Magalhães (1993) como
os mais antigos, o bem-casado, o ninho, o já mencionado pastel de Santa Clara, os quindins, as frutinhas (doces de
amêndoas moldados e decorados como frutas), ameixas recheadas e amanteigados (Dossiê de Registro, p. 47, 48 e 51).
São considerados finos, mas nem tão tradicionais e de produção mais recente, os bombons de frutas, leite condensado
e chocolate, que, a despeito disso, estão entre os mais vendidos atualmente. Entre as novidades, estão outros doces
portugueses de introdução mais recente na tradição doceira na cidade de Pelotas por imigrantes que vieram nos
anos 1970, como olho de sogra, beijinho de coco, broinha de coco, papos de anjo e toucinho do céu, entre outros.

7. MAGALHÃES, Mário Osório. Opulência e cultura na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul: um estudo sobre a história de Pelotas (1860-1890).
Florianópolis: UFSC, 1993.
8. CERQUEIRA, Fábio Vergara; FERREIRA, Maria Letícia Mazzuchi. “O Doce e a Festa: os odores da celebração”. In: MICHELON, Francisca Ferreira; LEAL, Noris
Mara Pacheco Martins; NUNES, João Fernando Igansi. Os doces sentidos: poesias, costumes, imagens, receitas. Pelotas: Editora dos Autores, 2016. p. 81-110.
9. Idem, p. 86.
10. Idem, p. 90, na qual consta depoimento da doceira especialista em pastéis de Santa Clara Ana Menna Barreto.
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Inicialmente de domínio mais restrito, atualmente, os saberes vinculados a essa tradição doceira estão disseminados e
amplamente apropriados por outros estratos sociais como resultado do progressivo processo de expansão do consumo desses
doces para além dos casamentos, aniversários e outras festividades promovidas pela elite pelotense e do surgimento de um
mercado local e regional mais amplo. Essa expansão do mercado e do consumo dos doces finos se acelerou grandemente
a partir dos anos 1980 com a criação da já mencionada Fenadoce, realizada anualmente, que traz algo em torno de 300
mil visitantes a Pelotas e inseriu definitivamente a cidade no circuito turístico regional e nacional. Cabe observar que este
evento, que, de fato, mobiliza a cidade e a região, é visto por pesquisadores e detentores das tradições doceiras como um
fator que alimenta a atual hierarquização que coloca em primeiro plano os doces finos e, em segundo, os doces coloniais
ou de frutas.11 Essa distinção foi reforçada pela criação de um selo de qualidade, no âmbito da Indicação de Procedência
conferida a determinados doces considerados tradicionais, a maioria doces de bandeja.12 Os que detêm este selo devem
produzir esses doces segundo padrões de autenticidade e qualidade preestabelecidos – que buscam reproduzir o das
antigas e tradicionais doceiras de Pelotas – estabelecendo-se uma linha de distinção que os separa daqueles confeccionados
pela grande massa dos atuais produtores, não mais exclusivamente do gênero feminino, que abastecem cotidianamente os
incontáveis pontos de venda, confeitarias, padarias, quiosques e ambulantes que se concentram na área central da cidade.
A noção, relativamente disseminada, de que os saberes relativos à produção dos doces finos, de doces de frutas e compotas
caseiras, mas também aqueles vinculados ao desenvolvimento de uma confeitaria local voltada para a produção de bolos
de casamento, eram exclusivos das senhoras da elite pelotense, é questionada por lideranças e guardiões da memória dos
afrodescendentes da região.
Segundo depoimento de D. Sirley Amaro,13 reconhecida Griô de Pelotas, após a abolição da escravatura (ou mesmo
antes, em consequência da decadência da produção de charque), escravos libertos ou ex-escravos, mulheres e homens,
buscavam trabalho em empregos domésticos ou em ofícios urbanos como alfaiataria, confeitaria e outros, apropriando-se
das “carreiras dos filhos dos brancos que não trabalhavam”. Nas casas de famílias abastadas, criadas negras, muito mais
do que apenas mexerem os tachos, aprendiam as artes da doçaria junto com as moças casadoiras dessas famílias. D. Sirley,
cuja mãe, D. Amandina, viveu esta situação, lembra que os doces do dia a dia nessas casas, no começo do século XX, eram
o figo e a laranja em calda, a marmelada, o doce de batata-doce e o de coco ralado. Pessegada e figada eram também
constantes como sobremesas, o que desconstrói a ideia de uma exclusividade da produção de doces de frutas na zona
rural. A aproximação dos negros pelotenses com uma confeitaria mais elaborada e delicada se dava também nas casas, por
meio do conhecimento apropriado pelas empregadas domésticas, e nas confeitarias e padarias locais onde confeiteiros e
boleiros negros famosos, como Hilário Pereira, exerciam o seu ofício, e onde confeiteiras negras autônomas que ganharam
renome, como as Donas Dudu, Chiquinha e Santa Cristina Pinheiro, a D. Santinha, conhecida banqueteira e doceira da
cidade, falecida em 2011, tornaram-se conhecidas (Dossiê de Registro, p. 51).
A contribuição afrodescendente, no entanto, não se resume à confecção de doces finos e bolos de casamento. Como
observado por Fábio Vergara Cerqueira e Maria Letícia Mazzucchi Ferreira, os doces finos pelotenses foram grandemente
ressignificados nos cultos do Batuque ou nos Terreiros de Nação do Rio Grande do Sul (Dossiê de Registro, p. 65). Iyá
Sandrali de Oxum, sacerdotisa deste culto em Pelotas,14 nos fornece detalhes preciosos sobre essa ressignificação. Comer,
no universo religioso afro-brasileiro, é, conforme Iyá Sandrali, “uma arte sagrada que cura dores físicas e espirituais por
ser compartilhada pelas divindades, pelos seres humanos vivos e não vivos e por todos os elementos da natureza”.15 Essa
perspectiva, que relaciona as comidas, os doces, o sal e o açúcar às complexidades do sagrado e do profano, transforma
elementos distintos e dissociados em componentes da “mesa sagrada onde tudo adquire um significado próprio para
garantir a saúde, a paz e a prosperidade de toda a comunidade”.16 A doçaria pelotense está presente no Batuque nas
oferendas às divindades e espíritos crianças, como os Ibejis e os Erês, associados à pureza, à inocência e à alegria da infância,

11. Idem, p. 107.
12. Doces considerados tradicionais pela certificação: amanteigado, beijinho de coco, bem-casado, camafeu, doces cristalizados de frutas, fatias de Braga,
ninho, olho-de-sogra, papo de anjo, pastel de Santa Clara, queijadinha, quindim, trouxas de amêndoa e panelinha de coco.
13. Depoimento dado em encontro realizado em Pelotas no dia 08/03/2018.
14. Ver de Iyá Sandrali de Oxum, Doce Batuque, Batuque “Doce: o sabor doce na tradição dos terreiros de matriz africana no Rio Grande do Sul”. In:
MICHELON, Francisca Ferreira; LEAL, Noris Mara Pacheco Martins; NUNES, João Fernando Igansi. Os doces sentidos: poesias, costumes, imagens, receitas.
Pelotas: Editora dos Autores, 2016. p. 57-62.
15. Idem, p. 58.
16. Idem, p. 59.
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mas também nas oferendas a Oxum.17 Como divindade da fertilidade, da reprodução, da prosperidade e da transformação
e, como assinala Iyá Sandrali, como “dona do útero mítico da humanidade”,18 a Oxum são ofertados os doces feitos com
ovos, nos quais predomina o amarelo, cor-signo dessa divindade. O doce preferido de Oxum é o quindim, feito com ovo e
coco, que ganha, neste contexto, outros significados. Conforme descreve Iyá Sandrali:
[...] da gema translúcida e amarela em estado imaculado, protegida pela substância aquosa que lhe nutre como uma
placenta e da polpa endurecida pelo amadurecimento, alva e protegida pela água, até que a fruta seja aberta em
forma de duas cabaças que representam o Ayiê e o Orum (a terra e o céu) e seja transformada, pela manipulação
do ralador, em partículas macias como que saídas de um baú de segredos da cadeia alimentar matricencentrada.
Um doce amarelo brilhante. Brilhante como um espelho onde reflete a beleza e a harmonia da composição de dois
elementos que simbolizam a fecundidade, o princípio da criação: o ovo e o coco.19
Mas, para além dos significados atribuídos aos doces finos no universo da religião afro-brasileira, que outros elementos
e aspectos são especialmente valorizados por doceiras e doceiros de ontem e de hoje no âmbito tradição? Os relatos de
doceiras tradicionais de Pelotas que constam do Dossiê de Registro (p. 45-61) dão conta dos livros de receitas, elaborados
ou herdados por grandes mestras, como elementos preciosos e muito valorizados neste universo. Outro aspecto do ofício
ao qual valores memoriais e de aferição de qualidade são atribuídos é a apresentação dos doces, tanto individualmente
quanto em conjunto nas bandejas, e no modo de confecção delicado das elaboradas decorações de certos bolos e doces,
bem como das famosas “pelotinas” – forminhas de base quadrada feitas em papel recortado, que reproduzem desenhos
rendilhados e delicados, nas quais os doces de bandeja repousam (Dossiê de Registro, p. 45-46). As pelotinas são essenciais
para a apresentação dos doces e fazê-las bem é uma habilidade, cada vez mais rara, valorizada e admirada quase tanto
quanto fazer bons doces. Um atestado de maestria da doceira é a sua capacidade de produzir doces “sempre iguais”, ou
seja, com o mesmo padrão de forma e qualidade num contexto de produção artesanal. Outro item muito valorizado é o uso
pela doceira de ingredientes que também são considerados “tradicionais”, como a pasta de nozes, os ovos de quintal (cujo
uso agora é proibido pela Vigilância Sanitária) e o glacê fino que recobre os bem-casados, obtido com calda de açúcar, no
lugar de ingredientes industrializados como o leite condensado, o chocolate em pó ou a pasta americana.
Mas talvez o aspecto mais valorizado dessa prática, além da habilidade, a partir do qual uma doceira-aprendiz se transforma
em mestra, é a experiência. O Dossiê de Registro traz diversos relatos das histórias de vida de doceiras pelotenses afamadas,
como D. Berola Bammann e D. Cecy da Costa Leite, nos quais se reconhece que, por melhores que tivessem sido os
ensinamentos que elas tiveram, por mais exatas que fossem as receitas existentes nos livros herdados, somente fazer, errar
e repetir muitas vezes é o que constrói uma doceira de mão cheia.
O estudo da tradição dos doces finos e de sua comercialização mostrou que, historicamente, o processo de transmissão
se dava principalmente no âmbito doméstico por meio de laços familiares e sociais ou de relações de servidão ou trabalho
nas casas de famílias abastadas, envolvendo exclusivamente mulheres. Mesmo assim, a transmissão dos saberes doceiros
sempre envolveu um certo nível de aprendizado formal a partir dos ensinamentos de livros de receitas que funcionavam, e
funcionam até hoje, como partituras-guia da confecção de doces finos, sem prejuízo das adaptações, criações e inovações
introduzidas pelas doceiras. A disseminação desses saberes em épocas mais recentes, conforme aponta o Dossiê de Registro,
“se dá no cruzamento de diferentes redes sociais, envolvendo familiares e aprendizes” (p. 61), mas também mediante
cursos realizados por instituições como o Sebrae, muitas vezes, conduzidos por doceiras afamadas. Um dos efeitos dessa
disseminação foi o surgimento de “doceiras anônimas”, que frequentemente atuam na informalidade e abastecem com
preços módicos os incontáveis pontos de venda existentes em Pelotas, gerando certa tensão com as doceiras tradicionais
cujo produto é mais caro. Apesar dessa disseminação e do crescimento da comercialização, a maior parte dos doces que
circulam no mercado é feita em casa, a despeito das pequenas “fábricas” existentes. Nestes estabelecimentos, apesar do
uso de algumas máquinas, fogões, estufas e fornos profissionais, a natureza artesanal permanece, já que as dosagens, a
verificação dos pontos de cozimento, a modelagem e a montagem propriamente ditas dos doces de bandeja são individuais
e manuais.

17. Idem, p. 60.
18. Idem, ibidem.
19. Idem, p. 61.
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O Dossiê de Registro é também muito rico em informações sobre a tradição dos “doces coloniais”, também chamados
de doces de frutas, de safra ou de tacho (Dossiê de Registro p. 71-92). Esta tradição caracteriza-se por um processo
de transmissão eminentemente oral, familiar e interfamiliar. Tem origem nas colônias de imigrantes ingleses, franceses,
alemães e italianos que se instalaram, a partir da crise da indústria do charque, na zona rural do antigo Município de Pelotas
que, atualmente, corresponde aos Municípios de Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro Redondo e Turuçu. Dedicando-se
a uma produção hortifrutigranjeira, essas famílias, com base em conhecimentos herdados, aprendidos e/ou compartilhados
e também como forma de aproveitamento de excedentes e como atividade rentável complementar, começaram uma
produção de doces marcada, inicialmente, pelo aproveitamento das frutas da própria região. A passa de pêssego, os figos
cristalizados e a marmelada branca em panelinha (Dossiê de Registro, p. 84 e 94) estão entre os doces mais antigos e
também entre aqueles que fizeram a fama, nas primeiras décadas do século XX, do que então ficou conhecido dentro e
fora do Rio Grande do Sul como “doce de Pelotas”. Antes dos doces finos, mais perecíveis e difíceis de transportar, foram
os de frutas que primeiro expandiram a fama doceira de Pelotas e de sua região.
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Os doces coloniais

Caracterizada, de início, como empreendimento de perfil familiar, a produção de doces coloniais passou, contudo, por
uma grande expansão entre os anos 1950 e 70, como resultado da ampliação do cultivo de frutíferas nesta região e com
a instalação de indústrias de conservas e de diversas fábricas de maior porte dedicadas à produção de doces em latas, que
chegaram a somar 65 unidades fabris (Dossiê de Registro, p. 75). A zona rural pelotense dinamizou-se economicamente
neste período, mas não chegou a perder sua estrutura baseada em pequenas propriedades e na produção familiar. Nos anos
1970, porém, com os incentivos federais à industrialização e o surgimento de grandes indústrias de produção e distribuição
de alimentos, como a Cica, quebrou a maior parte dessa indústria local, que sobrevive, atualmente, em algumas poucas
fábricas, como a pertencente à família Crochemor, da Colônia Santo Antônio (também conhecida como Colônia Francesa).
Essas fábricas são de porte pequeno ou médio, geridas por famílias da região, e, ainda que utilizem despolpadeiras,
caldeiras, estufas e tachos de aço inoxidável dotados de braços mecânicos, sua produção é ainda alimentada pela prática
e pelos saberes tradicionais e mantém ainda muitas etapas manuais. Após a vida breve desse parque industrial, nos dias
atuais a produção de doces coloniais caracteriza-se por confecções familiares de pequeno porte, que funcionam em bases
formais ou informais, localizadas na zona rural dos municípios que compõem a Antiga Pelotas. Exemplos típicos dessas
produções são a do Sr. Jordão Silveira Costa, na Colônia Santo Amor em Morro Redondo, na qual os doces são feitos
ainda de forma completamente artesanal em tachos de cobre, fogão de lenha e secagem ao sol (Dossiê de Registro, p. 9395); e a minúscula Agroindústria João de Barro, do casal Maria Helena Nieves e David Armendaris, que difere da primeira
apenas porque possui um tacho mecânico e as devidas licenças ambientais e da Vigilância Sanitária (informações obtidas
na visita ao local em 07/03/2018). Mas uma diferença crucial entre essas duas oficinas de fabricação é que a agroindústria
formalizada possui um rótulo que ostenta seu nome, e a produção do Seu Jordão, por não cumprir as normas da Vigilância
Sanitária, embora muito apreciada pelos conhecedores, é anônima.
A produção doceira da zona rural é, portanto, diversificada e articulada aos atuais cultivos de frutas da região, como
pêssego, figo, uva, maçã, laranja, goiaba, pera, morango e abacaxi. O marmelo, cultivo muito abundante antigamente,
praticamente desapareceu e os poucos produtores da marmelada branca na panelinha, como Seu Jordão, adquirem essa
fruta fora, até mesmo no Uruguai. Não há propriamente uma especialidade entre as famílias produtoras, conquanto algumas
se destaquem na feitura de determinados doces. A região, especialmente em Morro Redondo, vem adquirindo fama devido
a essa produção artesanal de doces, mas também às suas belezas naturais. Pequenos empreendimentos de turismo rural
estão surgindo e neles os saberes artesanais tanto vinculados à produção de doces, de comidas caseiras, licores e vinhos
têm surgido como atrativos essenciais. Em Morro Redondo, município que se beneficia da proximidade com Pelotas e outras
cidades importantes desta parte do Rio Grande do Sul, como Bagé, a Associação dos Empreendedores de Turismo e do
Roteiro Morro de Amores já congrega 20 empreendimentos turísticos de base comunitária e rural, que contaram com um
fluxo de 12 mil visitantes e produziram uma renda de R$ 500 mil em 2017.20 Numa região caracterizada pelo êxodo de
jovens em idade produtiva, esses empreendimentos já estão funcionando como atividades geradoras de emprego.

20. Dados obtidos a partir de explanação sobre a assistência técnica prestada pelo Sebrae a projetos de desenvolvimento de turismo rural em visita ao projeto
Negrinho do Pastoreio, Morro Redondo (RS), em 08/03/2018.
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Ainda que o território dessa produção doceira seja, por excelência, o conjunto de municípios que fazem parte da área
denominada Antiga Pelotas, laços estreitos, não apenas em termos de escoamento e comercialização, são mantidos com
a cidade. Doces coloniais, cristalizados e compotas são também produzidos em ambiente urbano, em geral por pessoas
egressas do campo, como a doceira D. Onélia Mendes Leite, proprietária de uma pequena fábrica instalada em sua casa
num bairro residencial de Pelotas. D. Onélia possui todas as licenças necessárias ao funcionamento do empreendimento e,
durante nossa visita, explicou que trabalha com frutas da região, como pêssego, figo, amora e morango, mas que as demais
vêm de fora. Sua produção é distribuída em Pelotas e no resto do estado, mas é também escoada para outras unidades
da federação, o que, inclusive, a leva a manter fornecedores de matéria-prima em outras áreas para não haver falta de
matéria-prima.
D. Onélia tem uma visão bastante crítica a respeito do selo conferido a certos doces de Pelotas (depoimento colhido em visita
ao local em 09/03/2018). Advoga que a região produz pelo menos 48 variedades de doces e que poucos foram incluídos,
o que talvez explique por que apenas 11 fabricantes adeririam a esta iniciativa. Posiciona-se também contrariamente de
altas taxas para se ter acesso à Fenadoce. Entende que o que produz e comercializa independe deste evento e que o preço
cobrado para se participar dele é exorbitante. Questiona ainda certas exigências da Vigilância Sanitária, como a proibição
dos tachos de cobre e das colheres de pau, mostrando que as colheres de tecnil, recomendadas e definidas como higiênicas,
com o uso intenso em preparações que chegam a altas temperaturas, sofrem nítido desgaste e perda da substância plástica
que as forma, o que indica uma possível incorporação desse material à massa dos doces (depoimento colhido em visita ao
local em 09/03/2018). D. Onélia entende que a informalidade que impera neste tipo de produção doceira permanece grande
devido à sua pequena margem de lucro e à exorbitância dos impostos cobrados (cerca de 18% do custo de produção).
Como já mencionado, a fama dos doces feitos em Pelotas consolidou-se externamente a esta região a partir dos doces de
frutas, mas agora estes estão sendo suplantados por uma nova apropriação comercial e turística dos doces finos impulsionada
pelo destaque que é dado a estes últimos na Fenadoce e no selo de qualidade. Assim, entre os que confeccionam doces
coloniais, há uma queixa relacionada à menor importância dada a esta produção neste grande evento anual e a uma maior
dificuldade de acesso e de localização privilegiada dentro dele, o que, desde já, se apresenta como um desafio para a
salvaguarda dessa tradição doceira.
A tradição dos doces coloniais se expressa também mediante a valorização específica de certos elementos e aspectos
envolvidos na criação, na transmissão de saberes e na produção. O conhecimento herdado do pai, da mãe, do avô ou
de outro parente é grandemente valorizado no contexto dessa tradição ainda marcada pela oralidade e pela experiência
adquiridas em torno do tacho. Surgem também com destaque como elementos muito valorizados utensílios tradicionais
como os tachos de cobre – em particular aqueles que guardam as marcas de um saber-fazer já perdido, mas de grande
importância memorial na zona rural, que é o conserto de tachos com uso de martelinhos, técnica magistralmente dominada
pelos ciganos que circulavam na região (Dossiê de Registro, p. 91). Além desses tachos, também as colheres de pau, os
mexedores de madeira de cabo longo, os fogões a lenha – todos considerados inadequados pela Vigilância Sanitária e no
aguardo dos resultados de pesquisas como a que investiga o atual paradigma da eliminação do cobre nos alimentos21 e
a despeito de experiências em países, como Portugal, que vão na direção contrária desse tipo de proibição. Mais do que
ferramentas de trabalho, esses objetos são elementos portadores de memórias do aprendizado, de acontecimentos e de
relações familiares. Como também ocorre na tradição dos doces finos, perceber o “ponto” exato do doce e ter “olho”
para saber o cozimento ideal são habilidades grandemente valorizadas e apreciadas, pois indicam não somente um bom
aprendizado, mas uma longa experiência e vivência.
Nas duas grandes tradições doceiras que se desenvolvem na região de Pelotas o domínio da arte doceira é associada ao
contínuo fazer, com progressiva aquisição de maestria. Apesar da existência de fábricas semimecanizadas, a produção em suas
características puramente artesanais é particularmente valorizada. O processo de secagem de doces ao sol, embora também
condenado pela Vigilância Sanitária, é visto pelos produtores tradicionais como melhor do que o realizado em estufa. Afirma-se categoricamente, por exemplo, que a passa de pêssego seca ao sol tem textura e sabor completamente diferente daquela
que secou na estufa. Da mesma forma, o doce feito no tacho de cobre, com colher de pau e no fogão a lenha, possui para
todos outro aroma e outro sabor. Pude constatar na viagem que realizamos à região que esta é a pura verdade. A despeito das
transformações introduzidas pela industrialização de certas etapas e da obtenção de algumas matérias-primas fora da região,

21. Informação prestada pela técnica da Embrapa/Pelotas, Cristina Kroslow, em visita à produção do Sr. Jordão Silveira Costa em 08/03/2018.
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Em suma, as tradições doceiras que se desenvolvem em Pelotas e nos Municípios de Morro Redondo, Arroio do Padre,
Capão do Leão e Turuçu constituem então, como se depreende do conjunto de informações que constam do Dossiê
de Registro e do filme O sal e o açúcar, saberes e práticas que englobam, presentemente, diversos grupos de distintas
procedências sociais ou pertencimentos étnicos, contextos rurais e urbanos, vínculos importantes, mas não exclusivos, com
as características geoclimáticas, com a produção agrícola e industrial da região, ambientes domésticos e profissionais, modos
de transmissão de caráter familiar e tradicional e aprendizados formais, bem como formas variadas de comercialização,
consumo e, ainda, de apropriação simbólica e cultural.
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a produção de doces coloniais mantém ainda fortes relações com a zona rural, com a pequena propriedade agrícola, com o
território em que se desenvolve, com o trabalho em família e com a memória familiar e local.

PROBLEMAS, FRAGILIDADES E RECOMENDAÇÕES DE SALVAGUARDA
A realização do INRC das tradições doceiras de Pelotas e Antiga Pelotas permitiu reunir um conjunto significativo de
informações não apenas sobre as características dessas tradições – sintetizadas de modo coerente e competente no Dossiê
de Registro e nos Pareceres Técnicos que constam do processo –, mas também identificar os problemas e tensões que
fragilizam essas tradições no que elas têm de mais significativo como Patrimônio Cultural, elementos de construção de
memórias sociais e de sentidos de pertencimento nesta região. Mais ainda, de questões não resolvidas que fragilizam o
que Ulpiano Bezerra de Menezes aponta como potencial de diálogo cultural, ou seja, a sua capacidade de estabelecer
interlocuções com outras culturas, sociedades e territórios. Em suma, que fragilizam sua essência como patrimônio, em sua
dimensão cultural e política.
No que toca à tradição dos doces finos (Dossiê de Registro, p. 67-71), um ponto de fragilidade levantado é a tensão que
atualmente se configura entre as doceiras mais antigas e as que são formadas nas escolas de gastronomia, que vêm galgando
espaços e mercados antes dominados pelas primeiras. As doceiras tradicionais veem esse processo de aprendizado como
“desvirtuação” de modos de fazer e receitas tradicionais, bem como fomentador da introdução de novos ingredientes e de
novas formas e tamanhos, em geral, maiores, com vistas a abocanhar mercado e ampliar vendas. Outra questão decorre
das mudanças nas relações de trabalho, com a crescente perda do vínculo familiar na produção e o aumento das relações
baseadas em contratos de trabalho, o que estaria promovendo o desaparecimento de práticas tradicionais de solidariedade,
reciprocidade e reconhecimento mútuo entre doceiras. Ou seja, um esgarçamento e uma fragilização das redes de apoio
mútuo que existiam outrora, especialmente na ocasião de grandes encomendas.
Como se vê, são questões diretamente relacionadas à disseminação dos saberes vinculados a essa tradição doceira para
além do seu grupo social de origem e à ampliação da comercialização dos doces finos, o que tem disputas de mercado
e também impulsionado processos de distinção, hierarquização e exclusão com vistas ao estabelecimento de reservas de
mercado. Na lista dos cinco doces que receberam o selo de “doces tradicionais”, consta apenas uma modalidade de doce
de fruta, a dos doces cristalizados. A exclusão dos demais doces coloniais dessa certificação nega, portanto, uma parcela
fundamental dessa tradição doceira na região.
Os chamados doces finos, como se depreende dessas informações, vêm sendo impactados então por questões vinculadas
à própria hipertrofia de sua fabricação e seu consumo, processo que é fomentado pelo crescimento da Fenadoce e pelo
turismo gastronômico em torno dos doces que já é cada vez mais consolidado em Pelotas. Não há riscos, assim, de
desaparecimento, mas, sim, de grandes transformações advindas dessa hipertrofia e do tratamento dessa tradição como
simples mercadoria que podem afetar sua potência como prática produtora e mantenedora de vínculos memoriais e
culturais. Em suma, que podem afetar essa tradição doceira em sua função patrimonial junto à sociedade local e também
sua capacidade de dialógo mais ampla.
Já a tradição dos doces coloniais (Dossiê de Registro, p. 93-99) tem sido impactada pelo crescimento, forçado pela Vigilância
Sanitária, das formas semi-industriais e industriais de produção, o que estabelece distintos graus de acesso e de visibilidade
junto ao mercado consumidor. Essa questão ganha mais importância quando se atenta para o fato de que a produção
de doces coloniais ainda é, em grande parte, uma forma alternativa de obtenção de renda para famílias de pequenos
produtores. O principal problema, e entrave, à continuidade desse tipo de produção artesanal são as exigências sanitárias
que, de um lado, colocam necessidades de investimentos fora do alcance desses produtores e, de outro, fomentam processos
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de produção que homogeneízam os doces e produzem alterações de consistência, cores e espessuras que são vistos pelos
detentores desses saberes como inadequadas. Esse tipo de exigência impacta também os doces finos, especialmente no
que toca à proibição do uso de ovos caipiras, o que também afeta a cor e o sabor de vários doces. O não cumprimento de
normas sanitárias impede ainda os doceiros de comercializarem seus produtos no mercado formal e, também, para evitar
problemas, a abrir mão da autoria dos seus doces. Problema análogo e enfrentado pela produção de queijos tradicionais
em Minas Gerais.
O Parecer Técnico constante dos autos do processo administrativo de Registro exame, elaborado pela Técnica Juliana
de Souza Silva, a partir do que fora apontado no Dossiê de Registro, sintetiza muito bem o conjunto de desafios que se
colocam à salvaguarda e à continuidade das tradições doceiras de Pelotas e Antiga Pelotas, além dos relacionados ao
aprofundamento e à ampliação do debate em torno das normas sanitárias. Como diretrizes gerais para o enfrentamento
dessas questões, aponta:
> A necessidade de desconstrução da ideia que vincula a produção de doces finos exclusivamente a uma aristocracia
local, o que torna invisível a produção dos doces coloniais e também o papel desempenhado pelos afrodescendentes
em sua consolidação e sua ressignificação;
> A importância de se buscar diminuir a desigualdade de acesso aos mecanismos de valorização e divulgação que
atinge, especialmente, a tradição de doces coloniais;
> A necessidade de medidas que mitiguem a tendência de padronização dos doces e a exclusão de outros como
consequência de iniciativas como a da atribuição de selos por meio de processos de Indicação Geográfica ou de
Procedência;
> A abertura de um debate em torno das inovações ligadas ao uso intensivo de produtos da indústria alimentícia
que comprometem a qualidade dos doces;
> A busca de estratégias de associativismo, cooperativismo e de fortalecimento das redes de apoio familiar e entre
vizinhos que diminuam o processo de abandono das práticas de reciprocidade e de mútuo reconhecimento entre
as doceiras;
> A implantação de ações de apoio e assistência técnica voltadas para a retomada do plantio do marmelo-branco e
outras de fortalecimento da produção frutífera da região.

Com base no trabalho de inventário e pesquisa e em diálogo com essas diretrizes, aponta-se ainda um conjunto de
recomendações de salvaguarda que abrangem ações voltadas para o fortalecimento da produção e da reprodução das duas
tradições doceiras identificadas, para a ampliação da mobilização social em torno da sua salvaguarda, para a implementação
de mecanismos de gestão participativa com vistas à sustentabilidade desse conjunto de bens culturais e para a difusão e
a valorização de seus saberes e produtos. Entre essas últimas, destaca-se a proposta de incorporação do conhecimento
produzido pelo inventário das tradições doceiras ao Museu do Doce de Pelotas e sua disponibilização também para o
Museu do Charque e outros que tratam da imigração nesta região. Além disso, a formação de arquivo documental sobre
essas tradições no Museu do Doce ou no Centro de Referência a ser criado.
Independentemente da justeza e da pertinência dessas recomendações de salvaguarda, é importante chamar a atenção
para o fato de que a sua maioria se destina ao fortalecimento dos saberes e laços sociais e memoriais vinculados a essas
tradições doceiras, à valorização de seus produtos e às suas condições de produção, transmissão e reprodução. No que
toca à Região de Pelotas e Antiga Pelotas entendida como um Lugar que, como propõe Milton Santos, é um conjunto de
objetos, relações, atores, fluxos e técnicas que individualizam e distinguem um espaço, para além do fortalecimento do
cultivo do marmelo e da fruticultura da região e do reconhecimento do valor de localidades rurais, as recomendações de
salvaguarda direcionadas a este bem cultural são poucas.
O foco da salvaguarda repousa, de fato, nos saberes artesanais e práticas tradicionais vinculados à produção de doces
finos e coloniais. Embora mencionada como o objeto de Registro, a Região de Pelotas e Antiga Pelotas surge ao longo
das peças e pareceres que compõem este processo como contexto, pano de fundo e conjunto de condições históricas e
socioeconômicas que propiciaram o surgimento e o desenvolvimento dessas tradições doceiras.
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Embora essa questão não tenha sido muito debatida até o momento, creio ser possível afirmar que as categorias criadas
no Decreto 3.551/2000 não são estanques. Bem ao contrário, elas se interpenetram e intercomunicam. Na realidade,
no processo de Registro de um Bem cultural de natureza imaterial – Saber, Celebração, Forma de Expressão ou Lugar –,
percebe-se nitidamente o transbordamento de uma categoria para a outra ou, de modo até mais frequente, o envolvimento
de várias categorias por uma que orienta a delimitação do Bem a ser registrado. No processo de discussão que culminou
na proposição do texto do referido decreto, essa interpenetração já era percebida, mas se chegou ao consenso sobre a
necessidade de se determinar, em cada caso, uma categoria a partir da qual o bem cultural seria definido, pois isso seria
essencial para a sua salvaguarda.
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O OBJETO DE REGISTRO E AS CATEGORIAS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL

Ainda que uma Celebração ocorra sempre em algum lugar, ou num conjunto de lugares, e muitas vezes contenha ou
abrigue diversas formas de expressão e saberes, quando reconhecida como Patrimônio Cultural, é o seu nexo que confere
sentido e põe em relação a práticas, expressões, objetos e espaços que a integram. Mesmo que todos esses elementos
necessitem de ações de fortalecimento, o objetivo final da salvaguarda é assegurar a continuidade da Celebração. Quando
se trata de um Lugar, são seus elementos construídos, ambientais ou naturais que ancoram o conjunto práticas, expressões,
objetos que ele abriga e que, muitas vezes, não são diretamente inter-relacionados. É Lugar que os relaciona, é o Lugar o
que esse conjunto tem em comum. Os Saberes, por sua vez, se expressam em práticas, habilidades e objetos que ganham
existência e se reproduzem no tempo e no espaço. Mas a continuidade desses saberes depende fundamentalmente dos
indivíduos que os dominam, transmitem e encontram sentido em sua reprodução, embora a existência de determinadas
condições ambientais, materiais e sociais seja importante no fomento à sua continuidade. Estamos então tratando de bens
culturais que são conjuntos de elementos que se interconectam, se sustentam mutuamente a partir de traços ou aspectos
essenciais que determinam a escolha da categoria do Decreto no 3.551/2000 por meio da qual serão definidos. Essa escolha
pode ser difícil e é sempre sutil, mas, sem dúvida, é fundamental garantir os objetivos da salvaguarda.
Quais seriam, desta maneira, os objetivos de Registrar a Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas como um Lugar?
Em última análise, salvaguardar as características geomorfológicas, ambientais, naturais, fundiárias, de uso do solo,
demográficas e socioeconômicas essenciais para a ancoragem das expressões, práticas, conhecimentos e objetos de valor
patrimonial e memorial que abriga. Para tanto, em perspectiva histórica e contemporânea, precisaríamos conhecer mais
detalhadamente essas características e compreender os fluxos, atividades, tecnologias e construtos que presentemente
permitem particularizar um espaço geográfico qualquer como uma região ou um lugar que contém e propicia a existência
de um determinado conjunto de bens culturais de natureza imaterial e material.
Mesmo que as características geomorfológicas gerais e a história da ocupação da região de Pelotas e antiga Pelotas estejam
delineadas neste processo de Registro, para efeito da sua caracterização geral como “Região Doceira” ou como “Terra
do Doce”, para além dos slogans emitidos pelo marketing urbano e regional, faltam muitas informações, inclusive sobre
o real peso social e econômico da atividade doceira, em face das demais que existem neste território e, ainda, sobre os
processos, questões, elementos, fatores e ameaças passíveis de quebrar os elos que conferem primazia a essa atividade.
Seria necessário, em suma, uma instrução que, de forma objetiva, abrangesse a escala urbana e regional. O detalhamento,
por exemplo, do modo como a atividade doceira se localiza e se relaciona com espaços da cidade de Pelotas, bem como
sobre os lugares onde essa produção se desenvolve e o seu consumo é realizado não está feito, mas isso não impediu que
ações fundamentais da salvaguarda das tradições dos doces finos e dos doces coloniais fossem identificadas.
O enraizamento dessas duas grandes tradições nos Municípios de Pelotas, Morro Redondo, Turuçu, Arroio do Padre e Capão
do Leão não é, certamente, um aspecto negligenciável, sobretudo no que toca à produção dos doces coloniais, cujo vínculo
com certas condições geomorfológicas, climáticas, fundiárias e socioeconômicas da região é mais nítido e determinante.
Mas o fortalecimento e a continuidade das duas tradições doceiras, ao menos atualmente e a partir das informações que
constam do processo, parecem depender mais da valorização e do fortalecimento do saber-fazer artesanal que as ancora,
incluindo seus utensílios, ingredientes, produção simbólica, práticas de transmissão e de construção de sociabilidades e
memórias, do que de uma salvaguarda focalizada nas particularidades da região.
Após ler todo o processo e visitar, ainda que rapidamente, a cidade de Pelotas e o Município de Morro Redondo, me convenci
de que o objeto do Registro são as tradições doceiras desenvolvidas nesta região e não a região onde se desenvolvem
tradições doceiras. Parece a mesma coisa, mas do ponto de vista da salvaguarda não é, pois, mesmo que esta região
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descubra uma nova vocação ou que novas atividades econômicas passem a caracterizá-la, as tradições doceiras podem
permanecer tendo aí o seu lugar e continuar sendo importantes elementos de sociabilidade, de construção de identidades
e de laços memoriais e de pertencimento. Buscar a hipertrofia da atividade doceira e fomentar sua posição como atividade
econômica caracterizadora de toda a região podem, inclusive, não ser um bom caminho para a salvaguarda dessas duas
tradições em seus aspectos tradicionais e artesanais.
Quando a Câmara do Patrimônio Imaterial decidiu, em 2010, deslocar o “recorte” do Registro do Livro dos Saberes para
o dos Lugares, o que se tinha em mente era evitar a redução do Registro desse rico universo cultural a receitas ou a certos
doces consagrados associados às elites urbanas, e, deste modo, evitar a exclusão de um conjunto de práticas e elementos
que extrapolavam, em muito, esse foco restritivo. Embora o Dossiê de Registro tenha sido relativamente adaptado a essa
recomendação, permaneceu grandemente ancorado no INRC da produção tradicional dos doces pelotenses, que focaliza
os saberes doceiros e seus detentores. As recomendações de salvaguarda, como visto, seguiram este caminho, ainda que
sem prejuízo do reconhecimento da importância da realização de ações de salvaguarda voltadas para a melhoria de certas
condições de produção e a reprodução de doces coloniais que estão vinculadas a características fundiárias e de produção
agrícola existentes em partes da zona rural.
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CONCLUSÃO
A importância social, patrimonial e memorial, além de econômica e simbólica, das tradições doceiras em Pelotas e Antiga
Pelotas, está sobejamente exposta e suficientemente justificada nos autos em exame. Eles informam ainda sobre os
intercâmbios, históricos e contemporâneos, entre cidade e campo e entre região e território nacional, sobre a economia
local e as relações de gênero, trabalho, circulação e consumo, bem como sobre processos artesanais de produção que
orientam outros mais mecanizados e, principalmente, como assinala Juliana de Souza Silva em seu Parecer, sobre o interesse
e o comprometimento de famílias e grupos sociais na salvaguarda “do modo de fazer tradicional, mantendo o uso de
artefatos e de técnicas de elaboração dos doces que aprenderam com seus antepassados”.
Assim, diante do que foi exposto ao longo deste Parecer e após ter discutido esta possibilidade com o DPI, técnicos do
Iphan/RS e pesquisadores que participaram da instrução deste processo, proponho a este Conselho o Registro no Livro dos
Saberes das Tradições Doceiras de Pelotas e Antiga Pelotas. Cabe ressaltar que esta proposta não implica ampliação ou
detalhamento do conhecimento já produzido neste processo e, a meu ver, se coaduna melhor com o conteúdo geral do
Dossiê de Registro e com as recomendações de salvaguarda nele apontadas. Ademais, inclui as expressões relacionadas a
todos os grupos sociais e étnicos que reproduzem e ressignificam presentemente essas tradições, bem como as práticas
sociais e culturais a elas associadas. Em suma, dá conta plenamente do complexo social cultural que propicia a existência
dessas tradições nesta região.
O Conselheiro Ulpiano Bezerra de Menezes já mencionou aqui neste mesmo colegiado que um dos traços fundamentais
dos bens culturais reconhecidos como patrimônio é a sua capacidade de diálogo intercultural e intergeracional. Diante
dessa reflexão, não resisto à tentação de deixar registrado aqui que o meu encanto com Pelotas e suas tradições doceiras
decorreu exatamente da capacidade dialógica desse conjunto de Bens culturais. Como nordestina, eu me vi em vários doces
que remontam ao que Gilberto Freyre chamou de “civilização do açúcar”. Como baiana e afrodescendente, nas ruas de
Pelotas e no Terreiro de Mãe Gisa d’Oxalá, eu me encontrei com diversos orixás da minha terra, entre os quais, no sentido
sagrado deste ato, com uma Oxum que come quindim.
Finalizando este Parecer, concluo opinando no sentido de que sejam inscritas as “Tradições Doceiras da Região de Pelotas e
Antiga Pelotas – Morro Redondo, Ituruçu, Capão do Leão e Arroio do Padre”, no Livro de Registro do Patrimônio Imaterial,
na categoria dos Saberes, conforme disposto no art. 1o, § 1o, inciso I, do Decreto 3.551/2000. Submeto esta conclusão à
apreciação deste egrégio Conselho para crítica e decisão dos colegas conselheiros.
É o Parecer.

Brasília, 15 de maio de 2018
Márcia Sant’Anna
Doutora em Arquitetura e Urbanismo
Conselheira do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural
Foto: Marília Kosby,
2006.
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FEIRA DE CAMPINA GRANDE

PARECER TÉCNICO

E

ste Parecer diz respeito à etapa de Instrução técnica do Processo no 01450.012500/2007-33, relativo à solicitação
de Registro das Manifestações Artístico-culturais da Feira de Campina Grande como Patrimônio Cultural do Brasil,
aberto em 17 de setembro de 2007. A proposta e a documentação foram encaminhadas à Presidência deste Instituto
pela Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB). O requerimento está acompanhado de abaixo-assinado com mais de
duas mil assinaturas no qual fica expressa a concordância da comunidade com a solicitação de Registro do bem cultural
em tela. Essa solicitação foi remetida à sede do Instituto pela Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) e reiterada
pela Secretaria Municipal de Cultura. As informações contidas neste Parecer estão calcadas, principalmente, no Dossiê de
Registro da Feira, além de dissertações e do INRC Feira Central de Campina Grande. A intenção deste documento é, assim,
avaliar, de maneira conclusiva, a etapa final de instrução do processo de Registro em questão.
O processo, que se constitui de quatro volumes mais anexos, reúne os seguintes documentos: o requerimento de Registro;
os documentos de anuência acima mencionados; a Nota Técnica no 08/18 elaborada pela Gerência de Registro/DPI, com
considerações deste Departamento sobre o pedido de Registro; e a Ata da 10a Reunião da Câmara Setorial do Patrimônio
Imaterial; além das correspondências de encaminhamento administrativo produzidas pelo 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 – versão digital (DVD);
> Anexo II – fotografias (CD);
> Anexo III a – videodocumentário – versão curta (DVD);
> Anexo III b – videodocumentário – versão longa (DVD);
> Anexo IV a – INRC da Feira de Campina Grande (PB) – volume 1;
> Anexo IV b – INRC da Feira de Campina Grande (PB) – volume 2;
> Anexo IV c – INRC da Feira de Campina Grande (PB) – volume 3;
> Anexo V – autorizações de uso de imagem;
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> Apenso I – livro: ARAÚJO, G. Múltiplos discursos sobre a Feira de Campina Grande;
> Apenso II – livro: RAMALHO, M. Teatro nordestino – cinco textos para montar ou simplesmente ler;

Foto da esquerda e
acima: Valmir Pereira da
Silva, 2005.

> Apenso III – livro: ARAÚJO, G. Feira livre: memória “viva” da cultura do povo campinense, ao final do século XX?;
> Apenso IV – livro: A Feira de Campina Grande – Governo da Paraíba;
> Apenso V – livro: JUNIOR, F. Feira de Campina Grande: um museu vivo da cultura popular e do folclore nordestino;
> Apenso XVI – conjunto de Cordéis;
> Apenso XVII – CD: Zé do Pife, o educador musical;
> Apenso XVIII – DVD: Feira Central de Campina Grande (PB);
> Apenso XIX – CD: Marinês Canta a Paraíba, por Noaldo Ribeiro – Orquestra Sinfônica da Paraíba;
> Apenso XX – DVD: Feira Central de Campina – vídeo;
> Apenso XXI – DVD: Escola e Companhia de Dança do Teatro Municipal Severino Cabral;
> Apenso XXII – DVD: É dia de Feira – oralidade e a escrita no Mercado Central;
> Apenso XXIII – DVD: O bolo, ficção;
> Apenso XXIV – Fotos Feira Central;
> Apenso XXV – Programa Arrastapé.Net – 24/06/07;
> Apenso XXVI – CD Campina Grande volume 2 – 2000.

Desse modo, consideramos que o conhecimento sobre a Feira de Campina Grande (PB) e os requisitos para o 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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CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PARA O REGISTRO
Foto:
Valmir Pereira da Silva,
2005.

Após intensa articulação local entre a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e grupos de feirantes, em
2007, a Prefeitura Municipal de Campina Grande solicitou formalmente ao Iphan o Registro da sua Feira como Patrimônio
Cultural Imaterial do Brasil. Naquele momento, foram elaboradas, com a ajuda de pesquisadores, professores e ativistas
culturais da Feira, a justificativa do pedido de Registro e a caracterização das principais referências do lugar, bem como
uma vasta documentação arquivística, bibliográfica e audiovisual, um abaixo-assinado contendo centenas de assinaturas de
fazedores e amantes dessa referência cultural e depoimentos gravados trazendo pessoas, geralmente públicas, interessadas
e envolvidas com a solicitação de reconhecimento patrimonial.
Em 2008, a solicitação de Registro seguiu o trâmite da Resolução no 001/2006, sendo objeto de análise do DPI por meio da
Nota Técnica no 08/2008/DPI, elaborada pela Técnica Ana Lúcia de Abreu Gomes e apreciada na 10a Reunião da Câmara
Setorial do Patrimônio Imaterial, realizada no dia 17 de abril de 2008. A Nota Técnica supracitada argumentou a favor da
Instrução técnica do Processo de Registro da Feira de Campina Grande, relacionando-a à categoria Lugar, por considerar
pertinente o entendimento de que a Feira é um espaço onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas e
em função da argumentação do proponente de que tais práticas apontam para a importância econômica da Feira para
aqueles que trabalham e consomem no local, destacando que o consumo de mercadorias extrapola a dimensão comercial
e pode ser, também, interpretado na dimensão da troca de significados e sentidos, estabelecendo uma fronteira tênue
onde as relações sociais e mercadológicas se misturam. Na reunião da Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial, a equipe do
DPI informou que o pedido de Registro de Lugar já contempla todas as manifestações culturais que ele concentra, reúne
e promove. Desde então, ficou estabelecido que a instrução do Processo deveria ter como enfoque a Feira de Campina
Grande enquanto objeto de Registro, com abordagem a partir da categoria Lugar.
A aprovação da pertinência pela Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial desencadeou a Instrução técnica do Processo de
Registro. Desde o início das mobilizações, técnicos do Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI) e da Superintendência
do Iphan na Paraíba realizaram visitas técnicas à Feira, a fim de conhecer esse espaço onde circulam saberes, ofícios e
formas de expressão presentes na experiência cotidiana e na identidade do povo nordestino. No entanto, o processo de
Registro precisou ser interrompido, após algumas reuniões entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e o Iphan
(PB) que revelaram a existência de um projeto de revitalização urbana da Feira. Tal projeto não respeitava as referências
culturais presentes no local, nem as demandas dos próprios feirantes e demais usuários do lugar, justamente no momento
de mobilizações em torno do reconhecimento patrimonial que envolvia a comunidade local.
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Após uma mudança de gestão municipal, em 2013, a Secretaria de Cultura de Campina Grande retomou os diálogos com
o Iphan a fim de consolidar uma parceria para a produção do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) da Feira
Central de Campina Grande, um instrumento que serviu de base para a Instrução técnica do Registro. Os resultados desse
inventário estruturaram a definição de temas fundamentais para a análise do Registro.
A partir da identificação de referências culturais da Feira, uma oficina foi idealizada para discutir os problemas e as demandas
relacionadas à requalificação dos seus espaços. A oficina “Qual a sua ideia para a Feira de Campina Grande?” mediou
diálogos institucionais entre a associação de feirantes, o poder público local, Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Iphan e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. A
experiência ocorreu de modo colaborativo, trazendo as reuniões de trabalho para dentro da própria Feira, no pátio interno
do edifício do Mercado Central.
Além da definição dos primeiros apontamentos para a Salvaguarda, esse momento possibilitou a organização e a participação
de feirantes e fregueses em espaços como a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores, propondo melhorias para a Feira. A
Secretaria Municipal de Planejamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, organizou várias assembleias
divididas em segmentos de trabalhadores da Feira, a fim de promover ajustes no projeto de requalificação urbana conforme
demanda daqueles que vivenciam o espaço cotidianamente.
Espaços de diálogos com essa finalidade foram cruciais para que ações de apoio e fomento fossem realizadas ainda na fase
de instrução do Processo de Registro. No caso exemplificado, a Superintendência do Iphan na Paraíba teve oportunidade de
participar da aprovação das intervenções propostas pelo município, sempre em diálogo com os feirantes.

O OBJETO DE REGISTRO
Em sua origem, feiras são lugares de grande complexidade cultural que reúnem atividades e práticas diversas relacionadas
à produção, à comercialização e ao consumo; definem-se, também, por abrigarem diversificadas formas de sociabilidade e
convivência. Nesses lócus estão contidas relações de trabalho, de concorrência e laços de solidariedade.
Semelhantemente, a Feira de Campina Grande apresenta complexidade pelas práticas sociais e culturais que engendra a
seus habitantes, comerciantes e consumidores, caracterizando-se como Lugar de referência. Repensada e ressignificada a
cada dia pelos que ali laboram e frequentam, é um espaço que permite que saberes e formas de expressão coexistam nas
mais variadas configurações e que, portanto, atua como palco e enredo de negociações e trocas de mercadorias e saberes.
A formação e a transformação da cidade de Campina Grande estão intimamente imbricadas com o seu “mercado central”,
um dos muitos nomes populares da Feira de Campina Grande. No final do século XVIII, as relações desencadeadas pela Feira
levariam a nascente urbe a se tornar uma referência para o comércio, um centro mercadológico que, associada à cultura
algodoeira, acabou dinamizando a economia campinense, favorecendo o desenvolvimento local.
Situada nas bordas orientais do Planalto da Borborema, Campina Grande constituiu-se como espaço de comércio para
aqueles que transitavam entre o litoral e o sertão. Mais do que ponto de pouso e descanso, o lugar se conformou como lócus
para permuta e trocas comerciais, em especial para abastecimento de produtos alimentícios oriundos do sertão. A Feira,
portanto, promoveu o desenvolvimento da cidade e, à medida que sua importância e sua imponência se estabeleceram,
passou a ser uma referência em todos os cantos da Paraíba e parte do Nordeste, tal como explicita o Dossiê:
No início do século XX, Campina Grande já vivenciava as transformações, conflitos e contradições sociais,
característicos de um processo de modernização e urbanização, que atravessava a maior parte das maiores cidades
brasileiras. A feira e a cidade compreendem, nesse contexto histórico, uma dinâmica social expressa pela diversidade
e pela heterogeneidade dos sujeitos e do espaço urbano, na medida em que, migrando para o recanto da Serra
da Borborema, sujeitos provenientes de matrizes culturais distintas (tropeiros, mascates, feirantes, comerciantes,
doutores bacharéis, matutos sertanejos, grandes fazendeiros, posseiros etc.) proporcionaram o desenvolvimento
de uma feira e de uma cidade específica como um lugar de mercado. Para além disso, a Feira participa do processo
de mudança da cidade, não apenas como lugar de trocas comerciais, mas de um intenso intercâmbio social de
informações (políticas e econômicas), difundindo saberes, condutas e fatos do cotidiano (Dossiê de Registro da Feira
de Campina Grande, p. 31).
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A feira resiste e se transforma desde sua origem, tendo sido palco da Revolta do Quebra-quilo1 e sobrevivendo às grandes
transformações urbanas diante das mudanças de ciclos econômicos da região:
A Feira foi mudando de lugar ao longo do tempo. Durante o século XVIII, situava-se no Sítio Barrocas, Rua Vila
Nova da Rainha, próximo ao Açude Velho. Seguiu, então, para as proximidades do mercado de cereais de Baltazar
Gomes Pereira Luna, conhecido como “Mercado Velho”, na Avenida Floriano Peixoto. Na segunda metade do século
XIX, até o final dos anos 30 do século XX, a Feira fixou-se na Rua do Seridó, atual Maciel Pinheiro, no entorno do
“Mercado Novo”.
Nos anos 1940, as intervenções urbanas modernizadoras e sanitaristas tornaram incompatível a convivência da
Feira com os casarões da elite campinense e as vitrines do comércio de luxo. Como solução, a feira de cereais
foi transferida para o bairro das Piabas, próximo ao Mercado Público, onde já se localizavam a feira de gado e o
meretrício, assumindo a configuração e a localização que se perpetuam até nossos dias.
Seu crescimento promoveu, na década de 1950, a abertura de ruas para facilitar o acesso e a comunicação com
outros setores da cidade e com centros urbanos vizinhos. A partir de então, a Feira foi crescendo em dimensões e
em importância local e regional, fortalecendo o caráter de Campina Grande como cidade-mercado.
Antes de tudo, a Feira de Campina Grande foi, é e será um lugar forte, um lugar de resistência. Em suas dinâmicas
de remoção, o que se observa é que para muitas gestões municipais campinenses as práticas tradicionais feirantes se
tornam um estorvo, uma forma de detrito, que, sob o olhar de certa elite (econômica e política) urbana, emperram
o progresso e o desenvolvimento moderno da cidade (Dossiê de Registro da Feira de Campina Grande, p. 32-33).

1. A Revolta do Quebra-quilo, ocorrida no ano de 1874, foi um movimento popular, iniciado na Paraíba, que se opunha às mudanças introduzidas pelos novos
padrões de pesos e medidas do sistema francês imposto à época do Brasil colônia. Essa transformação foi implementada pela Lei Imperial no 1.157 de 1862,
contrariando os feirantes e os fregueses que utilizavam métodos rústicos do sistema tradicional de medidas, tais como palmos, jardas e polegadas (Dossiê de
Registro, p. 32).
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Com seu constante reatualizar, a Feira de Campina Grande é hoje uma das maiores e mais intensas praças comerciais
livres do território brasileiro. Apresenta forte relação com o espaço urbano em que se insere, com dimensão próxima de
setenta e cinco mil metros quadrados, intensificada e ampliada nos “dias de feira”. Está distribuída por nove ruas paralelas
e perpendiculares e por lotes edificados de baixa volumetria. Funciona todos os dias da semana, exceto aos domingos. A
partir da quarta-feira o movimento de pessoas e mercadorias passa a ser mais intenso, tendo o ápice aos sábados.
Na Feira, comercializa-se grande variedade de mercadorias: frutas, verduras, ervas, hortaliças, cereais, lacticínios, carnes,
animais (vivos e abatidos), calçados, roupas, acessórios para pecuária, flores, doces, oleaginosas, comidas e bebidas
regionais e produtos artesanais, entre outros, além de serviços variados. Em seu entorno, dezenas de supermercados
foram instalados, bem como restaurantes, panificadoras e centros comerciais, elementos da contemporaneidade que ora
concorrem, ora complementam os serviços disponíveis na Feira. Apesar da delimitação espacial por essas determinadas
ruas-feira (vias que tornam interdependentes os “setores” do comércio livre), as práticas de negociação extrapolam os
limites físicos da Feira, considerando também os sujeitos que negociam seus produtos nas calçadas e no chão ou, como
dizem, “na pedra da rua”.
Contemporaneamente, a Feira diversificou-se, assumindo e absorvendo novas faces, readaptando suas formas de negociação
e ampliando o repertório de produtos e serviços comercializados. À primeira vista ou com olhar desatento, pode-se tomar a
Feira como um lugar caótico e desorganizado. Entretanto, uma percepção pormenorizada sobre esse “mundão de coisas”
ou uma observação mais aguçada a partir dos seus espaços de sociabilidade acabam revelando realidades bem peculiares
desse ambiente caracterizado pelas trocas, subdividido em setores ou microfeiras que abrigam um comércio amplo e
diversificado. Na Feira, tem de tudo.
A partir de 1990, verificou-se também a proliferação de inúmeros camelôs posicionados nas calçadas, ao lado do comércio
nas áreas principais do centro da cidade, além de um aumento significativo no número de pequenos empreendimentos
familiares existentes nos bairros, como as pequenas lojas, os armarinhos, os mercadinhos, os miniboxes, as fábricas de
confecções e os calçados, os cabeleireiros e os empreendimentos domésticos (casas que fornecem marmitas, confeccionam
doces, salgados e comidas típicas regionais, casas de consertos em geral etc.). Esse incremento dos comércios no Centro
provocou também uma mudança do perfil dos comerciantes, que passaram a se dedicar a vender novos produtos e serviços,
bem como a inserir, dentro da Feira, boxes e barracas que atendem a demandas até então inexistentes, contribuindo para
sua diversificação.
O espaço da Feira também é propício ao desenvolvimento de saberes e ofícios não somente do feirante que vende os
produtos, mas do artesão que confecciona, ali mesmo, na frente da clientela, o produto que comercializa; o seleiro que
costura e borda à mão os artefatos do vaqueiro; o cozinheiro que prepara as carnes e os temperos para a buchada que
será servida no almoço; o artesão que realiza o trançado das varas de cipó para confeccionar suas cestas e seus balaios; o
repentista que se apresenta no espaço do mercado, cantando em versos e rimas o aspecto da clientela; o açougueiro que
realiza ali mesmo, à vista do freguês, o abate das aves e outros animais (Dossiê de Registro da Feira de Campina Grande,
p. 60 e 61).

A FEIRA DE CAMPINA GRANDE COMO REFERÊNCIA CULTURAL E OBJETO DE REGISTRO
As feiras livres são importantes referências que demarcam a formação dos caminhos, das cidades e das fronteiras no
Brasil, consolidando identidades locais e intercambiando conhecimentos e objetos que traduzem a diversidade cultural
da sociedade brasileira. Algumas são tão ricas de influências culturais e econômicas que se enraízam no cotidiano de
diferentes comunidades e segmentos sociais, marcando vivências coletivas do trabalho, da religiosidade, do entretenimento
e de outras práticas da vida, sendo ao mesmo tempo lugar de pechincha entre feirantes e fregueses e lugar de intensas
manifestações artísticas e políticas.
Nesse contexto, a Feira de Campina Grande se destaca na Paraíba como espaço de circulação. Nela se iniciam e se encerram
processos de produção artesanal e comercialização; nela circulam conhecimentos e práticas tradicionais aprendidas
nos séculos anteriores e ainda reproduzidas e ensinadas; nela se forjam profissões, transmitidas nos círculos familiares,
comunitários ou nas relações de apadrinhamento e vizinhança; nela se perpetuam práticas e modos de fazer muito próprios
do local e se cultivam tradições; nela se fundem, se interconectam e se influenciam mutuamente estratos sociais diversos,
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nas relações entre feirantes e fregueses; nela se atualizam os processos de compra e venda, com a adesão a novas formas
de pagamento e a um novo repertório de produtos com forte apelo comercial.		
O Lugar da Feira campinense não é apenas espaço de comércio, mas também propicia outras formas de sociabilidade,
expressa em relações de parentesco, solidariedade e religiosidade. A Feira, de certa forma, é uma extensão da casa e dos
núcleos familiares, reverberando comportamentos dessa intimidade. Além de produtos, nela há as trocas de favores, as
relações de confiança mútua e a rede de dependências e hierarquias, o velho compadrio entre feirantes, entre fregueses e
entre feirantes e fregueses.
A Feira adquiriu uma importância muito grande para a cidade, ultrapassando o seu papel comercial. Promoveu e ainda
promove trocas culturais e de aprendizado, em que pessoas de várias localidades – seja de Borborema, do Agreste, do
Sertão ou da Zona da Mata – se congregam para estabelecer laços de sociabilidade. É, muitas vezes, ponto de encontro
tradicional de amigos ou de simples conhecidos, escolhido para os mais variados atos da vida social, que mantêm, assim,
um sentido de permanência e de identidade.
Na Feira, as pessoas têm conhecimento das últimas notícias e boatos, são feitos anúncios de utilidade pública e manifestações
coletivas ganham seu devido vigor. Comícios geralmente ocorriam e ocorrem em dia de feira. Espetáculos artísticos
desenvolvem-se como forma de entretenimento; ela é um bom lugar para artistas divulgarem a cultura local.
Em meio ao colorido das frutas e verduras e aos inconfundíveis gritos dos feirantes, os flertes e namoricos acontecem. As
prosas se multiplicam à medida que a Feira vai se enchendo. Entre piadas ou histórias engraçadas contadas entre amigos
surgem conversas por todos os lados: sobre a família, sobre um amigo que faleceu, sobre uma alegria que se teve durante
a semana, mas também desabafos, desgostos e lamúrias. Não se economizam contatos físicos nos afetos.
A Feira tem várias faces da experiência social, incluindo um espaço reservado para a chamada “zona do meretrício”, que
funcionou em um primeiro momento na rua popularmente chamada de “Rói Couro”. Com reformas urbanísticas no centro
da cidade, a exemplo das “modernizações” realizadas na década de 1930, a zona foi se transferindo aos poucos para as
proximidades da Feira, e hoje as ruínas do antigo cabaré “Eldorado” apresentam-se como importantíssimo elemento de
composição desse lugar.
Atualmente a Feira é lugar-vitrine para realização de “eventos culturais”, que ocorrem especialmente no Mercado
Central. Em meio à feira de carnes, as programações culturais acontecem periodicamente e os bares que ficam dentro
do Mercado Central são também pontos de difusão da cultura local, a exemplo dos festejos de sábado, que ficam por
conta dos violeiros e repentistas. Lá é o ponto de encontro certo para conversas e bate-papos, acompanhados da velha
“lapada” de “cana de cabeça”.
A Feira de Campina Grande é palco também de divulgação de grandes eventos que estão acontecendo na cidade, a
exemplo de Festivais e de campanhas educativas e de prevenção à saúde. Também serve para práticas religiosas, uma vez
que pessoas vão até a Feira para realizar práticas devocionais.
A sua gastronomia agrada muitos paladares e promove a sociabilidade em torno das mesas dos bares e das rodas de
conversa. São oferecidos pratos como buchada, galinha caipira, bode guisado, picado de bode, carne de sol, fava, feijoada,
feijão-verde, caldos e outras iguarias.
Quando observamos os personagens, especialmente os feirantes, percebemos uma variedade de origens. Há aqueles que se
tornaram feirantes por acaso, como os que se casaram com feirantes ou estavam em situação de desemprego e encontraram
essa opção de trabalho informal. Mas a maioria herdou o ofício com seus pais, irmãos, padrinhos e outros familiares. A Feira
de Campina Grande é, portanto, um lugar que forma um bom número de pessoas para o trabalho, reforçando o título de
“Capital do Trabalho” ostentado pelo Município.
Os saberes e as experiências dos comerciantes e artesãos são transmitidos de geração a geração a filhos, netos e bisnetos
de feirantes. É um trabalho que se distingue da totalidade de outros comércios também por isso: é uma atividade que, ao
longo do tempo, é passada de pais para filhos. Em vários setores, é possível encontrar homens e mulheres que herdaram o
espaço de comercialização, “o banco” dos pais, e que na atualidade são ajudados por filhos e netos.
A Feira consegue reunir grande representatividade do povo campinense, uma vez que nela encontramos uma diversidade
de saberes e fazeres que compõem o trabalho e a vida dessa população. Pode-se ver, a partir de relatos de feirantes, que
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não se trata apenas de pessoas que trabalham na Feira, mas homens, mulheres e até crianças que ocuparam, muitas vezes
“herdaram”, aquele lugar e lá fincaram raízes, constituindo legados familiares.
O feirante – esse personagem complexo, que reúne a tradição de vários ofícios, ocupando seus espaços, animando os dias
com suas expressões peculiares, perpetuando a arte do comércio, diversificando e atualizando a Feira com velhos e novos
repertórios de produtos, modos de negociar e formas de pagamento, é uma referência fundamental da Feira de Campina
Grande. Ofício resistente que salvaguarda cotidianamente os saberes e fazeres locais.
Os fregueses, da mesma forma, são de diversas idades e de diversos estratos sociais. Não há um perfil único do cliente que
compra na Feira, pois ele é tão diverso quanto o repertório de produtos oferecidos. A Feira é sortida de feirantes e de fregueses.
Podemos encontrar também formas tradicionais que produzem, até hoje, ricos sentidos e experiências. Entre elas, a maneira
de vender o fumo de rolo; a de vender feijão, arroz, milho e outros produtos agrícolas em sacos (com a possibilidade de o
comprador experimentar o produto “na hora”, com as mãos, sentindo os grãos entre os dedos), geralmente com o preço
marcado em papelão; a forma de apresentar os cocos que são quebrados para servirem de mostra e o ferro amarrado ao
balaio para bater no coco com o intuito de saber se está bom ou estragado; o jeito de vender a banana em cachos, dúzias
e unidades; o modo de preparar o feijão-verde para a venda (debulhar e escolher na própria Feira à vista do cliente); o
modo de fazer, a partir de pneus de automóveis e pregos, os cochos, que servem como reservatório para a alimentação
de animais, como cestos de compras ou mesmo de lixo; e o modo de preparo da tapioca e da pimenta caseira. Todas estas
formas e saberes estão dispersos e bem vivos em meio ao trânsito ininterrupto de pessoas, veículos e cargas dentro da Feira.

INDICAÇÕES PARA O PLANO DE SALVAGUARDA
Com a retomada, em 2013, do processo de instrução do Registro por parte da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura de Campina Grande, conforme citado anteriormente, os debates em torno das questões relacionadas aos problemas
e perspectivas de políticas de salvaguarda se intensificaram. Uma questão estava certa: o espaço tradicional ocupado pela
Feira é alvo de constantes ações políticas locais que objetivam, com pouca ou nenhuma participação de seus fazedores
(feirantes e fregueses), a sua “revitalização” ou a sua remoção do local atual para outro espaço da cidade.
O fato da Feira ter sua própria dinâmica de desestabilização das fronteiras entre público e privado, reorganizando normas
e práticas nos modos de ocupação do solo urbano ao estabelecer permanências em lugares que deveriam ser de passagem
e passagens em lugares que deveriam ser de permanência, causa incômodos às elites culturais e econômicas locais. Tais
grupos, que costumam ocupar importantes posições de poder político, consideram o aparente “caos” da Feira como
uma anomalia a ser, a todo custo, disciplinada e removida do centro urbano campinense, por critérios morais, sanitários
e científicos.
Para viabilizar uma concertação e ampliar os diálogos entre agentes públicos e detentores, algumas ações com essa
perspectiva foram realizadas e todas se mostraram de suma importância, principalmente porque a Feira está parcialmente
incluída na poligonal de entorno do centro histórico de Campina Grande, objeto de tombamento estadual realizado pelo
Iphaep, e também porque, em 2010, durante a mobilização para Registro, se constatou a existência de um projeto de
revitalização urbana que não respeitava as referências e demandas dos próprios feirantes e demais usuários do lugar.
Entre 2011 e 2012, Pareceres do Iphaep e do Iphan construíram importantes contrapontos técnicos, possibilitando que
novas conjunturas políticas locais pudessem abrir um debate mais amplo envolvendo outros agentes do poder público e a
comunidade local.
A concatenação das atuações entre as instituições públicas está entre as ações mais importantes para a salvaguarda deste
rico Patrimônio Cultural que vêm sendo realizadas ao longo do tempo a partir de iniciativas de ativistas, pesquisadores,
professores e dos próprios feirantes e fregueses.
Em contraposição às visões grandiosas e “sofisticadas” das propostas interventivas sobre o espaço da Feira, os feirantes
apontaram, na oficina de 2013 e em outros encontros públicos, problemas muito mais corriqueiros e práticos vivenciados
em suas lides de trabalho.
De pronto, foram evidenciados problemas de ordem socioespacial e de infraestrutura relacionados à requalificação de
banheiros e coleta de lixo e a ações de engenharia sanitária que consigam reduzir/eliminar o acúmulo de esgotos a céu
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aberto, todas postas como urgentes e necessárias. Outra demanda é a garantia de condições urbanísticas necessárias para
que o modo tradicional de compra e venda de animais vivos possa acontecer, especialmente a estruturação de abatedouro
público que ofereça oportunidade de o freguês escolher junto ao feirante o animal de sua preferência para presenciar o
abate, assegurando a qualidade e o frescor do “produto”.
Outra demanda é a requalificação, a ampliação e a criação de espaços que incentivem as práticas da culinária local e as
atividades artístico-culturais relacionadas à Literatura de Cordel, ao Repente, às Matrizes do Forró, ao Teatro de Bonecos e à
Capoeira, entre outras manifestações reconhecidas como referência cultural e que já foram patrimonializadas ou estão em
processo de patrimonialização em âmbito federal.
A recuperação de edificações históricas identificadas no Inventário de Referências Culturais também aparece como uma
demanda necessária, bem como a discussão pública acerca dos usos a serem dados a esses imóveis.
As ações de educação patrimonial em espaços educacionais formais e informais já ocorrem no Município de Campina
Grande e entorno e devem ser ampliadas, já que também são apontadas como necessárias por serem atividades que
incentivam a valorização e a circulação dos conhecimentos presentes na Feira.
Notadamente, muitas das demandas de salvaguarda que surgiram ao longo da instrução do processo de Registro não
estão diretamente relacionadas ao planejamento e à execução de ações de apoio e fomento implementadas pelo Iphan.
A maioria delas está objetivamente relacionada à atuação do poder público municipal, principalmente no que tange às
políticas urbanísticas e de saúde pública. É imprescindível que tais políticas sejam planejadas e implementadas a partir de
franco diálogo entre as instâncias do poder público municipal e a comunidade local.
Sem dúvida, o Iphan poderá atuar na concertação entre poder público e comunidade locais, com vistas à manutenção dos
aspectos que garantirão à Feira de Campina Grande o título de Patrimônio Cultural do Brasil.

CONCLUSÃO
Por ser uma expressão cultural de longa continuidade histórica e que a comunidade detentora valoriza, empenhando-se na
sua perpetuação para as futuras presentes e gerações, reiterando-a e atualizando-a enquanto tradição; por sua relevância
nacional na medida em que abarca a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira e suas expressões
regionais; por ser uma referência cultural e representativa da vivência coletiva, da comensalidade, das trocas comerciais e
simbólicas; por ser este Lugar um espaço de referência viva da história e da cultura nordestina, fundamental na construção e
na afirmação da identidade regional, com ressonância em outras localidades do País; e por tudo mais que está demonstrado
neste Processo, indicamos a inscrição da Feira de Campina Grande no Livro de Registro dos Lugares, criado pelo Decreto no
3.551, de 4 de agosto de 2000.
É este o Parecer.

Brasília, 10 de agosto de 2017
Marina Lacerda
Coordenadora de Registro – CGIR/DPI
De acordo. Ao Diretor do DPI, para conhecimento e demais encaminhamentos.
Em 10 de agosto de 2017
Deyvesson Gusmão
Coordenador-geral de Identificação e Registro

De acordo. Encaminhe-se os autos à Procuradoria Federal, por meio do Memorando no 212/17/GAB/DPI,
para a análise da regularidade jurídica do Processo
Em 10 de agosto de 2017
Hermano Fabrício O. Guanais e Queiroz
Diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial
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abertura do presente processo se deu a 17 de setembro de 2007 sendo proponente a Prefeitura Municipal de
Campina Grande, posteriormente acrescida da Secretaria de Cultura e apoiada por mais de 2.000 manifestações
de feirantes membros da associação que os congrega. O Parecer competente e sintético da Coordenadora de

Foto: Giovanna de
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Registro do DPI, Dra. Marina Lacerda (fls. 687 a 693), além de fornecer quadro sucinto de informações básicas sobre a Feira,
relações com a cidade e razões para aceitar a solicitação de Registro, dá conta da tramitação do Processo, que teve um
momento de interrupção pela interveniência de um projeto de “requalificação” da Feira, que desfigurava muitos de seus
atributos essenciais e desrespeitava os interesses legítimos dos feirantes e de frequentadores habituais. A crise provocou a
interrupção dos contatos e a organização de uma “oficina de projeto participativo” com o tema “Qual sua ideia para a Feira
de Campina Grande?”, coordenada pelo Arquiteto Marcus Vinicius Dantas de Queiroz. Em 2013, foi então possível reativar
o prosseguimento da instrução, mantendo sempre entendimento com a comunidade local.
Outra informação digna de menção foi a decisão da Câmara do Patrimônio Imaterial, em 2008, de adequadamente alterar
a formulação original do objeto do Registro – “Manifestações artístico-culturais” –, incorporando à Feira como um todo
complexo tais “manifestações”, assim integradas num lugar, espaço de convergência.
Foram anexados ao processo documentos audiovisuais (CDs, DVDs, fotografias), listagem de publicações, comprovação de
anuência dos interessados e resguardo de direitos autorais e Dossiê de Registro – em suma, tudo aquilo que era necessário
para o conhecimento e para a comprovação de execução dos atos normativos: um referencial amplamente suficiente
também para uma avaliação do pedido de registro no seu mérito. A listagem da documentação apresentada encontra-se
à fl. 687 do Parecer da Coordenadora de Registro. Anote-se, enfim, o Parecer da Procuradoria Federal junto ao Iphan,
considerando presentes as condições de admissibilidade formal do Registro (fls. 697 a 704).
Peça fundamental na instrução do processo é o citado Dossiê de Registro da Feira de Campina Grande, calcado no INRC
da Feira de Campina Grande e na pesquisa de campo, bibliográfica e arquivística, coordenada pela Historiadora Dra.
Giovanna de Aquino Fonseca Araújo e por um grupo numeroso de pesquisadores e estagiários universitários. Também
foram incorporadas contribuições trazidas pela Oficina de Projeto Participativo. O satisfatório texto resultante dá conta do
bom trabalho histórico e etnográfico realizado com experiência e confiabilidade pela historiadora, que há tempos fez de
Campina Grande e sua Feira Central o eixo de seu interesse acadêmico e sua atuação apaixonada no domínio do Patrimônio
Cultural.
Completa a instrução processual a visita que tive a oportunidade de fazer a Campina Grande por três dias (15 a 17 de
setembro corrente), um dos quais de visita à Feira, em companhia da Dra. Marina Lacerda, pelo Iphan, da Dra. Giovanna
Araújo, pela Coordenação do Dossiê, e da Arquiteta Carla Moraes, Superintendente Regional do Iphan na Paraíba. Se
não foi uma visita pautada por temas e dúvidas da minha agenda de relator – pois fui acolhido pela Secretária Municipal
de Cultura (representando o Prefeito), Vereadores, componentes da força-tarefa da pesquisa, apoiadores da solicitação
de registro e até mesmo por equipe da TV local –, nem por isso a visita guiada, com script carregado e variado, impediu
outros contatos interessantes e observações que, mesmo sem rigor metodológico e validade estatística, fundamentaram
vários insights e caminhos de interpretação. No tempo restante em Campina Grande, tive a oportunidade de visitar o
centro histórico (tombado pelo Estado em 2010, englobando parcialmente a Feira no polígono de proteção) e pude me
entreter (de novo sem rigor metodológico ou pretensões de maior alcance) com vários moradores ou prestadores de
serviço, que abriram pista para algum acesso ao que subjaz implícito na Feira, sob a camada explícita visível e descritível
do dito e do feito.
Como já disse, a boa qualidade do Dossiê de Registro e do Parecer da Coordenação de Registro fornece um repertório de
dados e análises que encaminham motivos pelos quais sugerem o acolhimento do registro solicitado. Entretanto, ao invés
de reapresentar tais informações e simplesmente reforçar as análises, somando-as aos dados que eu mesmo obtivera,
decidi neles buscar uma estrutura que permitisse integrar e possivelmente explicar algo da diversidade de facetas e seus
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efeitos multiformes que sempre são notados quando se trata da Feira de Campina Grande. Em resumo, minha percepção,
posteriormente confirmada, era que as forças que mantiveram a Feira viva e operante, embora cada vez mais diversas das
que moldaram a sociedade de que ela fazia e ainda faz parte, deveriam dispor de uma lógica maior, estruturante, que não
se dispersasse, como parecia, em lógicas segmentadas.

QUADRO DE SITUAÇÃO
Campina Grande surgiu de um aldeamento indígena induzido por um capitão-mor dono de gado, em 1697. Sua situação
no Agreste paraibano, na parte oriental do Planalto da Borborema, caminho de passagem entre o litoral e o sertão,
favoreceu a frequente presença de tropeiros, boiadeiros e viajantes de todas as origens, heranças culturais e motivações,
que faziam parada na então Vila Nova da Rainha, criada em 1790 e já exercendo nítida vocação para intercâmbio e
negócios. Costuma-se dizer, com razão, que as origens da Feira estão nas origens do próprio assentamento – que se
consolidará como cidade em 1864. O cultivo e a exportação do algodão e a consequente chegada do trem de ferro
deram relevo internacional a Campina Grande, que se desenvolverá a olhos vistos, no que a Feira a acompanhará. A
primeira metade do século passado, principalmente as décadas de 1930 e 1940, será uma época de fausto para a Feira,
mas também de crises associadas a projetos discutíveis de modernização urbana, inspirados num falso descompasso
desabonador entre tradição e progresso.
Hoje, num centro urbano de peso comercial, industrial, educacional, político, com população ultrapassando 400.000 almas,
a Feira, embora mais reduzida em negócios, já garantiu há tempos estatuto oficioso de bem cultural, de interesse geral.

ABORDAGEM: “FEIRA TRADICIONAL”
O pedido de Registro diz respeito ao que se convencionou especificar como feiras e mercados “tradicionais”, tema em alta
nos estudos acadêmicos em todo mundo, com vastíssima bibliografia disponível, inclusive relativa ao Brasil, especialmente
ao Nordeste. Uma referência digna de menção são os trabalhos reunidos por Sergio Ferretti (Reeducando o olhar. Estudos
sobre feiras e mercados. São Luís: UFMA/Proin-CS, 2000) e que, além de estudos de caso, inclui dois textos capitais: o do
pioneiro Luiz Mott, com pistas para a pesquisa de campo de feiras e mercados, e o de Mundicarmo Ferretti sobre estudos
e problemas das feiras nordestinas, traçando amplo painel historiográfico.
O adjetivo tradicional aqui indica não só longa duração e continuidades (mesmo que sujeitas a inevitáveis transformações),
mas também diferenças e conflitos em relação à dinâmica acelerada, altamente intermediada e radical das sociedades
complexas envolventes. Meu compromisso aqui, porém, não me obriga a analisar as relações entre a Feira e sua inserção
no ambiente socioeconômico em si. Esta questão é importante, principalmente para as salvaguardas, mas os estudos feitos
para a instrução do processo já apresentam uma moldura suficiente e me deixam livre para avaliar a qualificação da Feira
como um fenômeno cultural com suficiente personalidade própria. Descartei, assim, discutir questões como a natureza
do que costumamos chamar de cultura popular, folclore, formações arcaicas ou arcaizantes, sobrevivências culturais,
anacronismos e semelhantes.
Onde está a personalidade própria? Uma longa reflexão sobre o material da instrução do processo à minha disposição levoume, para simplificar, a escolher como fundamento dessa tipologia de feiras e mercados tradicionais a noção de comunidade,
pois elas se estruturam, organizam, funcionam e se transformam segundo padrões comunitários. Comunidade, numa
conceituação sociológica elementar, pressupõe a existência do maior número de pessoas envolvidas numa relação cotidiana
categorizada (um pouco limitadamente) como face a face. O caráter não (ou pouco) intermediado das relações – todos os
tipos de relações – e a cotidianidade me pareceram guiar o caminho a ser seguido.
Mas qual a personalidade dessa Feira específica, entre um sem-número mundo afora, algumas originárias da Idade Média
europeia, ou as várias centenas operantes e estudadas em nosso país, introduzidas desde os inícios da colonização, e, em
especial, aquelas que têm despertado a atenção dos ativistas culturais, como as feiras nordestinas, tal a de Caruaru, já
registrada como Patrimônio Imaterial, ou as muitas outras que estão na fila dos pedidos de Registro? Mais uma vez, para
os fins específicos deste relatório, não julguei indispensável (ou viável) um estudo comparativo. Preferi levar em conta,
mais que singularidades, a intensidade e a consistência com que a Feira de Campina Grande tem funcionado dentro de
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padrões comunitários aptos a qualificá-la culturalmente, isto é, de fazer que tudo aquilo que uma feira faz seja feito com
uma espécie de fermento que também faz crescer sentidos, significados e valores capazes de favorecer inteligibilidades,
horizontes de reorganização simbólica dos diversos modos de ser humano, combustível para ações de todo tipo, inclusive
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na resistência a ameaças.
Para a busca de articulações considerei estratégico partir da aceitação da Feira de Campina Grande como um fato
econômico. Mas fato econômico tal como ele opera nas sociedades comunitárias ou nos enclaves comunitários dentro de
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sociedades complexas.
Na comitiva de interessados no Registro, que me guiou na visita à Feira, foi nítido o interesse em saber se eu privilegiaria no
relatório o econômico ou o social (ou o cultural), na Feira, como se um devesse, por natureza, excluir o outro. Cultura não
nega o econômico, nem vice-versa (nega, sim, os padrões e motivações do mercado econômico). A cultura, no universo dos
sentidos e valores, é uma dimensão de qualificação (diferencial) de qualquer domínio do social (como também do biológico
e do psíquico).
No caso, vale a pena falar de economia embutida (embedded, como dizem os economistas substantivistas), isto é,
não se trata de um domínio autônomo (como nas sociedades modernas), pois a autonomia se desfaz numa poderosa
solidariedade: todos os domínios estão imbricados e se interpenetram: economia, religião (aliás, notei a falta de informação
mais consistente que esperava sobre a presença deste domínio), família, política, ideologia e assim por diante.
Basta um exemplo para se dar conta da importância e da extensão desta interpenetração do e no fato econômico. Assim, a
família modula toda a ocupação espacial e a operação da feira, desde a segmentação dos setores de vendas até a garantia
da sua própria continuidade – pois é o berçário de novos feirantes ou artesãos, enculturados na suas práticas e saberes – ou
seu papel de vetor de comunicação e produtor e caixa de ressonância de eventos, movimentos, notícias, boatos, juízos...
Dispenso-me de fornecer mais dados desses imbricamentos, pois os mais significativos aparecerão com maior clareza a
seguir dentro dos diversos tópicos selecionados.

COMPONENTES DO BEM EM EXAME
Para avaliar a teia de imbricações que a Feira provoca, como fato econômico embutido, próprio de uma formação social de
baixa intermediação, procurei identificar componentes desse aglomerado. Além de listá-los, será necessário buscar também
as articulações, pois simples justaposições pouco explicam.
Os componentes de articulações que pude perceber são os seguintes:
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“TUDO O QUE A FEIRA TEM”
A visão dominante sobre a Feira, acima de qualquer outra, não só da parte dos feirantes, mas de entrevistados, pesquisadores,
redes sociais, imprensa etc., é que a Feira poderia ser resumida numa frase: “Onde de tudo se tem”. A existência de pelo
menos 14 setores diversos para separar as especialidades dos produtos contribui para a impressão de escala. O Dossiê de
Registro traz vários testemunhos, também presentes na documentação audiovisual. Num dos vídeos o tema ocupa quase
toda duração da peça e se apresenta numa exibição de diversos produtos, em imagens rapidíssimas, quase se superpondo,
destinadas a fornecer uma sensação de acúmulo e quantidade – como se a velocidade também fosse um atributo da Feira.
No cativante Forró do Major Palito (uma das atrações da visita guiada), outro não era o tema, o que também ocorre na trilha
sonora de mais um dos vídeos. Não foi exceção a inclusão também em vídeo do mais festejado cordelista, Manoel Martins
(recém-falecido), recitando seus belos versos, que mostram a infinita diversidade dos produtos com que a Feira favorece
qualquer escala de necessidade ou desejo.
Paradoxalmente, o que está verbalmente em causa nesse “tudo” são coisas. E isto poderia ser um problema para os critérios
do Patrimônio Imaterial, que privilegia processos (pessoas em ação, dinâmicas sociais) e não produtos (as coisas). Mas, como
não existem pessoas sem coisas, também não existem coisas sem pessoas; basta, portanto, eliminarmos nossa tendência de
pensar com polaridades (como essa radical entre pessoas e coisas, que herdamos do Direito Romano) e aceitar o conceito hoje
dominante no florescente campo de estudos da cultura material: o de “emaranhado” ou “teia” rizomórfica (entanglement,
meshwork), isto é, entrelaçamento, enredamento, armadilha viscosa que impede a fuga da coisa e da pessoa, obrigadas a
interagir permanentemente, a produzir-se (no sentido social) mutuamente, em várias dimensões e combinações. Objetos
não seriam o polo passivo, diante de sujeitos ativos, mas ambos se configuram na interação. Se separarmos pessoa e
coisa, estaremos separando do mundo real o Patrimônio Cultural, seja ele Material ou Imaterial. Laurajane Smith (Uses of
heritage. London: Routledge, 2006. p. 44-45), na esteira do geógrafo David C. Harvey, preocupada com o caráter de ação
humana e agentividade das coisas no Patrimônio Cultural, diz que a palavra patrimônio deveria ser usada como verbo, não
substantivo. Como verbo, sim, mas transitivo direto, aquele que demanda um objeto para completar seu sentido.
Na Feira, entre muitos exemplos, são fabricadas coisas, como cestas feitas com pneus descartados, segundo ações, métodos
e propósitos próprios, que inscrevem o processo na própria materialidade do produto, em que quase sempre eles podem ser
lidos ou inferidos, parcial ou integralmente. Além disso, na própria Feira eles podem ser reinseridos num novo contexto de
uso, nova produção. Assim temos uma sequência de processos e produtos que não se excluem uns aos outros. Para dizer
de outra forma: a distinção de processo e produto é de escala situacional, e nunca de natureza excludente.
O paradoxo da totalidade das coisas também se desfaz quando levamos em conta não só o dito, mas também o feito. O que
o dito “tudo” significa, ao examinarmos como ele se expressa nas práticas, é mais uma noção de completude, isto é, aquele
horizonte atingível de vida, e não tanto um infindável rol de compras a fazer (ou possíveis de fazer). Aceno aqui à noção
de completude com que Walter Benjamin, nas Passagens, trata de coleções e colecionadores, na busca de uma possível ou
ilusória totalidade, com força para transcender o mero existir empírico, o mero valor de uso das coisas, para integrar num
sistema novo (a coleção), com sua aspiração enciclopédica, cada item individual.
Essa totalidade, na Feira Central, equivale a um quadro global de vida, o quadro de referência das ações necessárias – não
só para a atividade comercial – mas ainda aquele das relações de mutualidade fecundante, do imaginário, das expectativas
de mobilidade social, aquisição (e perda) de status, realização pessoal, familiar, material, política, gratificação e prazer, e
assim por diante, e também, finalmente, de limites.
Há uma imagem que me parece sintetizar a totalidade do “tudo” como metáfora de um quadro de vida. É a da Feira
como casa. Paradoxalmente, não como símbolo, mas realidade vivida. Inúmeras evidências nas pesquisas apontam para
casos de feirantes que saem de suas casas de madrugada, lá pelas 2 horas, e só retornam após 8, 10 e, mesmo mais horas
(salvo domingo). No depoimento de Seu André da Silva Oliveira, vendedor de hortifrutigranjeiros, consta o reconhecimento
explícito deste deslocamento de sede: “A Feira é minha casa”, diz ele, sem rodeios. Com efeito, ele habita a Feira, ele mora
nela. Pois morar ou habitar encerra três funções básicas: a permanência (a demora), a relação intensa (habeo, em latim
quer dizer “ter”, “dispor de”; acrescenta-se o sufixo “it”, que indica reiteração, intensidade) e, finalmente, a multiplicidade
de funções num eixo de relações e contatos entre o público e o privado. A única função doméstica que parece exclusiva
da casa privada é o repouso noturno (quanto ao refúgio da intimidade, faltam informações). Um velho ditado português
(recolhido em 1721) diz que “em sua casa cada qual é rei” – parece-me que, para muitos dos envolvidos na produção da
Feira de Campina Grande, ela é que é a arena desses jogos de poder familiar, de status profissional, de mobilidade social,
de prestações exigíveis, em suma, das interações privilegiadas etc. A Feira é, sim, casa, a casa.
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ALIMENTO/ALIMENTAÇÃO
Desse “tudo que a feira tem”, as “coisas” mais relevantes integram o universo da alimentação, lugar de oferta de alimentos
a preparar ou in natura, processados (inclusive industrialmente) ou prontos para consumo nos restaurantes e bares internos
e nas margens próximas.
Há motivos para tal relevância, sem contar que a Feira de Campina Grande surgiu, como foi dito, do oferecimento de
alimentação como parte da pousada e condições de trocas e continuidade de ofício a tropeiros e viajantes que cruzavam a
Borborema. A alimentação é condição insubstituível da subsistência – e, quando abre outros campos de atuação, há sempre
efeitos de eficácia redobrada.
Por sua presença capilar em tantos quadrantes da vida, a alimentação é um dos mais importantes vetores de conhecimento de uma sociedade ou grupo social, permitindo observar relações entre público e privado, padrões de sociabilidade, solidariedade, competição, critérios de julgamento (moral, estético, nutricional, de gosto), vetores de inclusão,
exclusão e classificações étnicas e sociais, etiquetas,
administração do tempo e do espaço e muito mais
ainda. Por essa onipresença, a alimentação tem sido
correntemente utilizada como um dos emblemas de
culturas, tal qual um resumo enciclopédico. Daí a
constituição, já há tempos, de um ramo de atuação
nas agências de preservação, de um patrimônio
chamado de gastronômico. Identidades comestíveis
é o sugestivo título de uma importante coletânea
recente de reflexões sobre este Patrimônio Cultural
(BRULOTTE, Ronda; DI GIOVINE, Michael [org.].
Edible identities. Food as cultural heritage. London:
Routledge, 2016). Comer Patrimônio Cultural, sem
dúvida, pode ser uma forma intensa e multifacetada
de fruição, pois implica participação, experiência –
mas ainda é incompleta.

Foto: Valmir Pereira da
Silva, 2005.

Ocorre, assim, que dessa riqueza toda da alimentação
é o alimento em si que se sobressai, a coisa apenas,
somente parte do “tudo”. A propósito, é minha
obrigação salientar que a Câmara do Patrimônio
Imaterial do Iphan tem trabalhado na direção certa,
com categorias como sistemas agroalimentares,
sistemas culinários, ofícios e modos tradicionais
de produção do alimento, com todas as suas
implicações, práticas e representações.
O consumidor da feira, se habitante clientelizado,
pode participar de uma porção dessa rede de liames
e significações. O essencial, porém, permanece
subjacente e invisível ou, na melhor das hipóteses,
disperso. Um Museu da Feira poderia tornar
perceptível um pouco desse mundo de conteúdos
escondidos, mas atuantes em múltiplas redes
entrelaçadas.
Noto de passagem que, enquanto a alimentação
for reduzida ao alimento, nas atribuições de
valor cultural, a “coisa” que se consome vai estar
associada ao carimbo de “típico”, enganoso porque
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faz crer numa falsa integridade e impossível imutabilidade que não existe no mundo real. Pode-se dizer que o típico é
a redução à coisa sem pessoas. Muitos estudos de artesanato, por exemplo, revelam como é frequente que artesãos
atendam à demanda de tipicidade imposta pelo mercado do turismo cultural, mas, para seu próprio uso, submetem-se às
transformações e adaptações inevitáveis. (Seria interessante, a propósito, pesquisar a alimentação privada dos feirantes,
para saber se na sua casa-refúgio eles não estariam se cevando de fast-food).
A expressão “comida regional”, que vi felizmente ser mais utilizada em Campina Grande do que “comida típica”, atenua
um pouco os efeitos do típico, por lembrar que o espaço de raiz é que é relevante para unificar a rede de relações. O
restaurante Bodódromo, a que fui apresentado (externo à Feira) e em que se exploram até os saltos do bode, não deixa
de privilegiar a coisa, a comida feita, mas se apresenta como casa de comida regional, mantendo vínculos com o território,
tenuamente perceptíveis – embora perceptíveis por quem tiver a sensibilidade requerida –, mas pode funcionar como
semente de promessas futuras. Julgo impossível, ou improvável, um restaurante desses fora de seus espaços de raiz.

ESPAÇO
Somente o espaço, pois, é capaz de integrar a multiplicidade de facetas que a Feira comporta (daí o acerto de considerá-la
forçosamente um “lugar”).
Ao longo de sua história a Feira mudou de assentamento e contou com várias configurações espaciais de historicidade
diversa (bem descritas no Dossiê). Na configuração atual já completou 70 anos e se apropriou do espaço público, ocupando
o leito de três ruas paralelas, mais uma em diagonal, unidas por três ruas ou ruelas transversais. Trata-se de uma ampla
extensão ao ar livre, com alguns trechos protegidos por cobertura um tanto precária e tendo, ainda, no centro da mancha,
um grande galpão com teto metálico, alegadamente por exigência, justamente, de alguns outros dispositivos (ladrilhos,
pisos, acesso à eletricidade) na preservação das carnes.
O fato de artérias públicas serem assim imobilizadas quase permanentemente (exceção básica aos domingos, quando, aliás,
funciona uma feira alternativa, a Feira da Prata, no modelo de mercado público) constitui, sem dúvida, um problema a ser
discutido nas salvaguardas.
Duas propriedades me pareceram dignas de menção nesse arranjo, pois, a meu ver, são produzidas ou facilitadas por
certos comportamentos e práticas, ao mesmo tempo que intervêm na indução destes mesmos comportamentos e práticas.
Trata-se da extensibilidade e da nucleação. A extensibilidade caracteriza este espaço sem barreiras fixas, portanto passível
de extensão (e, eventualmente, também, de retrações, como observei nas franjas, p. ex., na Rua Boa, do meretrício). A
extensibilidade pressupõe espaço dotado de força centrípeta, gravitacional, que convida à ocupação. Não obstante, tem
que haver limites, sim, como no “tudo” que a Feira de Campina Grande tem (para retomar o mote). Numa sociedade ou
grupo de tipo comunitário, as relações face a face se diluiriam se o espaço fosse indefinidamente ampliado ou ampliável. A
segunda propriedade do espaço confirma esta relação: trata-se do caráter nucleado, compacto, característico daquilo que
os especialistas chamam de horror ao vácuo: com efeito, como pode manter-se o padrão face a face e favorecer o “estar
juntos” num espaço descontínuo, capaz de esgarçar as relações?

ESPAÇO PÚBLICO: ESPAÇO DE CORPOS
Falar de espaço público é falar de espaço de corpos, já que, como notam as Geógrafas Ana Fani A. Carlos e Amália I. G.
Lemos (Dilemas urbanos. Novas abordagens sobre a cidade. São Paulo: Contexto, 2003), não se pode esquecer a função
de mediação social do corpo no espaço.
Refiro-me ao “estar juntos”, à convivialidade a que a relação face a face convida. Convivialidade é um neologismo derivado
do inglês, em circulação em francês no século XIX pelo Escritor e Gourmet Brillat-Savarin, o que já nos remete ao vocábulo
latino de que deriva, convivium, que significa banquete, festividade, celebração, boa companhia: já se vê que estamos no
clima da Feira.
Fotos da direita:
Valmir Pereira da Silva,
2005.
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Quem deu à convivialidade presença nas Ciências Sociais foi o Filósofo e Pedagogo franco-croata Ivan Illich, autor de uma
crítica radical, embora por vezes utópica, à sociedade industrial, à ordem capitalista. Diz ele: “A convivialidade é o inverso
da produtividade industrial, que produz servidão. É pela convivialidade que utensílios conviviais (meios técnicos, instituições)

das sociedades” (Tools for conviviality. New York: Harper & Row, 1975). Parece que ele
estava falando de nossa Feira.
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comprometidos com as necessidades e interesses humanos tornam possível a humanização

A relevância da corporalidade para a apreensão da Feira tem a ver com a multiplicidade e
a intensidade dos estímulos sensoriais. É corrente celebrar os cheiros, as cores, as texturas,
os sabores que ela exibe. Além da sensação prazerosa que suscita fruição, ao mesmo
tempo que pode induzir ao consumo, é preciso ir além do pitoresco e procurar explorar seu
potencial diagnóstico para entender legítimos padrões de comportamento comunitário.
E, por decorrência, impedir, na discussão das salvaguardas, que medidas absolutamente
necessárias de segurança e saneamento se transformem em camisas de força simplesmente
modernizantes, moralizantes ou higienistas.
O grande papel da percepção sensorial está relacionado diretamente com o desejo
de transparência, de contatos diretos, sem mediações que possam gerar incerteza e
desconforto. Quando Manuel Batata informa, num folheto com sua biografia de feirante
por mais de meio século, que, para fixar o preço de uma vaca, era indispensável avaliar
seu pelo, portanto visualmente ou pelo tato, seu negócio apela diretamente aos sentidos,
sem intermediações. É de mesma origem a insistência dos feirantes em poder comercializar
animais vivos (aves e animais de pequeno porte, mas também eventualmente montarias),
apesar de restrições das autoridades públicas – com as quais ainda não se chegou a um
acordo satisfatório; problema diverso do de animais silvestres vendidos à revelia do Ibama).
A sempre lembrada Revolta do Quebra-quilos (1874), quando feirantes, para protestar
contra a introdução forçada de novos padrões métricos de pesos e medidas, puseram-se a destruir balanças, pode ser lida como uma reação dos hábitos sensoriais de medir
com referências que os sentidos poderiam controlar, sem intermediações abstratas: palmos,
polegadas, assim como cestos, sacos, bacias, pencas, cachos. O sensorium completo (os
cinco sentidos em interação) é mobilizado para a avaliação da qualidade pelas propriedades
organolépticas dos alimentos, ou seja, aquelas propriedades sensíveis que indicam condição
de consumo.
Na Feira, lugar do fazer e do saber-fazer, impera um “turbilhão de técnicas tradicionais”
(Dossiê, p. 65): nessa diversidade, o que há de comum, o que explica as escolhas? É o
conhecimento empírico direto, obrigatoriamente sensorial, derivado da própria coisa,
dispensando mediações de bula ou informações de embalagem. No universo do artesanato,
no vídeo já referido da reciclagem de pneus em sacolas de feira, tal conhecimento permite a
exploração do artefato até o esgotamento total de seu valor de uso, seguido da ressurreição
garantida pelo corpo do artesão arqueando-se e movendo-se quase que por um rápido
automatismo que orienta os pés como apoio e as mãos como agentes, sem um deslize
sequer, contando com auxílio externo apenas de um martelo, pregos e uma lâmina, para
recortar as bordas do pneu extinto, deixando duas alças, e vedar o orifício central – sem
esquecer os círculos perfeitamente concêntricos da decoração com as cabeças do mesmo
prego que assegura o implante. O conhecimento de todos as propriedades empíricas dos
materiais e o alcance e limites da corporalidade são uma das matrizes da multiplicidade.
Os especialistas criaram o termo “paisagem sonora” (soundscape) para designar um
repositório condensado de significados sociais dos sons. Assim, por exemplo, o levantamento
de hábitos de ouvir, em situações cotidianas, espaços abertos e de trabalho como na Feira,
tem identificado “surdez social”, na presença de hipersensibilidade e rejeição a ruídos
como marca de autoritarismo e de forte classificação social – o padrão de nossa Feira,
coerentemente, revela grande teor de tolerância em meio ao burburinho. Caso contrário, o
“estar juntos” face a face seria inviável ou irrelevante.
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Fotos:
Valmir Pereira da Silva,
2005.

No “estar juntos” da Feira, o tato desempenha papel crucial, pois, sendo vetor do contato corporal, regula as distâncias que
a proxemística (a disciplina que estuda a dimensão espacial dos comportamentos culturais) define como íntima, pessoal ou
social, categorizadas por critérios de admissibilidade, negação, obrigação ou indiferença: é o corpo como transmissor de
mensagens sobre si mesmo.
Sons das palavras, visão do gestual, contatos, controle pelo paladar, visão e olfato são os ingredientes que caracterizam
o processo de negociação nas trocas que fazem a vida da Feira no dia a dia. Estes exemplos avulsos pretendem apenas
chamar a atenção para a necessidade de levantamentos sistemáticos dos padrões socioculturais da percepção sensorial e
seus efeitos.

ANEXOS: ESPETÁCULO OU CELEBRAÇÃO?
Anexo? Manifestações culturais que ornamentam a Feira, realçando seu tom cultural? Não, não é preciso dourar a pílula
para que seu princípio ativo faça efeito. Pelo que pude ver, de uma brevíssima visita (apresentações de capoeira infantil,
de violeiros repentistas e emboladores de coco, de forrozeiros, de teatro mambembe), não se trata de recurso publicitário,
embora não deixem de provocar atração. Mas são parte do “estar juntos”: eles atraem tanto quanto são atraídos. Trata-se,
sim, de espetáculos, mas no limiar das celebrações, que exigem interlocução ativa, da qual percebi vários sinais (participação
nas cantorias, expressões e gestos de empatia). Tais manifestações têm, sim, um componente de espetáculo, mas, mesmo
assim, por dispensarem, por exemplo, espaços funcionalmente adaptados, podem qualificar quaisquer espaços de atividades
cotidianas da feira, em proximidade corporal que induz várias modalidades de participação.
Ao final de uma das “manifestações culturais”, um bêbado que perambulava pela Feira e se sentou ao meu lado abriu um
sorriso e disse na voz pastosa dos bêbados, pela qual muitas vezes se desvelam verdades profundas: “Isso é que é cultura!”.
Não ouso imaginar o que ele pensasse ser cultura nem o que fosse “isso” e muito menos se ele considerava a feira
Patrimônio Cultural Imaterial. Tenho certeza, porém, de que sua fala expressava uma sensação de prazer e orgulho: afinal,
ele estava tendo acesso pessoal e direto a um bem, isto é, algo bom – ainda que tome de empréstimo aos especialistas, para
reforço de reconhecimento, termo que Manuela Carneiro da Cunha transcreve entre aspas – “cultura”, para distinguir da
cultura vivida no seu próprio fluxo. Meu interlocutor já estava contaminado pela metalinguagem.

VOTO – JUSTIFICATIVAS DO PEDIDO DE REGISTRO
As normas vigentes impõem requisitos formais que, como já se informou, foram examinados pela Procuradoria Federal
junto ao Iphan e considerados cumpridos. Aqui, para julgamento de mérito, retomo as duas principais exigências do ponto
de vista apenas de seu papel cultural: memória e identidade.
Embora tenha contado com pouquíssima informação que poderia fornecer pistas a respeito do peso da memória, o exame
de declarações avulsas lidas ou ouvidas deixou-me a impressão (e falo só de impressão), nos seus conteúdos mnemônicos,
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de certo domínio da objetividade sobre a subjetividade na memória narrativa (a chamada “memória sobre”, não a
“experiencial”, a “memória de”), mesmo quando se falava de mudanças negativas vividas, ou substanciais alterações
de ramo de atividades. Na biografia já citada que me caiu às mãos (Manuel Batata), há um impressionante repertório de
nomes, setores, produtos, preços detalhadíssimos – e nenhuma visão de mundo ou rastro de valores e subjetividade etc.
A emoção, cuja presença, todavia, não se pode negar, parece merecedora de discrição. Mas há exceções significativas – a
principal delas referente à longevidade do trabalho na Feira, tanto por contar nos processos internos de mobilidade social
e prestígio quanto por seu potencial precioso como argumento para resistir a pressões indevidas e alimentar a luta política
em geral. Surpreendentemente, outra exceção é a presença de conteúdos afetivos da memória narrativa de homens de
meia-idade, que pude perceber em recordações dos bons tempos do Cassino Eldorado, belo edifício art déco, hoje em ruína
quase irrecuperável e emblema do lazer elegante, lícito e ilícito, que mantinha relações espaciais e afetivas com o mundo
da Feira.
No entanto, a memória pragmática, a memória que conduz à ação, essa tem aqui peso extraordinário, pois ela é que
caracteriza a dimensão ritual dos gestos e das palavras, do saber fazer e da continuidade mesma da própria feira, como vetor
de transmissão geracional. Nesse sentido, a memória corporal é o eixo que faz a Feira funcionar e continuar funcionando.
Por isso, não sei se vale a pena caracterizar a Feira Central de Campina Grande como um “lugar de memória” (ao menos se
nos ativermos ao que pensa o criador da expressão, hoje tão banalizada, o historiador francês Pierre Nora. Acredito melhor
tomá-la como um precioso exemplo de “meio de memória”. Meio de memória, milieu de mémoire em francês, é um jogo
de palavras com lieu de mémoire (“lugar de memória”) de que se vale Nora para distinguir precisamente uma memória
comunitária, memória em ação, viva, ritualizada, a memória que celebra o vivido, mas cujo desaparecimento vem sendo
compensado por uma memória vicária, substitutiva, fora dos sujeitos, externalizada e concentrada em espaços, coisas,
pessoas, práticas simbólicas.
Há ainda um outro aspecto, que reputo do maior interesse, fruto da memória comunitária. A manutenção do padrão
face a face, com a redução ao mínimo possível das mediações, ao favorecer o contato direto com o mundo das coisas e
das pessoas, elimina a alienação da mercadoria – que é uma perda da memória de sua produção. Richard Terdiman, que
tem estudado a crise da memória na modernidade, diz que, “para entender o que produzimos, temos que ser capazes de
lembrá-lo. Porque as mercadorias suprimem a memória de seu próprio processo, elas subvertem ou violam esta premissa
fundamental da economia mnemônica” (Present past. Modernity and the memory crisis. Ithaca: Cornell University Press,
1993. p. 12). Em outras palavras, aquela alienação da mercadoria, já diagnosticada por Marx, que mascara o trabalho e
as condições de produção, impedindo a justa fixação do valor de troca, é uma forma de amnésia. Na Feira de Campina
Grande, a memória garante transparência – inclusive para identificar o que já se contaminou como só mercadoria.
Quanto à identidade, estão presentes na documentação disponível indícios de um forte sentimento de pertença, partilhado
tanto por feirantes quanto por fregueses e por apoiadores do registro, autoridades públicas, pesquisadoras, entidades
culturais e pesquisadores.
A declaração de amor a seu ofício na Feira é corriqueira. Todavia, tomei como ilustração exemplar da força identitária a
composição de Gordurinha, interpretada em CD por Ary Lobo: Vendedor de caranguejo, o feirante anônimo que, depois
de décadas de trabalho que renderam a criação dos filhos e lhe permitiriam, agora, descansar, continua “fedendo a
caranguejo”, mesmo sem precisar. Seguramente não se trata de inércia, mas da necessidade de continuar uma forma de
viver que não era apenas um ganha-pão, mas um modo de integrar-se à grande constelação da Feira, fonte de algum
sentido na vida rica de significados de algo maior de que ele participa. A Feira é, sim, oportunidade de autoestima também
para o cidadão de Campina Grande, disputando com “o maior São João do mundo” o lugar de referência emblemática da
cidade (a Feira tem bem mais elementos para primazia, estou certo, mas não vejo propósito na competição).
“A Feira precisa ser lembrada nacionalmente”. Esta fala do Administrador da Feira mostra que a identidade como fator de
autoestima e a reivindicação de reconhecimento externo são os principais propósitos, e propósitos legítimos, do pedido de
Registro, muito certamente como reforço para garantir a continuidade da Feira e cacifá-la nas negociações de salvaguarda.
Acrescento uma justificativa a mais do enorme interesse que a Feira desperta em quem procura conhecê-la. Eu a considero
uma daquelas realidades que Lévi-Strauss, eliminando qualquer utilitarismo, considerava importante como “boa para
pensar”. Creio firmemente que ela seja uma boa oportunidade para repensar polaridades daninhas que perturbam o
campo do Patrimônio Cultural, como material/imaterial, pessoas/coisas, processos/produtos, distância entre cultura vivida e
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Foto: Átila Bezerra
Tolentino, 2018.

patrimônio instituído, patrimônio vivo/patrimônio morto. Esta última polaridade me parece perversa, pois se o patrimônio
construído for um patrimônio morto, as agências de preservação há muito tempo têm praticado a necrofilia – e isso não é
bom. Nem verdadeiro, porque as raízes do valor cultural são comuns e qualificam uma mesma vida.
Enfim, é preciso dizer alguma coisa sobre a modalidade da fruição a que a Feira se presta. O paradigma usual de fruição do
patrimônio cultural é o da observação e da contemplação. Já o que a Feira oferece de melhor é um tipo de relações entre
as pessoas e entre as pessoas e as coisas na escala de um modo de vida – e que pode ser experimentado. Não quer dizer
que se deva ou mesmo possa aderir a esse modo de vida, tão diferente do que ocorre em nossas sociedades intermediadas,
ainda que isso fosse factível na integridade de um padrão comunitário. O que se deve, porém, assinalar é esse potencial de
fruição por experiência disponível na feira. Modos de vida, afinal, não são passíveis de circulação como coisas ou prática
isoladas, mas podem ser “convividos”. (Aliás, se fosse necessário um slogan para a Feira, talvez pudesse ser: “Aqui, a
melhor oferta é estar juntos”). Além disso, o paradigma experiencial não elimina a observação, que pode se enriquecer
como observação participante.

SALVAGUARDAS
Não há dúvida de que o foco central das preocupações relativas às salvaguardas são as “constantes ações políticas locais
que objetivam, com pouca ou nenhuma participação de seus fazedores (feirantes e fregueses) a sua ‘revitalização’ ou a sua
remoção do local atual para outro espaço da cidade” (Parecer da Coordenação de Registro, fls. 692).
O projeto de revitalização urbana que foi constatado durante estudos da poligonal do tombamento estadual do centro
histórico de Campina Grande em 2010 – e felizmente rejeitado – me pareceu ter muitos traços de uma ingênua ideologia
do novo como valor em si, paradoxalmente privilegiando a mesmice da homogeneização da vida urbana segundo modelos
mais adaptados à busca de aparência que de qualidade de vida. A Oficina Participava que permitiu em 2013 a retomada
da instrução do Registro trouxe, felizmente, a comunidade local para dentro da arena das discussões. Seria ocioso insistir
na necessidade de obrigatoriamente incluir os interesses, os critérios e a presença de quem faz a feira em todos os debates,
projetos e intervenções pertinentes a seu futuro.
Um julgamento criterioso facilmente captaria o quanto a Feira foi capaz de injetar benefícios à cidade de Campina Grande,
ao invés de supostamente opor-se a seu futuro. Uma amostra pode ser encontrada na identificação das qualidades
estéticas trazidas à paisagem urbana de Campina Grande pelos atributos morfológicos da Feira, apontados pelo Dossiê
de Registro (p. 81-2).
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entre modos de vida em fricção a partir da visão da Feira e suas qualidades capazes de revitalizar muito da vida em Campina
Grande, independentemente de graves problemas, principalmente de higiene e segurança, que precisam ser enquadrados
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O partido que escolhi para minha análise da Feira se destinava a contribuir para entender, mais que perceber, a diferença

sob ótica que exclua a recusa da diferença apenas por ser diferente.
Não se negam tais graves problemas, mas para solucioná-los não se pode jogar fora o bebê com a água do banho.
Reproduzo aqui, resumidamente, as principais propostas elencadas no Dossiê de Registro e que incluem os principais
problemas e recomendam cautela no seu encaminhamento (fls. 94 a 96):
a)

Organização da coleta do lixo e ações de engenharia sanitária;

b)

Requalificação dos banheiros públicos existentes e instalação de novos;

c)

Pontos policiais no recinto da Feira;

d)

Solução do problema da compra e da venda de animais vivos;

e)

Intervenções espaciais que evidenciem e incentivem as práticas da culinária local;

f)

O mesmo com relação às atividades artísticas e culturais praticadas na Feira;

g)

Medidas relativas ao estado precário do Cassino Eldorado (inclui proposta de um Museu do Bordel; pessoalmente
acredito impróprio autonomizar o tema, ao invés de tratá-lo mais decorosamente integrado ao “tudo” da Feira,
num Museu da Feira), recuperação do edifício Pau do Meio (também há proposta de um Museu do Cordel) e do
Mercado Público;

h)

Aproveitamento museográfico da contribuição do inventário das referências culturais/INRC e do Dossiê de Registro;

i)

Ações de educação patrimonial.

CONCLUSÃO
Por último, uma palavra sobre a questão da escala de valor em que se situaria a Feira, em relação ao âmbito nacional.
Bastaria indicar a repercussão que a Feira exerce no fluxo turístico do Nordeste e mesmo do restante do país (o tratamento
lhe é concedido pelos meios de comunicação); sua presença em obras de arte (cinema, música, literatura, iconografia); e a
abundância e a qualidade das publicações e pesquisas acadêmicas que ela motivou, para reconhecer seu alcance nacional.
Apesar dessas garantias, considero haver ainda justificação maior: o enorme potencial dialógico da feira, sua capacidade
de provocar interlocução, de promover não apenas uma justaposição de diversidades (como é de regra no entendimento
corrente do que seja um multiculturalismo apenas tolerante ou anestésico) mas ainda a oportunidade de transformação
mútua. Não é possível que um contato menos superficial com uma realidade tão rica de facetas e densa de significados
para as interações humanas não deixe rastros mútuos. Apelo a uma declaração de Fernand Braudel (Journées F. Braudel/
Châteauvallon, oct. 1985. Une leçon d’histoire de F. Braudel. Paris: Arthaud, 1986. p. 203), o grande historiador francês
do século passado, que viveu vários anos no Brasil, participando do parto da Universidade de São Paulo: “Tornei-me
inteligente no Brasil. O que tive diante dos olhos era um tal espetáculo de história e de gentileza social que compreendi
a vida de outra maneira”.
Diante de todo o exposto, acredito que não são necessárias outras considerações para propor a aceitação do pedido de
registro da Feira Central de Campina Grande (PB) como Patrimônio Cultural do Brasil e sua inscrição no Livro de Lugares.
Assim, podemos todos fazer da diferença um espelho capaz de projetar luz inteligente sobre nossas próprias formas de
existir e de agir, como aconteceu com Lévi-Strauss.

Brasília, 27 de setembro de 2017
Ulpiano T. Bezerra de Meneses
Conselheiro
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COMPLEXO CULTURAL DO BOI-BUMBÁ
DO MÉDIO AMAZONAS E PARINTINS
PARECER TÉCNICO

E

ste Parecer diz respeito à etapa de Instrução técnica do Processo no 01450.006348/2009-11, relativo à solicitação
de Registro do Complexo Cultural do Boi-bumbá do Médio Amazonas e Parintins (AM) como Patrimônio Cultural do
Brasil, aberto em 24 de abril de 2009. A proposta e a documentação foram encaminhadas à Presidência deste Instituto
pela Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas. As informações contidas neste Parecer estão calcadas, principalmente,
no Dossiê de Registro, além da documentação encaminhada pelo proponente que compõe o processo em tela. A intenção
deste documento é, assim, avaliar, de maneira conclusiva, a etapa ﬁnal de instrução do processo de Registro em questão.
O requerimento encaminhado à sede do Iphan reúne os seguintes documentos: solicitação de Registro; abaixo-assinado
contendo 1.016 assinaturas em apoio à solicitação de Registro; justiﬁcativa do pedido com denominação e descrição do
bem cultural; informações históricas sobre o bem (histórico do Boi-bumbá Caprichoso, histórico do Boi-bumbá Garantido,
histórico do Boi-bumbá Campineiro, histórico do Boi-bumbá Mirim Tupi, histórico do Boi-bumbá Mirim Estrelinha, histórico
do Boi-bumbá Mineirinho, histórico do Boi-bumbá Mini-Caprichoso e histórico do Boi-bumbá Mini-Garantido); referências
documentais e bibliográﬁcas disponíveis; documentação disponível adequada à natureza do bem (Anexos: 50 fôlderes do
Festival Folclórico de Parintins, 2 CDs do Boi-bumbá Garantido – 2006, 3 CDs com fotos, sendo 2 do Festival Folclórico de
Parintins e 1 do Mini-Boi-bumbá, 1 CD-ROM contendo Dossiê com fotos e documentos do Minifestival Folclórico dos Bois-bumbás Garantido e Caprichoso, 1 CD-ROM do Festival Folclórico de Parintins O Folclore da Floresta, 1 DVD do Festival
Folclórico de Parintins 1996, 1 DVD do Festival Folclórico de Parintins 2003).

Desse modo, consideramos que os requisitos formais para a análise da solicitação de 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.
CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PARA O REGISTRO
O histórico de trâmite do presente processo remonta às tratativas feitas entre a Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas
e o Iphan no ano de 2002. Em ofício encaminhado em 3 de julho de 2002, o então Secretário de Cultura solicita “o registro
de bens imateriais das manifestações populares dos bois bunbás (sic) de Parintins, Garantido e Caprichoso, num dos quatro
livros estabelecidos por lei [...] como Patrimônio Cultural Brasileiro” e encaminha anuência das Associações Folclóricas dos
referidos Bois-bumbás, além de documentação iconográﬁca e bibliográﬁca. Tal solicitação dá início ao Dossiê de Estudo R.
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08/02 – Festival Folclórico de Parintins dos Bumbás Garantido e Caprichoso, aberto pelo antigo Departamento de Proteção,
o qual abrigava à época a Coordenação do Patrimônio Imaterial. É interessante destacar que, apesar de não haver deﬁnição
clara na solicitação do objeto de Registro, a instrução do Dossiê de Estudo acaba por estabelecer como recorte do objeto

Foto da esquerda e
acima: Antônio Neto,
2007.

de Registro, em toda a documentação administrativa que se segue, o Festival Folclórico de Parintins.
No ano de 2004 a Secretaria de Cultura entra em contato com o Iphan por meio do Of. no 545/GS/SEC, de 30 de abril
de 2004, reiterando o interesse do governo estadual no processo de Registro. Nesse ínterim, o Iphan havia passado
por reformulações internas, as quais levaram à criação do Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI). A retomada do
processo em questão se deu em agosto de 2004 com uma reunião realizada entre DPI e representantes da Secretaria de
Cultura, na qual se destacou a necessidade de se estabelecer um novo recorte e a deﬁnição do objeto de Registro. Para
isso, recomendou-se a realização de um inventário para investigar o contexto e o complexo de bens culturais envolvidos.
Conforme colocado no Of. no 043/04/GAB/DPI/Iphan:
[...] o conhecimento de expressões dessa natureza implica uma investigação profunda, que vai muito além dos
eventos que as concretizam, e que demanda toda uma abordagem relacionada ao contexto socioeconômico e
cultural que produz esses eventos, bem como ao complexo de bens culturais que está relacionado a eles.
Para dar prosseguimento às ações de instrução do Processo, em 2006, incluiu-se no Plano de Ação um projeto prevendo
a participação de técnicos do DPI, da Superintendência do Iphan no Amazonas e do Centro Nacional de Folclore e Cultura
Popular (CNFCP), bem como a contratação de consultores. Em maio desse mesmo ano, foi realizada uma reunião no CNFCP,
com a presença da Diretora do CNFCP, da Gerente de Registro do DPI, da Assessora do Patrimônio Imaterial da SEC-AM
e de dois especialistas no tema, a saber, Profa Dra Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti e Prof. Dr. Andreas Valentin.
A partir dessa discussão compreendeu-se que o objeto de Registro seria “todo um repertório de práticas e expressões
relacionadas a lazer, crença, devoção, celebrações, artes, performances, ritos, mitos, trabalho e outras dimensões da vida
social que ultrapassam largamente o âmbito do festival”, conforme Of. no 0100/06/GR/DPI/Iphan. Novamente, registrou-se
neste ofício a necessidade de investir em “pesquisa para identiﬁcar, conhecer e documentar os bois Garantido e Caprichoso
em toda sua complexidade [...] considerando-se como recorte territorial da pesquisa o Médio Amazonas, onde Parintins é
o ponto focal”. Ainda em 6 de junho de 2006, durante a 6a Reunião da Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial (CSPI), na
apreciação do referente Processo, concluiu-se pela alteração do recorte da pesquisa acima proposto.
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A Resolução no 01, de 3 de agosto de 2006, a qual regulamenta os procedimentos a serem observados na instauração e na
instrução do Processo Administrativo de Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, é publicada, colocando-se, assim,
a necessidade de adequações por parte do proponente. A Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas então encaminha
novo pedido de Registro, através do Of. no 419/GS/SEC, de 16 de abril de 2009, atendendo às exigências da nova normativa
e dando início ao processo em epígrafe. A Nota Técnica no 11/2010, que compõe o processo aberto em 2009 e subsidia
a análise de pertinência do pedido pela CSPI, explana toda essa trajetória e conclui que caberia decidir a oportunidade
e a conveniência de se tentar novamente realizar um INRC em conformidade com as orientações já estabelecidas ou se
o Processo Administrativo deveria ser arquivado. Nesse sentido a CSPI, em sua 16a Reunião, decidiu pela pertinência da
solicitação e recomendou a instrução do Processo tendo como base as diretrizes especiﬁcadas anteriormente e a aplicação
do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) “para que se apreenda esta manifestação cultural ao longo do
tempo em suas diferentes formas e modalidades, de forma a explicitar a expressão amazônica do boi” (Memória da 16a
Reunião da Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial).
A partir deste ponto, realizaram-se três contratações com o objetivo de instruir o processo de Registro desse bem cultural,
utilizando a metodologia do INRC. As pesquisas e atividades dessas contratações mobilizaram vários grupos e agentes
ligados à manifestação cultural do Boi-bumbá e foram desenvolvidas nos seguintes municípios: Barreirinhas, Boa Vista do
Ramos, Itacoatiara, Itapiranga, Manaus, Maués, Nova Olinda do Norte e Parintins. Conforme consta no Dossiê de Registro,
entre outubro de 2011 e dezembro de 2012, foi realizado o Levantamento Preliminar, primeira etapa do INRC, e, entre 2013
e 2015, foi parcialmente realizada a fase de Identiﬁcação,1 segunda etapa do INRC. Além disso, foi realizada a contratação
de outra empresa para a organização de reuniões de difusão do Inventário e Registro do Complexo Cultural do Boi-bumbá,
realizadas nos Municípios de Parintins, Manaus, Itacoatiara e Maués.
Em 2015, para ﬁnalizar a instrução do processo de Registro do Complexo Cultural do Boi-bumbá do Médio Amazonas
e Parintins, foi estabelecido um Termo de Execução Descentralizada (TED) com uma instituição federal de ensino. Assim,
a ﬁnalização da pesquisa foi feita pela equipe vinculada ao Grupo de Pesquisa Cultura, Memória e Desenvolvimento da
Universidade de Brasília (CMD/UnB), a qual possui pesquisadores com experiência na área de culturas populares e na
realização de pesquisas de festejos e formas de expressão do Amazonas. Já no ano de 2016, a equipe do CMD realizou três
viagens de campo nos seguintes períodos: abril e maio; junho; agosto e setembro. Segundo explicitado no próprio Dossiê
de Registro, a primeira viagem teve como objetivo o conhecimento do roteiro e a aproximação com agentes locais, além do
estabelecimento do contato direto com os membros da Superintendência do Iphan no Amazonas. A segunda viagem, feita
para Parintins, iniciou o trabalho de campo propriamente dito e abrangeu os dias anteriores e até uma semana depois do
período do Festival Folclórico na cidade. Já na terceira viagem, a equipe percorreu três locais: Maués, uma vez mais Parintins
e Itacoatiara. Dessas viagens e dos insumos já coletados nas etapas anteriores de pesquisa e na bibliograﬁa e documentação
disponíveis sobre o tema, foram elaborados o Dossiê e os vídeos de Registro.

CARACTERIZAÇÃO DO BEM CULTURAL
Durante o percurso acima descrito, o recorte do objeto de Registro foi se transformando até atingir a deﬁnição de “Complexo
Cultural do Boi-bumbá do Médio Amazonas e Parintins”. Conforme Nota Técnica no 11/2010, a partir das discussões da
CSPI, a pesquisa a ser empreendida para compreensão deste objeto deveria ir “além da identiﬁcação e da produção de
conhecimento sobre os Bois-bumbás mais ou menos famosos de Parintins” focando “prioritária e fundamentalmente a
dinâmica dos processos que envolvem essa manifestação, em toda sua amplitude, diversidade e complexidade”, tendo
a cidade de Parintins como ponto focal de um contorno territorial mais abrangente.2 Assim, a pesquisa desenvolveu-se e

1. Os respectivos relatórios técnicos foram entregues ao DPI-Iphan pelas empresas Memória Arquitetura Ltda e DBG LTDA, como produto do mapeamento das
formas expressivas do Boi-bumbá, no sítio do Baixo (Médio) Amazonas.
2. Segundo Dossiê de Registro, a pesquisa desenvolveu-se “na extensão da Mesorregião Amazônica do Médio Amazonas, em particular nas sub-regiões
geopolíticas VIII (área do Médio Amazonas, abarcando os Municípios de Itacoatiara, Itapiranga, Maués, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Silves e
Urucurituba) IX (área do Baixo Amazonas, estendida entre as cidades de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Parintins, São Sebastião do Uatumã e
Urucará.), ambas integradas à divisão administrativa do Estado do Amazonas. Vale dizer que uma e outra sub-região administrativa do Estado do Amazonas
estão, para os ﬁns previstos à realização do Dossiê, acomodadas numa mesma bacia ou região geocultural e histórica chamada de Médio Amazonas e
Parintins” (Dossiê de Registro, p. 6).
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Arena – na Região Amazônica.
O folguedo do boi, segundo Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti, está presente em toda a extensão do território
nacional, apresentando em cada contexto regional variações e denominações diferentes como Boi-bumbá no Amazonas,
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desdobrou este complexo cultural tendo como cerne as variantes do folguedo do boi3 – Boi de Terreiro, Boi de Rua e Boi de

Bumba Meu Boi no Maranhão, Boi Calemba no Rio Grande do Norte, Bumba de Reis no Espírito Santo, Boi Pintadinho
no Rio de Janeiro e Boi de Mamão em Santa Catarina. As datas de sua realização e inserção nos festejos do calendário
católico também variam conforme a região. No Norte ocorrem durante as festas juninas; no Nordeste, marcam os festejos
natalinos; e, no Sudeste, surgem junto as manifestações do Carnaval. Segundo a autora, é possível notar uma diversidade
e disseminação simultânea em diversas regiões do país já no século XIX.
Há, entretanto, dentro dessa diversidade de nomes e formas, pontos de conﬂuência. Ainda que ﬂuido e variável, existe um
“núcleo comum” que se refere a uma trama e a personagens, as quais giram em torno do tema da morte e ressurreição
do boi. Segundo Cavalcanti, o tema forneceria uma certa “estrutura central” ao folguedo, entretanto, invariavelmente
se agregariam a esta estrutura o improviso, a fragmentação e a variedade.4 Levando isso em consideração, o enredo que
comumente subjaz a brincadeira é o que segue, conforme consta no Dossiê de Registro:
[...] impelido pela insistência da sua mulher grávida, Mãe Catirina, ávida em satisfazer o seu desejo, o negro Pai
Francisco mata o boi favorito do Amo. Denunciado o ato, o casal de negros foge para o mato com medo da
represália do fazendeiro. Contudo, um dos vaqueiros os denuncia. O Amo incumbe à tarefa de encontrá-los aos
índios guerreiros orquestrados pelo Tuxaua. A missão, no entanto, é antecedida pelo batismo dos autóctones pelo
padre. Preso, Pai Francisco é conduzido ao Amo. Este lhe exige: quer seu boi de volta. Sem ter o que fazer o negro
Francisco é submetido a castigos. Enquanto isso, o Amo requisito à ajuda do pajé da tribo para reanimar o seu boi.
O sacerdote recomenda que, para levantar o bicho, bastaria espirrar em sua cauda. O espirro parte de Pai Francisco,
cuja alegria transborda ao ver o boi de pé novamente, motivando a comemoração de todos os envolvidos.5
Essa narrativa e suas variantes, porém, não correspondem na brincadeira a uma encenação linear de um roteiro, e não
há, portanto, correlação clara e explícita entre a narrativa e a ação. Conforme Cavalcanti, muitas vezes esse enredo
apresenta-se apenas de forma latente, beirando a alusão, surgindo de forma fragmentada e sem um encadeamento ﬁxo.
De acordo com a autora:
[...] um grupo de boi não necessariamente encena uma sequência dramática que reúne ação cantada e dialogada
por parte dos personagens característicos postos em relação pelo tema da morte e da ressurreição do boi. Pode não
fazê-lo nunca, e as ações dramáticas do “auto” são evocadas por meio de frouxos mecanismos alusivos. Pode fazêlo apenas em certo tipo de apresentação, ao longo de um amplo ciclo anual, pois o ritmo de vida desses grupos é
regido pelo calendário festivo católico em suas versões populares e turísticas (CARVALHO, 1995). Quando o faz,
essa encenação não é nem a única nem a mais importante do ponto de vista dos brincantes. Ultimamente, ela
resulta sobretudo da forte pressão da ideia “oﬁcial” de que é preciso manter viva a “verdadeira tradição”.6
Interessa também destacar, no trecho acima reproduzido, a ideia de que haveria um “auto originário” e “tradicional”
encenado no folguedo do boi. Esta noção erudita de uma correspondência direta entre performance e texto, conforme a
autora, não permite a compreensão dos processos criativos populares. Este entendimento teria se dado nos estudos acerca
do folclore ocorridos no início do século XX no Brasil – engendrados por diversos intelectuais como Mário de Andrade –
nos quais “a noção evolucionista de mito ocupou [...] lugar-chave no esquema conceitual dessa dança dramática”.7 A esta
concepção, segundo a autora, “amalgamou-se à ideia difusa de que o folguedo do boi corresponderia, em suas supostas
3. Conforme Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti, as brincadeiras do boi são muitas vezes deﬁnidas como “auto popular” em alusão ao teatro medieval;
como “farsa”, ressaltando o caráter burlesco; como “dança dramática”, termo cunhado por Mário de Andrade e ainda como folguedo, destacando o caráter
festivo, além da combinação entre música, drama e dança (CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. “O Boi Bumbá de Parintins, Amazonas: uma breve
história e etnograﬁa”. História, Ciência, Saúde – Manguinhos, v. VI [supl.], n. 1.019-1.046, p. 1.024, set. 2000.
4. Idem, ibidem, p. 1.023.
5. Dossiê de Registro, p. 88..
6. CAVALCANTI, Maria Laura V. de Castro. “Tema e variantes do mito: sobre a morte e a ressurreição do boi”. Mana, v. 69-104, 2006, p. 75, 2000.
7. Idem, ibidem, p. 71.
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origens, à encenação do enredo de um auto”.8 Assim, a ideia de um enredo originário do auto seria o produto do interesse
erudito pela cultura popular e do “ingresso de formas de cultura até então predominantemente orais no universo do
registro da escrita”.9 Nesse sentido, seria reducionista derivar a explicação do folguedo pelo auto, pois, para Cavalcanti,
o folguedo do boi revela muitas coisas para além do auto. A autora considera que este enredo trata antes de uma lenda
mítica a qual carrega consigo uma miríade de signiﬁcados simbólicos. Alude também tanto às tensas e desiguais relações
raciais e sociais que permeiam a sociedade brasileira quanto ao tempo extraordinário e lúdico da festa e ao tempo cíclico
do calendário ritual anual.
Considerando assim que o folguedo se caracteriza por essa fragmentação e maleabilidade, agregando em si lendas e
personagens diversos que são em algumas situações incluídos ou suprimidos, passamos agora para um breve histórico da
brincadeira do boi no contexto da Região Amazônica.
Segundo consta no Dossiê de Registro, o folguedo do boi teria chegado à Região Amazônica por meio das missões jesuíticas
em seu esforço para catequizar os povos amazônicos no século XVII, retomando, com o auto sacramental do boi, a tradição
da “tauromaquia” presente no Mediterrâneo europeu e agregando itens utilizados pelos indígenas e negros como as
máscaras e os tambores.
Do século XVIII, constam referências à cerimônia do Boi de São Marcos em Alter do Chão:
Na composição da cena dramática do Boi de São Marcos, obediente ao eixo dramático da morte e ressurreição do
boi, protagonista da trama, a dinâmica de enunciação de versos entrosava os seguintes personagens: Tio Mateus,
a Moura, Pastores e Peões (rapazes empregados da fazenda armados com suchos e forcados), a Bruxa, o Padre e
os Esbirros da Inquisição. No desenrolar da história, magoada pelo amor não correspondido, cabia à negra Moura
matar o boi, para se vingar do fazendeiro Mateus. [...] Descoberta a autoria do crime, os Esbirros da Inquisição
arrastam a Moura, no mesmo momento em que a Bruxa usa de todos os meios para ressuscitar o boi. Porém, seus
esforços não obtêm êxitos. A intervenção do Padre implica o deslocamento da vítima até o altar da igreja. Ali,
benzido e untado, o bovino põe-se de pé, deﬂagrando a festa.10
No Boi de São Marcos está presente o tema da morte e ressurreição do boi e já, conforme o Dossiê, dispõe de alguns
componentes que integram o folguedo do boi do Complexo Cultural do Boi-bumbá do Médio Amazonas e Parintins.
Outro relato sobre o folguedo do boi datado de 1859 é o do médico viajante Avé-Lallemant. O folguedo, presenciado na
cidade de Manaus, antecipava outros elementos e a estética presentes no Boi-bumbá:
Vi um outro cortejo, logo depois da minha chegada, desta vez em homenagem a São Pedro e São Paulo. Chamam-no de bumbá. De longe ouvi de minha janela uma singular cantoria e um batuque sincopados. Surgiu no escuro,
subindo a rua, uma grande multidão que fez alto diante da casa do Chefe de Polícia, e parece organizar-se, sem que
nada se pudesse reconhecer. De repente as chamas dalguns archotes iluminaram a rua e toda a cena. Duas ﬁlas de
gente de cor, nos trajes mais variegados de mascarados, mas sem máscaras – colocaram-se uma diante da outra,
deixando assim um espaço livre. Numa extremidade, em traje de índio de festa, o tuxaua, ou chefe, com sua mulher:
esta era um rapazola bem proporcionado, porque mulher alguma ou rapariga parecia tomar parte da festa. Essa
senhora tuxaua exibia um belo traje, com uma sainha curta, de diversas cores, e uma bonita coroa de penas. O traje
na cabeça e nos quadris duma dançarina atirada teria por certo feito vir abaixo toda uma plateia em Paris ou Berlim.
Diante do casal postava-se um feiticeiro, o pajé; defronte dele, na outra extremidade da ﬁla, um boi. Não um boi
real, e sim um enorme e leve arcabouço dum boi, de cujos lados pendiam uns panos, tendo na frente dois chifres
verdadeiros. Um homem carrega essa carcaça a cabeça e ajuda assim a completar a ﬁgura dum boi de grandes
dimensões. [...] E partem cantando e batucando, com seu boi, enquanto este, exatamente como um herói morto
de teatro, depois de cair o pano, resolve, por uma louvável consideração, acompanhá-los com os próprios pés, isto
é, com os que o tinham trazido; para na primeira esquina, e assim repetidamente, até altas horas, morrendo cinco
ou seis vezes na mesma noite.11

Foto: Antônio Neto,
2007.

8. Idem, ibidem, p. 71.
9. Idem, ibidem, p. 75.
10. Dossiê de Registro, p. 85-86.
11. Dossiê de Registro, p. 87.
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Ainda, no contexto da migração para a Amazônia ao ﬁnal do século XIX e primeira metade do século XX, por conta da
exploração econômica das seringueiras e da produção da borracha, essas manifestações da brincadeira do boi que ali se
encontravam foram inﬂuenciadas pelas referências de outras regiões do país, principalmente nordestinas. Essa inﬂuência
pode ser observada, de acordo com Cavalcanti, por ﬁgurarem no Boi-bumbá elementos que remetem ao esquema
econômico e social do Nordeste colonizado, marcado pelo latifúndio, pelas relações de compadrio e pela triangulação entre
branco, negro e índio.
Seja pela vertente jesuítica, seja pela nordestina, o folguedo do boi se estabeleceu e vicejou na Região Amazônica.
De acordo com o Dossiê o chamado Boi de Terreiro se insere nesse contexto da produção da borracha na Amazônia, no
qual trabalhadores de estados como o Ceará, o Piauí, o Pernambuco, a Bahia e o Maranhão, junto de suas famílias se
estabeleceram na região. Ali constituíram novas condições ecoambientais e sociais, nas quais foram recriados hábitos e
costumes, entre eles a brincadeira do boi nos terreiros das comunidades familiares. Esta modalidade do folguedo, segundo
destacado no Dossiê, “resulta então dessa aclimatação mundano-festiva do auto religioso que, saído das pautas missionárias
dos cléricos católicos, fora introduzido nos costumes de celebração e diversão das frações populares de classes com fortes
marcas étnicas”.12
O Boi de Terreiro apresenta o tema de morte e ressurreição do Boi e as personagens já referidas e traz, em sua estrutura,
“um andamento ritual em quatro momentos”: rito de chegada do Boi – introdução do Boi conduzido pela vaqueirada e
pelos índios guerreiros sob o comando do Tuxaua, ao som das toadas levantadas pelo Amo do boi; rito de evolução do boi
– no qual as personagens são apresentadas, inicia-se o drama com a morte do boi e logo são feitos os preparativos para
sua ressurreição; rito de despedida do boi – o boi ressuscitado dança e faz sua despedida seguido dos demais personagens;
rito de matança do boi – o boi é perseguido e morto pelos vaqueiros e segue-se a celebração, fechando o ciclo de rituais.
Conforme o Dossiê, o Boi de Rua se conﬁgura na transição, em parte, do Boi de Terreiro para o espaço urbano, no contexto
de urbanização da Região Amazônica. Seguindo, ainda que com algumas variações, uma narrativa similar à do Boi de
Terreiro, o Boi de Rua não possui lugar ﬁxo e se desenvolve nos logradouros públicos em interação com os transeuntes e
com os moradores que oferecem ao dono do boi e aos brincantes algum tipo de agrado. Essas interações desembocavam,
em alguns momentos, em enfrentamento físico quando grupos rivais de Bois de Rua se encontravam. Tanto o Boi de Terreiro
quanto o Boi de Rua apresentam, mais comumente, os seguintes elementos: Tribo Indígena, Vaqueirada, Pai Francisco e a
Catirina, Amo do Boi, Doutor dos Trovões, Doutor das Cachaças, Doutor Cura-Bem, Gazumbá, Tuxaua e Cunha-Poranga.13
Mais recentemente, por volta da década de 1980, derivado dos Festivais Folclóricos de Manaus e mais tarde de Parintins,
surge o chamado Boi de Arena.14 Esta modalidade do folguedo se estabeleceu de forma especial na cidade de Parintins,15
com a construção do Bumbódromo,16 e apresenta características muito especíﬁcas. A transposição da brincadeira para o
palco/arena trouxe algumas modiﬁcações. De acordo com o Dossiê, o espaço no qual a brincadeira se desenvolve passa
a ser o da arena rodeada de arquibancadas, cadeiras e camarotes, onde a plateia ﬁca distanciada ﬁsicamente, mas não
por isso menos participante. A ênfase dada aos atos que compõe o folguedo nas outras duas modalidades já citadas é
atenuada, e são mais presentes outros elementos, como o tema-enredo escolhido anualmente pelos principais grupos de
Boi-bumbá da cidade, Garantido e Caprichoso.

12. Dossiê de Registro, p. 92
13. Representa a mais bela da tribo, segundo o Dossiê.
14. Segundo Cavalcanti, o surgimento do Festival Folclórico de Parintins foi um divisor de águas para a brincadeira do boi na região. Criado por um grupo
da Juventude Alegre Católica em 1965, o Festival tinha como intenção reunir os grupos folclóricos e reavivar as brincadeiras relativas ao ciclo junino. Várias
quadrilhas se apresentavam e o Boi-bumbá encerrava o Festival. Aos poucos o Boi foi se tornando a principal atração e tomando grandes dimensões. Tal
processo foi possível com instituição da competição entre os dois Bois em 1966 (CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. “O Boi-bumbá de Parintins,
Amazonas: uma breve história e etnograﬁa”. História, Ciência, Saúde – Manguinhos, v. VI [supl.], n. 1.019-1.046, p 1.030-1.031, set. 2000.
15. Conforme consta no Dossiê de Registro, p. 60: “Parintins está [...] a 359 km em linha reta da capital do Estado do Amazonas, Manaus, e a 420 km por via
ﬂuvial. Possui área compreendida em 5.952,378 Km² e densidade demográﬁca equivalente a 17,14 hab/km². O Município de Parintins possui uma população
total de 102.033 habitantes, distribuídos em 20.671 domicílios, conformando uma densidade domiciliar de 4,93 habitantes por domicilio, em média. Destes
domicílios, 68,5% estão distribuídos na zona urbana e 31,5% na zona rural”. Segundo Cavalcanti, durante o século XVII, no contexto dos aldeamentos para
catequização de povos indígenas, um grupo de tupinambás dominou a região. Esse grupo comerciava com portugueses e capturava outros indígenas. Mais
recentemente, o município, nas décadas iniciais do século XX, beneﬁciou-se do cultivo da juta e, atualmente, a principal atividade econômica é a criação
bovina e bubalina. É, segundo a autora, um município carente e com poucas oportunidades de empregos formais, sendo este muitas vezes ligados ao serviço
público local (CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. “O Boi-bumbá de Parintins, Amazonas: uma breve história e etnograﬁa”. História, Ciência, Saúde
– Manguinhos, v. VI [supl.], n. 1.019-1.046, p 1.030-1.027, set. 2000.
16. O Bumbódromo, assim chamado em alusão ao Sambódromo do Rio de Janeiro, segundo Cavalcanti, foi construído em 1988 pelo governo estadual.
Comporta 40 mil pessoas divididas em duas arquibancadas, uma vermelha, do Garantido, e outra azul, do Caprichoso. Fora dos dias de Festival, o Bumbódromo
é uma arena esportiva e abriga também uma escola. Idem, ibidem, p. 1.029.
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As apresentações dos grupos acontecem durante o Festival Folclórico de Parintins18 nos dias de junho. Durante três noites
os dois grupos se revezam em apresentações, de caráter competitivo, de cerca de duas horas e meia. Um corpo de jurados
é convidado a avaliar a cada ano a performance dos grupos e decidir o campeão. Os itens avaliados são:
1.

Apresentador;

2.

Levantador de Toadas;

3.

Batucada/Marujada de Guerra;

4.

Ritual Indígena;

5.

Porta-estandarte;

6.

Amo do Boi;

7.

Sinhazinha da Fazenda;

8.

Rainha do Folclore;

9.

Cunhã-poranga;
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Assim, “o auto é um componente a mais num encadeamento em que as dimensões coreográﬁcas, rítmico-musicais e plásticas
estão condicionadas pelo requisito da produção de imagens audiovisuais com potencial para gerar encantamentos”.17

10. Boi-bumbá Evolução;
11. Toada, Letra e Música;
12. Pajé;
13. Tribos Indígenas;
14. Tuxauas;
15. Lenda Amazônica;
16. Alegoria;
17. Figura Típica Regional;
18. Vaqueirada;
19. Galera;
20. Coreograﬁa;
21. Organização do Conjunto Folclórico.

As apresentações que ocorrem nas três noites exibem um subtema que compõe um tema-enredo mais amplo escolhido
anualmente por cada um dos grupos de Boi-bumbá. De acordo com o Dossiê:
As apresentações se estruturam em cenas (“quadros artísticos”) compostas por alegorias, alguns personagens
centrais e grupos de dançarinos que executam coreograﬁas especíﬁcas, um grupo de milhares de pessoas que
cantam e torcem (a Galera), tudo em sincronia com a música tocada ao vivo pela Batucada ou Marujada de Guerra.
[...] Em termos dramatúrgicos, no Bumbá parintinense o auto do Boi se mistura com outras tantas narrativas, em
sua maioria, referentes à Amazônia e à natureza – sendo que estes últimos tomam formas variadas a cada ano.
A temática indígena é central nas apresentações: é citada nas toadas, que se referem a etnias especíﬁcas e usam
termos indígenas; toma a forma de alegorias diversas e aparece nas ﬁguras do Pajé, dos Tuxauas e das tribos.19
Outra dinâmica da apresentação destacada por Cavalcanti refere-se à composição dos grupos no espaço do Bumbódromo
e à criação de “surpresas” que pontuam toda a apresentação. Segundo a autora:

17. Dossiê de Registro, p. 101.
18. O Festival Folclórico de Parintins é considerado no Dossiê como o modelo irradiador da modalidade do Boi de Arena e, portanto, a descrição que se segue
se centra na dinâmica e nos grupos que se apresentam no referido Festival.
19. Dossiê de Registro, p. 102-103.
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Foto: Antônio Neto,
2007.

[...] um grupo de boi preenche gradualmente a arena – com suas tribos, principais personagens, entrada dos carros
alegóricos para a deﬁnição das sucessivas cenas acompanhadas pelas toadas e pela dança coletiva, denominada
localmente de “bailado”. Esse preenchimento gradual e sucessivo traz um sentido de acúmulo cuja tensão é sempre
provisoriamente liberada em um clímax, um “acontecimento” – uma sequência especial de ação, acompanhada de
toadas especiais, fogos de artifício e efeitos visuais. Tudo rumo ao clímax ﬁnal que corresponde ao preenchimento
apoteótico da arena e a seu esvaziamento subsequente. A boa apresentação, pontuada por apogeus, digamos,
de intensidade média, desenvolve-se em direção a uma apoteose dramática alcançada no momento da ocupação
plena da arena, transformada em território exclusivo de um dos dois grupos. Tudo então se esvai, para recomeçar
nas noites seguintes.20
Os preparativos para o Festival mobilizam os brincantes ao longo de todo o ano. Nesse sentido, os três dias do Festival
conﬁguram-se como o ponto alto de um processo muito mais abrangente no tempo e no espaço, visto que congrega
diversas atividades, expectativas, pessoas e manifestações culturais. As apresentações nos dias de Festival sensibilizam toda
comunidade de Parintins e região, levando a cidade a se enfeitar nas cores de cada grupo: “Uma linha imaginária que se
estende entre suas mais suntuosas construções, o Bumbódromo e Catedral Nossa Senhora do Carmo, separa o lado de
tons rubros da ‘Baixa do São José’, onde se localiza o curral21 do Boi Garantido, e o lado azul do bairro da Francesa, sede do
curral Caprichoso”.22 Os lugares de comércio, as casas e as praças e as pessoas assumem as cores do seu grupo preferido
e a cidade vivencia dias de grande movimentação, com moradores e turistas tomando as ruas da cidade em clima de
celebração. Conforme o Dossiê, a rivalidade entre os “contrários”,23 central na dinâmica da brincadeira, se apresenta, na
modalidade do Boi de Arena, no plano do lúdico, das relações jocosas fora da arena do Bumbódromo e dentro deste, na
regulamentação rígida dos gestos, das cores e ações de cada plateia ao longo das apresentações.
20. CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. “Os sentidos do espetáculo”. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2002, v. 45 no 1, p. 56-57.
21. Curral – local de ensaio.
22. Dossiê de Registro, p. 158.
23. Termo usado pelos brincantes de cada grupo de Boi-bumbá para se referir ao Boi rival.
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O Boi Garantido foi fundado por Lindolfo Monteverde, na região da Baixa do São José, em uma vila de pescadores do
Município de Parintins em data indeﬁnida, visto que não há um consenso sobre a fundação: há menções aos anos de 1913,
1915 e 1917. Lindolfo Monteverde tinha origens nordestina e negra, as quais são utilizadas ao longo do tempo pelos
brincantes para “estruturarem o seu mito fundador e disseminarem a sua identidade”.24 Assim, um dos lemas do grupo
é “Garantido, o boi do povão”. A fundação do Boi Caprichoso remonta aos primórdios do século XX, com a chegada de
Roque Cid, de Crato (CE), para o Amazonas atraído pela possibilidade de obter melhores condições de vida e de trabalho
nos seringais da Amazônia. Em Parintins, Roque Cid fundou o seu Boi-bumbá como uma promessa aos santos juninos para
atingir seus objetivos de melhoria de vida. Segundo o Dossiê a brincadeira “que corporiﬁcou uma herança cultural muito
forte do Nordeste entrelaçou-se com a cultura local, acrescentando elementos do cotidiano do caboclo amazonense”.25
Após essa breve explanação sobre a trajetória e as formas que o folguedo assumiu na Amazônia, passaremos a tratar o
Complexo Cultural do Boi-bumbá do Médio Amazonas e Parintins enquanto referência cultural e Patrimônio Imaterial.
Antes, porém, apenas ressaltamos que a referência acima ao Boi de Terreiro, ao Boi de Rua e ao Boi de Arena, conforme
colocado no Dossiê, não deve ser lida a partir de uma análise evolucionista, em que as três modalidades se apresentam
como estágios de uma evolução do folguedo. Conforme a pesquisa realizada, Bois de Terreiro e Bois de Rua existem
concomitantemente ao Boi de Arena, e muitos destes não percorreram esta trajetória, já nascendo sob a inﬂuência dos Bois
de Arena de Parintins.

O COMPLEXO CULTURAL DO BOI-BUMBÁ DO MÉDIO AMAZONAS E PARINTINS
COMO OBJETO DE REGISTRO
As pesquisas de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti e do Dossiê Descritivo apontam para a “natureza cerimonial de
celebração junina”26 do folguedo do boi amazonense, caracterizando-o como ritual. Segundo Cavalcanti, os rituais são um
campo privilegiado para a compreensão de uma sociedade, visto que neles são dramatizadas tensões e contradições de um
mundo social, trazendo com eles uma densa carga simbólica. Os rituais também pontuam um tempo do extraordinário,
momentos distinguidos como especiais frente a vida social rotineira. Por tudo isso, segundo o Dossiê, os rituais “são
estratégicos quando se trata de examinar questões tão cruciais como identidades coletivas”.27 Ainda, reﬂetindo mais
especiﬁcamente sobre o Festival Folclórico de Parintins com as apresentações dos Bois Garantido e Caprichoso, e o Carnaval
carioca, com o desﬁle das escolas de samba, Cavalcanti pensa essas festas populares como “festas-totais a imbricarem
muitos ângulos e aspectos da realidade cujo sentido integrado importa compreender”.28 Considerando essas reﬂexões
trazemos agora questões vislumbradas no Boi-bumbá que permite caracterizá-lo como uma forte referência cultural.
Um primeiro ponto destacado pelo Dossiê refere-se à questão geracional e familiar fortemente presente no Boi-bumbá.
É recorrente nas entrevistas feitas pela equipe do CMD/UnB a presença da relação pai-ﬁlho na transmissão do brinquedo.
Muitos se iniciaram na brincadeira por meio da inﬂuência paterna, visto que os brincantes do folguedo, inicialmente,
eram majoritariamente homens. Aos ﬁlhos, os pais passavam a incumbência de “tocar o boi” e perpetuar a brincadeira,
a eles ensinando as toadas, as danças, a confecção do boi e demais atividades necessárias para sua realização. Ainda
que essa transmissão tenha se dado mais comumente pela relação pai-ﬁlho, é claro também que a identiﬁcação e o afeto
por um grupo de Boi-bumbá se dão como uma paixão familiar, envolvendo todos os membros de uma mesma família.
Mais recentemente essa aﬁnidade tem se dado por outros meios, como a escola e também com a divulgação do Festival
Folclórico de Parintins por canais de televisão e pela internet. Conforme o Dossiê:
No reiterado gesto pelo qual o pai presenteia o ﬁlho com o boi-brinquedo, o costume antecipa a comunicação
promovida pelo folguedo entre os mundos infantis e adultos. Ao mesmo tempo, leva pensar que a brincadeira
resulta de e, simultaneamente, promove modos solidários de convivência e, assim, respalda identidades coletivas,
com isso fomenta esquemas de integração social, os quais podem ser tanto paroquiais quanto cosmopolitas.29

24. Dossiê de Registro, p. 62.
25. Dossiê de Registro, p. 62.
26. Dossiê de Registro, p. 224.
27. Dossiê de Registro, p. 224.
28. CAVALCANTI, Maria Laura V. de Castro. “Os sentidos do espetáculo”. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2002, v. 45 no 1, p. 38.
29. Dossiê de Registro, p. 132.
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A partir desses relatos, é possível entrever a importância do Boi-bumbá na identidade das comunidades locais, as quais
se engajam nos preparativos do folguedo por longo período. Ainda que as entrevistas se reﬁram ao histórico familiar e às
experiências individuais dentro da brincadeira, elas aludem a uma paisagem mais ampla englobando a formação histórica,
social e cultural do amazonense e remetendo aos costumes e crenças compartilhados, os quais orientam e mobilizam
comportamentos. O Boi-bumbá participa ativamente na construção das identidades sociais, ﬁcando patente a identidade
cabocla que a brincadeira assume na região.
Essa identiﬁcação cabocla e indígena pode ser percebida com a ênfase dada a estes elementos dentro do folguedo do boi
– em todas as formas que este assume na Região Amazônica, porém, mais especiﬁcamente, no Boi de Arena. De acordo
com o Dossiê, as temáticas relativas à preservação da ﬂoresta e à ﬁgura do índio30 se alargaram e passaram a ser parte
importante nas apresentações do Festival Folclórico. As tribos, os Tuxauas, a ﬁgura do Pajé, o ritual indígena, os mitos, as
lendas e as tradições regionais passaram a ﬁgurar nas apresentações com maior intensidade e dimensão a partir da década
de 1970, trazendo uma feição muito peculiar para a brincadeira do boi na região.
Nesse sentido, as toadas31 também acompanharam este processo. As toadas são compostas para cada Festival, de acordo
com os temas escolhidos, apresentando as personagens que surgem na arena, as lendas e rituais – assumindo um papel
fundamental como um dos principais elementos narrativos – e promovendo a participação entusiasmada da Galera. As
toadas possuem um papel didático e reaﬁrmam constantemente a identidade e a cultura regionais, fazendo-se presente na
vida cotidiana e mais intensamente próximo aos dias do Festival:
A partir do detalhado exame da forte presença da temática ambiental nas toadas do Boi Garantido nas últimas
décadas, Azevedo e Simas (2015), destacam a importância do gênero musical “toada como meio divulgador da
formação ideológica de preservação ambiental e da cultura amazônica” (p. 74). O gênero popular da região Norte
seria responsável não apenas pela vibração das galeras e pela evolução dos bois na arena, mas por revelar a voz e
o discurso dos povos da Amazônia e “um pouco da identidade e do olhar desse povo que luta diariamente para
manter sua alteridade” (AZEVEDO & SIMAS, 2015, p. 74).32
A inserção dessas temáticas se inscreve também em um processo mais amplo de inovações trazidas pela modalidade do
Boi de Arena. A partir da expansão do Festival Folclórico algumas mudanças ocorreram no Boi-bumbá de Arena. Uma delas
diz respeito à introdução de alegorias que se associam à encenação das lendas regionais feita pelo Mestre Jair Mendes.
Conforme Dossiê, essa inovação se deu com a experiência trazida pelo Mestre de sua vivência no Carnaval carioca no ano de
1968. Do Rio de Janeiro para Parintins, mais tarde as tecnologias desenvolvidas no âmbito do Festival, como a “robótica”,33
foram levadas para os desﬁles das escolas de samba no eixo Rio-São Paulo, abrindo assim espaços para os artistas
parintinenses em diversas partes do país. Outra mudança se deu com a institucionalização dos grupos e a criação de uma
estrutura de Associação. Antes os grupos eram constituídos informalmente e possuíam um “dono do boi”, responsável
pela manutenção da brincadeira. Segundo o Dossiê a formalização jurídica ocorreu devido à necessidade de encontrar
alternativas de ﬁnanciamento dos custos decorrentes dos preparativos e apresentações no palco do Festival Folclórico.
Esses elementos e inovações também trazem à tona questões como o caráter espetacular que a brincadeira assumiu neste
formato de Boi de Arena, bem como as relações entre o tradicional e o moderno. Cavalcanti enfatiza que festas como o Boi-bumbá não podem ser analisadas a partir de categorias estanques, pois são capazes de integrar aspectos ditos tradicionais
e comunitários a dimensões hipermodernas, massivas, mercadológicas e espetaculares.34 O Boi-bumbá, para a autora,
“revela a contemporaneidade e os esforços de reformulação de um universo social de base tradicional”.35

30. Importante ressaltar que esta ﬁgura do índio elaborada no âmbito do Festival passa por um processo de ressigniﬁcação conforme relata Erick Nakanome
no Dossiê de Registro, p. 249: “Tem que criar ali um outro índio. Não é o índio da aldeia. É o índio do Boi. É como se estivéssemos ressigniﬁcado o indígena
segundo o imaginário do artista do Boi de Parintins. É preciso pensar esse ﬁgurino respeitando a tradição, mas também o espaço o espaço que ele ocupa – o
Bumbódromo”.
31. Musicalmente as toadas se caracterizam por uma marca rítmica regional, segundo Dossiê de Registro, p. 171-172: “[...] ditada pelos toques das palminhas,
dos surdos e caixinhas, tendo sua musicalidade paulatinamente soﬁsticada pela incorporação de outros instrumentos tais como o charango, o violão, o banjo
regional, o teclado, o contrabaixo e a guitarra”.
32. Dossiê de Registro, p. 171
33.“Montada à base de lanças (primeiro de madeira, hoje de ferro), cabos e roldanas, com a aplicação dessa tecnologia se tornou possível dá movimentos as
esculturas das alegorias” (Dossiê de Registro, p. 251).
34. CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. As grandes festas. Um olhar sobre a cultura brasileira (Org. Márcio de Souza e Francisco Weffort). Rio de
Janeiro: Funarte/Ministério da Cultura, 1998. p. 10.
35. CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. Os sentidos do espetáculo. Revista de Antropologia, São Paulo. v. 45, no 1, p. 66, 2002.
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Essas tensões, como pontuado no Dossiê, se reﬂetem também na relação entre os três diferentes formatos do folguedo,
como por exemplo quando são usadas categorias de classiﬁcação que opõem os Bois de Terreiro e de Rua ao Boi de
Arena como representantes do paroquialismo contra o cosmopolitismo ou ainda quando a “narrativa da perda” e a ilusão
arcaísta de algumas análises deslegitimam e declaram a degeneração da brincadeira no Boi de Arena em detrimento dos
demais formatos do folguedo. Acerca das transformações e inovações que foram se conformando ao longo do tempo
no Boi de Arena, o Dossiê argumenta que estas apenas são incorporadas tendo como baliza e critério de aceitabilidade
as tradições locais. Assim, “o controle das alterações e a garantia da autenticidade estariam calcadas no fato de que
produção dos múltiplos elementos da festa estaria posta exclusivamente nas mãos da comunidade parintinense”.36 Nesse
sentido, também se inserem as temáticas regionais, as quais teriam o propósito de “cosmopolitizar o acervo local, sem
admitir qualquer mácula à alma espontânea popular, quer dizer, repele-se a intromissão de qualquer fator externo capaz de
arranhar-lhe o teor de tradição cultural e diferença étnica”.37
O intenso envolvimento da comunidade local na preparação do Boi-bumbá, nos seus três formatos, evidencia igualmente os
inúmeros saberes constituintes do Complexo Cultural do Boi-bumbá. A realização das apresentações abrange os saberes e
modos de fazer de músicos, artesãos, costureiros, coreógrafos e diversos artistas, além dos saberes transmitidos no próprio
brincar, como descrito pelo entrevistado Jaçanã no Dossiê ao relatar sua experiência com a confecção e a manipulação do
artefato-boi enquanto “tripa”38 do boi:
Foi uma experiência muito rara pra mim, porque eu não sabia, porque, pra aprender a ser Tripa, eu tinha que
aprender a fazer o próprio Boi. Porque não adiantava o Jair fazer o boi e eu vim pra dançar. Eu não ia saber os
movimentos. Ele chegou pra mim e falou: “Jaçanã, quer ser Tripa? Então, vai fazer o boi!”39
Enﬁm, podemos perceber, por esta breve análise, que o Complexo Cultural do Boi-bumbá do Médio Amazonas e de
Parintins se conﬁgura como uma forte referência cultural, estabelecendo-se como objeto da política institucional para o
Patrimônio Imaterial. O objeto de Registro, conforme colocado pelo Dossiê, desenha-se como uma “[...] expressão lúdico-artística na qual estão reunidas dimensões cênicas, plástico-coreográﬁcas e melódico-percussivas” e “congrega, na sua
natureza de folguedo, saberes, ofícios e modos de fazer que delimitam um domínio de práticas que os transubstanciam em
diversão e celebração”.40

INDICAÇÕES PARA O PLANO DE SALVAGUARDA
As indicações para o Plano de Salvaguarda foram construídas, segundo consta no Dossiê, a partir da reunião de mobilização
de detentores em Maués, e de demais entrevistas com detentores, ao longo do processo de pesquisa. Conforme
depreendido da reunião acima referida, foi possível perceber as seguintes questões que comprometem o prosseguimento
das manifestações: “diﬁculdade de ﬁnanciamento, atuação oscilante do poder público, distanciamento entre a realidade
comunitária da qual parte o folguedo e as expectativas geradas quando este integra um festival voltado para os visitantes
turistas, entre outros”.41 Também foram levantadas questões relativas ao Festival de Parintins, as quais explicitam tensões: ao
mesmo tempo que se criticava o caráter espetacular assumido pelo Boi de Arena de Parintins, afastado assim da “tradição”,
contestava-se a desigualdade existente entre a situação de Parintins e de Maués. Nesse sentido, o Dossiê sugere como uma
primeira recomendação de salvaguarda o estabelecimento de um fórum regional voltado à troca de ideias e à busca de
soluções para os problemas envolvendo o bem cultural.
Percebeu-se também a necessidade de organização dos riquíssimos acervos musicais particulares para a salvaguarda da
memória musical dos Bois de todo o Complexo Cultural do Boi-bumbá do Médio Amazonas e Parintins. Conforme colocado
pelo Dossiê, a despeito dos esforços de pesquisadores e detentores, como Basílio Tenório (Garantido) e Odinéia Andrade
(Caprichoso), é necessário que, para além do arquivamento e conservação do material, seja garantido também o acesso e

36. Dossiê de Registro, p. 161.
37. Dossiê de Registro, p. 161
38. Refere-se à pessoa que ﬁca sob a fantasia do boi, executando os movimentos ao longo da brincadeira.
39. Dossiê de Registro, p. 242
40. Dossiê de Registro, p. 5.
41. Dossiê de Registro, p. 256.
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Também a partir de falas de entrevistados, concluiu-se que, no que se refere à salvaguarda da memória musical do folguedo,
são igualmente importantes “iniciativas que fomentem a perpetuação dos saberes vinculados à feitura do boi”43 como as
“escolinhas” – Escolas de Arte criadas pelos grupos de Boi-bumbá como contrapartida social, onde saberes referentes
ao folguedo são passados a crianças e adolescentes da comunidade e as quais possuem grandes diﬁculdades para a
manutenção de suas atividades.
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a disponibilização desses bens, “no sentido de que possam servir de fonte de alimentação dos conteúdos contemporâneos
e fortalecimento e propagação da cultura do brinquedo de boi na região”.42

Assim, são colocados como proposta três eixos de ação para a gestão mnemônica do Patrimônio Musical dos bois: (i)
formação e publicização de arquivos referentes às toadas; (ii) incentivo a criação e manutenção de iniciativas que perpetuem
os saberes musicais vinculados ao boi, como as “escolinhas”; e (iii) envolvimento de instâncias de pesquisa acadêmica.44
Acrescentamos apenas que estas medidas poderiam se estender para outros saberes – como as danças, a feitura do boi,
etc. – envolvidos na brincadeira do boi, fortalecendo ainda mais a manifestação cultural como um todo.

CONCLUSÃO
Por ser uma expressão cultural de longa continuidade histórica e que a comunidade detentora valoriza, empenhando-se na
sua perpetuação para as presentes e futuras gerações, reiterando-a e atualizando-a enquanto tradição; por sua relevância
nacional na medida em que abarca a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira e suas expressões
regionais; por ser uma referência cultural e representativa da história e identidade regional, portanto elementos que lhe
conferem a um só tempo singularidade e ressonância em outras localidades do País; e, por tudo mais que está demonstrado
neste Processo, indicamos a inscrição do Complexo Cultural do Boi-bumbá do Médio Amazonas e de Parintins no Livro de
Registro das Celebrações, criado pelo Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000.
É este o Parecer.
Amanda Camylla Pereira Silva
Técnica Coreg/CGIR/DPI

42. Dossiê de Registro, p. 259.
43. Dossiê de Registro, p. 260.
44. Dossiê de Registro, p. 261.
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

F

oi com satisfação que recebi da Sra. Presidente do Iphan, Kátia dos Santos Bogéa, através do Prof. Dr. Hermano
Fabrício, Diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial, a tarefa de examinar e opinar sobre o processo de
Registro do Complexo Cultural do Boi-bumbá no Médio Amazonas e Parintins como relevante forma de celebração
da cultura brasileira.

Foto da esquerda:
Antônio Neto, 2007.

Digo satisfação pela oportunidade de retomar contato com um dos temas do nosso Patrimônio Imaterial com os quais
guardo mais afinidades. Além das experiências e vivências pessoais, eis que em 2011 tive o privilégio de ser o relator do
Processo referente ao Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão.
Trata-se também de contribuir para a afirmação da política de salvaguarda do Patrimônio Imaterial, que vem sendo praticada
com pleno êxito pelo Iphan, oficialmente a partir do Decreto no 3.551 de 4/8/2000, mas sem nos esquecermos de que esta
visão de Patrimônio fora expressa de forma premonitória ainda no início da década de 30 do século passado, no projeto de
Mário de Andrade, um dos grandes responsáveis pela criação desta instituição.
Por sinal, Mário de Andrade, em suas pioneiras pesquisas sobre a cultura nacional e já com um olhar sensível para o que
hoje denominamos Patrimônio Imaterial, observava com bom humor que o Boi, portador de fortes simbolismos em toda a
mitologia universal desde a antiguidade, é também o grande protagonista da nossa fauna de animais domésticos na cultura
popular, pela maneira afirmativa com que surge e marca presença nos folguedos em todo o território nacional.
Ao receber o processo de Registro, manifestei a necessidade de conhecer presencialmente algumas sedes, locais simbólicos
e personagens dos grupos sobre os quais iria me posicionar, bem como o ambiente que os cerca.
Prontamente atendido pelo Iphan e orientado pelos técnicos do DPI, fiz contatos com o Prof. Dr. Edson Silva Farias que
coordenou toda a elaboração do Dossiê de Registro com sua competente equipe da UnB. A partir desta imprescindível
orientação, estabelecemos uma pequena, mas significativa, relação de protagonistas da manifestação com os quais eu
poderia estabelecer conversas durante minha visita de reconhecimento.
Eis que, de 27 a 31 de outubro, a partir de São Luís do Maranhão me desloquei até as cidades de Manaus e Parintins,
havendo sido recebido na capital amazonense pela Superintendente do Iphan, Sra. Karla Bitar, que me propiciou todo o
apoio necessário ao êxito da missão.
Assim é que iniciamos contatos em Manaus e, na sequência, fomos para a cidade de Parintins, localizada a 430 quilômetros
rio abaixo e que se tornou em epicentro das manifestações de cultura popular do território conhecido como Médio
Amazonas e próximo da divisa com o Estado do Pará, região onde se localiza grande parte dos grupos de brincadeira de
Boi-bumbá da Amazônia.
Em todo esse périplo, fomos também recepcionados atenciosamente por integrantes da festividade que nos conduziram
a visitas aos locais mais simbólicos, incluindo os grandes galpões e os “currais” dos dois principais grupos que já neste
momento estão fazendo ensaios, visando às festividades de 2019.
As entrevistas foram agendadas pelo Sr. Juarez Lima da parte do grupo Caprichoso e pelo Sr. Mencius Figueiredo, Assessor
de Comunicação do grupo Garantido, assim como pelo Prof. Eriky da Silva Nakanome, atual Presidente do Conselho de
Arte da Associação Folclórica Boi-bumbá Caprichoso e pelo Sr. Zandonaide Teixeira Bastos, que também integra o Conselho
de Arte, além de ser Cenógrafo, Diretor de Arena e de Concentração do Caprichoso e que inicialmente me conduziu
até a sede da agremiação que representa. Na sequência, pude obter depoimentos pessoais de um dos mais tradicionais
compositores de toadas de Parintins, Mestre Tadeu Garcia.
Foi importante adentrar os imensos galpões pertencentes aos dois principais grupos e seus respectivos “currais”, onde ao
longo do ano acontecem os ensaios para que, ainda que não estivéssemos no período de apogeu da festa, pudéssemos
sentir a força da manifestação.
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Mesmo com os brincantes ainda à paisana, desprovidos da rica indumentária com que se paramentam nas festas, é
formidável o efeito causado pela combinação dos ritmos com a coreografia dos dançarinos, sempre animada por uma
bateria que denominam “Marujada”.
Também pude testemunhar a característica de abnegação valorosa daqueles que comandam os grupos, a que diz respeito
ao altíssimo grau de dedicação que os mestres do Boi-bumbá invariavelmente devotam ao seu mister. Têm seu cotidiano
integralmente comprometido com a preparação da brincadeira que influencia suas vidas durante todo o ano.
Nos referidos “galpões”, vi de perto e de dentro a obra de engenharia mecânica utilizada na confecção das alegorias móveis
e as próprias e gigantescas alegorias já utilizadas, que são reservadas para eventuais apresentações fora do período principal
e também os “currais” onde ficam zelosamente guardados, como acervo de museus, todos os troféus já conquistados por
cada grupo em 52 anos de festivais.
Há também outros aparatos da festa, desde os instrumentos musicais às exuberantes peças do vestuário, ricamente
bordadas e ornadas de plumas feitas de juta e outras fibras naturais que imitam as penas das aves, estandartes e uma série
de objetos da festa.
Assim é que sinto a imensa responsabilidade, mas ao mesmo tempo muito honrado pela missão, como integrante da Câmara do Patrimônio Imaterial, de ser 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 criteriosamente reunidas.
Após examinar o excelente Dossiê, que reuniu preciosas informações em 287 páginas, amparado em extensa bibliografia
com 207 títulos consultados pelos seus autores, cumpre-me agora exercer o papel de trazer aos meus pares conselheiros
uma súmula dos elementos resultantes deste admirável trabalho de pesquisa.
Para tanto e sem a mínima pretensão de acrescentar algo ao que foi reunido por equipes de extrema competência ao longo
dos últimos 16 anos, passo a me valer da criteriosa síntese realizada pela Técnica do DPI/Iphan, Amanda Camylla Pereira
Silva, em seu detalhado Parecer Técnico que passo a transcrever em excertos.
Observo, de início, o fato de que o próprio desenrolar deste Processo desenha para nós, a partir de 2002, em que se
percorrem 16 anos de vida do Iphan, todo o aperfeiçoamento da própria instituição, como fruto de persistente trabalho
de seus profissionais e também deste Conselho, engajados na reflexão e na busca de avanços metodológicos, para a
consolidação da política do Patrimônio Imaterial que expandiu conceitos e trouxe um olhar mais abrangente para a causa
do nosso Patrimônio Cultural.

DO HISTÓRICO DO PROCESSO
O Processo se inicia por ofício encaminhado em 03/07/2002, pelo então Secretário de Cultura do Estado do Amazonas que
solicita “o registro de bens imateriais das manifestações populares dos bois-bumbás de Parintins, Garantido e Caprichoso,
num dos quatro livros estabelecidos por lei […] como Patrimônio Cultural Brasileiro”.
Tal solicitação deu início ao Dossiê de Estudo R. 08/02 – Festival Folclórico de Parintins dos Bumbás Garantido e Caprichoso,
pelo antigo Departamento de Proteção, o qual abrigava à época a Coordenação do Patrimônio Imaterial.
Embora não havendo definição clara do objeto de Registro na solicitação, a instrução do Dossiê de Estudo estabelecia como
objeto de Registro, em toda documentação administrativa inicial, “o Festival Folclórico de Parintins”.
Em 2004, a Secretaria de Cultura do Amazonas/SEC-AM, por meio do Of. no 545/GS/SEC de 30/04/2004, reiterava o
interesse do governo estadual. Em contrapartida, é interessante observar que, nesse ínterim, o Iphan havia passado por
reformulações. Foi nesse ano a criação do Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI).
Em decorrência, a retomada do processo se deu em agosto de 2004, com reunião realizada no âmbito do novo DPI e
representantes da Secretaria de Cultura/AM, na qual ficava patente a necessidade de novo recorte e definição do objeto
de Registro, bem como a realização de inventário para investigar o contexto e o complexo de bens culturais envolvidos.
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[...] o conhecimento de expressões dessa natureza implica uma investigação profunda, que vai muito além dos
eventos que as concretizam, e que demanda toda uma abordagem relacionada ao contexto socioeconômico e
cultural que produz esses eventos, bem como ao complexo de bens culturais que está relacionado a eles.
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Dizia o Of. no 043/04/GAB/DPI/Iphan:

Já em 2006 incluiu-se no Plano de Ação do Iphan um projeto prevendo a participação de técnicos do DPI, da Superintendência
do Iphan/AM e do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), bem como a contratação de consultores.
Em maio desse mesmo ano foi realizada reunião com a diretoria do CNFCP, da Gerente de Registro do DPI, da Assessora
do Patrimônio Imaterial da SEC-AM e mais dois especialistas no tema, a saber: Profa Dra Maria Laura Viveiros de Castro
Cavalcanti e Prof. Dr. Andreas Valentin.
A partir deste momento, o objeto de Registro foi mais uma vez ajustado como:
todo um repertório de práticas e expressões relacionadas ao lazer, crença, devoção, celebrações, artes, performances,
ritos, mitos, trabalho e outras dimensões da vida social que ultrapassam largamente o âmbito do festival”, conforme
Of. no 0100/06/GR/DPI/Iphan e novamente apontada a necessidade de investir em “pesquisa para identificar,
conhecer e documentar os bois Garantido e Caprichoso em toda sua complexidade [...] considerando-se como
recorte territorial da pesquisa o Médio Amazonas, onde Parintins é o ponto focal.
Ainda em 06/06/2006, a Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial (CSPI) recomendou a alteração do recorte da pesquisa,
e na sequência foi editada a Resolução no 01 de 03/08/2006, regulamentando os procedimentos a serem observados na
instrução do processo administrativo de Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial.
Em 2009, atendendo às exigências da nova normativa, a Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas encaminha novo
pedido de Registro, através do Of. no 419/GS/SEC, de 16/04/2009, propiciando o reinício do processo no formato pelo qual
ele se desenvolveu até este momento.
Em 2010, a Nota Técnica no 11/2010 subsidia a análise de pertinência do pedido pela CSPI e conclui pela conveniência
de realizar um Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), em conformidade com as orientações já estabelecidas.
Por seu turno a CSPI, em sua 16a Reunião, só então se decide pela pertinência da solicitação e recomenda a instrução do
processo tendo como base as diretrizes especificadas anteriormente e a aplicação do Inventário Nacional de Referências
Culturais (INRC) “para que se apreenda esta manifestação cultural ao longo do tempo em suas diferentes formas e
modalidades, de forma a explicitar a expressão amazônica do boi”.
Sobrevêm contratações de equipes especializadas com o objetivo de instruir o processo com a metodologia do INRC. As
pesquisas e atividades dessas contratações mobilizaram vários grupos e agentes ligados à manifestação cultural do Boi-bumbá e foram desenvolvidas nos seguintes municípios: Barreirinhas, Boa Vista do Ramos, Itacoatiara, Itapiranga, Manaus,
Maués, Nova Olinda do Norte e Parintins.
Como resultado, entre outubro de 2011 e dezembro de 2012, foi realizado o Levantamento Preliminar como primeira etapa
do INRC. De 2013 a 2015 a fase de Identificação, segunda etapa do INRC. Além disso, foram agendadas reuniões para
difusão do Inventário e Registro do Complexo Cultural do Boi-bumbá, localizadas nos Municípios de Parintins, Manaus,
Itacoatiara e Maués.
E, para completar a instrução do processo e a finalização da pesquisa, foi estabelecido um Termo de Execução Descentralizada
(TED) com o Grupo de Pesquisa Cultura, Memória e Desenvolvimento da Universidade de Brasília (CMD/UnB), contando
com profissionais experientes na área de culturas populares, festejos e formas de expressão do Amazonas.
Em 2016, a equipe do CMD/UnB realizou viagens de campo nos períodos de abril e maio; junho; agosto; e setembro. A
primeira, com os técnicos da SR Iphan no Amazonas, objetivou o conhecimento do roteiro e a aproximação com agentes
locais. A segunda, a Parintins, iniciou o trabalho de campo e abrangeu os dias anteriores e uma semana após do período do
Festival Folclórico na cidade. Já na terceira viagem, foram visitados três locais: Maués, uma vez mais Parintins e Itacoatiara.
Dessas viagens e dos insumos coletados nas etapas anteriores de pesquisa e na bibliografia e documentação disponíveis
sobre o tema, foram elaborados o Dossiê e os vídeos de Registro.
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A pesquisa desenvolveu-se
na extensão da Mesorregião Amazônica do Médio Amazonas, em particular nas sub-regiões geopolíticas VIII (área
do Médio Amazonas, abarcando os Municípios de Itacoatiara, Itapiranga, Maués, Nova Olinda do Norte, Presidente
Figueiredo, Silves e Urucurituba) e IX (área do Baixo Amazonas, estendida entre as cidades de Barreirinha, Boa Vista
do Ramos, Nhamundá, Parintins, São Sebastião do Uatumã e Urucará). Vale dizer que ambas estão, para os fins
previstos à realização do Dossiê, acomodadas numa mesma bacia ou região geocultural e histórica chamada de
Médio Amazonas e Parintins.
Neste contexto, o recorte do INRC estabeleceu o Médio Amazonas como “sítio” e as regiões de Itacoatiara, Maués e
Parintins como “localidades”. Buscou-se respeitar a classificação local que já associa espontaneamente cada estilo de Boi-Bumbá às regiões onde eles se manifestam com mais intensidade.

CARACTERIZAÇÃO DO BEM CULTURAL
Percebe-se que, durante o percurso acima descrito, o recorte do objeto de Registro foi se aperfeiçoando até atingir a
definição de “Complexo Cultural do Boi-bumbá do Médio Amazonas e Parintins”.
Conforme Nota Técnica no 11/2010, a partir das discussões da CSPI, a pesquisa a ser empreendida para compreensão deste
objeto deveria ir “além da identificação e da produção de conhecimento sobre os Boi-Bumbás mais ou menos famosos de
Parintins” focando “prioritária e fundamentalmente a dinâmica dos processos que envolvem essa manifestação, em toda
sua amplitude, diversidade e complexidade”, tendo a cidade de Parintins como ponto focal de um contorno territorial mais
abrangente.
Assim, a pesquisa permitiu a compreensão dos contornos deste complexo cultural e identificou que ele apresenta como
cerne as variantes do folguedo do boi – Boi de Terreiro, Boi de Rua e Boi de Arena – na Região Amazônica.
É hoje amplamente reconhecido que o folguedo do boi está em toda a extensão do território nacional, apresentando
em cada contexto regional variações e denominações diferentes como Boi-bumbá no Amazonas, Bumba Meu Boi no
Maranhão, Boi Calemba no Rio Grande do Norte, Bumba de Reis no Espírito Santo, Boi Pintadinho no Rio de Janeiro e Boi
de Mamão em Santa Catarina.
As datas de sua realização e sua inserção nos festejos do calendário católico também variam conforme a região. No Norte
ocorrem durante as festas juninas; no Nordeste, marcam os festejos natalinos; e, no Sudeste, surgem junto às manifestações
do Carnaval e é possível notar uma diversidade e disseminação simultânea em diversas regiões do país já no século XIX.
Há, entretanto, dentro dessa diversidade de nomes e formas, pontos de confluência. Ainda que fluido e variável, existe um
“núcleo comum” que se refere a uma trama e personagens, as quais giram em torno do tema da morte e ressurreição do
boi. Segundo Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti, a principal pesquisadora do assunto e citada com frequência no
Dossiê, o tema forneceria certa “estrutura central” ao folguedo, entretanto, invariavelmente se agregariam a esta estrutura
o improviso, a fragmentação e a variedade. Levando isso em consideração, o enredo que comumente subjaz a brincadeira
é o que segue, conforme consta no Dossiê de Registro:
[...] impelido pela insistência da sua mulher grávida, Mãe Catirina, ávida em satisfazer o seu desejo, o negro Pai
Francisco mata o boi favorito do Amo. Descoberto o ato, o casal de negros foge para o mato com medo da
represália do fazendeiro. Contudo, um dos vaqueiros os denuncia. O Amo incumbe à tarefa de encontrá-los aos
índios guerreiros orquestrados pelo Tuxaua. A missão, no entanto, é antecedida pelo batismo dos autóctones pelo
padre. Preso, Pai Francisco é conduzido ao Amo. Este lhe exige: quer seu boi de volta. Sem ter o que fazer o negro
Francisco é submetido a castigos. Enquanto isso, o Amo requisita ajuda do pajé da tribo para reanimar o seu boi. O
sacerdote recomenda que, para levantar o bicho, bastaria espirrar em sua cauda. O espirro parte de Pai Francisco,
cuja alegria transborda ao ver o boi de pé novamente, motivando a comemoração de todos os envolvidos.
A autora considera que este enredo trata de uma lenda mítica portadora de muitos significados simbólicos. Alude também
às tensas e desiguais relações raciais e sociais que permeiam a sociedade brasileira.

Foto: Antônio Neto,
2007.
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Considerando que se caracteriza pela fragmentação e maleabilidade, agregando lendas e personagens diversos que são
incluídos ou suprimidos, o Dossiê registra um breve histórico da brincadeira do boi no contexto da Região Amazônica.
Assim o folguedo do boi teria chegado na Região Amazônica por meio das missões jesuíticas em seu esforço para catequizar
os povos amazônicos no século XVII, retomando, com o auto sacramental do boi, a tradição da “tauromaquia” presente no
Mediterrâneo europeu e agregando itens utilizados pelos indígenas e negros como as máscaras e tambores.
Do século XVIII, constam referências à cerimônia do Boi de São Marcos em Alter do Chão:
Na composição da cena dramática do Boi de São Marcos, obediente ao eixo dramático da morte e ressurreição do
boi, protagonista da trama, a dinâmica de enunciação de versos entrosava os seguintes personagens: Tio Mateus,
a Moura, Pastores e Peões (rapazes empregados da fazenda armados com suchos e forcados), a Bruxa, o Padre e
os Esbirros da Inquisição. No desenrolar da história, magoada pelo amor não correspondido, cabia à negra Moura
matar o boi, para se vingar do fazendeiro Mateus. [...] Descoberta a autoria do crime, os Esbirros da Inquisição
arrastam a Moura, no mesmo momento em que a Bruxa usa de todos os meios para ressuscitar o boi. Porém, seus
esforços não obtêm êxitos. A intervenção do Padre implica o deslocamento da vítima até o altar da igreja. Ali,
benzido e untado, o bovino põe-se de pé, deflagrando a festa.
No Boi de São Marcos está presente o tema da morte e ressurreição do boi e já dispõe de alguns componentes que integram
o folguedo do boi do Complexo Cultural do Boi-bumbá do Médio Amazonas e Parintins.
Outro relato antigo, datado de 1859, é o do médico alemão Robert de Avé-Lallemant, viajante e pesquisador a serviço de
D. Pedro II, presenciado na cidade de Manaus, que antecipava outros elementos e a estética presentes no Boi-bumbá:
Vi um outro cortejo, logo depois da minha chegada, desta vez em homenagem a São Pedro e São Paulo. Chamam-no de bumbá. De longe ouvi de minha janela uma singular cantoria e um batuque sincopados. Surgiu no escuro,
subindo a rua, uma grande multidão que fez alto diante da casa do Chefe de Polícia, e parece organizar-se, sem
que nada se pudesse reconhecer. De repente as chamas dalguns archotes iluminaram a rua e toda a cena. Duas
filas de gente de cor, nos trajes mais variegados de mascarados, mas sem máscaras – colocaram-se uma diante da
outra, deixando assim um espaço livre. Numa extremidade, em traje de índio de festa, o tuxaua, ou chefe, com sua
mulher: esta era um rapazola bem proporcionado, porque mulher alguma ou rapariga parecia tomar parte da festa.
Essa senhora tuxaua exibia um belo traje, com uma sainha curta, de diversas cores, e uma bonita coroa de penas. O
traje na cabeça e nos quadris duma dançarina atirada teria por certo feito vir a abaixo toda uma plateia em Paris ou
Berlim. Diante do casal postava-se um feiticeiro, o pajé; defronte dele, na outra extremidade da fila, um boi. Não um
boi real, e sim um enorme e leve arcabouço dum boi, de cujos lados pendiam uns panos, tendo na frente dois chifres
verdadeiros. Um homem carrega essa carcaça na cabeça e ajuda assim a completar a figura dum boi de grandes
dimensões. […] E partem cantando e batucando, com seu boi, enquanto este, exatamente como um herói morto
de teatro, depois de cair o pano, resolve, por uma louvável consideração, acompanhá-los com os próprios pés, isto
é, com os que o tinham trazido; para na primeira esquina, e assim repetidamente, até altas horas, morrendo cinco
ou seis vezes na mesma noite.
Ainda, no contexto da migração para a Amazônia no fim do século XIX e na primeira metade do século XX, por conta
da exploração econômica das seringueiras e da produção da borracha, as manifestações da brincadeira do boi que ali se
encontravam foram reforçadas pela chegada de praticantes da região nordestina.
Essa influência pode ser observada, de acordo com Cavalcanti, por figurarem no Boi-bumbá elementos que remetem ao
esquema econômico e social do Brasil colonizado, marcado pelo latifúndio, às relações de compadrio e à triangulação
entre branco, negro e índio. O fato é que, iniciado pela atuação catequética dos jesuítas, ainda nos século dezessete e
realimentado pela chegada dos nordestinos ao final do dezenove, o folguedo do boi se estabeleceu e vicejou na Região
Amazônica.
De acordo com o Dossiê o chamado “Boi de Terreiro” se insere nesse contexto da produção da borracha na Amazônia,
no qual trabalhadores oriundos da região do Nordeste, principalmente do Maranhão, se estabeleceram na região. Ali
constituíram novas condições sociais, recriando hábitos e costumes, entre eles a brincadeira do boi nos terreiros das
comunidades.
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saído das pautas missionárias dos clérigos católicos, fora introduzido nos costumes de celebração e diversão das frações
populares de classes com fortes marcas étnicas”.
O Boi de Terreiro apresenta o tema de morte e ressurreição do Boi e as personagens já referidas, e traz “um andamento

LIVRO DE REGISTRO DAS CELEBR AÇÕES

Esta modalidade do folguedo, segundo o Dossiê, “resulta então dessa aclimatação mundano-festiva do auto religioso que,

ritual em quatro momentos”:
1.

O rito de chegada, com introdução do Boi conduzido pela vaqueirada e pelos índios guerreiros sob o comando do
Tuxaua, ao som das toadas levantadas pelo Amo do Boi;

2.

O rito de evolução, no qual as personagens são apresentadas, inicia-se o drama com a morte do boi e logo são feitos
os preparativos para sua ressurreição;

3.

O rito de despedida, quando o Boi ressuscitado dança e faz sua despedida seguido dos demais personagens;

4.

O rito de matança em que o Boi é perseguido e morto pelos vaqueiros, e segue-se a celebração, fechando o ciclo
de rituais.

Conforme o Dossiê, o Boi de Rua se configura na transição do Boi de Terreiro para o espaço urbano, no contexto de
urbanização da Região Amazônica. Seguindo com algumas variações, uma narrativa similar à do Boi de Terreiro, o Boi de
Rua não possui lugar fixo e se apresenta nos logradouros públicos em interação com os transeuntes e com os moradores
que oferecem ao dono do boi e aos brincantes algum tipo de agrado.
Essas interações desembocavam, em alguns momentos, em enfrentamento físico quando grupos rivais de Bois de Rua se
encontravam. Tanto o Boi de Terreiro quanto o Boi de Rua apresentam, mais comumente, os seguintes elementos: Tribo
Indígena, Vaqueirada, Pai Francisco e a Catirina, Amo do Boi, Doutor dos Trovões, Doutor das Cachaças, Doutor Cura-bem,
Gazumbá, Tuxaua e Cunha-poranga.
Segundo Cavalcanti, o surgimento do Festival Folclórico de Parintins foi divisor de águas para a brincadeira do boi na região.
Criado em 1965, por um grupo da Juventude Alegre Católica, tinha o propósito de reunir grupos folclóricos e reavivar
brincadeiras do ciclo junino. Várias quadrilhas se apresentavam e o Boi-bumbá encerrava o Festival. Aos poucos, o Boi foi
se tornando a principal atração e tomando grandes dimensões. Tal processo foi reforçado com a oficialização do caráter de
competição entre os dois Bois em 1966.
Mais adiante, na década de 1980, derivado dos Festivais Folclóricos de Manaus e mais tarde de Parintins, surge o chamado
Boi de Arena. Esta modalidade do folguedo se estabeleceu de forma especial na cidade de Parintins com a construção do
Bumbódromo e apresenta características muito específicas.
A transposição da brincadeira para o palco/arena trouxe modificações. O espaço no qual a brincadeira se desenvolve passou
a ser rodeado de arquibancadas, cadeiras e camarotes, onde a plateia fica distanciada fisicamente, mas não por isso menos
participante.
A ênfase dada aos atos que compõe o folguedo nas outras duas modalidades já citadas é atenuada e são mais presentes
outros elementos, como o tema-enredo escolhido anualmente pelos principais grupos de Boi-bumbá da cidade, Garantido
e Caprichoso.
Assim, “o auto é um componente a mais num encadeamento em que as dimensões coreográficas, rítmico-musicais e
plásticas estão condicionadas pelo requisito da produção de imagens audiovisuais com potencial para gerar encantamentos”.
As apresentações dos grupos acontecem durante o Festival Folclórico de Parintins nos dias de junho. Durante três noites os
dois grupos se revezam em apresentações, de caráter competitivo, de cerca de duas horas e meia. A arena do Bumbódromo
comporta 40 mil pessoas divididas em duas arquibancadas, uma vermelha, do Garantido, e outra azul, do Caprichoso. Fora
dos dias de Festival, o Bumbódromo é uma arena esportiva e abriga também uma escola.
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Um corpo de jurados é convidado a avaliar a cada ano a performance dos grupos e decidir o campeão. Os itens avaliados são:
1.

Apresentador;

2.

Levantador de Toadas;

3.

Batucada/Marujada de Guerra;

4.

Ritual Indígena;

5.

Porta-Estandarte;

6.

Amo do Boi;

7.

Sinhazinha da Fazenda;

8.

Rainha do Folclore;

9.

Cunhã-poranga;

10. Boi-bumbá Evolução;
11. Toada, Letra e Música;
12. Pajé;
13. Tribos Indígenas;
14. Tuxauas;
15. Lenda Amazônica;
16. Alegoria;
17. Figura Típica Regional;
18. Vaqueirada;
19. Galera;
20. Coreografia;
21. Organização do Conjunto Folclórico.
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As apresentações se estruturam em cenas (“quadros artísticos”) compostas por alegorias, alguns personagens
centrais e grupos de dançarinos que executam coreografias específicas, um grupo de milhares de pessoas que
cantam e torcem (a Galera), tudo em sincronia com a música tocada ao vivo pela Batucada ou Marujada de Guerra.
[...] Em termos dramatúrgicos, no Bumbá parintinense o auto do Boi se mistura com outras tantas narrativas, em
sua maioria, referentes à Amazônia e à natureza – sendo que estes últimos tomam formas variadas a cada ano.
A temática indígena é central nas apresentações: é citada nas toadas, que se referem a etnias específicas e usam
termos indígenas; toma a forma de alegorias diversas e aparece nas figuras do Pajé, dos Tuxauas e das tribos.
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As apresentações que ocorrem nas três noites exibem um subtema que compõe um tema-enredo mais amplo escolhido
anualmente por cada um dos grupos de Boi-bumbá conforme descrito no Dossiê:

Outra dinâmica da apresentação destacada por Cavalcanti refere-se à composição dos grupos no espaço do Bumbódromo
e a criação de “surpresas” que pontuam toda a apresentação. Segundo a autora:
[...] um grupo de boi preenche gradualmente a arena – com suas tribos, principais personagens, entrada dos carros
alegóricos para a definição das sucessivas cenas acompanhadas pelas toadas e pela dança coletiva, denominada
localmente de “bailado”. Esse preenchimento gradual e sucessivo traz um sentido de acúmulo cuja tensão é sempre
provisoriamente liberada em um clímax, um “acontecimento” – uma sequência especial de ação, acompanhada de
toadas especiais, fogos de artifício e efeitos visuais. Tudo rumo ao clímax final que corresponde ao preenchimento
apoteótico da arena e a seu esvaziamento subsequente. A boa apresentação, pontuada por apogeus, digamos,
de intensidade média, desenvolve-se em direção a uma apoteose dramática alcançada no momento da ocupação
plena da arena, transformada em território exclusivo de um dos dois grupos. Tudo então se esvai, para recomeçar
nas noites seguintes.
Os preparativos para o Festival mobilizam os brincantes ao longo de todo o ano. Nesse sentido, os três dias do Festival
configuram-se como o ponto alto de um processo muito mais abrangente no tempo e no espaço, visto que congrega
diversas atividades, expectativas, pessoas e manifestações culturais.
As apresentações nos dias de Festival sensibilizam toda comunidade de Parintins e região, levando a cidade a se enfeitar
nas cores de cada grupo:
Uma linha imaginária que se estende entre suas mais suntuosas construções, o Bumbódromo e a Catedral Nossa
Senhora do Carmo separam o lado de tons rubros da “Baixa do São José”, onde se localiza o curral do Boi Garantido,
do lado azul do bairro da Francesa, sede do curral Caprichoso.
Os lugares de comércio, as casas, as praças e as pessoas assumem as cores do seu grupo preferido e a cidade vivencia dias
de grande movimentação, com moradores e turistas tomando as ruas da cidade em clima de celebração.
Conforme o Dossiê, a rivalidade entre os “contrários”, central na dinâmica da brincadeira, se apresenta, na modalidade do
Boi de Arena, no plano do lúdico, das relações jocosas fora da arena do Bumbódromo, e, dentro deste, na regulamentação
rígida dos gestos, das cores e ações de cada plateia ao longo das apresentações.
A pesquisa registra que o Boi Garantido foi fundado por Lindolfo Monteverde, na região da Baixa do São José, em vila de
pescadores de Parintins em data indefinida: há menções aos anos de 1913, 1915 e 1917. Lindolfo era afrodescendente e
oriundo do Nordeste, características que são utilizadas ao longo do tempo pelos brincantes para “estruturarem o seu mito
fundador e disseminarem a sua identidade”. Eis que um dos lemas do grupo é “Garantido, o boi do povão”.
A fundação do Boi Caprichoso remonta aos primórdios do século XX, com a chegada de Roque Cid, de Crato (CE), para
o Amazonas atraído pelo sonho de melhores condições de vida e de trabalho nos seringais da Amazônia. Em Parintins,
fundou o seu Boi-bumbá como promessa aos santos juninos para alcançar suas esperanças de melhoria de vida.
Segundo o Dossiê, a brincadeira “que corporificou uma herança cultural muito forte do Nordeste, entrelaçou-se com a
cultura local, acrescentando elementos do cotidiano do caboclo amazonense”.
Após essa breve explanação sobre a trajetória e as formas que o folguedo assumiu na Amazônia, passaremos a tratar o
Complexo Cultural do Boi-bumbá do Médio Amazonas e Parintins enquanto referência cultural e Patrimônio Imaterial.
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Antes, porém, apenas ressalta o Dossiê que a referência às três categorias, Boi de Terreiro, Boi de Rua e Boi de Arena, não
deve ser entendida como uma análise evolucionista, em que as três se apresentam como estágios de uma evolução do
folguedo. Conforme a pesquisa evidencia, Bois de Terreiro e Bois de Rua existem concomitantemente ao Boi de Arena, e
alguns destes não percorreram esta trajetória, já nascendo sob a influência dos Bois de Arena de Parintins.

O COMPLEXO CULTURAL DO BOI-BUMBÁ DO MÉDIO AMAZONAS E PARINTINS COMO
OBJETO DE REGISTRO
As pesquisas de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti e do Dossiê Descritivo apontam para a “natureza cerimonial
de celebração junina” do folguedo do boi amazonense, caracterizando-o como ritual. Segundo Cavalcanti, os rituais
constituem um campo privilegiado para a compreensão de uma sociedade, visto que neles são dramatizadas tensões e
contradições de um mundo social, trazendo uma densa carga simbólica.
Os rituais também pontuam um tempo do extraordinário, momentos distinguidos como especiais frente à vida social
rotineira. Por tudo isso, “são estratégicos quando se trata de examinar questões tão cruciais como identidades coletivas”.
Ainda, refletindo mais detidamente sobre o Festival Folclórico de Parintins com as apresentações dos Bois Garantido e
Caprichoso, dentro de uma visão comparativa com o Carnaval carioca, e seu desfile das escolas de samba, Cavalcanti avalia
essas festas populares como “festas-totais a imbricarem muitos ângulos e aspectos da realidade cujo sentido integrado
importa compreender”.
Considerando essas reflexões, vejamos algumas questões percebidas no Boi-bumbá que permitem caracterizá-lo como uma
forte referência cultural.
Um primeiro ponto destacado no Dossiê refere-se à questão geracional e familiar fortemente presente no Boi-bumbá. É
recorrente nas entrevistas feitas pela equipe do CMD/UnB a presença da relação pai-filho na transmissão do brinquedo.
Muitos se iniciaram na brincadeira por meio da influência paterna, visto que os brincantes do folguedo, inicialmente, eram
majoritariamente homens.
Aos filhos, os pais passavam a incumbência de “tocar o boi” e perpetuar a tradição, a eles ensinando as toadas, as danças,
a confecção do boi, e demais atividades necessárias para realização da brincadeira.
Ainda que essa transmissão tenha se dado mais comumente pela relação pai-filho, percebe-se que a identificação e o afeto
por um grupo de Boi-bumbá se revelam como uma paixão que envolve todos os membros de uma mesma família.
Mais recentemente essa afinidade tem se dado por outros meios, como a escola e também com a divulgação do Festival
Folclórico de Parintins por canais de televisão e pela internet. Conforme o Dossiê:
No reiterado gesto pelo qual o pai presenteia o filho com o boi-brinquedo, o costume antecipa a comunicação
promovida pelo folguedo entre os mundos infantis e adultos. Ao mesmo tempo, leva pensar que a brincadeira
resulta de e, simultaneamente, promove modos solidários de convivência e, assim, respalda identidades coletivas,
com isso fomenta esquemas de integração social, os quais podem ser tanto paroquiais quanto cosmopolitas.
A partir desses relatos, é possível entrever a importância do Boi-bumbá na identidade das comunidades locais, as quais
se engajam nos preparativos do folguedo por longo período. Ainda que as entrevistas se refiram ao histórico familiar
e às experiências individuais dentro da brincadeira, elas aludem a uma paisagem mais ampla englobando a formação
histórica, social e cultural do amazonense e remetendo aos costumes e crenças compartilhados, os quais orientam e
mobilizam comportamentos. O Boi-bumbá participa ativamente na construção das identidades sociais, ficando patente a
identidade cabocla que a brincadeira apresenta na região. Essa face cabocla e indígena pode ser percebida com a ênfase
dada a estes elementos em todas as formas que o folguedo assume na Região Amazônica, porém, mais especificamente,
no Boi de Arena.
As temáticas relativas à preservação da floresta e à figura do índio se ampliaram como grande destaque nas apresentações
do Festival Folclórico. As tribos, os Tuxauas, a figura do Pajé, os rituais indígenas, os mitos, as lendas e as tradições regionais
passaram a figurar com maior dimensão a partir dos anos 1970, conferindo feição peculiar à festa do boi na região.
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Nesse sentido, as toadas também acompanharam este processo. São compostas para cada Festival, de acordo com os temas
escolhidos, apresentando as personagens que surgem na arena, as lendas e os rituais, tornando-se como dos principais
elementos narrativos e incentivando a participação entusiasmada da “Galera”. Também possuem um papel didático e
reafirmam constantemente a identidade e a cultura regionais, fazendo-se presente na vida cotidiana e mais intensamente
próximo aos dias do Festival:
A partir do detalhado exame da forte presença da temática ambiental nas toadas do Boi Garantido nas últimas
décadas, Azevedo e Simas (2015) destacam a importância do gênero musical “toada como meio divulgador da
formação ideológica de preservação ambiental e da cultura amazônica” (p. 74). O gênero popular da região Norte
seria responsável não apenas pela vibração das galeras e evolução dos bois na arena, mas por revelar a voz e o
discurso dos povos da Amazônia e “um pouco da identidade e olhar desse povo que luta diariamente para manter
sua alteridade” (AZEVEDO; SIMAS, 2015, p. 74).
A inserção dessas temáticas se inscreve também em um processo mais amplo de inovações trazidas pela modalidade do Boi
de Arena. A partir da expansão do Festival Folclórico algumas mudanças ocorreram. Uma delas diz respeito à introdução de
grandes alegorias que se associam à encenação das lendas regionais introduzidas pelo Mestre Jair Mendes.
Essa inovação se deu com a experiência trazida por ele de sua vivência no Carnaval carioca no ano de 1968. Os produtores
locais não só absorveram o modo de construção das alegorias trazidas pelo Mestre Jair como as aperfeiçoaram, a tal
ponto que em poucos anos se tornaram eles próprios criadores de novas técnicas, como a “robótica”, que foram levadas
de volta para os desfiles das escolas de samba no eixo Rio-São Paulo, abrindo assim espaços para os artistas parintinenses
em diversas partes do país. Outra mudança se deu com a institucionalização dos grupos e a criação de uma estrutura de
Associação. Antes os grupos eram constituídos informalmente e possuíam um “dono do boi”, responsável pela manutenção
da brincadeira. Segundo o Dossiê a formalização jurídica ocorreu devido à necessidade de encontrar alternativas de
financiamento dos custos decorrentes dos preparativos e apresentações no palco do Festival Folclórico.
Esses elementos e inovações também trazem à tona questões como o caráter espetacular que a brincadeira assumiu neste
formato de Boi de Arena, bem como as relações entre o tradicional e o moderno. Cavalcanti enfatiza que festas como
o Boi-bumbá não podem ser analisadas a partir de categorias estanques, pois são capazes de integrar aspectos ditos
tradicionais e comunitários a dimensões hipermodernas, massivas, mercadológicas e espetaculares. O Boi-bumbá, para a
autora, “revela a contemporaneidade e os esforços de reformulação de um universo social de base tradicional”.
Essas tensões, como pontuado no Dossiê, se refletem também na relação entre os três diferentes formatos do folguedo,
como quando são usadas categorias de classificação que opõem os Bois de Terreiro e de Rua ao Boi de Arena como
representantes do paroquialismo contra o cosmopolitismo.
Ou ainda quando a “narrativa da perda” e a ilusão arcaísta de algumas análises deslegitimam e declaram a degeneração
da brincadeira no Boi de Arena em detrimento dos demais formatos do folguedo.
Acerca das transformações e inovações que foram se conformando ao longo do tempo no Boi de Arena, o Dossiê evidencia
que estas apenas são incorporadas tendo como baliza e critério de aceitabilidade as tradições locais. Assim, “o controle
das alterações e a garantia da legitimidade estariam calcados no fato de que a produção dos múltiplos elementos da festa
estaria posta exclusivamente nas mãos da comunidade parintinense”.
Nesse sentido também se inserem as temáticas regionais as quais teriam o propósito de “cosmopolitizar o acervo local, sem
admitir qualquer mácula à espontaneidade da alma popular, quer dizer, repele-se a intromissão de qualquer fator externo
capaz de prejudicar-lhe o teor de tradição cultural e diferença étnica”.
O intenso envolvimento da comunidade na preparação do Boi-bumbá, nos seus três formatos, evidencia igualmente os
inúmeros saberes constituintes do Complexo Cultural do Boi-bumbá. A realização das apresentações abrange os saberes
e modos de fazer de músicos, artesãos, costureiros, coreógrafos e diversos artistas, além daqueles transmitidos no próprio
brincar, como descrito pelo entrevistado Jaçanã no Dossiê ao relatar sua experiência com a confecção e a manipulação do
artefato-boi enquanto “tripa” do boi:
Foi uma experiência muito rara pra mim, porque eu não sabia, porque, pra aprender a ser Tripa, eu tinha que
aprender a fazer o próprio Boi. Porque não adiantava o Jair fazer o boi e eu vim pra dançar. Eu não ia saber os
movimentos. Ele chegou pra mim e falou: “Jaçanã, quer ser Tripa? Então, vai fazer o boi!”
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Enfim, pode-se deduzir, do vasto conjunto de informações reunidas, que o Complexo Cultural do Boi-bumbá no Médio
Amazonas e de Parintins se configura como uma forte referência cultural, estabelecendo-se como objeto da política
institucional para o patrimônio imaterial.
O objeto de Registro, conforme colocado pelo Dossiê, desenha-se como uma “[...] expressão lúdico-artística na qual estão
reunidas dimensões cênicas, plástico-coreográficas e melódico-percussivas” e “congrega, na sua natureza de folguedo,
saberes, ofícios e modos de fazer que delimitam um domínio de práticas que os transubstanciam em diversão e celebração”.
O PLANO DE SALVAGUARDAS
As indicações para o Plano de Salvaguardas foram construídas, a partir da reunião de mobilização em Maués, e de demais
entrevistas com detentores, ao longo do processo de pesquisa.
Assim foi possível perceber aspectos que poderiam prejudicar o prosseguimento das manifestações, tais como: “dificuldade
de financiamento; atuação oscilante do poder público; distanciamento entre a realidade comunitária da qual parte o
folguedo e as expectativas geradas quando este integra um festival voltado para os visitantes turistas, entre outros”.
Também foram levantadas questões relativas ao Festival de Parintins, as quais explicitam tensões: ao mesmo tempo que
se criticava o caráter espetacular assumido pelo Boi de Arena de Parintins, afastado assim da “tradição”, contestava-se
a desigualdade existente entre a situação de Parintins e de Maués. Nesse sentido, o Dossiê sugere como uma primeira
recomendação de salvaguarda a formalização de um fórum regional voltado à troca de ideias e à busca de soluções para os
problemas envolvendo o bem cultural.
Percebeu-se também a necessidade de organização dos riquíssimos acervos musicais particulares para a salvaguarda da
memória musical dos Bois de todo o Complexo Cultural do Boi-bumbá no Médio Amazonas e Parintins.
Conforme colocado pelo Dossiê, a despeito dos esforços de pesquisadores e detentores como Basílio Tenório (Garantido)
e Odinéia Andrade (Caprichoso), é necessário que, para além do arquivamento e da conservação do material, sejam
assegurados também o acesso e a disponibilização desses bens, “no sentido de que possam servir de fonte de alimentação
dos conteúdos contemporâneos e fortalecimento e propagação da cultura do brinquedo de boi na região”.
Também a partir de falas de entrevistados, concluiu-se que, no que se refere à salvaguarda da memória musical do folguedo,
são igualmente importantes “iniciativas que fomentem a perpetuação dos saberes vinculados à feitura do boi”. Como
assegurar apoio para as “escolinhas”, que são escolas de arte já criadas pelos grupos de Boi-bumbá como contrapartida
social, nos quais os saberes referentes ao folguedo são repassados às crianças e aos adolescentes da comunidade, mas que
costumam enfrentar dificuldades para sua própria manutenção.
Assim, são colocados como proposta três eixos de ação para a gestão mnemônica do Patrimônio Musical dos bois:
1) formação e publicização de arquivos referentes às toadas; 2) incentivo à criação e à manutenção de iniciativas que
perpetuem os saberes musicais vinculados ao boi, como as “escolinhas”; e 3) envolvimento de instâncias de pesquisa
acadêmica. Sugere-se apenas que estas medidas poderiam se estender para outros saberes, como as danças, a feitura do
boi etc., fortalecendo ainda mais a manifestação cultural como um todo.
Assim é que, ao finalizarmos a análise deste Dossiê exemplar, consideramos somente oportuno reiterar o reconhecimento
de que o estudo destas celebrações da cultura popular, além de alcançar o propósito de decifrá-las e compreendê-las para
assegurar sua valorização e salvaguarda, tem também contribuído fortemente para um melhor entendimento sobre a
formação do país e do povo brasileiro.
Neste caso, além das pesquisas antropológicas e etnográficas já realizadas, temos todo um convite à compreensão dos
paradoxos que assombram a todos que se preocupam com as dramáticas condições de vida da maioria da nossa população
em pleno século XXI.
As manifestações mais antigas da nossa cultura popular são também o espelho de um modelo secular de economia
baseado na mão de obra escrava, no latifúndio e na exportação em massa de produtos naturais ou agrícolas e da pecuária,
que se reproduziu de noite a sul do país nos tempos da Colônia e do Império, originando as profundas contradições da
concentração da riqueza, que nos legaram também a herança dos grandes contingentes de populações que ainda hoje
subsistem à margem do progresso.
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Permite-nos ainda identificar as estratégias criativas das classes desfavorecidas pelos regimes colonialista e escravocrata.
Pois, com o propósito de defesa e sobrevivência, os que foram escravizados e oprimidos acabavam por se reunir sob o

Foto: Antônio Neto,
2007.

manto de grupos de brincantes ou irmandades religiosas como alternativa utilizada para aglutinar suas forças.
Os povos amazônicos, índios, caboclos e negros enfrentaram as mesmas seculares vicissitudes, aqui historicamente
expressas na Cabanagem, ou Revolta dos Cabanas, ocorrida em 1835 que terminou tragicamente em verdadeiro genocídio
da população revoltosa no confronto com as tropas do Império contra o qual haviam se levantado.
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 amazonense foi pouco a pouco fazendo de sua resistência uma lição de arte e
criatividade e o Boi-bumbá caminha para conquistar hoje o reconhecimento como um dos mais notáveis eventos culturais
brasileiros e fazer parte das artes que melhor representam nossa herança cultural.
Como relator, não posso deixar de registrar um depoimento pessoal. O assunto me toca pelos antecedentes que tenho com
o tema. Neste momento se renova 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 recém-chegado ao
Maranhão, quando fui enviado ao arquipélago de Maiaú, e conduzido a assistir ao meu primeiro espetáculo de um Bumba
Meu Boi “de costas de mão” nas terras do quilombo do Frechai.
O impacto daquela cena, iluminada ali apenas pelo clarão de uma grande fogueira, ficou indelevelmente marcado em
minha memória. Não poderia eu supor sequer ainda naquele instante mágico que tanto tempo depois iriam recair para mim
estas duas defesas em prol de reconhecimento nacional para as duas manifestações irmãs.
Já em 1993, viveria eu as emoções de ser padrinho de um dos bois tradicionais de sotaque de zabumba, no Maranhão, e a
ouvir as ladainhas e entender as profundas ligações místicas e religiosas eivadas de sincretismo, que fazem da manifestação
do boi talvez uma das mais completas, e fortemente enraizadas no universo anímico e telúrico do nosso povo.
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Esta é, pois, uma história que não deixa dúvidas, que se confirma em cada família, em cada esquina da linda cidade de
Parintins, que se funde e se mistura com a história de lutas do povo amazonense. Ela está (i)materializada no imaginário
popular. Tem valor ancestral.
Escrevi também no meu Parecer anterior que 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. Não há nada, nenhum texto, fotografia,
relatos descritivos, que possa se igualar à emoção de presenciar este feito onde ele acontece, vendo, ouvindo e sentindo os
brincantes em movimento ao som do vibrante troar da marujada.
Aproveito aqui para reiterar uma reflexão sobre o ofício 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.
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O fato é que, durante minha breve visita a Parintins, meus interlocutores, ao me saberem oriundo do Estado do Maranhão,
expressaram reconhecimento solidário e fraterno com a tradição do Bumba Meu Boi Maranhense. Afinal, as duas
manifestações, que transcendem as fronteiras políticas, nasceram quase ao mesmo tempo, nos idos do século XVII.
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De tudo que foi visto, parece ficar evidente que o arquétipo do boi como motivo central se torna tão expressivo porque faz
parte do inconsciente coletivo da humanidade e aparece com força em muitas regiões do Brasil, mas foi nas Regiões Norte e
Meio-norte que os componentes se aglutinaram de forma tão densa que fizeram desta manifestação uma marca indelével.

Lembrando que, Alter do Chão, de onde se tem a notícia mais antiga da presença do folguedo do Boi em terras amazônicas,
fica muito próxima da cidade de Santarém, no vizinho território do Pará, que por sua vez foi fundada pelo Padre Jesuíta
João Felipe Bettendorff, que partiu de São Luís do Maranhão em 22 de junho de 1661 para criar aquela povoação sob o
nome de “Aldeia dos Tapajós”.
Dois séculos após, levas de migrantes nordestinos em busca de um sonho amazônico trouxeram muitas famílias de
maranhenses que, sendo praticantes da brincadeira, só fizeram realimentar a conexão cultural de raízes profundas nas
histórias e na alma de nossa gente.
Ao me entrevistar com Mestre Juarez Lima, um dos personagens de destaque nesta história, soube que ele se tornara um
continuador da obra de Mestre Jair Mendes, que fora para o Rio de Janeiro em 1968 e retornou para ser o grande artista
do Boi Caprichoso. Já Juarez seguiu o mesmo roteiro nos anos 1980. Eis que, a convite do maranhense Joãosinho Trinta,
fora ele conduzido às oficinas das escolas de samba do Rio, para dar continuidade a intensivo aprendizado sobre a notável
obra de engenharia mecânica de construção das grandes alegorias animadas de vida que iluminam os espetáculos de agora.
Assim foi que, ao visitar a ilha de Tupinambarana, fotografando a cidade de Parintins, imersa na formidável natureza
remanescente da mata e rodeada pelo cenário fabuloso do Rio Amazonas, conversando com sua gente hospitaleira e
percorrendo seus caminhos, tivemos também um ar de sua alma de artistas natos, no breve e humano contato com seus
brincantes, plenos de bom humor e criatividade.
E, aqui para encerrar estes trâmites, volto a citar o texto final de Amanda Camylla Pereira Silva em seu excelente
Parecer Técnico:
Por ser uma expressão cultural de longa continuidade histórica e que a comunidade detentora valoriza,
empenhando-se na sua perpetuação para as presentes e futuras gerações, reiterando-a e atualizando-a enquanto
tradição; por sua relevância nacional na medida em que possui grande capacidade dialógica com as demais regiões
do país e abarca a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira e suas expressões regionais; por ser
uma referência cultural e representativa da história e identidade regional, portando elementos que lhe conferem
tamanha singularidade.
E concluímos finalmente que acervos como o Complexo Cultural do Boi-bumbá do Médio Amazonas e Parintins, por se
constituírem em importante foco de resistência da cultura legitimamente nacional, não só têm relevância para o Estado do
Amazonas e para o país, mas se revestem de um valor universal como lição de liberdade e humanidade.
E, ratificando os demais Pareceres constantes do processo, somos de Parecer favorável à sua inscrição, no Livro de Registro
das Celebrações, como Patrimônio Cultural do Brasil.
Esta é a avaliação que submetemos ao pleno deste conselho.

Belém, 8 de novembro de 2018
Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrès
Conselheiro do Conselho Consultivo do Iphan
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PROCISSÃO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
DE FLORIANÓPOLIS
PARECER TÉCNICO

E

ste Parecer diz respeito à etapa ﬁnal de Instrução técnica do Processo no 01450.017060/2006-20, relativo à solicitação
de Registro da Procissão Senhor Jesus dos Passos de Florianópolis (SC) como Patrimônio Cultural do Brasil, aberto
em 29 de dezembro de 2006. A proposta e a documentação que ensejaram a abertura do presente processo foram
encaminhadas à Presidência deste Instituto pela Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (Acif), por meio do Ofício
no 211/06 de 19 de dezembro de 2006. Além de apresentar a anuência da Irmandade do Senhor dos Passos e Imperial
Hospital de Caridade e da Arquidiocese de Florianópolis, o pedido em questão conta ainda com o apoio do Instituto
Histórico e Geográﬁco de Santa Catarina, do Núcleo de Estudos Históricos da Universidade do Estado de Santa Catarina
(Udesc) e da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes.
As informações contidas neste Parecer estão calcadas, principalmente, no Dossiê de Registro, concluído em 2018, e em
toda a documentação que compõe o processo em tela.

O processo, que se constitui de um volume mais anexos, reúne os seguintes documentos, para além dos documentos
administrativos de tramitação: Solicitações de Registro datadas de 2005 e 2006; Cadernos de Divulgação da Procissão
anos: 2002, 2003, 2004 e 2005; publicações: A Beata Joana Gomes de Gusmão, Aspectos catharinenses e A imagem
do Senhor Jesus dos Passos; duas ﬁtas de clipagem; livros: Nossa Senhora do Desterro – volumes I e II; A Irmandade do
Senhor dos Passos e o seu Hospital, e aqueles que os fundaram, Senhor dos Passos, protetor de Florianópolis, Santa
Catarina – a ilha e Breve notícia sobre a imagem do Senhor Jesus dos Passos; documentação referente ao Registro da
Procissão como Patrimônio Imaterial do Estado de Santa Catarina, conforme o Decreto Estadual 2.504 de 29 de setembro
de 2004; Anotações sobre a Procissão do Senhor dos Passos produzida pelo Prof. Dr. Walter Fernando Piazza; Ofício do
Instituto Histórico e Geográﬁco de Santa Catarina de apoio à inscrição da Procissão do Senhor dos Passos como patrimônio
intangível da Cultura de Santa Catarina; Carta de Manifestação do Grupo de Estudos sobre Patrimônio Cultural da Udesc,
acerca da proposta de Registro da Procissão do Senhor Jesus dos Passos como bem cultural de natureza imaterial; Ofício da
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes de apoio à inscrição da Procissão do Senhor dos Passos como patrimônio
intangível da Cultura de Santa Catarina; Ofício da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e do Hospital de Caridade, de
concordância com a inscrição da Procissão do Senhor dos Passos como patrimônio intangível de Santa Catarina; Suporte
para vela produzido para a Procissão de 2009; DVD da Procissão do Senhor dos Passos realizada em 2009; CD Senhor
dos Passos na Catedral: repertório da Semana Santa – Coral Santa Cecília da Catedral de Florianópolis; reprodução em

364

LIVRO DE REGISTRO DAS CELEBR AÇÕES

miniatura do estandarte da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos; garrafa para água-benta “Água da Fé” produzida para
a Procissão; Materiais promocionais da Procissão; textos: “A Procissão dos Passos e a cobertura da mídia”, “A Procissão do
Senhor dos Passos em Santa Catarina”; Projeto de inscrição da Procissão do Senhor dos Passos no Registro de Bens culturais

Foto da esquerda e
acima: Mara Freire,
2010.

de natureza imaterial; clipagem com as fotos da Procissão; clipagem de jornais antigos, com matérias acerca da Procissão;
clipagem jornalística referente à Procissão realizada no ano de 2004; e clipagem jornalística referente à procissão realizada
no ano de 2006.
Desse modo, consideramos que os requisitos formais para a análise da solicitação de 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.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PARA O REGISTRO
O histórico de trâmite do presente processo remonta aos pedidos de Registro encaminhados ao Iphan, tanto para a
Superintendência de Santa Catarina, em 14 de junho de 2005 e em 14 dezembro de 2006, quanto para presidência do
Iphan em 19 de dezembro de 2006. Acerca deste último pedido, foi solicitada pelo Iphan complementação de informações
por meio do Ofício no 006/07 de 18 de janeiro de 2007. A documentação complementar foi encaminhada ao Departamento
de Patrimônio Imaterial por meio do Memorando no 019/07 pela Superintendência do Iphan/SC. Em setembro de 2009
a Superintendência do Iphan/SC encaminhou também, por meio do Memorando no 271/07, documentação referente ao
Registro da Procissão como Patrimônio Cultural do Estado de Santa Catarina.
A partir do material reunido até aquele momento, fez-se a análise preliminar e elaborou-se a Nota Técnica no 21/07 de 24
de setembro de 2007, a qual foi submetida à Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial (CSPI) em sua 9a Reunião nos dias 11
e 12 de fevereiro de 2008. A Nota Técnica sugeria um aprofundamento de questões acerca do bem cultural, quais sejam:1

1. Nota Técnica no 21/07 folha 8.
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Identiﬁcar os sentidos atribuídos hoje à Procissão de Nosso Senhor Jesus dos Passos pelos ﬁéis e participantes dessa
manifestação de religiosidade; demonstrar a importância da Irmandade do Senhor dos Passos hoje na organização
da Procissão e no estabelecimento de sociabilidades; apresentar justiﬁcativa determinando as razões pelas quais
seus detentores avaliam que a procissão de Senhor Jesus dos Passos é Patrimônio Cultural Brasileiro; aprofundar a
relação entre o espaço da procissão e o espaço urbano apresentando seu roteiro, sua cenograﬁa, os signiﬁcados
ali presentes. Por ﬁm, sugerimos que se atente para os signiﬁcados vários deste ritual da procissão enquanto uma
forma de reforçar sua Identidade enquanto grupo.
Na reunião, a CSPI salientou que era preciso buscar o sentido da Procissão para a população e o seu sentido na atualidade.
Também destacou que era necessário demonstrar a relevância nacional comparando-a com as demais festas do Senhor dos
Passos no país.
Em julho de 2009, por meio de Carta endereçada à Diretoria deste DPI, a Acif reitera o pedido e encaminha nova
documentação. O DPI solicita em seguida a manifestação da Superintendência do Iphan/SC, a qual se coloca favorável à
aprovação de pertinência. Em 22 de novembro de 2010, é elaborada nova Nota Técnica, de no 23/2010, a qual analisa a
tramitação até aquele momento do processo e as questões levantadas. No documento, são sugeridos então a aprovação de
pertinência do pedido e o aprofundamento das questões levantadas anteriormente na etapa de Instrução técnica. Assim,
o referido pedido de Registro é novamente submetido à CSPI, a qual em sua 17a Reunião, em 23 de novembro de 2010,
deliberou pela pertinência e requisitou que se iniciasse a Instrução técnica.
A instrução do processo ﬁcou sob a incumbência da Superintendência do Iphan/SC, com acompanhamento do DPI, ao longo
dos anos de 2012 a 2018. A equipe da Superintendência realizou a observação participante da Procissão do Senhor dos Passos,
em Florianópolis, nos anos de 2012, 2013 e 2014. Os registros fotográﬁcos e audiovisuais da Procissão se deram em 2012 e
2014; primeiro, em 2012, pela equipe do Iphan em colaboração com voluntários (que doaram 422 fotograﬁas e cerca de duas
horas de material audiovisual), e em 2014, por proﬁssionais contratados. A sistematização das atividades desenvolvidas entre
2012 e 2014 resultou na apresentação de uma primeira versão do Dossiê de Registro, em 2015. Entretanto, em Parecer ad hoc
datado de 17 de novembro de 2016, elaborado pela Técnica licenciada do Iphan Mônia Luciana Silvestrin, entendeu-se que o
Dossiê apresentado não permitia emitir Parecer conclusivo sobre o reconhecimento do Bem como Patrimônio Cultural do Brasil,
por ter um caráter mais descritivo, de estudo exploratório, carecendo de uma “perspectiva etnográﬁca para a compreensão
da dimensão simbólica do bem”.2 O Parecer considerou que alguns elementos da pesquisa deveriam ser aprofundados, entre
eles: uma melhor caracterização da comunidade detentora, para além da Irmandade e de algumas famílias que mantêm a
memória e a história da procissão; uma reﬂexão referente à relação da procissão com o espaço da cidade, com os moradores
e dinâmicas dessa cidade e as transformações nela ocorridas ao longo do tempo; os diversos sentidos e signiﬁcados do bem
cultural. Também levantou algumas questões – a título de sugestão a partir do que havia sido apresentado no Dossiê – como
qual é o lugar da Procissão no âmbito da herança açoriana e de que forma a Procissão extrapola a dimensão religiosa.
O referido Parecer sugeriu ainda uma complementação da pesquisa e, para possibilitar uma visão mais abrangente das
celebrações em torno do Nosso Senhor dos Passos, que a instrução do processo de Registro fosse feita concomitantemente
ao do processo de Registro da Festa de Senhor Jesus dos Passos de Lençóis (BA):
[...] Não estamos sugerindo a possibilidade de um mesmo Registro estrutural para todas as “Celebrações em torno do
Senhor dos Passos”. Mas, sim, que esses dois processos de Registro com suas respectivas pesquisas de Instrução técnica
sejam orientados em paralelo para que possamos apreciar a pertinência ﬁnal desses dois Registros em sua relação e
sua comparação. Nesse contexto, por exemplo, a da Bahia apresenta o caráter de “festividade”, de uma celebração
que se reinventou a partir dos processos especíﬁcos do território como as atividades mineiras presentes na Chapada
Diamantina, tornando-se parte estruturante da identidade dessa comunidade, caracterizando o encontro da dimensão
profana e sagrada, articulando outras práticas culturais à tradicional celebração marcada pela tônica de contrição.
No conjunto de outras celebrações de mesma devoção, a de Santa Catarina poderia ser entendida como aquela que
melhor representa a dimensão de pesar e contrição dessa manifestação – aprofundando a pesquisa e a documentação
para atendimento às questões apresentadas nessa Nota Técnica. [...] Entendemos, por outro lado, que esta poderia
ser a oportunidade de se pensar, concretamente, o desaﬁo do reconhecimento de bens culturais de mesma devoção
– festas em particular –, que a Política de Salvaguarda enfrenta há alguns anos.

2. Parecer ad hoc sobre resultado de pesquisa referente à Procissão de Nosso Senhor dos Passos, de Florianópolis (SC), realizada como parte do processo de
instrução do pedido de Registro da referida manifestação cultural, p. 7.
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Assim, na Reunião da CSPI, de 23 de novembro do mesmo ano, foram discutidas questões relativas ao presente processo,
as quais levantaram reﬂexões acerca da valoração, do recorte e da abordagem de processos de Registro que se referem aos
bens culturais, os quais são encontrados em todo o Brasil, como a Procissão do Senhor dos Passos. Conforme consta na
Memória da Reunião, o Conselheiro Arno Wheling aﬁrma:
[...] a valoração patrimonial do que é genérico e representativo (como Capoeira) e do singular (como o Círio) não
gera dúvidas. Já o ponto sensível é a deﬁnição do valor patrimonial de bens culturais especíﬁcos/particulares, mas
não necessariamente singulares, como a Procissão de Florianópolis. Contudo, essa deve ser uma preocupação da
construção do objeto de Registro pelo Iphan, e não da comunidade detentora que pleiteia o reconhecimento.
Portanto, [o conselheiro] considerou que deveríamos aprofundar isso, inclusive com a realização de um Seminário,
para debater essas orientações na atribuição de valor nacional e adensar a massa crítica a respeito dessa questão,
que é tão recorrente e problemática.
Nesse sentido, a Conselheira Maria Cecília Londres Fonseca, conforme o mesmo documento:
[...] concordou com as ponderações de Arno e considerou que o Círio é muito singular, pois mesmo as celebrações
ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré fora de Belém remetem à festa paraense. Enquanto no caso da Festa do
Nosso Senhor dos Passos de Lençóis e da Procissão do Senhor dos Passos de Florianópolis, elas são celebrações
com identidades próprias e expressões particulares em suas localidades, que resultam de apropriações distintas e
signiﬁcativas da devoção e liturgia ao Senhor dos Passos.
Com base nessas discussões, a CSPI ratiﬁcou a pertinência do pedido de Registro e recomendou o aprofundamento de
informações, em conformidade com o Parecer visando à ﬁnalização da Instrução técnica do Processo.
Assim, em junho de 2017, o Iphan, por meio do Chamamento Público no 01/2017 – Iphan/Santa Catarina, selecionou a
proposta de pesquisa da Udesc, intitulada “Passos do Senhor: devoções, apropriações urbanas e patrimônio cultural – em
torno da Procissão Senhor dos Passos em Florianópolis” para a consecução desta etapa ﬁnal da Instrução técnica. Foi então
ﬁrmado um convênio entre Iphan e Udesc em setembro de 2017, com prazo de oito meses para conclusão. A pesquisa
complementar foi desenvolvida e sistematizada fundamentalmente entre outubro de 2017 e abril de 2018 e abrangeu
atividades de levantamento bibliográﬁco e documental, envolvendo um conjunto expressivo de acervos, entrevistas com
base na perspectiva da História Oral e acompanhamento dos eventos que compuseram a Procissão de 2018 por meio
de observação participante, registros fotográﬁcos e de vídeo. Como resultados, foram produzidos um texto-síntese das
pesquisas no formato de Dossiê de Registro e outros textos na forma de apêndices, a saber: estudos individuais preparados
pelos pesquisadores titulados, conforme a frente de pesquisa por eles assumida; cronologia; glossário; catálogo de orações,
cânticos e partituras; catálogo de artefatos; catálogo de imagens fotográﬁcas. Também resultou dessa atividade um vídeo
de curta duração, contendo informações sobre o bem cultural em questão.
Estes produtos acima citados foram objeto de análise da Superintendência do Iphan/SC, a qual, em 20 de junho de 2018,
encaminhou ao DPI, por meio do Memorando no 210/2018/Divitec/Iphan-SC, o Parecer Técnico no 220/2018/Divitec
Iphan-SC.

CARACTERIZAÇÃO DO BEM CULTURAL
O bem cultural referente ao pedido de Registro encaminhado é a Procissão do Senhor dos Passos, realizada no período da
Quaresma na cidade de Florianópolis. Em termos litúrgicos, este evento religioso representa o momento no qual as imagens
de Nosso Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores se encontram, reproduzindo os momentos ﬁnais da vida de
Jesus Cristo antes da sua cruciﬁcação. É uma manifestação de religiosidade católica que se dá em torno da devoção a Nosso
Senhor Jesus dos Passos no domingo que antecede o Domingo de Ramos. A Procissão é fundamentalmente organizada e
realizada pela Irmandade do Senhor Jesus dos Passos (entidade formada por pessoas não vinculadas à estrutura eclesiástica),
pela Igreja Católica, como instituição e pelos devotos populares3 do Senhor dos Passos.

3. Conforme Dossiê, são os devotos não ligados à Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ou ao Clero.
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Conforme proposto pelo Dossiê, a Procissão pode ser vista como um sistema ritual, o qual “aparece como uma
expressão religiosa criadora e transformadora de disposições e motivações para o Sagrado”.4 Basicamente, este
sistema ritual é composto das seguintes etapas estruturantes:
1. Missas, as quais se intercalam abrindo e ﬁnalizando os demais ritos. Atualmente, ocorrem nove missas durante
nove dias, todas atreladas à realização da Procissão. São elas: Missa de investidura dos novos membros da
Irmandade do Senhor Jesus dos Passos; 1a Missa e Bênção do Santíssimo Sacramento; Missa dos Enfermos; 2a
Missa e Bênção do Santíssimo Sacramento; 3a Missa e Bênção do Santíssimo Sacramento; Missa que antecede
a Procissão da Mudança ou do Carregador; Missa em honra do Senhor dos Passos; Missa na Catedral de
Florianópolis com a presença da imagem do Senhor dos Passos e Missa de Ação de Graças no dia seguinte à
Procissão do Encontro, na Capela Menino Deus.5
2. Descida e troca das vestimentas das Imagens de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. As
imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores, localizadas nas capelas laterais da Capela do
Menino Deus, são retiradas dos seus nichos na quarta-feira à tarde e limpas, tendo suas vestes substituídas.
Homens se incumbem dessas tarefas no caso do Senhor dos Passos; e as mulheres, de Nossa Senhora das Dores.
Em seguida as imagens são colocadas sobre os respectivos andores.
3. Lavação da imagem de Nosso Senhor dos Passos, na qual a Imagem de Cristo é lavada por crianças menores de
sete anos na manhã da quinta-feira anterior ao domingo de Procissão, na Capela Menino Deus, com esta ainda
fechada. A água utilizada é perfumada e nela é molhado um pequeno pano branco. Esta água, de propriedades
curativas e chamada de “Água da Fé”, é então distribuída após a celebração da Missa dos Enfermos.
4. Procissão do Carregador, que ocorre na manhã de sábado e na qual são transportadas, da Capela do Menino
Deus para a Catedral, as alfaias, objetos utilizados na procissão de domingo. Consoante o Dossiê, a Procissão do
Carregador é um rito de caráter menos solene e no qual os devotos populares possuem um maior protagonismo.
É também um elemento que singulariza a procissão de Florianópolis em meio às demais procissões do Senhor
dos Passos. Acredita-se que esta procissão tenha se estabelecido no século XX. Os objetos, que nos séculos XVIII
e XIX eram provavelmente transportados por negros escravizados, passaram a ser carregados por trabalhadores
livres e, uma vez instituída a procissão, por devotos – predominantemente negros e de origem pobre – como
forma de penitência e pagamento de promessas.
5. Procissão da Transladação das Imagens, realizada no sábado à noite e na qual as imagens de Nosso Senhor dos
Passos e Nossa Senhora das Dores são levadas da Capela do Menino Deus para a Catedral. Conforme consta no
Dossiê, a Irmandade assume em grande medida, nesta etapa, o núcleo central e de destaque na organização
do cortejo, demarcando simbolicamente as especiﬁcidades de seus membros em relação aos demais devotos.
6. Confecção de tapetes de rua realizada na manhã de domingo, nas ruas Menino Deus, Bulcão Viana e Tiradentes
para a passagem das imagens e seu cortejo. A feitura dos tapetes é de iniciativa dos moradores dessas ruas e
vizinhanças, com o apoio da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e de estabelecimentos comerciais locais.
7. Procissão do Encontro, a qual se conﬁgura como ponto culminante do sistema ritual. Realizado na tarde de
domingo, o encontro de Jesus e sua mãe, em frente à Catedral, corresponderia à quarta estação da Via Crucis.
Atualmente, são realizadas cinco paradas, nas quais uma cantora representando a Verônica, uma personagem
bíblica, entoa cantos lamuriosos em latim. No momento ápice da Procissão, as imagens se encontram e é
proferido o Sermão do Encontro por autoridade eclesiástica. O trajeto percorrido é o contrário da noite
anterior, encerrando-se na Capela do Menino Deus. Nela os símbolos e as referências à Paixão de Cristo estão
marcadamente presentes, além de ser mais evidentes os papéis e o poder de cada ator social: membros da
Irmandade, autoridades eclesiásticas e políticas, devotos populares e turistas.

Foto: Eduardo Arend,
2012.

4. Apêndice 1 do Dossiê, p. 5.
5. Segundo Apêndice 3 do Dossiê, p. 3: “Segundo Osvaldo Cabral, a Capela Menino Deus foi construída em meados do século XVII pela Beata Joana
de Gusmão, que teria recebido “[...] em 1762, a doação de um terreno de 10 braças em quadro [444 metros quadrados], na encosta do morro a leste
da vila, e deu início à construção da sua sonhada capela e de uma casa anexa, onde passara a morar com suas companheiras” (CABRAL, 1968, p. 77).
Em 1768 o conjunto recebeu intervenção com o acréscimo lateral da capela, construído para abrigar a imagem de Nosso Senhor Jesus dos Passos”.
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A Procissão do Senhor dos Passos possui uma história de cerca de 250 anos e remete a um conjunto de elementos que
teriam convergido e permitido o surgimento de tal devoção em Florianópolis, antiga Desterro, conforme documentação. A
narrativa sobre a origem da Procissão evoca a chegada da imagem do Senhor dos Passos na capital de Santa Catarina, em
17646 ou 1765.7 Acredita-se que a imagem teria sido esculpida pelo artista negro e baiano Francisco das Chagas conhecido
como “O Cabra” e teria como destino a cidade de Rio Grande no Rio Grande do Sul. O trajeto, entretanto, encerrou-se em
Desterro, quando a embarcação atracou para o abastecimento de víveres e, após tentativas frustradas pelo mau tempo,
foram impedidos de seguir viagem. A tripulação interpretou o acontecimento como um sinal divino de que a imagem ali
queria ﬁcar. Um ano após a imagem chegar à vila, foi fundada pela elite local a Irmandade de Nosso Senhor dos Passos,8
a qual tinha como um dos objetivos acolher a referida Imagem e organizar a Procissão do Senhor dos Passos, tendo sido a
primeira desta realizada em torno de 1766 e 1767.9
A Procissão foi incorporada ao cotidiano da cidade desde a chegada da Imagem do Senhor dos Passos em Desterro e
passou a ser uma das principais atividades da Irmandade e de manifestação religiosa do Estado de Santa Catarina e região.
Ao longo dos anos, ocorreram diversas transformações ou inovações, as quais segundo o Dossiê atestam seu vigor e seu
dinamismo como prática cultural.
A Procissão do Senhor dos Passos simboliza o sofrimento, a cruciﬁcação e a morte de Jesus Cristo, tendo como suporte
narrativo os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Conforme colocado pelo Dossiê,10 é uma representação do que
se convencionou chamar de Via Crucis, ou seja, os episódios associados ao trajeto de Jesus, do local de sua prisão até o
Calvário ou Gólgota. Tal representação seria fruto de uma construção coletiva engendrada ao longo dos séculos, com
numerosas variantes, embora tenha se consolidado um núcleo fundamental.11 O percurso sedimentou-se em um itinerário
básico de 14 paradas, “estações” ou “passos”.12 Esta tradição de encenação dos últimos momentos da vida de Cristo teria
se disseminado pela Península Ibérica através das Irmandades e, por conseguinte, chegado ao Brasil, de forma geral, através
da colonização portuguesa e do esforço de catequizar a população e propagar a fé católica.
A Procissão do Senhor dos Passos em Florianópolis se insere igualmente nesse contexto segundo o Dossiê. Destaca-se,
porém, que ainda que a imigração açoriana para região tenha marcado a cultura local:
[...] a devoção e a prática processional referidas ao Senhor dos Passos não são “açorianas”, se com isso se entende
uma identidade exclusiva. Porém, a presença de açorianos (e madeirenses) nas origens dessa devoção, sobretudo
na Ilha de Santa Catarina, é detectável entre os primeiros integrantes da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
[...]. Dada a forte presença açoriana na Ilha de Santa Catarina, a partir de 1748, é grande a probabilidade de que a
organização inicial da procissão tenha se inspirado em celebrações similares existentes no arquipélago dos Açores.13
Diversos territórios que estiveram sob domínio de Portugal possuem até hoje a devoção ao Senhor dos Passos, manifesta
através dessas procissões e encenações. Para além da Procissão em questão, no Brasil atualmente ocorrem procissões do
Senhor dos Passos nas mais variadas regiões do país, com destaque para as de Oeiras (Piauí), São Cristóvão (Sergipe),
Lençóis (Bahia), Pirenópolis (Goiás), Tiradentes e Belo Horizonte (Minas Gerais). Segundo o Dossiê, apesar de variações
regionais essas procissões mantêm entre si similaridades como:
[...] o apego à narrativa tradicional da Paixão; a caminhada protagonizada por uma imagem sacra do Cristo com
a cruz às costas; a necessária transladação da imagem de um local sagrado (um templo católico) para outro; o
frequente acompanhamento da imagem do Senhor dos Passos por uma imagem de Nossa Senhora das Dores;
a participação de pessoas vestidas como se personiﬁcassem ﬁguras bíblicas, ou da tradição católica, associadas
6. Conforme Parecer da Fundação Catarinense de Cultura, p. 55 do volume 1, parte 1 do processo administrativo em questão.
7. Conforme Apêndice 2 do Dossiê, p. 29.
8. Conforme Dossiê, p. 33: “Desde sua fundação, a Irmandade do Senhor Jesus dos Passos articulou-se estreitamente às elites políticas e intelectuais locais,
conforme se observa na relação de seus instituidores, na sequência de seus provedores, na composição de suas mesas administrativas e nos enterramentos
de seu cemitério”.
9. Conforme Dossiê, p. 57.
10. Conforme Dossiê, p. 21.
11. Conforme Dossiê, p. 21.
12. Quais sejam: 1. Jesus é condenado à morte; 2. Jesus carrega a cruz às costas; 3. Jesus cai pela primeira vez; 4. Jesus encontra Sua Mãe; 5. Jesus é ajudado
por Simão de Cirene (ou Cireneu); 6. Verônica limpa o rosto de Jesus; 7. Jesus cai pela segunda vez; 8. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém; 9. Jesus cai
pela terceira vez; 10. Jesus é despojado de suas vestes; 11. Jesus é crucificado; 12. Jesus morre na cruz; 13. Jesus é descido da cruz; 14. Jesus é sepultado.
13. Conforme Dossiê, p. 32.
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à Paixão de Cristo (com ênfase para a Verônica); o recurso a cânticos e orações (e, com frequência, à música
executada por bandas); a ênfase no uso da cor púrpura em artefatos e vestimentas; e, se a procissão é promovida
por uma irmandade, o aparato com que irmãos se apresentam para o cortejo, carregando guiões, estandartes,
pálios círios e lanternas.14
Conforme já colocado, a Procissão do Senhor dos Passos de Florianópolis tem como um dos seus principais organizadores
a Irmandade do Senhor Jesus dos Passos. As Irmandades de modo geral constituíam-se em organizações fraternais
de caráter leigo que buscavam auxiliar na construção de igrejas, na organização dos cultos e na promoção da fé e da
devoção católicas. Além disso tinham um papel fundamental na sociabilidade, marcando espaços de privilégio e poder,
e assistência a população local. Conforme consta em seus Compromissos, a Irmandade teve como missão também,
além da devoção ao Senhor dos Passos, prestar assistência aos mais carentes por meio do Imperial Hospital de Caridade,
construído em anexo à Capela do Menino Deus localizado no Morro da Boa Vista. Segundo o Dossiê, o prédio inicial do
Hospital de Caridade foi concluído em 1788 e, ao longo do tempo, ampliado. Esta iniciativa de construção e manutenção
do Hospital por parte da Irmandade foi um importante fator para aproximar as camadas populares da devoção e
da Procissão.
A Procissão percorre um trajeto entre a Capela do Menino Deus e a Catedral da cidade, nos três momentos em que
ocorre, sendo a última procissão feita no sentido inverso, conforme imagem do Apêndice 3 do Dossiê.
O espaço público é, durante esse momento, afetado por esta manifestação religiosa e temporariamente dá lugar à
encenação da Via Crucis, sendo os sentidos e símbolos dessa passagem sobrepostos à paisagem urbana. Assim o Morro
da Boa Vista no qual a Capela e o Hospital se encontram simboliza o monte onde Jesus foi cruciﬁcado. As ruas, o
comércio e as casas que fazem parte do trajeto também se modiﬁcam, adotando posturas de contrição e solenidade que
a situação solicita – anúncios de casas de show erótico e bares são cobertos, o comércio fecha, as casas, ruas e alguns
prédios públicos são decorados com faixas roxas.
As modiﬁcações pelas quais o espaço público da cidade de Florianópolis também passou ao longo dos anos interferiram
na Procissão e na forma como ela era vivenciada. Um ponto fundamental foi a construção dos aterros da Prainha, na
década de 1930 e da Baía Sul, na década de 1970, os quais modiﬁcaram a paisagem “afastando” o mar do trajeto da
Procissão. Segundo relatos, pequenas embarcações acompanhavam a Procissão neste ponto; e, além disso, em algumas
entrevistas os devotos relembraram o contato com o mar e as ondas que às vezes se lançavam sobre os ﬁéis.
Para além destas mudanças quanto à relação com o espaço urbano, a Procissão e alguns de seus elementos passaram
por algumas transformações ao longo do tempo. Destaca-se que essas mudanças remetem em parte ao processo
de romanização da Igreja Católica no Brasil após o ﬁm do Padroado e ao papel da Irmandade na organização – e
modernização – da Procissão. Ambas as instituições participantes da Procissão procuraram ao longo do tempo exercer
certo controle sobre sua realização, atendo-se à liturgia e à manifestação de fé mais institucionalizada.
Algumas manifestações como sacrifícios e penitências mais duras foram desaparecendo. Também a prática de entrega
de ex-votos foi modiﬁcada, sendo estes substituídos pelos Livros de Ação de Graças, nos quais os agradecimentos são
registrados.15 Outras práticas foram sendo abandonadas, como a de distribuir cartuchos de amendoim aos devotos,
prática registrada desde a segunda metade do século XVIII. Houve também mudanças quanto à ambiência sonora da
Procissão. As bandas tradicionais da cidade costumam acompanhar a Procissão do Encontro. Estas passaram a contar
com transmissão sonora eletrônica por caixas de som para uniformizar os cantos e orações ao longo do percurso. O
repertório também passou por mudanças, sendo, atualmente, composto exclusivamente por músicas que remetem
diretamente aos cânticos religiosos, preferencialmente os mais conhecidos pelos devotos.

14. Conforme Dossiê, p. 30.
15. Conforme Dossiê, p. 86: “Os devotos tinham o hábito de levar à Capela do Menino Deus artefatos que indicavam graças recebidas – os tradicionais exvotos. Em 2008, Gertrudes Marchese falava dos ex-votos usando os verbos no presente: ‘eles [os devotos] pegam muita promessa passada, cabeça, perna de
cera, braço de cera, fitas e, sabe, um monte de coisas assim, que os fiéis trazem, isso ainda hoje’. Portanto, apesar de os Livros de Ação de Graças terem sido
implantados em 2002, os ex-votos tradicionais continuavam a ser entregues. Contudo, com exceção de algumas placas (inclusive colocadas sobre o altar do
Senhor dos Passos), esse conjunto de materiais não foi localizado no Museu Sacro nem em outros espaços do Hospital de Caridade, na pesquisa realizada em
2017-2018”.
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Entretanto, segundo o Dossiê, é interessante notar que:
[...] apesar das tentativas da Igreja Católica de controlar a devoção (que recuam ao menos
à romanização) e das iniciativas da própria Irmandade de “racionalizar” e “modernizar” suas
formas de expressão, os devotos seguem cantando cânticos que não são veiculados pela
sonorização eletrônica, desenhando nos Livros de Ação de Graças e optando por promessas
que inﬂigem a si próprios algum nível de dor física (caso daqueles que sobem a ladeira
do Menino Deus de joelhos, como a mãe da entrevistada Shirlei Maria Carvalho Geraldo,
segundo declarou em entrevista de 2014).16
A Procissão repercute na vida dos devotos e na memória dos moradores da região. A devoção ao
Senhor dos Passos e a participação na Procissão fazem parte das histórias familiares, e a devoção
no âmbito familiar é comumente o veículo de transmissão dos valores da fé, da ética e da devoção
católica. Ao mesmo tempo, o participar e reaﬁrmar a devoção anualmente através da Procissão
reforça os vínculos familiares e da comunidade religiosa.
A expressão de devoção ao Senhor dos Passos não se restringe apenas ao momento da Procissão;
ela também se expressa e se estende no tempo, tanto com os preparativos para o evento religioso17
quanto após a realização deste. Assim, por exemplo, a água utilizada na Lavação da Imagem de
Cristo é engarrafada e distribuída aos ﬁéis, os quais a utilizam ao longo do ano, por suas propriedades
curativas e milagrosas. Interessante destacar que esta água também é utilizada por devotos de
Nosso Senhor dos Passos em rituais de Umbanda conforme consta no Dossiê. São também utilizadas
ao longo do ano, em altares domiciliares e orações cotidianas, velas acendidas na Procissão.

A PROCISSÃO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
COMO OBJETO DE REGISTRO
No que tange à valoração da Procissão enquanto Patrimônio Cultural do Brasil no âmbito da política
institucional, retomamos alguns pontos colocados já ao longo do processo – tanto nas peças
documentais, como Memorandos, Notas Técnicas e Pareceres, quanto nas discussões na esfera da
CSPI – e os quais o Dossiê busca responder.
Acerca das questões elencadas para aprofundamento na Instrução técnica, avaliamos que o Dossiê
responde em grande parte o solicitado. É possível identiﬁcar os sentidos atribuídos à Procissão
pelos participantes atualmente, bem como compreender que este ritual reforça identidades e
sociabilidades dentro da comunidade religiosa e das famílias. Conforme colocado pelo Dossiê ﬁnal,
a Procissão conﬁgura-se como um marcador temporal para os devotos, segundo os quais o “ano só
começa quando a Procissão passa”. É também um momento no qual os laços familiares e a devoção
são fortalecidos. Muitos são os devotos de hoje que iniciaram sua participação levados pelos pais
quando crianças, vestidos de Senhor Jesus dos Passos, ou Nossa Senhora das Dores, como forma
de pagamento de promessa devido à cura de doenças e a graças alcançadas. Igualmente reforça-se
a relação entre o devoto e o Senhor Jesus dos Passos, a qual é permeada por fortes sentimentos –
de gratidão, esperança, amor e fé – e comoção. De acordo com o Dossiê, muito embora a Igreja
Católica tenha tentado moderar e inibir certas expressões do catolicismo popular, ainda persistem
as “trocas espirituais” que demarcam uma intensa intimidade entre devoto e orago, que pode tanto
“envolver adulações como ameaças e vinganças”.18

Foto: Mara Freire,
2010.

16. Conforme Dossiê, p. 101.
17. Membros da Irmandade e devotos participam da organização da Procissão. As velas e tochas utilizadas por membros
da Irmandade na Procissão são preparadas meses antes por um funcionário do Hospital de Caridade, conhecido por “Seu
Branquinho”, que também é responsável pela pintura das alfaias. Outros devotos e funcionários do Hospital se incumbem de
diversas tarefas relativas à preparação das Imagens para a Procissão conforme versão do Dossiê de 2015.
18. Conforme Dossiê, p. 37-38.
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O signiﬁcado e a importância deste rito para os devotos e envolvidos diretamente na Procissão são apresentados no Dossiê,
porém a percepção e a relação da população em geral com o bem cultural em questão são pouco deslindadas. De que
forma os diversos segmentos sociais, de forma mais ampla, se relacionam com o ritual atualmente? Entendemos que há,
visto a documentação encaminhada e o próprio proponent, a Acif, uma correlação entre o Bem cultural e processos mais
amplos de construção de identidade da região; porém, este ponto poderia ser mais adensado e esmiuçado. É evidente que
há uma importância da Procissão para a população de Florianópolis, conforme atestado pelos apoios encaminhados do
Instituto Histórico e Geográﬁco de Santa Catarina, do Núcleo de Estudos Históricos da Universidade do Estado de Santa
Catarina (Udesc) e da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes.
Nesse sentido, também compreendemos o interesse da Acif neste processo e na parceria que tem buscado estabelecer
com a Irmandade com vistas a fortalecer a Procissão e implementar um circuito de turismo religioso na região,19 visto
que a Procissão impacta a economia local. De fato, a procissão mobiliza, temporariamente, um signiﬁcativo contingente
populacional advindo de outras regiões do território catarinense, e mesmo de outras unidades da federação, que deseja
participar dos eventos tradicionais desse sistema ritual aqui já anteriormente descrito. Quanto a esse aspecto, faz-se
necessário destacar que a preocupação com a promoção e a melhoria de circuitos turísticos ligados a celebrações que
possuem uma ressonância regional e/ou nacional é extremamente pertinente e tem relação direta com a sustentabilidade
deste tipo de bem cultural. Assegurar não apenas o acesso aos espaços e momentos rituais da celebração, mas também
o bem-estar e a segurança dos devotos, sejam eles habitantes da cidade ou advindos de outras localidades, é essencial à
continuidade dessas práticas devocionais. Logo, políticas públicas e iniciativas de organização e implementação de circuitos
turísticos, se bem conduzidas, contribuem para assegurar as condições necessárias à manutenção da Celebração e das
práticas culturais tradicionais a ela associadas. Para tanto, é preciso que a diretriz central esteja orientada ao bem-estar de
todos aqueles que participam dos diferentes momentos do sistema ritual.20
Outro ponto que poderia ser aprofundado refere-se à relação dos devotos e participantes da Procissão que são adeptos
de religiões de matriz africana. No Dossiê há a entrevista com Mãe Dete, que relata sua trajetória, sua devoção e o uso da
“Água da Fé” em rituais da Umbanda. No vídeo encaminhado junto ao Dossiê, ela remete também à presença de vários
outros devotos praticantes da Umbanda. Porém, estes não aparecem no Dossiê, e não há um esclarecimento maior sobre
esta participação: de que forma esse segmento se relaciona com o bem cultural e se prepara para a Procissão? Em que
aspectos as religiões de matriz africana se relacionam com a devoção ao Senhor dos Passo e com a Procissão? Para além da
água, outros elementos da Procissão são ressigniﬁcados dentro dessa religião?
Para além dessas questões, é também possível compreender a importância da Irmandade no contexto analisado – relativa ao
seu papel na consolidação e na organização da Procissão – e a dinâmica, as nuanças e relações de poder entre Irmandade,
Igreja e expressão de uma religiosidade popular dos devotos, ao longo da trajetória histórica desta manifestação. Podemos
também visualizar a relação entre a Procissão e o espaço urbano e suas ressigniﬁcações. A Procissão afeta o espaço público e
por ele é afetado e é na relação com este espaço que ela faz sentido: é no ambiente externo e não no interior do templo que
os indivíduos em procissão reaﬁrmam sua fé e seu pertencimento à Igreja e demarcam suas identidades e posições sociais.
Quanto ao ponto levantado acerca da relação desta devoção ao Senhor dos Passos com outras existentes no Brasil, a
pesquisa de complementação realizada buscou contemplar a questão no Apêndice 2, “Devoções e práticas religiosas em
Florianópolis e Santa Catarina; devoção ao Senhor dos Passos no Brasil e em outros países”. Conforme o referido estudo,
essas manifestações em torno do Senhor dos Passos possuem muitas semelhanças e se conﬁguram em um contexto
histórico no qual “as práticas religiosas portuguesas que vieram para o Brasil não se conﬁguravam sob a forma de um
catolicismo oﬁcial e ﬁdedigno, deﬁnidas pela teologia católica ou pelo direito canônico”.21 Para além das semelhanças,
a Procissão de Florianópolis se destaca, segundo o Dossiê, pela existência da Procissão do Carregador22 e pela força da
Irmandade e sua relação histórica com a questão da saúde. Ao longo da história da Irmandade, o Hospital de Caridade

19. Conforme Dossiê, p. 115.
20. O denominado turismo religioso é usualmente observado enquanto um fenômeno social que impacta a economia local, seja em razão do aumento de
demanda por serviços devido a grande afluxo de pessoas à cidade, seja devido à interrupção de atividades econômicas afetadas pela dinâmica dos momentos
rituais na localidade. Do ponto de vista de uma política de preservação patrimonial, a busca pela garantia de tratamento digno a todo e qualquer devoto ou
participante dos momentos rituais é fundamental para promover o direito das pessoas de vivenciarem suas expressões culturais livremente. Isso inclui, entre
outros aspectos não menos relevantes, o apoio do setor público a atividades econômicas que são afetadas diretamente pela realização da Celebração, mas
também a oferta de serviços públicos adequados de segurança, saúde etc. Logo, políticas e iniciativas que envolvem o tema do turismo religioso extrapolam a
dimensão econômica e adentram o campo da garantia dos direitos culturais.
21. Conforme Apêndice 2 do Dossiê, p. 188.
22. Durante o processo de pesquisa não foram encontradas menções a nada similar à Procissão do Carregador em relação às outras manifestações de devoção
ao Senhor dos Passos. Conforme Dossiê, p. 66.
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tomou grandes dimensões dentro de seus Compromissos e ações. A proximidade do Hospital com a Capela e o vínculo com
a Irmandade propiciou uma estreita relação entre a devoção ao Senhor dos Passos e os doentes que se tratavam no local,
sendo o orago associado fortemente aos milagres de restauração da saúde. Outros pontos destacados na primeira versão
de Dossiê de 2015, os sentimentos de contrição e pesar, são bastante característicos da Procissão, a qual é marcada pela
sacralidade, não havendo forte interação entre elementos do sagrado e do profano.23
Apontam-se também os signiﬁcados e símbolos que a Procissão e seus elementos constituintes assumem dentro do contexto
mais amplo de um imaginário que cerca o período da Quaresma. De acordo com o Dossiê:
[...] A Quaresma inteira era cheia de mistérios. Não se saía, durante as quarenta noites, não se saía à noite na rua, se
saísse à noite na rua você tinha que estar bem preparado pra isso, porque Cristo − essa história de que é o povo que
faz as lendas −, se Cristo se isola no deserto em contrição, confabulando com o pai, o povo acredita já que Cristo
está muito ocupado lá, ele não está dando atenção pro povo. E, porque ele está lá isolado, os elementais estão livres
pra fazer o que querem: lobisomens, bruxas, vampiros estão soltos.24
Esse imaginário articula-se com outra manifestação do ciclo da Quaresma presente no litoral de Santa Catarina, a “farra do
boi”,25 como processo de puriﬁcação. O Dossiê levanta sua ocorrência em paralelo à Procissão e pontua a convivência das
manifestações no tempo e espaço, compartilhado por devotos e farristas.
Enfatizamos também aqui o que na Procissão extrapola o caráter meramente litúrgico. O bem cultural é analisado como
objeto de Registro considerando-se a sua capacidade, enquanto ritual, de reﬂetir dinâmicas sociais e signiﬁcados culturais
ao longo do tempo, revelando nisto a sua força e relevância. Se fazem presentes na Procissão aspectos muito particulares
que remetem à construção da identidade dos detentores – expressos no imaginário, símbolos, vivências e memórias
que a manifestação suscita e grava na comunidade detentora, como demonstrado nas entrevistas feitas – e outros mais
abrangentes, os quais possibilitam reconhecer a história, a memória e a identidade de grupos formadores da sociedade
brasileira – expressos nas narrativas e símbolos que nos permitem ver repercussões, nos dias de hoje, da colonização
portuguesa e seu esforço de propagação da fé e devoção católica no território colonial e nas ressigniﬁcações decorrentes
das diversas interações sociais e trocas simbólicas entre os diferentes atores sociais que integraram e integram a Procissão.
Aqui também transcrevemos as razões apresentadas pelo Dossiê, segundo o qual a Procissão deve ser inscrita nos Livros de
Registro como Patrimônio Cultural do Brasil:
1.

Pelo longo período de sua realização: “[...] é realizada há mais de 250 anos. A recorrência de sua realização, por
período tão signiﬁcativo, já é um fator que a singulariza em relação a inúmeras outras celebrações religiosas no país.
Nos vários momentos de seu sistema ritual, integra diversas camadas temporais”;

2.

Pela sua tradição: “o costume de frequentar a Procissão do Senhor dos Passos tem sido fortemente caracterizado
como algo transmitido de geração para geração, em geral no ambiente familiar”;

3.

Pelo seu caráter popular: “[...] é uma celebração com presença maciça de grupos populares, que em alguns de seus
momentos assumem o próprio ritual (como na Procissão da Mudança ou do Carregador). É ainda marcada pelas
práticas de devoção popular, predominantemente, mas não exclusivamente católicas, como se veriﬁca nos trânsitos
rituais da água do Senhor dos Passos, promovidos por pais e mães de santo”;

4.

Pela sua abrangência: o “público tem crescido signiﬁcativamente, na última década, em grande medida em
decorrência dos investimentos para a ampla divulgação da celebração, com vistas à sua turistiﬁcação (sic)”;

5.

Pela sua complexidade: “Trata-se de um conjunto de rituais que dispõem e motivam para o sagrado, de forma
criadora e transformadora (LACERDA, 2018 – Apêndice 1), envolvendo mecanismos reiterados de puriﬁcação e
imunização, que tornam esse momento do ano particularmente signiﬁcativo, nos quadros dessa devoção especíﬁca
e da religiosidade popular em geral. A complexidade da Procissão, como sistema ritual, também se revela na
variedade de performances que nela se veriﬁcam: as performances previstas e ensaiadas por parte dos membros da
Irmandade, por autoridades eclesiásticas e por personagens que tradicionalmente são associadas à Paixão de Cristo,
além da performance das bandas e do público, com destaque para os devotos”.

23. Conforme primeira versão do Dossiê, 2015, p. 15.
24. Conforme Dossiê, p. 98.
25. Conforme Dossiê, p. 99: “A farra do boi, criminalizada na década de 1990, mas ainda realizada, está fundamentalmente circunscrita, em Santa Catarina,
à faixa litorânea. Embora possa ser vinculada a práticas culturais presentes ao menos desde o século XVI, nos Açores (FLORES, 1997, p. 185), não foi integrada
ao rol de bens culturais positivados como ‘herança cultural açoriana’ em Santa Catarina”.
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6.

Pela sua singularidade: “Embora existam muitas procissões do Senhor dos Passos no país, a que ocorre em
Florianópolis guarda uma relação muito estreita com o poder taumatúrgico projetado na imagem sacra, por sua
vez indissociável do lugar em que ela se encontra: a capela integrada a um complexo hospitalar, situada em morro
cujos arredores têm intensa ocupação popular. São em grande medida esses moradores do entorno, muitos deles
afrodescendentes, que participam de um dos rituais mais singulares da Procissão do Senhor dos Passos: a Procissão
do Carregador. Essa participação, bem como os trânsitos rituais com outras religiões, anteriormente mencionados,
demonstram as apropriações e ressigniﬁcações dessa celebração de base luso-açoriana, já devidamente lida, relida e
hibridizada. Com isso não se quer negar o poder da herança luso-açoriana; apenas indicar que ela talvez resida em
outro aspecto − na força persistente das manifestações culturais ligadas à Quaresma, no litoral catarinense, quer
positivadas (como a Procissão do Senhor dos Passos), quer rechaçadas (como a chamada ‘Farra do Boi’)”.26

Um ponto a se destacar refere-se ao recorte estabelecido sobre o bem cultural que se pretende registrar enquanto
Celebração. No Dossiê, constam no capítulo “O Bem como objeto de Registro” algumas reﬂexões que tangenciam essa
questão. Entendemos que a Procissão caracteriza-se como Celebração, a partir do que deﬁne o Decreto 3.551/2000, por
se conﬁgurar como um sistema ritual em torno da devoção ao Senhor dos Passos, que, para além de seu caráter litúrgico
ao rememorar a Via Crucis, congrega elementos que reforçam os laços sociais e trocas simbólicas – estabelecendo vínculos
comunitários e com o “divino” –, fortalece identidades, demarca papéis sociais e apresenta uma sólida relação com a
história de Florianópolis, durante os mais de 250 anos de sua existência.
RECOMENDAÇÕES DE SALVAGUARDA
As recomendações de Salvaguarda indicadas no Dossiê são essas apresentadas a seguir. Acrescenta-se que estas proposições
foram construídas a partir do que estava sugerido na primeira versão do Dossiê, a partir da experiência de pesquisa da
última fase realizada entre setembro de 2017 e abril de 2018:
1.

Constituição de um centro de referência, mantido como portal eletrônico, concentrado no envolvimento de
ﬁéis e devotos, empoderando os participantes em relação à Procissão. Este portal poderia registrar depoimentos
dos devotos e disponibilizar informações referentes à Procissão e à Irmandade e atuaria em colaboração com o
Centro de Memória Professor Henrique da Silva Fontes e o Museu Sacro da Capela do Menino Deus. Parcerias com
universidades públicas, como a Udesc ou a UFSC, ou outras instituições, poderiam ser ﬁrmadas para garantir a
existência do portal eletrônico.

2.

Constituição de coletivo deliberativo de salvaguarda, como espaço de planejamento, realização e acompanhamento
de ações relacionadas à Procissão, além de possibilitar o diálogo entre detentores e os órgãos de preservação.

3.

Ações de difusão e valorização, como ações educativas, publicações, exposições, palestras, cursos, oﬁcinas, visitas
guiadas à Capela do Menino Deus e ao Museu Sacro, além de caminhadas de registro fotográﬁco (que enfatizassem
o percurso da Procissão). Também se propõem ações de transmissão de conhecimentos relativos ao fazer artesanal
de velas e tochas, atualmente realizado apenas por Seu Branquinho, ainda sem sucessor nessa função.

4.

Promoção de encontros periódicos de pesquisadores das procissões do Senhor dos Passos no país com vistas a
valorizar e estimular pesquisas acadêmicas sobre a Procissão do Senhor dos Passos, a Irmandade do Senhor Jesus
dos Passos e o Hospital de Caridade, bem como perspectivas comparativas.

5.

Na mesma linha do item anterior, propõe-se o estímulo a investigações acerca das relações entre os devotos da
Procissão, os moradores do entorno do Morro da Boa Vista, as religiões de matriz africana e as escolas de samba
de Florianópolis.

6.

Criação de um repositório digital de partituras associadas à Procissão, com vistas à ampliação e à atualização
periódica do catálogo de orações, cânticos e partituras que integram o Dossiê.

26. Conforme Dossiê, p. 109-110.
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Estímulo à proteção de ex-votos associados à Procissão do Senhor dos Passos em Florianópolis e dos Livros de
Ação de Graças. Conforme apontado pelos Dossiê: “Caso ex-votos tradicionais venham a ser encaminhados para
a Capela do Menino Deus, não deveriam ser descartados. O Centro de Memória Prof. Henrique da Silva Fontes e o
Museu Sacro, instâncias ligadas à Irmandade, poderiam equacionar formas de proteção desse acervo”.27

8.

Promoção de um inventário da imaginária sacra, no Estado de Santa Catarina, relacionada ao Senhor dos Passos e à
Nossa Senhora das Dores, com uma possível parceria com a Fundação Catarinense de Cultura, por meio do Atecor,
bem como com instâncias municipais de preservação.

9.

Proposição de um circuito patrimonial, com atividades integradas, durante a semana de realização da Procissão, na
área do seu “território”. Envolveria, sobretudo, museus, arquivos e centros de documentação existentes naquela
área, sendo uma forma de visibilizar a alta densidade patrimonial do trajeto percorrido pela Procissão.
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7.

10. Preservação da ambiência dos espaços que são cenários da Procissão.
Fazemos aqui algumas observações ponderando acerca dos itens V, VII e X. Acerca do item V, consideramos extremamente
positivo o estímulo à pesquisa e à produção acadêmica, podendo inclusive contribuir com o aprofundamento de aspectos
que podem subsidiar a atuação institucional na gestão do Bem cultural em etapas posteriores ao Registro. Entretanto, não
há, ao longo de todo o Dossiê, qualquer menção a uma relação que se possa estabelecer entre as escolas de samba de
Florianópolis e a Procissão, não sendo claro o porquê de tal recomendação. Conforme alguns esclarecimentos posteriores
feitos por contato telefônico com a equipe que realizou a pesquisa, essa menção às escolas de samba surgiu visto que
alguns dos participantes da Procissão também são integrantes das escolas de samba que se encontram no entorno da
Capela Menino Deus e do Complexo do Hospital de Caridade. Já no item VII, conforme colocado no Dossiê e esclarecido
na referida conversa, propõem-se, como uma possibilidade para a proteção dos ex-votos, tanto dos que já existem quanto
daqueles que vierem a ser produzidos, o tratamento museológico e a exibição dessas peças. Entretanto, consideramos
um ponto delicado – que carece de maiores discussões e negociações entre os detentores – no que se refere aos possíveis
impactos sobre essa prática dos devotos, a qual é, em si, ﬂuida e dinâmica. Acerca do item X, entendemos que as medidas
de preservação da ambiência dos espaços se referem em grande medida aos processos e ações de ﬁscalização já adotados
nas políticas de preservação do patrimônio material e ao estabelecido pelo Plano Diretor do Município.
Pontuamos também a necessidade de que tais recomendações sejam ainda mais detalhadas, discutidas e negociadas com
a comunidade detentora em etapa posterior, em mobilização mais ampla, visto que, durante a pesquisa complementar
da Instrução técnica do Processo, não houve esta possibilidade. Entendemos, assim, que os itens acima apontados se
colocam como sugestões iniciais para essas discussões posteriores. Também enfatizamos aqui a necessidade de vincular
tais propostas com as normativas e diretrizes já existentes que orientam a etapa após o Registro, e o importante papel da
Superintendência do Iphan/SC na articulação para a construção das estratégias para a salvaguarda.
Por ﬁm, ainda que no pedido de Registro o termo “centenária” tenha sido utilizado para qualiﬁcar o Bem cultural,
evidenciando sua continuidade histórica, recomendamos que a denominação para ﬁns de inscrição nos Livros de Registro
seja “Procissão do Senhor dos Passos de Florianópolis”.
Por ser uma celebração de longa continuidade histórica e que a comunidade detentora valoriza, empenhando-se na sua
perpetuação para as presentes e futuras gerações, reiterando-a e atualizando-a enquanto tradição; por sua relevância
nacional na medida em que abarca a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira e suas expressões
regionais; por ser uma referência cultural e representativa da história e identidade regional; e, por tudo mais que está
demonstrado neste processo, indicamos a inscrição da Procissão do Senhor dos Passos de Florianópolis no Livro de Registro
das Celebrações, criado pelo Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000, como Patrimônio Cultural do Brasil.
É este o Parecer.
Amanda Camylla Pereira Silva
Técnica Coreg/CGIR/DPI

27. Conforme Dossiê, p. 118.
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

C

omo Conselheira convidada para emitir Parecer sobre o Registro da Procissão do Senhor Jesus dos Passos em
Florianópolis (SC), a ser apresentado nesta 90a reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Iphan –
convite que agradeço à Presidente deste Conselho –, tive a oportunidade de participar, nos dias 17 e 18 de março
de 2018, junto a cerca de 40.000 fiéis, dos principais ritos dessa Celebração que ocorre há 252 anos na capital de Santa
Catarina.

Foto da esquerda:
Mara Freire, 2010.

Essa experiência foi fundamental para poder complementar, com base em uma “observação participante” – ainda que
rápida – nesse evento, os subsídios fornecidos pela farta documentação contida no Dossiê, mesmo porque, como se
trata de uma devoção bastante difundida no Brasil pela Igreja Católica, com narrativa, ritos, adereços e linguagens
em grande parte codificados, poder acompanhar a Procissão “aqui e agora”, quando ela é realizada no período da
Quaresma, em Florianópolis, permitiu-me perceber melhor como essa devoção é apropriada pelos vários atores que a
organizam e dela participam naquele local e junto àquela comunidade específica.

O PEDIDO DE REGISTRO E A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
O pedido de Registro da Procissão do Senhor Jesus dos Passos em Florianópolis (SC), acompanhado de proposta e
documentação, foi encaminhado à Presidência do Iphan por meio do Ofício no 211/06 de 19 de dezembro de 2006, pela
Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (Acif), e, em 29 de dezembro do mesmo ano, foi aberto o Processo no
01450.017060/2006-20. O pedido veio acompanhado da anuência da Irmandade do Senhor dos Passos e do Imperial
Hospital de Caridade e da Arquidiocese de Florianópolis, além do apoio do Instituto Histórico e Geográfico de Santa
Catarina, do Núcleo de Estudos Históricos da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e da Fundação Cultural
de Florianópolis Franklin Cascaes, atendendo assim ao requisito de anuência prévia dos detentores expresso no Decreto no
3.551, de 4 de agosto de 2000. O bem foi registrado como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Santa Catarina, em
2006, e inscrito no Livro das Celebrações, em conformidade com o Decreto Estadual no 2.504, de 29 de setembro de 2004.
Em sequência, o Iphan fez Solicitação à Superintendência de Santa Catarina de complementação de informações, que,
uma vez atendida, ensejou a elaboração de Nota Técnica pelo Departamento do Patrimônio lmaterial (DPI). O pedido
foi, então, encaminhado à Câmara Setorial do Patrimônio lmaterial (CSPI) que, em sua 9a reunião, realizada em 11 e 12
de fevereiro de 2008, recomendou o aprofundamento de alguns pontos, como os sentidos atribuídos atualmente pelos
detentores à Celebração e à relação do roteiro da procissão com o espaço urbano de Florianópolis. Em 2009, a Acif reiterou
junto ao Iphan o pedido de Registro, seguido de manifestação favorável da Superintendência do Iphan em Santa Catarina
quanto à sua pertinência. É elaborada nova Nota Técnica pelo DPI, acatando essas manifestações, com a sugestão de que
o aprofundamento das questões levantadas seja feito na etapa da Instrução técnica. Em sua 17a reunião, realizada em 22
e 23 de novembro de 2010, a CSPI deliberou pela pertinência do pedido e requisitou que se iniciasse a Instrução técnica,
que ficou sob a incumbência da Superintendência de Santa Catarina, com supervisão do DPI. Após a sistematização das
informações coletadas a partir do acompanhamento da Procissão em 2012, 2013 e 2014, da produção e da coleta de
dados, principalmente documentação fotográfica e audiovisual, foi apresentada uma primeira versão do Dossiê em 2015.
Em novembro de 2016, foi elaborada pela Técnica licenciada Mônia Silvestrin uma avaliação do Dossiê em Parecer ad hoc,
em que solicita um aprofundamento na “perspectiva etnográfica” de análise do bem.
Considero que a tramitação desse processo de instrução traz à luz questões que merecem ser analisadas, tendo em vista a
elaboração dos critérios e da metodologia a serem utilizados na instrução dos processos de Registro de bens de natureza
imaterial. As considerações feitas pelos vários atores envolvidos neste processo trazem contribuições importantes para
o detalhamento da necessária sistematização de orientações e diretrizes a serem disponibilizadas pelo Iphan às partes
responsáveis pela elaboração dos Dossiês de Registro.
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Além da complementação da pesquisa, o referido Parecer ad hoc sugere que a instrução deste Registro seja feita
concomitantemente à do processo da Festa de Nosso Senhor dos Passos de Lençóis (BA), não no sentido de unificar as duas
propostas num único Registro, mas de viabilizar uma abordagem comparativa, que possa contribuir para a compreensão
das especificidades de cada uma dessas Celebrações – e possivelmente de outras do mesmo tipo – em diferentes contextos
no país.
O assunto foi reapresentado à CSPI em sua 30a reunião em 23 de novembro de 2016, quando as questões mencionadas
acima foram discutidas, e foi ratificada a pertinência do pedido de Registro, sendo recomendada complementação das
informações no Dossiê.
Para tanto, foi selecionada, a partir de chamamento público, a proposta apresentada pela Universidade Estadual de Santa
Catarina (Udesc), com que o Iphan firmou convênio em setembro de 2017. Como resultado desse trabalho, foi apresentado
o seguinte material: levantamento bibliográfico e documental, a partir de pesquisa em inúmeros acervos; entrevistas
realizadas por ocasião da Procissão de 2018 junto a participantes da Celebração; e registros fotográficos e em vídeo. Foram
acrescentados ao texto-síntese com o resultado da pesquisa nove Apêndices tratando de aspectos específicos relacionados
à Procissão.
Com base no farto material que compõe o Dossiê, foi elaborado pela Técnica Amanda Camylla Pereira Silva, em julho
de 2018, o Parecer Técnico conclusivo do DPI, cabendo então a mim a apresentação de Parecer relativo a este pedido de
Registro junto ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.

O “SISTEMA RITUAL” DA PROCISSÃO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS EM FLORIANÓPOLIS
A Procissão do Senhor Jesus dos Passos em Florianópolis é realizada anualmente no domingo anterior ao Domingo de
Ramos, ou seja, na quinta semana da Quaresma.
Na verdade, trata-se de uma Celebração que é realizada em várias etapas, e que envolvem os preparativos para seu
ápice, a Procissão do Encontro, no domingo à tarde. Esses preparativos foram sendo ritualizados ao longo do tempo, são
acompanhados de missas e reuniram em seu conjunto, em 2018, conforme estimativa da polícia local, cerca de 40.000 fiéis.
Segundo o Antropólogo catarinense lzomar Lacerda (Apêndice 1 do Dossiê), trata-se de um “sistema ritual”, ou seja, um
conjunto de ritos performáticos centrados nas duas figuras sacras – Nosso Senhor Jesus dos Passos e Nossa Senhora das
Dores – representadas nas imagens que, durante o ano, ficam na Capela Menino Deus, situada na subida do Morro da Boa
Vista, ao lado do Imperial Hospital de Caridade, ambos sob a responsabilidade da Irmandade do Senhor dos Passos. Esses
ritos performáticos remetem aos passos da via crucis e a toda a simbologia associada à Quaresma, de devoção ao Filho de
Deus que veio à Terra para salvar os homens com seu sacrifício no Calvário. Tratam-se, portanto, de expressões de louvor,
de gratidão, e de súplica por graças e salvação.
A Celebração tem início com a missa da Investidura dos Novos Irmãos e Novas Irmãs da Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos, realizada no domingo anterior ao da Procissão do Encontro, pela manhã. Mas, em termos da “narrativa” encenada,
o ritual da Procissão do Senhor Jesus dos Passos tem início na 4a feira seguinte à tarde, quando as duas imagens são
retiradas de seus nichos nas capelas laterais da Capela Menino Deus, e as vestes são trocadas por homens – no caso da
imagem de Nosso Senhor Jesus dos Passos – e por mulheres – no caso de Nossa Senhora das Dores – para, em seguida,
serem colocadas nos respectivos andores.
Na 5a feira pela manhã, ocorre o ritual da Lavação da imagem do Nosso Senhor Jesus dos Passos, quando a imagem é lavada
com panos brancos molhados em água benta, que são passados apenas em certas partes do corpo – o rosto, as mãos e os
pés –, sendo que os cabelos (feitos com fios naturais) e o manto não são tocados. Atualmente essa cerimônia é realizada
a portas fechadas na Capela, e apenas crianças de até 6 anos podem executar essa tarefa, carregadas por adultos ligados
ao culto. Trata-se, portanto, de um “rito de purificação” (LACERDA, p. 143), motivo pelo qual apenas crianças pequenas
teriam condições de tocar a imagem nesse momento. Ao final, é celebrada a Missa dos Enfermos, e, em seguida, a “Água
da Fé” usada na Lavagem, considerada milagrosa, é distribuída aos fiéis e ficará disponível durante o ano, sendo procurada
também para rituais de umbanda, conforme depoimento de Mãe Dete, mãe de santo que há décadas costuma participar
da procissão (Apêndice 4).
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tem início às 7h30. Trata-se do transporte, da Capela Menino Deus para a Catedral, dos materiais que serão utilizados na
Procissão do Encontro, no dia seguinte. Acredita-se que, nos séculos XVIII e XIX, esse trabalho teria sido feito com expressiva
participação de escravos e não fazia parte do “sistema ritual”, mas atualmente integra a programação oficial do evento. A
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O rito seguinte é a Procissão do Carregador, que ocorre no sábado pela manhã, e que é precedida por uma missa que

maior parte dos devotos que participam desse rito é de, segundo Lacerda, “pessoas simples, populares, de baixa renda e
fenótipo negro” (p. 146). Nesse momento, à diferença dos ritos que se seguirão, a Irmandade tem pouca participação. A
disputa, pelos devotos, por objetos para carregar, sugere que essa tarefa é vivida por eles como um “serviço” ao Filho de
Deus, e suas expressões indicam que essa atuação teria um caráter de penitência e, consequentemente, de demonstração
explícita de sua devoção, o que fica evidente também no número de pessoas que seguem o cortejo descalças. Nesse rito,
a sonorização conta, além dos cânticos, e da voz, amplificada, do pároco da Capela Menino Deus, dirigindo-se ao público,
com o toque dos sinos da Capela e da Catedral, que “dialogam” entre si. Segundo Lacerda (p. 147), nesse momento os
sinos da Catedral dizem “vem cá”, e os da Capela respondem “já vou”.
No mesmo sábado, à noite, é realizada a Procissão da Transladação das imagens do Senhor Jesus dos Passos e de Nossa
Senhora das Dores para a Catedral, que é precedida pela Missa em Honra ao Senhor Jesus dos Passos, realizada na Capela
Menino Deus. Terminada a missa, começa a ser organizada a Procissão, iniciada com a aparição, na porta da Capela, da
imagem do Senhor Jesus dos Passos coberta por um biombo – segundo a crença, para protegê-la – que é aclamada pelos
devotos com aplausos. O cortejo noturno pelo Centro da cidade tem como participantes mais visíveis os membros da
Irmandade, que se destacam, na grande multidão que aflui às ruas para acompanhar a procissão, por meio de vários sinais:
pelos lugares que ocupam, alinhados próximos às imagens; pela sua indumentária formal – os homens com os balandraus
sobre ternos escuros, carregando tochas, as mulheres com fitas, em que predominam as cores preto e roxo, segurando
pequenas lanternas com velas – e por sua postura de seriedade e compostura. Também se destacam os policiais militares
que formam a guarda de honra do cortejo e as bandas de música. Nesse momento são ouvidos os toques dos sinos das
duas igrejas, em ritmo mais rápido que na Procissão da manhã. A eles se soma, mais uma vez, a voz do padre capelão,
“animador” da procissão (LACERDA, p. 152), cujas falas se referem ao ritual. O repertório musical entoado durante a
Procissão é, atualmente, composto por cantos da “música popular católica”, e as letras constam de folhetos que são
distribuídos aos participantes. O som é, nessa e na Procissão do Encontro, amplificado por potentes caixas de som dispostas
ao longo do trajeto, recurso também introduzido recentemente. Outro traço marcante é o frequente uso de signos, por
parte dos devotos, que remetem à liturgia católica, como túnicas e cruzes, além das cores branca e roxa, presentes nos
rituais da Quaresma. Ao chegarem à Catedral, as imagens são retiradas dos andores e ficam disponíveis às expressões de
devoção dos fiéis, que, ao tocá-las, costumam manifestar sua emoção com choro e gestos de profunda ligação com essas
divindades. Durante a noite, com a Catedral fechada, as imagens são veladas por membros da Irmandade.
No domingo pela manhã são confeccionados, por moradores e devotos, em ruas por onde passará a Procissão do Encontro,
tapetes feitos com flores e outros materiais, a partir de diferentes desenhos – ritual mais comum nas procissões de Corpus
Christi e incorporado a essa procissão. À tarde, é realizado o rito central do sistema ritual dessa Celebração em Florianópolis:
a Procissão do Encontro, evento que corresponderia à quarta estação da via-sacra. O primeiro “ato” dessa encenação é
o canto da Verônica, em latim, no púlpito disposto de frente para a Praça XV de Novembro, quando ela desfralda o pano
sobre o qual está impressa a face de Jesus. Ao saírem da Catedral, as duas imagens e os grupos que as acompanham
seguem em direções opostas, em torno da Praça XV de Novembro, fazendo uma primeira parada na frente da Igreja de
São Francisco, onde ocorre o segundo canto da Verônica. Ao se encontrarem frente a frente diante da Catedral, ocorre o
terceiro canto da Verônica e, em seguida, é proferido, por uma autoridade eclesiástica convidada, o Sermão do Encontro.
Terminado o sermão, as duas procissões se fundem, e todos seguem pelas ruas do Centro da cidade, percorrendo inclusive
as ruas cobertas pelos tapetes de flores, que só podem pisados pela multidão após passarem sobre eles os devotos que
carregam o andor com a imagem do Senhor Jesus dos Passos. Em todo o percurso são entoados cantos, inclusive mais
um solo da Verônica em frente ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, sendo essas atuações elementos catalisadores
da emoção dos devotos, e que foram potencializadas pelas performances de Eli Faustino da Silva, sua intérprete por trinta
e quatro anos. A tradicional parada diante da antiga Casa de Câmara e Cadeia, onde, quando esta funcionava como tal,
até 1890, a imagem voltava-se para os presos, que se manifestavam agradecidos, atrás das grades, foi suprimida, mas há
demandas por seu retorno, devido à força simbólica dessa tradição. Durante todo o trajeto a Verônica – cujo último canto
ocorre na chegada à ladeira do Morro da Boa Vista – é acompanhada pelas beús, mulheres com roupas semelhantes a
hábitos e que também entoam cantos. Chegando ao final da rua do Menino Deus, tendo à frente a Capela e o Hospital
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de Caridade, a imagem do Senhor Jesus dos Passos faz um giro, voltando-se para os devotos, como que a saudá-los em
agradecimento pela celebração, e, fechando o giro de 360 graus, retoma o caminho de retorno à Capela, subindo a ladeira
do Morro da Boa Vista que, nesse momento, é associado pela devoção popular ao Monte do Calvário.
Como no caso da Procissão da Transladação, a organização da Procissão do Encontro é assumida integralmente pela
Irmandade e segue também uma estruturação bastante similar: com o guião – estandarte que faz alusão às legiões romanas
e remete· ao tempo em que viveu Jesus Cristo – abrindo o cortejo do domingo, seguem os membros da Irmandade,
acompanhados pelos representantes do clero (coroinhas, presbíteros, o arcebispo e o provedor) e pelas autoridades. A
imagem do Senhor Jesus dos Passos vem acompanhada pelas bandas e, finalmente, pela multidão de devotos, entre os
quais é possível distinguir pessoas cujas vestes remetem a personagens citadas no Novo Testamento, como Nicodemus, José
de Arimateia e Maria Madalena, entre outras.

ORIGENS DO CULTO, SUA DIFUSÃO NO MUNDO E SEU HISTÓRICO EM FLORIANÓPOLIS
O culto a Nosso Senhor dos Passos refere à Paixão de Jesus Cristo, tal como narrada no Novo Testamento, e veio a ser
difundido no Ocidente a partir do retorno dos cruzados que estiveram na Terra Santa, onde conheceram os locais em que
se deu o percurso de Cristo a partir de sua condenação até sua morte na cruz, no Monte do Calvário. As 14 estações da
denominada via crucis foram fixadas no século XVI e passaram a ser representadas de diversas formas, por meio de pinturas,
esculturas e também de encenações que vieram a integrar o calendário litúrgico da Igreja Católica em celebrações como a
de Corpus Christi e, principalmente, as da Semana Santa, que fecha o ciclo da Quaresma. Com o mesmo objetivo, surgiram
na Europa os “sacromontes”, em que pequenas capelas evocando os passos da via-sacra são construídas em elevações que
evocam o Monte do Calvário, modelo reproduzido, por exemplo, em Monte Santo, na Bahia. As procissões do Senhor Jesus
dos Passos constituem um dos principais rituais ligados à devoção ao sacrifício de Jesus Cristo pela salvação da humanidade.
Esse culto foi difundido na Península Ibérica sobretudo após a Reforma protestante, no século XVI, onde teve início em
Sevilha, em 1521. Ainda nesse século chegou a Portugal, de onde foi levado para suas colônias, como a Ilha da Madeira, os
Açores e o Brasil. Atualmente ocorrem aqui celebrações em louvor ao Senhor Jesus dos Passos em Oeiras (PI), São Cristóvão
(SE), Pirenópolis (GO), Recife e Olinda (PE), Belém (PA) e Lençóis (BA), entre outras cidades brasileiras.
Mas a que pode ser registrada como a mais antiga no Brasil é a de Florianópolis (SC). Supõe-se que sua ocorrência tenha
se iniciado na segunda metade do século XVIII, com a chegada de uma imagem do Senhor Jesus dos Passos à então vila do
Desterro, vinda da Bahia em um navio que devia levá-la à cidade de Rio Grande.
Como em vários outros casos de procissões religiosas, é corrente um “mito de origem” dessa Celebração, narrando a
chegada da imagem nesse local do litoral sul da então colônia portuguesa, mito esse que “explicaria” o motivo de sua
permanência na vila de Nossa Senhora do Desterro. Em seu caminho em direção ao Sul, provavelmente no ano de 1764,
um navio de carga, que transportava também uma imagem do Senhor Jesus dos Passos, atribuída ao escultor baiano
Francisco das Chagas, e que deveria ser entregue na cidade de Rio Grande, devido a fortes ventos teve que aportar na vila
do Desterro, após três tentativas infrutíferas de seguir viagem. Segundo a tradição, essa situação teria sido interpretada
pela tripulação e por seu comandante como um sinal de que a imagem não “queria” seguir para o Sul, sendo seu desejo
permanecer naquele local, o que fez com que fosse definitivamente desembarcada em Desterro para que o navio pudesse
prosseguir para seu destino final. A imagem foi abrigada na Capela Menino Deus, cuja construção, em 1762, se deveu à
beata Joana de Gusmão, e acredita-se que a primeira procissão teria já ocorrido em 1766. Em 1768, a Irmandade de Nosso
Senhor dos Passos, criada em 1765, ergueu um anexo à capela principal para receber a imagem, onde ela está até hoje,
tendo inclusive resistido a um incêndio que devastou o Hospital em 1994. Em 1783, a essa imagem veio se juntar uma
de Nossa Senhora das Dores, doada por membros da Irmandade, e que, provavelmente desde então, passou a integrar a
procissão. O prédio inicial do Hospital de Caridade foi concluído em 1788 e, assim como a Capela Menino Deus, tornou-se
o locus da missão da Irmandade, ou seja: os cuidados com os enfermos e desvalidos, e com os rituais de devoção ao Senhor
Jesus dos Passos.
Tudo indica que essa Celebração foi logo “adotada” pela população da Ilha do Desterro, então em grande parte constituída
por imigrantes vindos dos Açores para o Sul do Brasil em busca de melhores condições de vida e onde essa devoção havia
sido introduzida pela metrópole.

Foto da esquerda:
Mara Freire, 2010.
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É consenso não apenas na tradição oral, como entre os pesquisadores que estudam o tema, que a procissão pouco mudou
em seus aspectos básicos nos seus 252 anos de existência. Alguns traços deixaram de existir, outros foram acrescentados,
mas os modos de expressar essa devoção se caracterizam pela demonstração de profundo envolvimento e apego a essa
divindade, e neles predominam: a contrição, que traduz um reverente respeito ante o sagrado; a contenção das expressões
corporais, mesmo em momentos de grande emoção, como quando aos fiéis é dado tocarem nas imagens; o recurso a
elementos do ritual católico e sua simbologia como estruturantes de todos os momentos da celebração; e o predomínio
evidente – em sinais já apontados neste Parecer – de uma organização do “sistema ritual” balizada por categorias como
gênero, origem institucional dos atores, atribuições predefinidas em cada rito, e sobretudo pelo evidente protagonismo da
Irmandade em praticamente todos os momentos da Celebração. Considero difícil determinar a que traços culturais atribuir
essas características – não tão marcantes em outros rituais católicos nas diferentes regiões do país, em que a dimensão
da “festa” costuma ter forte expressão – mas parece evidente que elas integram e são reconhecidas por seus detentores
como partes constitutivas dessa tradição tão presente na vida da maior parte dos habitantes de Florianópolis há mais de
dois séculos.
Vários fatores contribuíram para mudanças na Procissão, entre eles transformações no espaço urbano, como aterros, já no
século XX, que afastaram a celebração do litoral, e, consequentemente, da participação de embarcações. Algumas paradas
do cortejo foram eliminadas, como a da antiga Casa de Câmara e Cadeia, já mencionada. Outras mudanças ocorreram em
detalhes dos rituais, em vários casos por sugestão da Irmandade, como a suspensão dos ex-votos, que eram deixados na
Capela Menino Deus como pagamento de promessas, e que foram substituídos por Livros de Ação de Graças, em 2002,
em que os devotos deixam registrados por escrito – e também em desenhos – suas manifestações, assim como a orientação
para suprimir os atos de autoflagelação no curso da procissão. Essas iniciativas encontraram, no entanto, algum tipo de
resistência por parte dos fiéis. A prática de distribuir cartuchos de amendoim, registrada desde o século XVIII, também foi
suprimida, assim como o mecanismo, na imagem do Senhor Jesus dos Passos, que produzia movimentos dos olhos e da
língua na estátua, o que causava sustos, sobretudo entre as crianças. Mas talvez a transformação mais marcante – e que,
segundo estudiosos, aponte para o risco de uma possível “turistização” da Celebração – tenha ocorrido no ambiente
sonoro das procissões, sobretudo as duas mais concorridas – a da Transladação e a do Encontro – com a introdução de
caixas de som que amplificam as músicas e cantos, uniformizando assim a onda sonora produzida durante todo o trajeto
do cortejo, em mais uma tentativa de organizá-lo.
Embora essas mudanças sejam relevantes para a avaliação da continuidade histórica da Procissão do Senhor Jesus dos
Passos em Florianópolis, mais importante, neste processo, é a análise de sua constituição como referência cultural para seus
detentores, assim como da natureza desse vínculo.
Em primeiro lugar, cabe notar que os atores dessa Celebração têm se mantido praticamente os mesmos ao longo desses
mais de dois séculos: a Irmandade de Nossa Senhora dos Passos, inegável protagonista de sua organização, e certamente
fundamental para sua preservação; o clero, cuja participação nas missas e nas procissões marca a presença e a voz da Igreja
Católica; e os devotos, oriundos sobretudo de Florianópolis e de seus arredores, mas também – e de forma crescente – de
outras regiões do Estado, além de visitantes de várias origens. A partir de pesquisas, e principalmente dos testemunhos de
fiéis, pode-se depreender que se trata de um culto professado não apenas nesse momento do ano, mas também no seio das
famílias, em seus lares, e ao longo de gerações. É possível perceber, contudo, alguma apreensão quanto à adesão das novas
gerações, o que costuma ocorrer também em relação a outras Celebrações em diferentes lugares, no Brasil e em outros
países. Por outro lado, é possível constatar que o público presente nos vários rituais dessa Celebração em Florianópolis tem
sido bastante diversificado em termos de faixas etárias. Já a identificação do perfil dos devotos que acorrem aos rituais é
de bem difícil aferição, a não ser por meio de eventuais registros deixados nos Livros de Ação de Graças (Cf. Apêndice 2
do Dossiê). Essa dificuldade deve-se também a um dos traços mais marcantes e visíveis dessa Celebração nos dias em que
toma as ruas do centro histórico de Florianópolis: o caráter contido e respeitoso da expressão dos devotos em seu conjunto,
o que se deve, em grande parte, à atuação da Irmandade na organização dos rituais. Esse fato, no entanto, não é suficiente
para se atribuir um perfil homogêneo aos fiéis quanto a características pessoais – como origem, religiões que professam
etc. – na medida em que traduz não apenas uma profunda empatia com o sofrimento de Cristo, como respeito por uma
postura contrita na expressão de sua devoção nessa Celebração.
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A avaliação de um bem para Registro como Patrimônio Cultural do Brasil tem como base o Decreto 3.551, de 4 de agosto
de 2000, art. 2o. De acordo com esse documento legal, os principais critérios a serem considerados são a “continuidade
histórica do bem” e “sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira”, formulação
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baseada no caput do artigo 216 da Constituição Federal de 1988. O Decreto 3.551 foi posteriormente regulamentado pelo
Resolução no 001, de 3 de agosto de 2006.
Quanto ao primeiro critério, neste caso de mais fácil aferição – uma vez que se convencionou condicionar à comprovação
de um período mínimo de três gerações (75 anos) de ocorrência do bem para a aceitação do pedido –, creio que não há
margem de dúvida quanto ao pleno atendimento desse requisito em relação à Procissão do Senhor Jesus dos Passos em
Florianópolis, em função da menção, no Dossiê, de inúmeros documentos, além de depoimentos e de dados coletados
pelos pesquisadores. Em se tratando de um bem imaterial dessa natureza em território brasileiro, trata-se, sem dúvida,
de um caso raro, digno de nota, e que revela um profundo enraizamento dessa devoção junto a várias gerações que a
mantiveram viva por 252 anos.
Já a avaliação da “relevância nacional” de um bem é bastante complexa, e mais ainda em se tratando de um bem de
natureza imaterial. No caso dos bens materiais, são definidos no DL no 25 valores a serem considerados, e, ainda que
o entendimento desses valores tenha variado bastante ao longo das 80 décadas do Iphan, eles continuam a constituir
um dos principais parâmetros para a inscrição de um bem material nos Livros do Tombo. Por outro lado, conscientes da
dificuldade em definir critérios objetivos para a avaliação de bens em um campo tão pouco conhecido – ou melhor dizendo,
de proposição tão recente e em certa medida polêmica, como o da salvaguarda do “Patrimônio cultural imaterial” –, a
Comissão e o Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial – responsáveis pela elaboração do texto do Decreto 3.551, de 30
de agosto de 2000 – optaram por uma redação sucinta, reconhecendo que somente a prática do Registro e da salvaguarda,
acompanhada por um processo contínuo de avaliação, poderia indicar critérios minimamente consistentes de análise,
valoração e preservação de um bem imaterial.
Nesse sentido, para abordar a questão da “relevância nacional” no caso da Procissão, proponho inicialmente uma breve
análise comparativa com os Registros já efetuados. Em primeiro lugar, chama a atenção o fato de, entre 42 bens inscritos
nos quatro Livros de Registro até 31 de agosto de 2018, apenas três terem como referência específica a Região Sul do Brasil
(Fandango Caiçara – SP/PR; Tava, Lugar de Referência para o Povo Guarani/RS; Tradições Doceiras da Região de Pelotas e
Antiga Pelotas/RS), sendo que ainda não há nenhum bem dessa região inscrito no Livro das Celebrações. Cumpre ressaltar
que o dado quantitativo é tomado aqui apenas como indicador de que a Região Sul está, a meu ver, neste momento, ainda
subrepresentada nos Livros de Registro, pela riqueza e pela diversidade de culturas, de diferentes origens, que nela estão
enraizadas. Além das indígenas e afrobrasileiras, aquelas trazidas pelo colonizador português e pelos imigrantes europeus
que nela se estabeleceram estão, nessa região, fortemente presentes como marcas de sua identidade. E, entre estas últimas,
é inegável que a Procissão do Senhor Jesus dos Passos tem especial importância, não apenas por sua “antiguidade”,
como por tantas outras características já descritas no processo de instrução. Considero, portanto, que esse conjunto de
circunstâncias a habilita a ser reconhecida como “referência cultural” relevante nos termos expressos no decreto citado
acima, não apenas para os seus detentores, como para a nação brasileira, enquanto signo inequívoco de nossa diversidade
cultural. Para os devotos, “o ano só começa quando a procissão passa”.
Outro aspecto que poderia eventualmente ser considerado em termos da avaliação da “relevância nacional” de um bem
– neste caso, de uma procissão – diz respeito ao alcance do reconhecimento, por parte da sociedade brasileira em seu
conjunto, de uma Celebração como referência da identidade nacional. A análise dos bens até agora inscritos no Livro de
Registro das Celebrações evidencia que esse grau de reconhecimento não tem constituído critério necessário para habilitar
um bem dessa natureza a ser registrado pelo Iphan. Pois, se duas Celebrações religiosas já registradas até o momento
são, inegavelmente, amplamente reconhecidas e valorizadas como signos da identidade brasileira em nível nacional e até
mesmo internacional – o Círio de Nossa Senhora de Nazaré (PA) e a Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim (BA) –, a maior
parte dos outros Bens registrados nesse Livro era familiar basicamente para os habitantes da região onde ocorrem – como
a Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade (GO) e a Festa de Sant’ana de Caicó (AL) –, sendo
alguns – como as Festividades do Glorioso São Sebastião na Região do Marajá (PA) e o ritual Yaokwa do Povo Indígena
Enawe Nawe (MT) – praticamente desconhecidos para além das fronteiras de seu Estado e/ou de seus praticantes, além dos
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estudiosos que eventualmente se debruçam sobre elas. Esse entendimento,
de que prevalecem outros critérios, como “continuidade histórica” e
reconhecimento pelos detentores como “referência cultural” relevante de sua
identidade coletiva, possibilita uma apreensão mais ampla e diversificada de
nossa diversidade cultural também em relação a essa categoria de bens. Além
disso, os efeitos do Registro – já revalidado – de uma manifestação cultural
muito pouco conhecida pelos brasileiros, como foi o caso, por exemplo,
da Arte Kusiwa dos Wajãpi (AP), inscrita no Livro das Formas de Expressão,
demonstraram, em princípio, a pertinência dessa orientação.
Cabe ainda abordar a singularidade da Procissão do Senhor dos Passos em
Florianópolis (SC) quando comparada a várias outras, no Brasil, já mencionadas,
dedicadas a essa mesma devoção, tema do Apêndice 2 do Dossiê deste processo
de Registro. Embora o conjunto dos ritos de reprodução, neste país, desse
culto introduzido pelo colonizador português seja basicamente o mesmo nas
suas diferentes manifestações, algumas singularidades diferenciam a Procissão
de Florianópolis, sendo a mais evidente a Procissão do Carregador, rito de
cuja ocorrência não se tem registro, até o momento, em outras procissões
em devoção a Nosso Senhor dos Passos no Brasil. Conforme Lacerda (p. 150),
“diferentemente dos demais ritos do sistema ritual da Procissão de Nosso
Senhor dos Passos, não há ali demonstração simbólica de poder (político ou
religioso) e nem elaboração de pompa explícita”.
Outro traço que chama a atenção é a forte presença, na história oral e agora
também escrita da Procissão, de participantes individuais reconhecidos pela
comunidade local como atores significativos na realização da celebração
durante os últimos anos (vide Apêndice 4), como Maurino Aristides da Silva,
conhecido como “seu Branquinho” (funcionário do Hospital de Caridade,
responsável pela fabricação das velas artesanais), Eli Faustino da Silva
(intérprete da Verônica por 34 anos) e Claudete Reis Machado, a “Mãe Dete”
(Mãe de Santo responsável pelo Centro de Umbanda Maria de Mina, no Morro
do Mocotó). Entretanto, ainda não estão disponíveis informações suficientes
para caracterizar os devotos denominados genericamente como “populares”
em suas diversas facetas enquanto grupos.
Nesse sentido, a sugestão, por parte do DPI, de que seja analisado o pedido
de Registro da Procissão de Nosso Senhor dos Passos na cidade de Lençóis
(BA), onde, entre outras diferenças, a organização da Celebração é assumida
atualmente pela Sociedade União dos Mineiros (SUM) – trabalhadores
historicamente responsáveis pela ocupação e pelo desenvolvimento da região
e que têm essa divindade como seu padroeiro e que incorporou traços de
cultos afro-brasileiros –, é bastante procedente. Esse tipo de análise contribui
para evidenciar a apropriação diversificada de expressões culturais que, além
de uma origem comum – no caso, a liturgia católica –, comungam também
uma série de ritos relacionados à encenação da via-sacra, conjunto em que a
Celebração de Florianópolis talvez seja uma das mais “ortodoxas”, no sentido
do predomínio evidente das manifestações rituais e símbolos dessa tradição
religiosa.
Por outro lado, ao observarmos em detalhe os vários momentos dessa
Celebração, fica evidente como, para grande parte dos devotos, a relação com
os bens materiais associados à procissão – as imagens, a água, os adereços, e
mesmo o próprio corpo, como na Procissão do Carregador – aponta para uma
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dimensão que vai além do sentido simbólico desses elementos, base da classificação, pelo poder público, de bens culturais
como “patrimônio” de uma determinada comunidade. Como observa o Antropólogo José Reginaldo Gonçalves no artigo
intitulado “O patrimônio como categoria de pensamento” (In: ABREU, Regina; CHAGAS, Mário. Memória e patrimônio:
ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003), referindo-se a pesquisas realizadas sobre as Festas do Divino Espírito
Santo junto a imigrantes açorianos no Brasil e nos Estados Unidos, é possível apreender concepções distintas da noção de
“patrimônio” entre os diferentes grupos envolvidos em celebrações religiosas desse tipo – em que pode se enquadrar a
Procissão do Senhor Jesus dos Passos em Florianópolis – o que contribui, no caso do bem em consideração neste Parecer,
para trazer mais elementos para avaliar sua relevância e sua singularidade no conjunto de bens imateriais da mesma
natureza. Gonçalves (p. 27) chama a atenção para a adoção de diferentes concepções de “patrimônio” entre os vários
atores, conforme o grupo considerado: para aqueles que têm como base a dissociação moderna de “uma matéria depurada
de qualquer espírito” – como é o caso de intelectuais, membros do clero, lideranças políticas – os bens materiais associados
a essas celebrações seriam “símbolos” de memórias, identidades – fundamentos da própria noção de “patrimônio” – assim
como de entidades sagradas; já para os devotos – e provavelmente, no caso da Procissão do Senhor Jesus dos Passos de
Florianópolis, particularmente para os chamados “populares” – a relação com os bens materiais acima mencionados seria
de “troca com uma divindade”, sem distinção entre matéria e espírito. Nesse sentido, esses bens materiais não integrariam
um patrimônio “apenas para representar ideias e valores abstratos”, para serem contemplados, e mesmo para comunicar,
mas serviriam principalmente para “agir”, viabilizando uma “mediação sensível entre seres humanos e divindades”.
A meu ver, essas observações ajudam a relativizar a impressão mais superficial deixada pela organização das duas principais
procissões dessa Celebração, que sugeriria uma certa uniformização nos modos de expressar a devoção não apenas nessas
duas procissões, como na vida quotidiana. Consequentemente, o entendimento desse bem como Patrimônio Cultural
brasileiro não deve ficar restrito à sua percepção mais evidente e superficial, que se revela insuficiente para qualificá-lo para
Registro em toda a sua riqueza e sua diversidade.
Quanto às medidas de salvaguarda sugeridas no Dossiê, expresso minha inteira concordância com as recomendações
apresentadas no recente Parecer da Técnica Amanda Camylla Pereira da Silva, do DPI, no sentido de que, em sua formulação,
contem com mais expressiva participação dos detentores, com o objetivo de elaborar medidas que sejam relevantes visando
não apenas à continuidade do bem, como também levando em consideração os diferentes sentidos e valores vivenciados
pelos vários grupos sociais que participam dessa Celebração.
Finalmente, quero ressaltar a importância da proteção legal já em vigor de vários bens materiais que compõem o cenário
dessa Celebração. Em primeiro lugar, a Capela Menino Deus, tombada pelo Decreto Estadual no 998, de 25 de junho de
1998, da Fundação Catarinense de Cultura, assim como a Catedral Metropolitana e a Igreja da Ordem Terceira de São
Francisco da Penitência, tombadas pelo mesmo decreto. As imagens de Nosso Senhor dos Passos e de Nossa Senhora
das Dores, os bens materiais mais importantes para essa Celebração, são protegidos enquanto bens integrados à Capela
Menino Deus. A Praça XV de novembro, em frente à Catedral, é circundada por vários imóveis históricos, sendo o antigo
Palácio do Governo – hoje Palácio Cruz e Souza – tombado pelo Estado e pelo Município, como também é tombado
pelo Município o casario da rua do Menino Deus, ao pé do Morro da Boa Vista, onde estão a Capela e o Hospital de
Caridade. Considerando a importância do espaço urbano que, há mais de dois séculos, tem sido não apenas cenário como
locus simbólico dessa encenação da via-sacra em Florianópolis (vide Apêndice 3 do Dossiê), a conservação desse ambiente
certamente deve contribuir também para sua continuidade.
Concluindo, como espero ter demonstrado neste Parecer, declaro-me inteiramente favorável ao Registro da Procissão do
Senhor dos Passos como Patrimônio Cultural do Brasil, a ser inscrito no Livro das Celebrações, nos termos do Decreto 3.551,
de 4 de agosto de 2000.

Foto da esquerda:
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Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018
Maria Cecília Londres Fonseca
Conselheira
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LITERATURA DE CORDEL

PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer conclusivo do pedido de Registro da Literatura de Cordel, apresentado pelo Centro Nacional de
Folclore e Cultura Popular, com base em inventário fundamentado em pesquisa documental e de campo, seguindo
metodologia da História Oral, realizado nos Estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba,

Pernambuco, Sergipe e Bahia e Distrito Federal, e o Dossiê que contextualiza a ocorrência dessa prática cultural no território
brasileiro, destacando os conhecimentos, as técnicas, os valores e os signiﬁcados simbólicos nela envolvidos.
O corpo do processo, em dois volumes, está constituído por requerimento de pedido, consulta à Câmara Técnica para
exame preliminar, cópia de parte das anuências dos detentores e Dossiê Descritivo. Os demais documentos reunidos ou
produzidos pela pesquisa constituem os seguintes Anexos ao processo:
> Dossiê Literatura de Cordel, que identiﬁca a Forma de Expressão;
> Documentário audiovisual Literatura de cordel, de 27 minutos de duração;
> Anexo 1 – bibliograﬁa a partir do acervo da Biblioteca Amadeu Amaral/CNFCP: (1) 272 referências bibliográﬁcas;
(2) 127 referências em periódicos; (3) 49 referências de mulheres cordelistas; (4) relação de 55 teses e dissertações
sobre a Literatura de Cordel; (5) relação de 10 monograﬁas sobre o tema, premiadas ou agraciadas com Menção
Honrosa no Concurso de Monograﬁas Sílvio Romero do CNFCP;
> Anexo 2 – Relatório sobre a Instrução técnica do Processo de Registro e seus antecedentes;
> Anexo 3 – (1) Carta da Academia de Cordelistas do Crato, entregue ao Iphan no Encontro de Mobilização realizado
em dezembro de 2015, com a assinatura de 69 cordelistas; (2) cópia do Diploma conferido pela Academia Paraense
de Literatura de Cordel, criada em 2018, a Vicente Salles, com o título de patrono perpétuo, em reconhecimento ao
conjunto de sua obra; (3) relação das associações de cordelistas;
> Anexo 4 – Relação das entrevistas para coleta de depoimentos, realizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo,
Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Sergipe e Bahia;
> Arquivo digital contendo: (1) registro fotográﬁco com 763 fotos de detentores, pesquisadores, declamadores,
repentistas, aboiadores, xilógrafos, rodas de conversa, encontros com os detentores e acervos; (2) registro
videográﬁco do Encontro de Mobilização no Rio de Janeiro/RJ, em 8 DVDs; (3) registro videográﬁco do Encontro
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de Mobilização no Crato (CE), em 12 DVDs; (4) registro videográﬁco do Encontro de Mobilização em São Paulo/SP;
(5) registro videográﬁco de 39 entrevistas realizadas no Rio de Janeiro, 11 entrevistas realizadas em São Paulo; 4

Foto da esquerda:
Davi Mello, 2018.

entrevistas realizadas em São Luís (MA); 2 entrevistas realizadas em Teresina (PI); 8 entrevistas realizadas em Fortaleza
(CE); 3 entrevistas realizadas em Crateús (CE); 4 entrevistas realizadas em Canindé (CE); 5 entrevistas realizadas em
Aracaju (SE); 10 entrevistas realizadas em Feira de Santana (BA); 11 entrevistas realizadas em Salvador (BA); 1

Foto acima:
Luana Cruz, 2019.

entrevista realizada em Camaçari (BA), 4 entrevistas realizadas em Conceição de Coité (BA), 1 entrevista realizada
em Serrinha (BA); (5) registro sonoro de 7 entrevistas realizadas em São Paulo; 1 entrevista realizada em São Luís
(MA); 8 entrevistas realizadas em Fortaleza (CE); 3 entrevistas realizadas em Canindé (CE); 6 entrevistas realizadas
em Feira de Santana (BA); 5 entrevistas realizadas em Conceição de Coité (BA); 1 entrevista realizada em Serrinha
(BA); 11 entrevistas realizadas em Salvador (BA); 1 entrevista realizada em Camaçari (BA); 3 entrevistas realizadas
em Campina Grande (PB); 8 entrevistas realizadas em Aracaju (SE); 1 entrevista realizada em João Pessoa (PB); 1
entrevista realizada em Juazeiro do Norte (CE); 1 entrevista realizada em Juazeirinho (PB); 1 entrevista realizada em
Pombal (PB); e 1 entrevista realizada no Crato (CE).
Complementam o inventário, enviados separadamente por malote:
> Catálogo da exposição Jota Rodrigues – Folhetos, Romances, Literatura de Cordel, realizada na Sala do Artista
Popular, de 31 de maio de 1983 a 17 de junho de 1983, texto de Dinah Guimaraens, exposição que inaugurou o
Programa Sala do Artista Popular do CNFCP;
> Catálogo da exposição Artistas de Juazeiro do Norte – CE, realizada de 31 de julho de 1984 a 22 de agosto de
1984, texto de Elizabeth Travassos;
> Catálogo da exposição Xilogravuras – Ciro Fernandes/Marcelo Soares/Joel Borges e Erivaldo Ferreira, realizada na
Sala do Artista Popular, de 7 de agosto de 1986 a 29 de agosto de 1986, texto de Ana Heye;
> Catálogo da exposição Engenho e artes populares – xilogravuras de Juazeiro do Norte, realizada na Sala do Artista
Popular de 24 de abril de 1997 a 25 de maio de 1997, texto de Gilmar de Carvalho;
> Catálogo da exposição Impressões do Borges: a xilogravura de Bezerros, realizada na Sala do Artista Popular, de
5 de novembro de 2009 a 6 de dezembro de 2009, texto de Marcelo Mac Cord;

391

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

> Monograﬁa Cordel e cinema: relações dialógicas, de autoria de Sylvia Regina Bastos Nemer, 1o Prêmio no Concurso
Sílvio Romero – edição de 2005;
> Monograﬁa Arcanos do verso: trajetórias da tipograﬁa São Francisco em Juazeiro do Norte, 1926-1982, de autoria
de Rosilene Melo, 1o Prêmio no Concurso Sílvio Romero – edição de 2003;
> Monograﬁa Patativa do Assaré: a trajetória de um canto, de autoria de Luiz Tadeu Feitosa, 2o Prêmio no Concurso
Sílvio Romero – edição de 2002;
> Monograﬁa Madeira Matriz: cultura e memória, de autoria de Francisco Gilmar de Carvalho, 1o Prêmio no
Concurso Sílvio Romero – edição de 1998;
> Monograﬁa Repente e Cordel, de autoria de Vicente Salles, 1o Prêmio no Concurso Sílvio Romero – edição de
1981;
> Monograﬁa O mito na Literatura de Cordel, de autoria de Luis Tavares Junior, 2a Menção Honrosa no Concurso
Sílvio Romero – edição de 1975;
> Contatos de: (1) cordelistas, repentistas, xilógrafos, folheteiros, aboiadores, apologistas que participaram dos
encontros; (2) pesquisadores que se dedicam ao tema e que foram contatados; (3) principais editoras de obras
em cordel; (4) associações de cordelistas participantes; (5) instituições de preservação e guarda de acervos que
participaram da Instrução técnica;
> Transcrição das entrevistas realizadas com Manoel Balbino Neto; Edmilson Santini; Maria de Lourdes Aragão
Catunda (Dalinha Catunda); Francisco Ciro Fernandes; Francisco Salles; Antônio Araújo (Campinense); Domingos
Melo Filho (Cabral da Cabaceira); Almir Oliveira de Gusmão; Gonçalo Ferreira da Silva; Fábio Sombra da Silva;
Erivaldo Ferreira da Silva; Ednaldo Melo Santos; Antônio Milton Pires (Milton Moisés); José Franklin da Silveira;
Ivamberto Albuquerque de Oliveira; Geraldo Oliveira Aragão; Isael de Carvalho; Manoel Alves de Souza (Manoel
Santamaria); Severino Honorato; William J. G. Pinto; José Alves da Silva (Zé Moreno); Severino Felipe Gomes (Zé
Sinval); Ovídio Pereira da Silva; Arlene Holanda; Eduardo Macedo; Evaristo Geraldo da Silva; Goreth Pereira; João
Batista Azevedo Santos (Jota Batista); João Batista Vieira Fontenele (Jotabê); Francisco Paiva das Neves (Paiva Neves);
Paulo de Tarso; Raimundo Clementino; Antônio Carlos da Silva (Rouxinol do Rinaré); Stélio Torquato; Antônio Ribeiro
da Conceição (Bule Bule); Edilene Dias Matos; Bráulio do Nascimento; Ivan Cavalcanti Proença; Aderaldo Luciano;
> Mapeamento de acervos relacionados à Literatura de Cordel e ao Repente no Estado de São Paulo; levantamento
de mestres e detentores de referência com seus contatos; transcrição das entrevistas realizadas com Manoel Moreira
Junior (Moreira de Acopiara), Marco Haurélio Fernandes Farias, Valdeck Costa de Oliveira (Valdeck de Garanhuns),
Varneci Santos do Nascimento, Ednilson Xavier, Gregório Nicoló, Nelbi Abraão, Luzivan Matias, Sebastião Marinho,
Teóﬁlo de Azevedo Filho (Téo Azevedo), Luis Wilson, Manoel Elias de Freitas (Peneira), Cícero Honório dos Santos
(Sonhador), José Rodrigo da Silva (Pena Branca), Ezequiel Pedro da Silva (Verde Lins), José Teotônio dos Santos (Zé
Teotônio), José de Lima Santana (Zé de Zilda);
> Cópias dos Termos de Autorização de Uso de Imagem recolhidos durante a instrução do processo;
> Cópias das Fichas de Anuência e folhas de presença nas reuniões de mobilização.

O pedido de Registro da Literatura de Cordel foi submetido à Câmara Técnica do Patrimônio Imaterial em sua 17a reunião,
realizada em 22 e 23 de novembro de 2010, tendo sido aprovado por unanimidade, resultando na abertura do Processo
no 01450.008598/2010-20. A solicitação fora apresentada pela Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC), em
requerimento assinado por 85 poetas. A Academia Brasileira de Literatura de Cordel, fundada em 7 de setembro de
1988 e sediada no Rio de Janeiro, é uma entidade que reúne poetas da Literatura de Cordel de todo o País e possui uma
organização semelhante à Academia Brasileira de Letras, com 40 cadeiras de membros efetivos, entre poetas, xilógrafos e
pesquisadores.
A Câmara Técnica considerou o pedido pertinente em vista da presença marcante da Literatura de Cordel no Brasil como
forma de expressão, a continuidade histórica desta prática cultural até a atualidade e sua difusão por todo o território
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nacional. A partir de então, o Departamento de Patrimônio Imaterial, em cooperação com o Centro Nacional de Folclore e
Cultura Popular, deu início às ações relativas à Instrução técnica do Processo de Registro da Literatura de Cordel.
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Na 22a reunião da Câmara Técnica do Patrimônio Imaterial, em 2 de abril de 2013, foi encaminhado, e aprovado, o
pedido de registro do Repente como Patrimônio Cultural do Brasil, solicitado pela Associação dos Cantadores Repentistas
e Escritores Populares do Distrito Federal e Entorno (Acrespo), sediada em Brasília. Segundo o Parecer da Câmara Técnica,
este processo deveria caminhar articulado como a Instrução técnica do Processo de Registro da Literatura de Cordel, pois
que, embora constituam manifestações culturais distintas e suas particularidades devam ser respeitadas, elas partilham
um ambiente cultural semelhante. Esta é a razão pela qual a documentação reunida durante a Instrução técnica do
Processo de Registro da Literatura de Cordel inclui entrevistas, literatura e depoimentos provenientes de um universo
mais amplo, que referencia poetas, declamadores, cantadores, xilogravadores, ilustradores, repentistas, aboiadores e
praticantes do improviso.
Em função do apoio oferecido pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) desde a solicitação do Registro,
foram realizadas, em 2011, duas reuniões entre técnicos do CNFCP e representantes da Academia Brasileira de Literatura
de Cordel (ABLC), proponente do pedido, além de Mônica da Costa, da Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro. Foi
apresentado um panorama geral da política do PCI e discutidos os esforços envolvidos na Instrução técnica do Processo.
Para a segunda reunião, a ABLC aceitou a proposta do CNFCP de convidar pesquisadores especializados em Literatura de
Cordel para ajudar a delimitar o recorte do bem, de grande complexidade, e determinar os sítios a serem inventariados, já
que a prática da poesia de cordel ocorre em vasta extensão do território nacional. Contou-se, então, com as presenças de
Vicente Salles, e Bráulio do Nascimento e do etnomusicólogo Edilberto Fonseca.
O plano de trabalho que foi esboçado nas reuniões especiﬁcava cinco regiões para o levantamento preliminar: Juazeiro do
Norte, Mossoró, Campina Grande, Caruaru e o eixo Rio-SP-MG-Brasília. Cada núcleo no Nordeste cobriria seus arredores
e estados vizinhos. Todos concordaram com a conﬁguração geral do território preliminar, tendo sido ressaltado que as
localidades escolhidas eram as mais dinâmicas.
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Os pesquisadores convidados insistiram na pesquisa em acervos, notadamente os de Biblioteca Nacional, CNFCP, Casa de Rui
e Fundação Joaquim Nabuco. Bráulio do Nascimento informou que o acervo da Biblioteca Nacional havia sido organizado
por ele, agregando, no setor de Música, todos os folhetos que se encontravam dispersos por vários setores. Lembrou que,
anteriormente, os folhetos eram encadernados em livros, por lotes. Muitas vezes, quando os livros eram devolvidos, alguns
folhetos haviam sido retirados. Hoje, eles se encontram envelopados, um a um, de modo a coibir essa prática.
Em abril de 2012, o Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) realizou uma reunião no Rio de Janeiro, na Fundação Casa
de Rui Barbosa, com o objetivo de angariar a colaboração de instituições responsáveis pela manutenção e pela guarda de
acervos de folhetos de cordel. Atenderam ao convite a Fundação Casa de Rui Barbosa, a Biblioteca Nacional, a Fundação
Joaquim Nabuco (Fundaj), o Instituto de Estudos Brasileiros (IEB/USP) e o Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura
Popular da Universidade Federal da Paraíba (NUPPO/PB). Contou-se ainda com a presença dos etnomusicólogos Prof.
Dr. Carlos Sandroni (Departamento de Música – UFPE), Prof. Dr. Edilberto Fonseca (Departamento de Produção Cultural
– UFF/Rio das Ostras), e Prof. Dr. Samuel Araújo e Prof. Dr. Vicenzo Cambria (Laboratório de Etnomusicologia – UFRJ).
A Academia Brasileira de Literatura de Cordel, proponente do pedido de Registro, enviou os seguintes representantes:
Gonçalo Ferreira (Presidente), Francisco Salles (Diretor Cultural) e Fernando Assumpção (Pesquisador e Membro do
Conselho Consultivo/Diretoria).
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A colaboração de etnomusicólogos e pesquisadores da Literatura de Cordel dizia respeito a uma presumida vinculação entre
as duas práticas culturais. Considerando que a Literatura de Cordel é de base essencialmente oral, sendo com frequência
lida em voz alta ou declamada, não é raro encontrar poetas que são também cantadores. Dada a ocasional superposição
das bases sociais das duas expressões culturais, era necessário decidir, de início, em que medida e de que forma os dois
processos estariam relacionados e se uma possível articulação entre eles, para ﬁns de pesquisa e produção de conhecimento,
deveria resultar em uma integração desses dois bens culturais. Depois de discutida a questão, chegou-se à conclusão de que
as duas expressões eram distintas, muito embora fosse oportuno que as bases sociais fossem inventariadas paralelamente,
seguindo orientação da Câmara Técnica.
Quanto à colaboração das instituições de acervo, houve entendimentos no sentido de consolidar uma plataforma de
dados referentes ao cordel, de modo a facilitar a inserção de dados e sua disponibilização de forma compartilhada entre
os parceiros. Coube ao Instituto de Estudos Brasileiros (IEB/USP) centralizar os dados indexados que seriam enviados pelas
instituições parceiras, não só para consolidar os acervos documentais, mas também para veriﬁcar a existência de raridades e
duplicatas, possibilitando que estas últimas fossem redirecionadas para outras instituições. A criação de uma plataforma de
livre acesso por parte das instituições parceiras visava à atualização frequente dos dados e à ampliação da difusão do acervo.
A formalização de um convênio entre o IEB/USP e o Iphan, para compartilhamento da plataforma, ﬁcou para ser executada.
A falta de recursos para dar prosseguimento às ações do inventário, principalmente tendo em vista a extensão do território
de ocorrência da prática cultural em questão, ocasionou uma interrupção temporária na instrução do processo.
Por ﬁm, em 2013, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular contou com recursos provenientes da Emenda Parlamentar
27840004, de autoria do Deputado Federal Jean Wyllys (PSOL/RJ), voltada para apoio às atividades relacionadas à Instrução
técnica do Processo de Registro da Literatura de Cordel como Patrimônio Cultural do Brasil.
Assim, o inventário da Literatura de Cordel foi realizado entre 2013 e 2017, supervisionado pelo Centro Nacional de
Folclore e Cultura Popular, sendo documentada a descrição detalhada do que os detentores consideram Literatura de
Cordel. Especiﬁcaram-se as práticas envolvidas nessa forma de expressão desde os diferentes modos de formação do
poeta e as peculiaridades da composição poética com relação à rima, à métrica e à oração até a divulgação da poesia em
diferentes suportes, além das práticas de comercialização das obras.
Ao longo de toda a pesquisa de campo para o inventário, foram realizadas entrevistas, reuniões e assembleias com os
poetas, repentistas, pesquisadores e interessados no tema, em diversos estados do país, o que ressalta a anuência e a
mobilização dos detentores da prática cultural no sentido do encaminhamento do pedido do Registro da Literatura de
Cordel como Patrimônio Cultural do Brasil.
É de se esperar que a produção de conhecimento sobre o Bem, a partir do Registro, chegue a um mais denso mapeamento,
estimulado pela própria mobilização dos detentores e pela visibilidade conferida à prática cultural. Este é, sem dúvida, um
dos méritos da política de Registro de bens culturais, na medida em que se trata de uma política notadamente inclusiva.
Todos os detentores de uma manifestação ou expressão cultural são contemplados, mesmo que o processo de Registro em
si tenha tomado como referência, para a descrição dos aspectos culturalmente relevantes do Bem, apenas uma região, um
estado, uma cidade ou uma localidade no Brasil. Bens de maior abrangência, tais como a Roda de Capoeira, o Jongo, o
Teatro de Bonecos Popular do Nordeste ou o Ofício das Baianas de Acarajé, ainda são objeto de mapeamento de detentores,
para além das localidades tomadas como referência por ocasião da fundamentação do pedido de Registro.
No entanto, essa particularidade do instrumento do Registro ainda não foi plenamente assimilada pela população em geral
ou mesmo por parcela dos poderes governamentais. No caso especíﬁco do inventário da Literatura de Cordel, não foram
poucos os detentores que acreditavam que o Registro iria contemplar tão somente a Academia Brasileira de Literatura de
Cordel, proponente do pedido. Em cada encontro de mobilização, em cada coleta de depoimento, era necessário discorrer,
repetidamente, sobre a política de Registro para que não restassem dúvidas, entre os detentores e os interessados, sobre a
inclusão de todo e qualquer praticante da expressão cultural, mesmo aqueles que não são ﬁliados às associações/academias
de cordel.
Nesse sentido, vale observar que a importância da emenda parlamentar em apoio à Instrução técnica do Processo de
Registro ultrapassa a destinação de recursos a esta política pública. O envolvimento do Poder Legislativo no Programa
de Patrimônio Imaterial promove um maior entendimento e uma maior sensibilização às diretrizes do programa em
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nível federal, principalmente tendo em vista que não se trata de uma simples declaratória, mas que
pressupõe, primordialmente, a formalização da anuência dos detentores, além de um acúmulo de
conhecimento sobre o Bem cultural e um comprometimento para com sua continuidade, por meio de
ações de salvaguarda.
A abrangência da Literatura de Cordel no território brasileiro na atualidade impõe diﬁculdades e limites
para a realização do mapeamento de um Bem cultural praticado em diversos estados e regiões do país.
As primeiras reuniões para o planejamento do inventário determinaram cinco núcleos para a pesquisa
de campo em função da preponderância e do dinamismo dessa prática na vida cultural da população e
de seu valor simbólico para as identidades locais e representações coletivas (Campina Grande, Juazeiro
do Norte, Feira de Santana, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo). Esses cinco núcleos para a
pesquisa de campo, e seu entorno, chegariam a envolver 14 superintendências do Iphan.
A articulação do trabalho de campo foi planejada em uma reunião realizada em João Pessoa (PB) com
técnicos das superintendências que abrangiam os núcleos de pesquisa identiﬁcados.
A Profa Dra Rosilene Melo, consultora contratada para coordenar os conteúdos da pesquisa, apresentou
um mapeamento inicial dos acervos, instituições, detentores e pesquisadores de cordel encontrados em
cada estado das superintendências representadas na reunião. Os técnicos participantes contribuíram
com informações importantes para atualização e complementação dos dados e ﬁzeram sugestões
sobre o acompanhamento de festivais, programas de rádio e eventos que acontecem em seus estados.
Ficou acordado que, dadas a proeminência e a multiplicidade das pesquisas já realizadas sobre o cordel,
a continuidade histórica do Bem cultural estava fartamente documentada e que o acompanhamento
do inventário por parte dos técnicos das superintendências deveria voltar-se para o estado da arte
nas práticas culturais da contemporaneidade, cobrindo a diversidade das composições poéticas, a
variedade dos suportes empregados e os Bens associados, assim como os saberes envolvidos.
A enorme difusão da Literatura de Cordel pelo território brasileiro requeria uma metodologia de
pesquisa que compreendesse sua diversidade e fosse exequível dentro dos limites da pesquisa,
sem expectativa de um inventário exaustivo, que cobrisse todas as localidades onde essa prática é
encontrada. Optou-se então pela metodologia da História Oral, em amplo diálogo com os praticantes
em atuação na contemporaneidade.
O conjunto de depoimentos, colhidos nos estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco,
Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, permitiu mapear os
signiﬁcados e valores que investem a Literatura de Cordel para os diversos poetas e interessados
envolvidos. O diálogo com os poetas possibilitou compreender como conceituam seu fazer e saber e
as regras que presidem os processos de composição poética, bem como as alianças, as hierarquias,
as diferenciações internas, os enfrentamentos e dilemas que os desaﬁam. As eventuais parcialidades
dos pontos de vista, as reelaborações das histórias de vida e as racionalizações das atitudes e dos
posicionamentos individuais, naturais em investigações de natureza qualitativa, não comprometem
a força dos depoimentos, mas, pelo contrário, enriquecem a descrição de um campo de atuação
atravessado por particularidades, conﬂitos, resistências e negociações, com vistas a compreender
os processos sociais e as estratégias encontradas na formação dos poetas, na criação poética, na
produção editorial, nos mecanismos de divulgação e comercialização das obras, voltados para sustentar
a produção, a circulação e a fruição desta expressão cultural.
Numa segunda frente de trabalho de campo, foram realizados três grandes encontros de mobilização
(em Brasília, no Rio de Janeiro e no Crato) e rodas de conversa com pequenos grupos de detentores
em diversas localidades, possibilitando a participação dos detentores na construção coletiva da
descrição da prática cultural, de suas matrizes históricas e normativas, assim como do estado da arte na
atualidade. Desse modo, foi possível contar também com a colaboração substantiva de representantes
de editoras, de pontos de comercialização, de instituições de guarda e preservação de acervos, de
centros acadêmicos de pesquisa e de entidades representativas.

Foto:
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Dessa forma, a identiﬁcação inicial de uma espacialidade de referência não signiﬁcou excluir um panorama acerca da
presença da prática cultural em sua amplitude, tampouco deixar de investigar as estratégias de difusão e proteção da
Literatura de Cordel nos grandes centros urbanos, nas pequenas cidades do interior, nas redes sociais e nos veículos de
comunicação.
Por ﬁm, em uma terceira frente de trabalho, a pesquisa documental buscou mapear os acervos, fontes e documentos de
referência que pudessem subsidiar a dimensão histórica da literatura de cordel, tanto no que diz respeito à sua presença no
Brasil quanto às inﬂuências que amalgamaram uma criação poética peculiar.
O Dossiê Descritivo, que sintetiza o conhecimento produzido sobre a Literatura de Cordel na Instrução técnica do Processo,
foi elaborado pela historiadora Profa Dra Rosilene Alves de Melo, que supervisionou diretamente esse trabalho desde 2012.
Considerando que todos os requisitos para o Registro de um Bem cultural como Patrimônio Cultural do Brasil estão
devidamente presentes nesse processo, em conformidade com o Decreto no 3.551/2000 e a Resolução no 001/2006, a
solicitação do Registro está em condições de ser submetida à apreciação e à deliberação do Conselho Consultivo.
Trata-se agora de apresentar os fatos que, em nosso entendimento, justiﬁcam o reconhecimento da Literatura de Cordel
como Patrimônio Cultural do Brasil.

O OBJETO DE REGISTRO
Conforme o Dossiê Descritivo, a origem da palavra cordel está associada às práticas editoriais na Europa Ocidental que
visavam a difundir livros ao maior número possível de pessoas.
No século XVIII, os irmãos Oudot produziam livros impressos em papel barato e comercializados por ambulantes. Essas
brochuras eram bastante consumidas por moradores de pequenas vilas e pela população rural e ﬁcaram conhecidas
como Biblioteca Azul, devido à cor azul do papel que as encadernava. O sucesso dos irmãos Oudot estimulou iniciativas
semelhantes, tornando acessível uma série de publicações: romances de cavalaria, almanaques, hagiograﬁas, tratados de
astrologia e livros de culinária ou de medicina popular.
De modo geral, as pequenas brochuras impressas em papel barato eram colocadas à venda em feiras e mercados penduradas
em cordões. Portanto, a expressão Literatura de Cordel signiﬁcava inicialmente muito mais um modo de exposição para a
venda do que propriamente um gênero literário. Por extensão, passou a se referir a edições de baixo custo e adaptações de
narrativas orais, peças de teatro e obras manuscritas para um público pouco familiarizado com a escrita.
No Brasil, os romances medievais adaptados para o formato de folhetos passaram a circular por meio das editoras que aqui
se instalaram a partir de 1821, quando a corte portuguesa autorizou a abertura de tipograﬁas. As brochuras trazidas pelos
colonos europeus passaram a conviver com os livros cantados, que utilizavam a rima, a métrica e a oração da poesia em
versos da cantoria que se difundia no Brasil. Aproveitando o repertório de narrativas, os poetas reelaboraram os valores
simbólicos dos romances medievais europeus de modo a incluir as visões de mundo e as práticas sociais aqui vigentes.
O Dossiê Descritivo destaca que, em Portugal, a expressão Literatura de Cordel foi empregada a partir de 1865, quando
o ensaísta Teóﬁlo Braga a associou ao gênero de livros que adaptavam o repertório de narrativas orais, relatos de
acontecimentos, romances medievais e canções de gesta.
Historicamente, essa forma de composição poética recebeu diversos nomes no Brasil: folheto, folhinha, livro de feira,
romance, livreto de rua, poesia matuta, livro de histórias matutas, histórias de João Grillo e arrecifes, entre outros. A maioria
dos poetas entrevistados citou folheto e romance como os nomes mais empregados para se referir à poesia de cordel, e
muitos admitiram que, em seus tempos de infância, os vendedores de folhetos e romances, conhecidos como folheteiros,
não os penduravam em um cordão ou barbante, mas os carregavam em malas e os exibiam em bancas nas feiras. Daí a
expressão poesia de bancada em referência aos folhetos impressos.
A expressão Literatura de Cordel passou a ser empregada no Brasil em ﬁns da década de 1950, quando o pesquisador francês
Raymond Chantel, em artigos publicados e nas palestras e conferências proferidas em instituições acadêmicas brasileiras,
associou a poética brasileira à dita literatura europeia em cordel. Essa expressão ganhou corpo e hoje em dia é reconhecida,
pelos detentores, como a que propriamente nomeia as composições em versos de que trata a instrução deste Processo.
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A literatura oral e a poesia popular foram objeto de estudos sistemáticos desde o ﬁm do século XIX, no âmbito do
movimento folclórico brasileiro. Sílvio Romero deﬁniu os folhetos como livretos de rua, identiﬁcando inﬂuências ibéricas,
africanas e indígenas nas composições poéticas. Em decorrência do Movimento Modernista de 1922 e da Missão de
Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade, o empenho em reconhecer, valorizar e documentar as práticas culturais no Brasil
tomou o folclore como categoria conceitual para registrar um conjunto de crenças, costumes, folguedos, danças, músicas
e celebrações, ao lado das narrativas orais, cantorias e poesia popular.

Foto:
Luana Cruz, 2019.

O folclore como categoria conceitual nos estudos sobre a Literatura de Cordel contribuiu para deﬁni-la como expressão
literária coletiva e anônima, em moldes semelhantes ao que ocorria com o artesanato, por exemplo. Naquele contexto, a
identiﬁcação de autoria, tanto de poetas quanto de artesãos, não era considerada necessária ou mesmo viável, em função
de um repertório coletivo e tradicional de estilos, padrões e matrizes a que os artistas recorriam. Ao longo do Dossiê
Descritivo, a problematização da atribuição de autoria e a proteção aos direitos autorais são retomadas em diferentes
instâncias, pois se trata de uma preocupação que aﬂige os poetas até hoje. Nesse sentido, foi de extrema importância
contar com a participação de representantes da Biblioteca Nacional nos Encontros de Mobilização durante a instrução do
processo para divulgar e esclarecer o instrumento do depósito legal, que preserva a autoria.
De acordo com o Dossiê Descritivo, uma parcela de poetas e pesquisadores argumenta a favor da categorização da
Literatura de Cordel como gênero literário, desocupando as prateleiras das bibliotecas referentes a folclore e abandonando
a classiﬁcação das modalidades de poemas por temas – o cangaço, romances de cavalaria, a seca e o sertão, relatos de
acontecimentos, biograﬁas, almanaques, e assim por diante.
Outros realçam a Literatura de Cordel como um sistema de comunicação, que associa um universo temático heterogêneo a
um estilo de linguagem, uma forma editorial e uma estética particulares. Nesse viés da comunicabilidade, vale lembrar que,
em ﬁns do século XIX, Sílvio Romero associava um previsto desaparecimento dos livretos de rua, como ele os chamava, ao
surgimento dos jornais, enquanto, na atualidade, o poeta Raimundo Santa Helena chega a deﬁnir a Literatura de Cordel
como “a única imprensa livre no Brasil”.
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A maioria, porém, é composta pelos adeptos da deﬁnição da Literatura de Cordel com base em suas normas e paradigmas
formais. Seja a Literatura de Cordel deﬁnida como gênero literário, veículo de comunicação, expressão poética, imprensa
livre, literatura oral ou linguagem, todos citam a tríade rima, métrica e oração como o alicerce sobre o qual ela se assenta.
Quando os cânones da rima, da métrica e da oração são cumpridos, a composição poética passa a se inserir em uma longa
linhagem literária, uma tradição transmitida por gerações a partir do convívio com poetas ou da leitura de autores que se
tornaram referência na poesia.
A rima guarda estreita relação com a sonoridade das palavras. Embora a Literatura de Cordel e a cantoria sigam regras
semelhantes de versiﬁcação – uma das proximidades entre essas manifestações –; a Literatura de Cordel exige que as vogais
e consoantes do ﬁm das palavras rimadas sejam idênticas. No caso da cantoria, é possível admitir-se que apenas as vogais
sejam idênticas.
A métrica, igualmente, leva em consideração a sonoridade das palavras na linguagem oral, já que diz respeito à quantidade
de sílabas poéticas em cada verso. A sílaba poética não equivale à sílaba gramatical, pois é contada apenas até a última
sílaba tônica da palavra. Isso signiﬁca que, por exemplo, quando a última palavra de um verso é paroxítona, não se conta
a última sílaba. Do mesmo modo, as três últimas sílabas gramaticais de uma palavra proparoxítona são pronunciadas, ou
cantadas, praticamente como se formassem uma única sílaba. Os versos são classiﬁcados em agudos (quando a última
palavra é oxítona), graves (quando a última palavra é paroxítona) e esdrúxulos (quando a última palavra é proparoxítona).
O terceiro elemento fundamental, a oração, se refere à coerência da narrativa, à organização clara e compreensível da
história a ser contada. O cordel precisa ter começo, meio e ﬁm, aﬁrmam todos, e é isso que chamam de oração. A história
pode conter passagens, meandros, reviravoltas, mas requer consistência. Não basta a composição poética dispor de rima
e métrica perfeitas, se não há uma boa narrativa, um bom desenvolvimento de enredo, se não há emoção que instigue e
atraia a atenção do leitor ou do ouvinte.
O Dossiê Descritivo destaca que, ao longo do tempo, os poetas elaboraram soﬁsticados arranjos na métrica, dando
origem a diferentes modalidades de poemas. Cada modalidade se refere a estrofes com um determinado número de
versos e de sílabas:
1.

Parcela – versos de 4 a 5 sílabas. As parcelas foram muito utilizadas nas pelejas dos repentistas e transmitidas para
os folhetos impressos. A parcela visava a ser cantada em ritmo extremamente veloz, com o objetivo de fazer o
oponente errar a métrica ou a rima e perder a peleja;

2.

Quadra – estrofes de 4 versos com 7 sílabas, em um esquema de rimas no qual o primeiro e o terceiro versos são
livres, enquanto o segundo e o quarto rimam entre si;

3.

Sextilha – estrofes de 6 versos de 7 sílabas. A modalidade que se tornou a mais utilizada pelos poetas hoje. Na forma
mais comum, os versos ímpares são livres e os versos pares rimam entre si, um estilo denominado “aberto”. No
estilo “fechado”, os versos ímpares rimam entre si e os versos pares também;

4.

Setilha – estrofes de 7 versos com 7 sílabas;

5.

Oitavas ou quadrão – estrofes de 8 versos de 7 sílabas, em um esquema de rima bastante mais complexo. Os três
primeiros versos rimam entre si, o quarto e o quinto rimam com o oitavo, o sexto e o sétimo rimam entre si;

6.

Décimas – estofes de 10 versos com 7 sílabas. O primeiro, o quarto e o quinto rimam entre si; o segundo e o terceiro
também; o sexto e o sétimo rimam com o décimo; o oitavo e o nono rimam entre si;

7.

Martelo agalopado – estrofes com 10 versos de 11 sílabas;

8.

Galope à beira-mar, estrofes com 10 versos de 11 sílabas em que o último verso acaba com a expressão “beira-mar”;

9.

Alexandrinos – estrofes acima de 10 versos. São os mais longos e os menos comuns.

Segundo o Dossiê Descritivo, a criação de estruturas formais para os poemas permite memorizar mais facilmente os versos,
em um contexto de oralidade. Quando não se conta com o apoio da escrita, os padrões rítmicos e métricos funcionam
como um resistente suporte mnemônico.
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Em que pese o cânone da Literatura de Cordel, alguns grupos contemporâneos, como a Sociedade dos Cordelistas Mauditos
(movimento de jovens cordelistas em Juazeiro do Norte, constituído no ano de 2000, no âmbito das comemorações de
500 anos da descoberta do Brasil), se mostram abertos à experimentação e ao questionamento das regras, muito em
decorrência de diálogos com outras expressões artísticas, o Cinema, as novelas televisivas e as histórias em quadrinhos,
além da experiência dos poetas com a internet. Em função da dinâmica social e cultural que cria, recria e transforma
padrões estéticos e comportamentais, poetas e público da Literatura de Cordel se encontram contextualizados no seu
tempo, abertos a novos temas, novas linguagens e novo público.
Nesse sentido, os embates travados quanto às formas corretas de rima e métrica são compostos por comentários críticos
e alegações de defesa quanto a deslizes na metriﬁcação, assim como pela contraposição dom versus aprendizado, que
tanto preconiza o longo aprendizado e a persistência necessários na formação de um poeta quanto celebra uma inclinação
natural para a versiﬁcação. Esses embates acabam por resvalar também para o binômio tradição/modernidade, quando
as trocas culturais são entendidas ora como um risco capaz de subverter a tradição, ora como um dinamismo capaz de
promover sua continuidade.
O Dossiê Descritivo detalha os vínculos históricos da Literatura de Cordel com as narrativas orais, a cantoria, o repente,
a embolada, a glosa e a declamação. A título de breve descrição, a declamação é um ato performático em que o poeta
confere ritmo e gestualidade à recitação. A glosa corresponde a um poema em resposta a um desaﬁo que necessariamente
inclui em mote, geralmente apresentado pelo público. Na embolada, a dupla de cantores improvisa versos em estrutura
semelhante à cantoria. Os mais comuns são as quadras, sextilhas, setilhas, oitavas e décimas. O tropeço verbal, ou a quebra
da rima e metriﬁcação de um dos emboladores, marca a vitória do oponente.
Quanto ao repente, embora ele apresente diferenças signiﬁcativas em relação à Literatura de Cordel, sendo a principal
delas o caráter de improvisação do repente e a forma literária do cordel, os poetas admitem a inﬂuência da cantoria no
surgimento da Literatura de Cordel e reconhecem a proximidade entre essas duas formas de expressão. Essa proximidade,
inclusive, levou alguns poetas a declararem que, quando o cantador obedece ao esquema de rima, métrica e oração, cabe
até retirar a melodia, imprimir e publicar, porque é cordel.
As estruturas de versiﬁcação do cordel e do repente são bastante semelhantes. A quadra, composta por estrofes de quatro
versos de sete sílabas, foi a estrutura predominante nos desaﬁos até o século XIX. Conforme o Dossiê Descritivo, atribui-se
a Silvino Pirauá (1848-1913), poeta paraibano, a adição de mais dois versos à quadra, formando a sextilha, possibilitando
mais recursos narrativos ao poeta. Ao longo do tempo, a sextilha se popularizou entre cantadores e poetas e, desde então,
tem sido a estrutura poética predominante na Literatura de Cordel.
Entre as condições que possibilitaram o registro dos versos em suporte impresso, descritas no Dossiê, pode-se citar (a) a
radiodifusão, no início do século XX, que promoveu a presença de cantadores nos programas de rádio, ampliando o público
e atingindo os grandes centros urbanos; (b) o desenvolvimento da indústria fonográﬁca, que permitiu a gravação das
grandes pelejas, que antes dependiam da memória de quem as tivesse presenciado; e (c) a maior circulação dos jornais, que
chegavam cada vez mais ao interior e publicavam glosas extraídas de pelejas e poemas. Como os poetas sempre buscaram,
e até hoje o fazem, inserção nos meios de comunicação disponíveis, a gravação de pelejas e desaﬁos, aliada à penetração
de jornais nas capitais e nas pequenas cidades do interior, contribuiu para que o folheto impresso se tornasse o suporte da
poesia cantada e declamada oralmente.
O paraibano Leandro Gomes de Barros (1865-1918) foi o primeiro poeta a conciliar sua atividade como autor e como editor
de folhetos ao instalar a Tipograﬁa Perseverança em Recife.
O sucesso comercial dos folhetos permitiu a alguns poetas a aquisição de pequenas máquinas impressoras, os prelos,
graças também à diminuição do preço dos equipamentos de impressão. Desde então, os poetas desenvolveram uma
certa autonomia no processo de editoração de suas obras literárias até a sua comercialização, e os folhetos impressos
se difundiram por Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, Maranhão e Pará
– territórios que concentraram o maior número de poetas e leitores e de tipograﬁas dedicadas à impressão dos folhetos.
Segundo o Dossiê Descritivo, o público leitor passou a se identiﬁcar com os desaﬁos, as narrativas sobre o Padre Cícero, o
cangaço, a Primeira Guerra Mundial e até mesmo com a passagem do cometa Halley, o que fez com que os acontecimentos
noticiados nos jornais fossem traduzidos para as narrativas em versos. As aventuras dos cangaceiros e seus embates com a
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polícia evocavam os duelos das violas, ensejando a identiﬁcação do público com a série de façanhas extraídas dos jornais
ou ﬁccionadas pelos poetas. Mais do que reproduzir o noticiado, os poemas apresentam uma versão rimada dos fatos
que transita entre os acontecimentos e as experiências sociais dos poetas e dos leitores. A linguagem assume, por vezes,
um tom satírico, mordaz, irreverente, presente também na paródia, na carnavalização dos fatos. É nesse sentido que
conteúdos aparentemente surpreendentes para ﬁgurarem em um livro de poesia, tais como profecias, calendários, receitas
culinárias, noticiário climático e previsões astrológicas, são encontrados nos folhetos, dada a capacidade de os versos
rimados traduzirem interpretações do cotidiano e da vida social.
No formato de livros de bolso, geralmente medindo 11 cm × 16 cm, em papel de baixo custo e vendidos a preços módicos,
os folhetos de cordel costumam ser impressos em uma folha de 30 × 20 cm dobrada ao meio e, em seguida, na margem
esquerda. Por isso, têm número de páginas múltiplo de 4, o que signiﬁca que os folhetos possuem, sucessivamente, 4, 8,
16, 24, 32 páginas.
Os poetas utilizam dois termos distintos para classiﬁcar os folhetos de acordo com o número de páginas da brochura. O
termo “folheto” é mais recorrente quando se refere aos poemas impressos em 4, 8 ou 16 páginas. O termo “romance” é
empregado para poemas com número superior a 16 páginas. Atualmente, a maior parte dos poemas de cordel publicados
no Brasil tem 16 páginas.
Em clara estratégia de comercialização, quando o poema possuía um número maior de estrofes, os editores passaram
a dividi-lo em partes impressas separadamente e chamavam cada parte de “volume”. Ao anunciar a continuidade da
narrativa em outro folheto a ser publicado posteriormente, os editores esperavam que a curiosidade do leitor em relação
ao desfecho da história o levasse a adquirir o segundo volume.
O Dossiê Descritivo chama a atenção para a vinheta, um ﬁlamento ao longo das margens, impresso na cor preta, cujo
efeito visual direciona o olhar do leitor para o centro da página onde se encontram as informações para os leitores. As
vinhetas contribuíram para a identidade visual dos folhetos impressos no início do século XX e permanecem como um
recurso tipográﬁco e estético dos folhetos de cordel publicados nas editoras nordestinas. Segundo depoimentos de poetas
no Nordeste, nos folhetos publicados pela Editora Luzeiro, em São Paulo, as imagens das capas são “sangradas”, isto é,
ocupam toda a extensão da página impressa, sem a margem branca que era considerada uma das características gráﬁcas
mais recorrentes dos folhetos. Na década de 50, a Editora Prelúdio, em São Paulo, hoje denominada Editora Luzeiro, lançou
seus primeiros folhetos com capas coloridas, confeccionados em dimensões maiores que o formato usual de 11 × 16 cm, a
partir da estética das revistas em quadrinhos e das revistas de fotonovelas, usando as ilustrações em policromia como seu
principal atrativo.
A última folha, ou quarta capa, pode conter outras informações pertinentes: a fotograﬁa do autor, o local da edição, a
listagem de obras anteriores do autor, orações e recados, além de anúncios diversos, nos moldes dos “classiﬁcados” de
jornal. Além da própria fotograﬁa do autor impressa na quarta capa, os poetas passaram a empregar, no próprio poema,
o acróstico como mecanismo para impedir a apropriação indevida de seus poemas. O acróstico passou a ser utilizado para
que o verso somente pudesse obedecer às regras de rima e versiﬁcação por meio da manutenção das letras iniciais do nome
do autor, o que não impediu eventuais retiradas de versos na impressão para a ocultação do autor.
As informações editoriais essenciais para os leitores – título, autor, preço e, em alguns casos, editora/tipograﬁa onde o
folheto foi impresso – também aparecem nas capas dos folhetos. As capas, porém, merecem um destaque à parte em
função da imagem que ilustra o folheto e que condensa a trama da narrativa.
Os primeiros folhetos eram chamados de folhetos “sem capa” ou de folhetos de “capa cega” porque não possuíam
ilustrações. Mas os poetas e editores logo passaram a aproveitar as capas dos folhetos como um espaço privilegiado para
associar o texto escrito a uma imagem, atingindo especialmente os leitores pouco familiarizados com a escrita. A imagem
presente na capa do folheto não é uma mera ilustração do texto, mas tem função mnemônica, condensando a narrativa, e
função metafórica, multiplicando sentidos e signiﬁcados que abarcam a observação do cotidiano e da vida social.
As imagens encontradas nas capas dos folhetos, ao longo de mais de 100 anos, constituem uma memória visual da
Literatura de Cordel no Brasil, numa trajetória estética e imagética singular, especialmente após a introdução da xilogravura
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como técnica de ilustração.
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Conforme o Dossiê Descritivo, as primeiras tecnologias de impressão de imagens na Literatura de
Cordel estão relacionadas com a produção de gravuras em relevo, a partir da incisão sobre uma
superficie dura (metal, madeira, pedra) com o auxílio de instrumentos de corte (buril, estilete,
agulha, faca e goiva, entre outros). De acordo com a superficie a ser utilizada, a técnica de
gravura recebe nomes distintos, sendo as mais utilizadas:
1. A linoleogravura, gravura em linóleo, tecido impermeável desenvolvido na Inglaterra, em
1860, obtido a partir da juta, uma ﬁbra têxtil, e óleos vegetais;
2. A zincogravura, desenvolvida pelo francês Firmin Gillot em 1850, em que o desenho à mão
da imagem no papel é posteriormente gravado numa matriz de zinco por um processo
fotomecânico. O desenho chegou até o cordel por meio de jovens caricaturistas de jornal, nos
anos 1920 e 1930, que utilizavam carvão e pedaços de tijolos de barro para colorir a imagem;
3. A fotogravura, técnica que utiliza uma folha de retícula para a produção da imagem e permite
o uso de cores, e o clichê, técnica de gravura em relevo desenvolvida no século XV que
emprega ácidos sobre uma superficie em metal;
4. A litogravura, desenvolvida no século XVIII: utiliza a pedra calcária, em que a imagem é
inicialmente desenhada com uso de lápis, fuligem, cera de abelha ou sabão e posteriormente
ﬁxada na pedra com o auxílio de ácidos. Adaptada ao metal e introduzida nas máquinas de
impressão em forma de cilindros, a litogravura deu origem ao o set, técnica bastante utilizada
pelos editores de capas coloridas;
5. Cartão-postal: com pequenas ﬁguras contendo imagens para breves correspondências em
viagem, foi muito utilizado na primeira década do século XX. Inicialmente importado de
Japão, Alemanha, Itália e França, era exposto e vendido em livrarias, bancas de jornais e
mercados públicos.
6. A fotograﬁa, que também exercia a função de identiﬁcar o autor de textos. A prática foi
introduzida por Leandro Gomes de Barros, a ﬁm de proteger sua obra literária do plágio. Ao
contrário de outras técnicas que desapareceram das capas, a fotograﬁa ainda é frequentemente
utilizada nos folhetos contemporâneos, especialmente naqueles que noticiam acontecimentos
que despertaram atenção da opinião pública, nos poemas biográﬁcos e naqueles utilizados
em propaganda eleitoral;
7. Os clichês das imagens de atores famosos e personagens, em cartazes de cinema, vieram para
as capas dos folhetos, possibilitando uma associação entre a narrativa filmíca e a narrativa
poética que não se restringiu à iconograﬁa das capas, pois muitos folhetos foram adaptações
de enredos de ﬁlmes;
8. A xilogravura, técnica desenvolvida na China nos séculos V e VI, que passou a ser utilizada nos
folhetos impressos após a criação da Impressão Régia, em 1808. A xilogravura era utilizada
na confecção de ilustrações com ﬁnalidade comercial – para rótulos de cigarro, cachaça
e fogos de artifício, por exemplo. Essas imagens eram produzidas artesanalmente pelas
mãos dos gravadores de imagens de santos conhecidos como “santeiros” e eram talhadas
individualmente, com o auxílio de pequenas ferramentas improvisadas.
Nas pequenas tipograﬁas do interior, o alto custo das pedras calcárias utilizadas na impressão
litográﬁca e da zincogravura fomentou o uso da xilogravura, que acabou conferindo uma
identidade visual ao folheto de cordel. Do ponto de vista técnico, a xilogravura é descrita com
um desenho escavado na madeira, em que o escavado é o branco e o preto é o alto-relevo. As
superfícies de entalhe, os tacos, são obtidas da madeira de espécies nativas, cedro, jatobá, pinho
e cajazeira, entre outras. No entanto, a imburana se consagrou como a madeira preferida pelos
xilógrafos por ser mais maleável ao corte e manter melhor ﬁdelidade ao desenho. Cada um dos
instrumentos de corte utilizados – goiva, serrote, buril, canivete, lâmina de barbear, haste de
guarda-chuva, bisturi, formão – confere à imagem um efeito plástico distinto.
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Estudos realizados por pesquisadores e pelos próprios cordelistas apontam que o primeiro registro da xilogravura na
Literatura de Cordel foi encontrado no interior do folheto A história de Antônio Silvino, de autoria de Francisco das Chagas
Batista, na edição de 1907.
Em Juazeiro do Norte, José Bernardo da Silva, proprietário da Tipograﬁa São Francisco, recorreu aos escultores de imagens
sacras que entalhavam esculturas em madeira de santos e ex-votos para os romeiros do Padre Cícero, encomendando a eles
a confecção das matrizes. Com o passar do tempo, a gráﬁca, hoje denominada Lira Nordestina, se constituiu não só como
um importante e fecundo centro de impressão da Literatura de Cordel como também como um grande foco produtor e
irradiador da arte da xilogravura.
Em Pernambuco, a arte da xilogravura possui um forte núcleo de criação na cidade de Bezerros, onde o xilógrafo José
Francisco Borges produz, desde a década de 1970, imagens que remetem ao universo simbólico da literatura de cordel.
Além de gravador, J. Borges é autor de dezenas de folhetos e experimenta outras técnicas de impressão, adicionando cores
ao preto e branco.
José Soares da Silva, poeta de Caruaru conhecido como Dila, é apontado pelos pesquisadores como introdutor da gravura
em cores. A maior parte de suas capas, bem como de seus poemas, se refere ao cangaço. Segundo o Dossiê Descritivo, a
introdução da cor na xilogravura foi uma tentativa de concorrer com as capas ilustradas em cores por meio da técnica do o
offset utilizadas pela Editora Luzeiro, em São Paulo. Mesmo que tenha representado uma reação aos processos mecânicos
mais modernos de impressão das capas dos folhetos, o emprego da policromia na xilogravura faz parte hoje do repertório
de alguns dos mais destacados gravadores.
Desde a década de 1960, a xilogravura produzida para os folhetos de cordel passou a ser cada vez mais objeto de interesse
de etnógrafos, galeristas, colecionadores e museus. O Dossiê Descritivo ressalta que, em 1962, o Museu de Artes do Ceará
encomendou ao santeiro Mestre Noza, radicado em Juazeiro do Norte, uma série de 14 gravuras que foram reunidas em
um álbum publicado em Paris em 1965 pelo editor Robert Morel. Os elogios à obra pela imprensa francesa despertaram a
atenção de intelectuais e estudiosos, que se encantaram com a força expressiva das imagens em branco e preto.
Com o passar do tempo, a arte da xilogravura alcançou reconhecimento cada vez maior em outros circuitos sociais,
ocupando espaços em museus, galerias e universidades, com trabalhos encomendados por pesquisadores, colecionadores
e instituições. Assim, os xilógrafos conseguiram adquirir autonomia para uma arte que tinha, e ainda tem, a Literatura de
Cordel como linguagem de referência.
O Dossiê Descritivo problematiza a noção de autoria que emergiu nas primeiras décadas do século XX e que também
consolidou a ﬁgura do editor-proprietário, aquele que adquire o direito de publicar a obra literária de outra pessoa. Numa
das primeiras transações comerciais desse gênero, João Martins de Athayde adquiriu os direitos de publicação da obra de
Leandro Gomes de Barros em 1921 e, aos poucos, foi suprimindo o nome do poeta das capas dos folhetos, convertendo-se, por ﬁm, em autor dos poemas. A iniciativa de garantir a propriedade editorial sobre o acervo que havia adquirido se
mesclou ao lucro comercial e ao prestígio como autor. A restituição da autoria de Leandro Gomes de Barros foi possível
devido a um exaustivo trabalho de pesquisa realizado por Sebastião Nunes Batista – ﬁlho do poeta Francisco das Chagas
Batista –, que publicou, a partir de 1961, coleções de folhetos raros reunidos no acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa,
em uma série de antologias dedicadas ao poeta.
A questão do direito autoral na Literatura de Cordel mobilizou pesquisadores ao longo de todo o século XIX. A partir da
década de 1970, os estudos voltaram-se para uma reﬂexão de cunho mais sociológico, documentando visões do cotidiano e
representações de segmentos sociais ainda pouco abarcados pelo saber histórico, apreendidas por meio de suas produções
e expressões culturais. Esse empenho se desdobrou em práticas de colecionamento da Literatura de Cordel, fazendo
surgir acervos institucionais e privados em diversas regiões do país. O estudo sistemático dessas coleções acabou criando
condições, como já ocorreu em algumas oportunidades, da retirada do caráter anônimo das obras ou da restituição e da
legitimação da autoria por meio do cotejo de obras e autores.
Apesar disso, foi preciso esperar até o século XXI para que as pesquisas acadêmicas problematizassem a presença feminina
em um campo de atuação marcadamente masculino. O Dossiê Descritivo sugere que isso em parte se deveu ao fato de
as pesquisas privilegiarem os acervos de folhetos impressos em detrimento da oralidade fundante. Esse pormenor oculta
uma maciça participação feminina na transmissão e na consolidação da Literatura de Cordel no contexto de oralidade.
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São muitos os poetas entrevistados que remetem seus primeiros contatos com a poesia ao meio familiar, quando a família
se reunia com amigos, parentes e vizinhos para leituras em voz alta de folhetos adquiridos nas feiras. São igualmente
frequentes as menções a malas repletas de folhetos, guardadas pelas mães, tias e avós, que formavam como que uma
biblioteca de referência para as histórias preferidas, lidas e relidas repetidamente, a ponto de serem recitadas de cor.
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O costume de decorar as histórias mais aclamadas traz interessantes repercussões. O Dossiê Descritivo ressalta que a análise
biográﬁca dos autores da Literatura de Cordel, produzida por gerações de folcloristas brasileiros a partir dos anos 1920,
demonstra que esses poetas tiveram uma formação literária acentuadamente autodidata, que muito se deve ao convívio
regular com outros poetas e à leitura reiterada de poetas consagrados. Em um ambiente pouco afeito à escolaridade
formal, o aprendizado da leitura e da escrita se fazia em circunstâncias e experiências sociais sem a mediação do ambiente
escolar. Nos depoimentos colhidos, o cordel foi apresentado, por grande número de detentores, como meio privilegiado de
alfabetização, muito estimulado pelas rodas de leitura promovidas no contexto familiar. Na contemporaneidade, as formas
de transmissão incluem oﬁcinas e minicursos oferecidos na rede escolar de ensino, muito embora a transmissão por convívio
com outros poetas nas associações/academias de Literatura de Cordel e nos espaços públicos de apresentações ainda
contribua em muito para a formação de poetas, principalmente aqueles que se iniciam na prática e buscam a orientação de
autores já experientes. Além disso, ao longo do Dossiê Descritivo é desenvolvido o entendimento de que os poetas sempre
perseguiram e aprimoraram estratégias para aproveitamento dos meios de comunicação os quais, na contemporaneidade,
incorporam a circulação das composições poéticas no ciberespaço, igualmente um ambiente de trocas de experiência,
transmissão de saberes e socialização.
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Estudos mais recentes determinaram que a primeira autora conhecida, Maria das Neves Pimentel, usou, em 1938, o
pseudônimo Altino Alagoano para se inserir numa produção editorial masculina. A presença feminina na Literatura de
Cordel se limitava, até então, a representações sociais do feminino e das relações de gênero no repertório de temas das
narrativas. A mulher, representada de forma estereotipada e moralizante, se enquadrava ou como modelo de virtude a ser
seguido ou, pelo contrário, como modelo de perfídia a ser evitado.
O Dossiê Descritivo explicita a trajetória percorrida pelas mulheres para se aﬁrmarem como autoras. Hoje atuam com
regularidade, acrescentando suas próprias visões de mundo e das desigualdades sociais. Para além da criação poética,
tomam dianteira no gerenciamento de sites e blogs dedicados à circulação e à fruição da Literatura de Cordel e assumem
a direção de entidades representativas, associações e academias.
O papel desempenhado pelas entidades representativas dos detentores não pode ser subestimado. Na primeira metade
do século XX, a Literatura de Cordel se manteve nas regiões Norte e Nordeste do país, onde havia maior concentração de
poetas, editores e público. O Dossiê Descritivo estabelece um panorama histórico da migração de trabalhadores nordestinos
desde as décadas de 1940 e 1950, que difundiu essa prática e formou núcleos de poetas, editores e leitores nos Estados de
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e Distrito Federal, por ocasião da construção de Brasília.
No contexto da ﬁxação dos migrantes em outras regiões do país, a Literatura de Cordel e a cantoria eram marginalizadas
socialmente e a batalha por sua aceitação foi árdua. Os migrantes se concentravam em alguns bairros dos grandes centros
urbanos, organizavam pelejas, emboladas e mesas de glosa, declamavam versos, comercializavam e recitavam folhetos em
alguns espaços públicos. A repressão, porém, era forte. Violas e folhetos eram apreendidos; declamadores, cantadores e
folheteiros eram presos.
A luta por aceitação e reconhecimento obteve resultados mais robustos por meio de organização em entidades
representativas, associações e academias de poetas, cantadores, repentistas, emboladores e folheteiros, assim como pela
organização de festivais e congressos e apresentações nos meios de comunicação, especialmente em programas de rádio.
Nos grandes centros urbanos, alguns espaços públicos se constituíram em territórios de referência para preservação de
laços de sociabilidade, apresentações e transmissão de saberes. No Rio de Janeiro, particularmente, a Feira de São Cristóvão
congrega grande número de cordelistas e repentistas e foi dali que partiu a primeira iniciativa de mobilização coletiva dos
migrantes para proteger a prática da poesia e da cantoria em espaços públicos, liderada pelo poeta Raimundo Santa Helena.
Mais tarde, quando a Academia Brasileira de Letras recusou por duas vezes, em 1983 e 1986, a candidatura de Raimundo
Santa Helena a uma cadeira, foi dali também que surgiu a iniciativa de criar uma academia nos moldes da Academia
Brasileira de Letras, resultando na fundação, em 1988, da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, proponente do
pedido de Registro da Literatura de Cordel como Patrimônio Cultural do Brasil.
Em suma, em função do conhecimento produzido durante a instrução do processo e desenvolvido ao longo do Dossiê
Descritivo, podemos entender que a Literatura de Cordel não se reduz a um gênero literário, nem a características formais,
editoriais, temáticas, poéticas e imagéticas, mas constitui, sim, um amplo complexo cultural, que envolve múltiplos setores
e grupos sociais, assumindo, na contemporaneidade, formatos e suportes diversos.
As narrativas em verso são cantadas, recitadas e declamadas nas casas, nas ruas, nas feiras, nas praças públicas, nas
escolas ou em festivais. São gravadas e transmitidas por programas de rádio e de televisão ou por arquivos digitais. São por
vezes manuscritas em folhas soltas de papel e aﬁxadas em janelas de trens de subúrbio ou em cartazes e murais em locais
públicos. São ilustradas e impressas em folhetos ou livros, que são lidos, relidos, vendidos, trocados. No mais das vezes, são
guardadas e conservadas em malas, gavetas, caixas, prateleiras de estantes e acervos institucionais, no Brasil e no exterior.
Em cada instância dessa criação, circulação e fruição poética, uma extensa rede de pessoas e instituições é mobilizada,
articulando poetas, folheteiros, cantadores, declamadores, ilustradores, xilogravadores, editores, blogueiros, apologistas,
promotores de feiras, apresentadores de programas de rádio e de televisão, professores da rede escolar, pesquisadores,
colecionadores, leitores e ouvintes.
Esse é o principal argumento daqueles que repudiam uma relação direta e reprodutiva da Literatura de Cordel no Brasil
e as práticas editoriais europeias ditas congêneres. Sua natureza sistêmica e compósita, que alinhava a criação poética
e os suportes impressos a características sociais, editoriais, estéticas, literárias, plásticas e imagéticas próprias, preserva,
sobretudo uma relação viva e interativa com um público leitor e ouvinte, por meio das diversas práticas de leitura, da
declamação, dos desaﬁos e da crítica pronta e oportuna.
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A participação direta do público nas recitações, nos desaﬁos, nos motes, nas declamações constitui uma parcela da
interatividade constituinte desta prática cultural. O repertório de temas – romances, histórias de gracejo, de cangaço, de
crítica social, noticiário, religiosidade – se consolidou no feedback por parte do público, percebido inclusive pelas sucessivas
tiragens de um mesmo título e pelo compartilhamento em sites e blogs. Por esse motivo, a temática Literatura de Cordel
aparentemente se mostra redundante. Entretanto, o Dossiê Descritivo argumenta que o exame das narrativas ao longo do
tempo revela que os poetas estiveram sempre atentos aos contextos da época e às experiências de vida de seus leitores e
ouvintes, abordando novas temáticas, novas linguagens e novos públicos. Isso fez com que a Literatura de Cordel tenha
se mantido ao mesmo tempo vinculada a um repertório que se ﬁrmou nas primeiras décadas do século XX e atualizada
constantemente.

RECOMENDAÇÕES DE SALVAGUARDA
Conforme apontado no Dossiê, a Literatura de Cordel é amplamente difundida e seus praticantes se articulam em entidades
representativas em inúmeras localidades do país. Por seus signiﬁcados e valores, efetivos e atuais, continua a atrair adesão
e apoio por parte das novas gerações. As demandas com relação a ações que fortaleçam a continuidade e a difusão dessa
forma de expressão incidem sobre a preservação e o fortalecimento de suas bases fundamentais:
1.

Manutenção dos vínculos com a oralidade, reforçando as formas de transmissão fundamentadas na tradição oral.
Promover oportunidades para rodas de conversa, declamação, encontros que favoreçam a relação direta entre
poetas e público sem mediadores, como nas feiras, mercados e praças públicas onde os folhetos são lidos em
voz alta;

2.

Proteção ao folheto impresso como suporte privilegiado pelos poetas para a preservação e a difusão da Literatura de
Cordel. Inclui fomento a acervos institucionais, em bibliotecas e centros acadêmicos, que ensejam a sistematização
de pesquisas sobre esse campo de estudos e a produção de conhecimento acadêmico, preservando a memória e a
historiograﬁa. Inclui igualmente a participação em feiras de livros que favoreçam o contato com o público;

3.

Proteção ao direito autoral;

4.

Difusão no ambiente escolar. Oferecer oﬁcinas, palestras, minicursos e lançamento de livros, promovendo o contato
com o público infantojuvenil, favorecendo a formação de leitores;

5.

Para além das recomendações de salvaguarda recolhidas do conhecimento produzido nos encontros com os próprios
poetas, caberia, em nosso entendimento:
> Recuperação de uma das mais importantes referências da história dessa expressão poética no Brasil, a Lira
Nordestina, antiga Tipograﬁa São Francisco, localizada em Juazeiro do Norte (CE). A tipograﬁa funcionava
como uma editora de cordel, desde 1932, tendo à frente José Bernardo da Silva, que expandiu a editora ao
adquirir os direitos autorais de João Martins Athayde. A troca do nome para Lira Nordestina seguiu sugestão
de Patativa do Assaré. Em 1982, ela foi vendida ao Estado do Ceará e, desde 1988, está sob a gestão da
Universidade Regional do Cariri (Urca). Por ocasião do Encontro de Mobilização no Crato, durante a instrução
do Processo, a própria universidade abriu diálogo com o Iphan propondo um termo de cooperação e um
plano de trabalho com o objetivo de revitalizar esse marco histórico em termos de produção de folhetos
e da xilogravura, que hoje se encontra em condições precárias, instalado em local de pouca visibilidade e
atratividade. Por seu imenso valor simbólico e sua relevância em âmbito nacional, poderia atuar como Centro
de Referência e Memória da Literatura de Cordel, respeitando sua proeminência também na história da arte
da xilogravura.
> Apoio ao Portal de Literatura de Cordel, uma plataforma virtual sob a gestão do Instituto de Estudos
Brasileiros (IEB/USP), que visa a centralizar dados de acervos documentais, bibliográﬁcos, textuais, visuais e
sonoros referentes à literatura de cordel, possibilitando estudos, cruzamento de dados e disponibilização de
acervos disseminados pelo país, conforme acordado na reunião com as instituições de preservação e guarda
de acervos da Literatura de Cordel e a ser referendado por Termo de Cooperação entre o IEB e o Iphan.
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PROPOSIÇÃO DE REGISTRO
À vista de todo o exposto, pela relevância da Literatura de Cordel em contribuição à formação da sociedade brasileira; por
ser uma expressão cultural de longa continuidade histórica, em constante processo de atualização e dinamização; pelo
desenvolvimento de formas de transmissão de saber que envolvem múltiplas dimensões para além do ensino formal; por
sua contribuição à construção da identidade nacional e à difusão de signiﬁcados e valores da cultura brasileira; propomos
que o reconhecimento da Literatura de Cordel como Patrimônio Cultural do Brasil se faça pela inscrição no Livro das Formas
de Expressão, criado pelo Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000.

Foto:
Luana Cruz, 2019.

Recomendamos ainda atenção à arte da xilogravura como bem associado. Embora a xilogravura já tenha adquirido
autonomia como expressão artística, a Literatura de Cordel abrange os modos de ilustrar os folhetos, entre os quais a
xilogravura se destaca. Nesse sentido, a Literatura de Cordel e a xilogravura constituem bens fortemente associados ao
mesmo universo sociocultural.
Recomendamos também atenção à Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, local que congrega o maior número de poetas
e constitui a mais importante referência simbólica da Literatura de Cordel na cidade. A Feira está em processo de Inventário
de Identiﬁcação de Bens Culturais sob a coordenação da Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro.
Eis o Parecer.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 2018
Elisabeth Costa
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular/Iphan
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

INTRODUÇÃO
O pedido de Registro da Literatura de Cordel foi encaminhado ao Iphan em 2010 pela Academia Brasileira de Literatura
de Cordel, criada no Rio de Janeiro em 1988. Estava subscrito por 85 poetas. Embora considerada pertinente para
encaminhamento pela Câmara do Patrimônio Imaterial ainda no mesmo ano, só pôde prosseguir seu curso em 2013, por
falta de recursos, que apenas se tornaram disponíveis com uma Emenda Parlamentar do Deputado Jean Willys.

Foto da esquerda:
Davi Mello, 2018.

O CNFC/Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular supervisionou o Inventário Cultural entre 2013 e 2017. A Professora
Rosilene Alves de Melo, da Universidade Federal de Campina Grande e reconhecida especialista do tema, foi chamada a
coordenar os conteúdos. A pesquisa mobilizou pesquisadores do Iphan (DPI e Superintendências Regionais pertinentes) e
uma vasta rede de instituições (Casa de Rui Barbosa, Fundação Nacional Joaquim Nabuco, IEB/USP, UFPB, UFCA, UFCG,
UFRJ), do que resultou vasto levantamento bibliográfico, repertório biográfico de personagens significativas do cordel,
relação de coleções públicas e particulares, com centenas de entrevistas e pesquisas de campo que abrangeram os Estados
de Ceará, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal.
Foram realizadas inúmeras reuniões de vária natureza, seja para fins documentais e de pesquisa, seja mobilização de
interessados, seja ainda para procedimentos exigíveis (como a coleta de anuências). Todos estes esforços produziram um
resultado do mais alto interesse. Para resumir, trata-se de um projeto de grande porte e alto nível de desempenho, que
tornou possível a formação de um excepcional banco de dados sobre o cordel, certamente o mais completo do país. Não
hesito em considerá-lo (ainda mais pela rede de colaboração constituída e que valeria a pena dispor de condições de
prosseguir atuante), como uma das iniciativas de maior sucesso no tocante à cultura popular brasileira.
O Dossiê de Registro é um indispensável e competente repositório de informação e pistas para conhecimento do cordel,
repositório de que me vali permanentemente, não sendo especialista do tema (apesar de leitor e grande apreciador), em
busca dos insumos necessários ao Parecer.
O Parecer Técnico, datado de julho último, é da responsabilidade da Dra Elisabeth Costa, Chefe da Divisão de Pesquisa
do CNFCP.

IDENTIFICAÇÃO DO BEM
A identificação do cordel como “literatura”, apesar de polêmicas, não me causa estranheza, salvo diante de noções
redutoras de literatura. Esta, como já ensinava Antonio Candido em 1958, deve ser concebida integrando autores, obras,
público (leitor, intérprete), suporte de produção e circulação, em um sistema articulado – que não exclui a dimensão de
práticas culturais – e não como simples pluralidade aleatória de autores e obras, tratada como independente de uma
articulação funcional visível e específica. Literatura e prática do cordel (inclusive na dimensão comunitária) têm em comum
o fato de agir sobre nosso mundo pela palavra, com a qual também criam novos mundos. Por isso mesmo, e pela alta
qualidade que o cordel é capaz de atingir (independentemente das oscilações individuais que também afetam quaisquer
outros domínios literários), considero inexplicável que ele não conste dos manuais de nossa história literária e se veja exilado
num contexto desistoricizado de folclore ou arte popular. Por fim, lembre-se de que a proposta de Registro vem de uma
instituição que tem “Literatura de Cordel” em sua denominação.
Já o termo cordel é ambíguo, primeiro por se associar restritamente à expressão veiculada por escrito, segundo, por supor
uma forma de circulação de pequenos folhetos dispostos em espaços de sociabilidade concentrada, como feiras, festas,
praças e outros pontos de encontro – o que de fato ocorreu e ocorre –, embora a circulação externa a esses espaços
venha crescendo. Todavia, que fossem, como padrão, suspensos em cordinhas (daí a denominação), não é atestado como
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norma corrente, nem como denominação exclusiva, senão a partir dos anos 1950, por influência de Raymond Chantel,
um especialista na littérature de colportage. Aliás, as denominações variam segundo várias categorias, conforme o suporte
(folheto, “foieto”, livro, folhinha, romance), tradição (folheto antigo), lugar (arrecifes, poesia da rua), editores (livro de
Athayde), conteúdo (histórias de João Grillo), origem social (poesia de matuto) e assim por diante.
De todo modo a expressão “cordel” é bastante usual e cômoda para abrigar os múltiplos componentes desse Bem.
Podem-se buscar as origens do cordel em tradições narrativas diversas como as que remontam ao trovadorismo medieval,
por via da Península Ibérica (cordel português, com sua fisionomia bem distinta do que será nosso cordel) e outras expressões
encontradas em Argentina, México, Peru, Venezuela etc.), mas um substrato mais remoto sobre o qual agem todos esses
insumos trazidos pelos colonizadores são as práticas sonoras comuns a culturas comunitárias, substrato que se expressará,
em nosso caso, num patrimônio vocal que carreia heranças europeias, africanas, indígenas e árabes, congregadas numa
grande família – objeto recente de reivindicações constantes da Carta do Crato, de 2014:
O aboio, as cantigas das lavadeiras, das farinhadas e outros trabalhadores do povo, os benditos dos penitentes e das
renovações, as peças de reisado, maneiro-pau, maracatu, coco e outros folguedos, o repente ao som da viola, do
pandeiro ou do ganzá, os folhetos, versos e romances que constituem o universo da Literatura de Cordel.
Somente este último, na sua personalidade e trajetória própria é que foi objeto da solicitação em exame.
Constam também como antepassados práticas editoriais europeias voltadas para a difusão, em grande escala e em meios
populares, de literatura de baixo custo.
Ivamberto Albuquerque de Oliveira (Dossiê, p. 51), poeta e estudioso do cordel, falando especificamente da reciclagem pela
qual teria passado o cordel português entre nós, diz algo que pode ser generalizado a todos os influxos que constituíram
a matéria-prima inicial de nosso cordel:
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[...] os nordestinos pegaram como se fosse um trigo, que dele se extrai vários produtos, o pão, a bolacha, o biscoito
e outras coisas mais, desse trigo que veio lá de fora, saíram as cantorias, saíram os poetas populares, saíram os
cordelistas, saíram os cantadores de coco e outras coisas mais, dando toda uma roupagem rica, maravilhosa e
diversificada no Nordeste brasileiro do que veio lá de fora [...].
O que é certo é que o cordel brasileiro começa a ganhar impulso próprio a partir da liberação da impressão local de
publicações no reino, a partir de 1821. Esse perfil ganha intensidade ao final do século XIX. Os primeiros folhetos coletados
datam de 1890. Leandro Gomes de Barros (1865-1918) é considerado o cordelista mais antigo de que se tem notícia.
A tradição registrou nomes de outros poetas pioneiros, como Silvino Pirauá Lima, Francisco das Chagas Batista, João
Melchiades Ferreira da Silva... Entre 1920 e 1950, tem-se uma época de ouro, em que Recife desempenhou papel difusor
fundamental. Com o surgimento do rádio de pilha pelos anos 1960 e, mais tarde, a expansão da televisão, a produção
do cordel foi um tanto irregular, mas impulsionado pela diáspora nordestina em direção à Amazônia e ao Sudeste ele se
estendeu geograficamente de forma considerável. A conquista da classe média e da intelectualidade pode situar-se pelos
idos de 1970 e 1980. A entrada no mundo cibernético deu-se em 1997. Com todas essas oscilações, crises e superações e
assimilação de suportes, o cordel mantém-se vivo e atuante, em diálogo com o curso da história.

ANÁLISE
O cordel é um mundo de extraordinária fluidez e extensibilidade, que não pode ser apreendido por nenhum campo disciplinar
autônomo: antropologia, história, literatura, linguística, comunicação, artes visuais, psicologia, economia, geografia,
pedagogia etc., etc. E nem é minha função articular essas variadas abordagens numa eventual síntese. A solução foi aterme rigidamente a meu papel de avaliar a pertinência de um bem como Patrimônio Cultural. E, para tanto, o caminho mais
prático – e mais confortável – foi seguir a conceituação de Patrimônio Cultural brasileiro que nos fornece a Constituição de
1988. Não que eu seja um garantista e acredite que as normas legais são enunciados que dão conta do mundo e da vida,
mas porque, apesar de todas as suas limitações e incoerências, o art. 216 da nossa lei maior abriu caminhos para agir de
forma consequente em nosso campo de interesse. Diz o referido artigo:
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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... [seguem-se categorias exemplificativas].
A norma constitucional resolveu, finalmente (ainda que só como norma...), problema demográfico que afligia nosso campo
desde sua institucionalização em 1937: a ausência de pessoas. O patrimônio estava fantasmagoricamente povoado de
coisas, sempre tratadas como autossuficientes. Ao transferir a matriz do valor cultural do Estado para as práticas sociais
de identidade e memória, a Constituição introduziu na arena a figura do sujeito, porque somente sujeitos podem exercer
identidade e memória.
Sujeitos e, em decorrência, corpo, identidade, memória, emoção ação: o patrimônio, finalmente, pode se povoar de
humanos; mais que isso, de humanos em ação, em interação.
Nessa perspectiva, resolvi reduzir a complexidade do cordel a dimensões culturais das práticas sociais vividas pelas
comunidades implicadas e que fossem pertinentes para responder à conceituação constitucional.
As três primeiras dimensões (expressiva/estética/histórica) dizem respeito ao que seriam as principais características das
referências culturais. As três seguintes (dimensão com unitária, memorial-identitária e pragmática) abordam diretamente
os efeitos de tais referências.

Dimensão expressiva
A palavra expressiva
Quando se fala de cordel, uma das sensações mais correntes é a de sua força como meio de comunicação. Chega--se
mesmo a defini-lo desde 1980 como “folkcomunicação”, isto é, no dizer de Luiz Beltrão (Folkcomunicação, teoria e
metodologia), “um mecanismo de comunicação adaptado a demandas locais e receptores de classes menos favorecidas”.
É isso também, mas é possível ir além e, para tanto, ampliar o entendimento do cordel como arte da palavra.
A linguagem, como dizem os fenomenologistas, é uma ferramenta que permite trocas do organismo com o mundo que
nos envolve e do qual somos parte, segundo o nosso modo de ser nesse mundo, modo corporal. Essa ferramenta é que
transforma o sensível da nossa experiência, do viver a vida, em coisa inteligível, em conhecimento, representações, que
podem, então, ser comunicadas – carregadas de desejos, motivações, afetos – tornando assim possível o convívio social.
Não vou entrar nas disputas que hoje ocorrem entre linguistas que dão prioridade a funções representacionais, cognitivas,
comunicacionais, e os pragmatistas, que postulam a linguagem como forma de produção.
O que nos interessa aqui é a linguagem que se realiza na palavra, em todas as suas significações corporais e registros que
lhe convierem (escrito, visual, e performance multimeios etc.) e com as diferentes funções à vista, mas sempre inclui um
componente de ação.
Assim, o termo “expressão” não se limita a externalizar, espremendo, algo que estivesse escondido em nosso interior, ou
um sumo já existente, mas prisioneiro da fruta. Expressar é uma forma de intervir no mundo. Por isso, conceber o cordel
como “forma de expressão” é reconhecer que ele exerce, pela palavra, uma ação produtiva, que não passa em branco, mas
tem capacidade de transformar, agindo em todas as frentes possíveis.
Se quisermos ser mais específicos e considerar o cordel uma “arte da palavra”, precisamos então esclarecer: arte como uma
maneira de fazer, no caso, de fazer falando. Mas arte é uma maneira de fazer bem, não qualquer fazer, não com qualquer
palavra, mas com a palavra estética guiada por regras de consenso.
O vocábulo “palavra” já encerra na origem um sentido de provocação: vem do grego parabollein (que deu também
parábola). O verbo bollein quer dizer jogar, atirar; pará, ao lado. Parabollein significa, então, colocar lado a lado, incitando
a comparar. Usar a palavra – ato de fala –, na sua configuração de nascença, é não só comunicar algo, mas exigir uma
resposta que tirasse consequências do que se apresentou.
É nesse sentido de ferramenta do dizer ativo (do dizer produtor, fecundante), e do dizer com a palavra poética, que entendo
o objeto de minha análise.
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As regras que criam condições para que a palavra do cordel pudesse ser poética são consideradas explicitamente como
fundamentais por seus praticantes. “É bom quando pode obedecer direitinho”, diz o poeta Manoel Santamaria (Dossiê,
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Cânone

p. 24); “o produto deve ser adequado em todas as regras”, sentencia o poeta Severino Horta (Dossiê, p. 23). Elas não se
contentam com talento, exigem aprendizado e aquele domínio que separa os leigos dos poetas: “os leigos não se tocam
muito”, diz ainda Manoel Santamaria (Dossiê, p. 25), mas as regras devem ser cumpridas. Tais regras, explícitas, foram-se
sedimentando aos poucos, até se fixarem numa fórmula simples: métrica, rima e “oração”.
“Tudo começa com a métrica”, pois, segundo o poeta Expedito Sebastião da Silva (Dossiê, p. 28), “a métrica é o que faz
o cordel ficar bonito”. Uma combinação de sílabas poéticas (definidas pela tonicidade, que produz o ritmo), com variação
prevista de sua quantidade por verso, versos por sua vez dispostos também em número variável de estrofes, forma as
“modalidades” que são muitas, e muito bem definidas; as mais correntes são a parcela, a quadra, a sextilha, a setilha, as
oitavas, as décimas, o martelo, o galope à beira-mar e os versos alexandrinos.
A rima, por sua vez, exige coincidência total da última sílaba do verso, com outros versos em ordem fixa, mas com várias
alternativas, todas elas definidas para cada modalidade.
A sonoridade do ritmo e da rima, herança da oralidade, funciona, pois, como teste de competência e qualidade. Canta
“por escrito” o cordel “Quer escrever cordel? Aprenda a fazer fazendo”, de Manoel Monteiro: “Fugindo dessas estéticas/
Arranha e fere o ouvido”.
Finalmente, tem-se a “oração”, conceito mais sugerido que definido e pouco assimilado: “Muita gente não entende bem
o que é oração”, ao ver do poeta William José Gomes Pinto (Dossiê, p. 26). No entanto é uma chave estratégica, pois a
oração exige, de um lado, a sequência aristotélica de início, meio e fim da narrativa, para propiciar o entendimento e, de
outro, se destina a provocar emoção. Ivamberto Oliveira (Dossiê, p. 27-8) especifica: “É fazer chorar, fazer rir, fazer refletir”.
O “canto” é “tira-prova”, completa Ivamberto (Dossiê, p. 23), pois denuncia o grau de habilitação do poeta. Tem-se, pois,
uma aparência de espontaneidade submetida a uma fabricação rigorosamente regrada.

Competições
Verso do “Galope à beira-mar do cordel e do repente”, de Joel do Carmo Ferreira: “Peleja e repentes são irmãos
siameses”; “A peleja é o pai do cordel”, prefere crer o poeta Marcus Lucena (Dossiê, p. 69).
De fato, o repente, acompanhado de viola, é uma prática oral em que motes propostos pelos circunstantes desafiam a
agilidade verbal do cantador. A noção de desafio estará presente também no cordel, agora na disputa de dois poetas.
Mesmo sem a força energética da disputa “em presença”, o registro escrito em folhetos continuará a despertar enorme
fascínio popular. Debates ao vivo que se tornaram famosos também circularam impressos e há casos de seguidas
reimpressões. Uma disputa sempre lembrada é a “Peleja ou Discussão de João Athayde com Leandro Gomes”, sabida de
cor e recitada por muitos poetas populares.
Este uso da palavra expressiva para fins de “competição simbólica” teria caráter lúdico, que, como ensina Huizinga
(Homo ludens), é dotado de um fim em si – no caso, como pensam muitos, o gosto do torneio verbal em si. No entanto,
os próprios riscos corridos e a intensa demanda de talento e treinamento obrigam a ampliar as indagações. O esforço
continuado aumenta conforme se alteram as convenções do cordel, propondo novas dificuldades, semelhantemente ao
que ocorre, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, na ginástica olímpica, em que só aparentemente é um fim em si.
Jerusa Pires Ferreira (Armadilhas da memória) cita o exemplo da décima corrida ou desmancha, para acentuar o rigor
do teste, “em que o primeiro cantador constrói e o segundo desmancha, de diante para trás” e salienta o altíssimo
nível de sofisticação e complexidade construtiva colocada na disputa. Não creio que ela seja orientada por conceitos de
pragmatismo explícito, de utilidade ou intencionalidade, mas, sem desmerecer o conteúdo lúdico, há efeitos externos
recorrentes que devem alimentar, ainda que inconscientemente, algo além do caráter candidamente lúdico. Jerusa
também afirma com propriedade que as falas não se contrapõem dialogicamente, mas reforçam o universo monológico
“criando uma espécie de fala para si mesmo, apesar da aparência da disputa”, que às vezes termina em “exercício
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reafirmar seu valor social classificatório – gerando um efeito implícito que poderia ser entendido como base incipiente
de uma difusa ética disciplinar, capaz de provocar admiração, fama e honra. Afinal, o cordel é produtor e difusor de
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combinado”. Nessas condições, vejo uma disputa em torno de manejo de regras, não para confrontá-las mas para

valores e o treinamento para a palavra não deixa de ser, como o esforço investido no esporte, um treinamento para os
confrontos da vida.
Roger Caillois (Os jogos e os homens) fala de uma categoria de jogo que é a agonística (agon, palavra sintomática da
ética competitiva grega que significa combate e, mais que isso, esforço de combater). O jogo agonística, como tipo de
competição de soma zero, tem um ganhador que procura anular seu rival, forçando-o, no caso do cordel, a cometer um
tropeço com verso de pé quebrado ou com hesitação ou demora. A vitória se caracteriza pelo desejo de ver reconhecida
a excelência do jogador num determinado domínio, fruto de seu mérito pessoal. Em paralelo, no cordel, creio eu, o
agon favorece os processos de autoafirmação, paradoxalmente num quadro de atividade que, por definição, há que ser
visceralmente comunitária. Em suma, as disputas geram influxos sociais, distinguindo indivíduos socialmente meritórios,
dignos da fama como uma versão da honra tão prezada na moral nordestina. A peleja, porém, não é unanimidade:
Só sei cantar obra feita
Porque não sou repentista
Sou poeta pensador
Que pouca fama conquista
(José Adão – Marco Paraybano)
“Poeta pensador” deve ser aquele que se preocupa com conteúdos, sem contar com as proezas verbais credoras da
aceitação social. Contudo, a própria queixa do poeta confirma que a palavra expressiva deixa sempre sua marca no
comportamento social.
Por isso mesmo creio que as pelejas, que por assim dizer separam os iniciados dos leigos, têm participação na consolidação
do papel do autor, com amplas consequências. De todo modo, na peleja, a linguagem se erige em teatro privilegiado das
relações e hierarquizações.

Temas
“Nada é estranho à literatura de cordel”, sentencia o ensaísta Adelino Brandão. É o que se confirma na consulta a uma
obra como a de Julie Cavignac e a outros especialistas que procuraram repertoriar os principais temas do cordel, numa
lista sem fim, que trata de coronelismo, vaqueiros e cantadores, seca, homens sem medo, cangaço e bandidos justiceiros,
heróis culturais, heróis civilizadores, poderes sobrenaturais, revoluções, violência, relações pessoais, sociais, políticas,
romances do boi, reinos encantados, almas errantes, mortos bons e mortos maus, culto às almas, almas errantes, vidas
exemplares, fases da lua, serpentes, doenças, apocalipse, história antiga, cosmologia, ancestrais, caçadores, princesas,
monstros, animais selvagens, luxo, abundância, Padre Ciço, sertão/cidade etc. Isso sem contar as adaptações de toda
sorte de obras literárias e filosóficas, que vão de José de Alencar a Tolstói, do Leviatã de Hobbes ao Manifesto comunista
de Marx e Engels. Sem contar também a avalanche de casos acontecidos e aquelas notícias do dia, que mal começaram
a acontecer, mas já encontraram guarida na generosa palavra narrativa do cordel: “O cordel é um jornal sem patrão”,
vangloria-se Raimundo Santa Helena (Dossiê, p. 8).
Que ordem vislumbrar? Que padrões identificar para compreender? Tentativas de classificação por ciclos falharam,
por não historicizar adequadamente a presença e o comportamento do cordel. Julgo, porém, que esse generoso e
simpático caos deva ser lido numa outra ótica: a da criatividade linguística. A noção foi formulada a partir de uma frase
de Humboldt, que muito explica os limites humanos e sua capacidade de superá-los: “A língua faz usos infinitos de
meios finitos”. No meu entender, sem minimamente subestimar as forças históricas de contexto – que ainda não foram
suficientemente investigadas e sistematizadas – a criatividade linguística é, sem dúvida, um dos atributos de marca da
tradição cordelista.
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Dimensão estética
A palavra do cordel é expressiva, já disse; ela se realiza como nossa experiência do mundo, no nosso modo de ser no
mundo, interação essencial. Nesse processo, a palavra sempre tem um papel fundamental, pois ela é que permite que
nossos pensamentos, aspirações, expectativas, conceitos, conhecimentos, significados e valores não fiquem presos na
gaiola da mente, mas se externalizem, sejam trocados, confirmados, contestados, modificados – e ajam. Assim, não há
forma básica de se externalizar e levar as trocas adiante se não houver mobilização sensorial, corporal.
A palavra oral, que mobiliza o corpo todo, é esse caminho da vida sensitiva, do sentimento, para promover cognição, emoção,
comunicação, ação. Em consequência, a palavra do cordel pode ser chamada de palavra estética, pois ela preenche de
maneira aprofundada essa função primordial das trocas de nosso organismo com o mundo, incluindo dimensões materiais
e não materiais – como a simbolização e o desejo de transcendência.
A tradição ocidental persistente costuma associar arte à estética. A estética, porém, é muito mais ampla que a arte, na qual
certamente ela precisa estar presente. Convém, assim, recuperar o sentido original do termo, em que o grego aísthesis tem
a ver essencialmente com percepção sensorial, portanto, com nossa condição corporal, com aquela ponte insubstituível,
há pouco referida, que permite sair de nosso interior para trocas com o mundo exterior – o que inclui a natureza, nossos
semelhantes e mesmo o transcendente.
Pode-se dizer, sem exagero, que sem a estética a vida social seria impossível ou gravemente comprometida. O caso
historicamente conhecido de Kaspar Hauser, narrado num extraordinário filme de Werner Herzog, é exemplo convincente:
mantido desde jovem até a idade adulta numa masmorra com um mínimo de contato verbal, ao se libertar estava inabilitado
para a vida social, situação que só foi se alterando quando, como a criança que é enculturada, começou ele a desenvolver
o manejo da palavra, só então realizando plenamente sua humanidade.
A palavra gera convívio e é gerada pelo convívio. É ela que assegura a interação social e, nesse processo, qualifica coisas e
práticas, estimulando distinções e seleções segundo a presença de atributos capazes de aguçar a percepção. Distinguindo,
por exemplo, efeitos instrumentais de efeitos expressivos, isto é, diferenciando (pela experiência, sem precisar racionalizar) o
que nos faz entrar em ação e o que nos faz entrar em consciência – ou então, mais comumente, integrando-os unitariamente
na mesma coisa ou prática. Os efeitos expressivos é que induzem, no cordel, a que a comunicação seja realizada com mais
intensidade, por derivar de um contexto de emoção e afeto.
É isso que a métrica e a rima do verso procuram fazer, criando um clima sensível para que a “oração” se complete
esteticamente, ou seja, mobilize todas as percepções disponíveis para provocar entendimento e emoção.
Não é por acaso que os principais vocábulos usados para definir aspectos do cordel tenham uma carga importantíssima de
sensorialidade, corporalidade.
(Entre parênteses: a importância que atribuo a questões etimológicas serve para entender contextos de gestação que
permitem explicitar os desenvolvimentos futuros. E também porque estou tratando aqui de um fenômeno do “agir
linguístico”, em que as palavras são protagonistas privilegiadas).
O termo verso vem do latim verto/vertere, cujo particípio passado (formador de novas palavras) é versum, oriundo de uma
raiz indo-europeia que quer dizer virar, dobrar, escoar, verter: são ações corporais, usadas para designar que o verso, antes
de mais nada, existe em dobras, em linhas que, dobradas, garantem unidade de sentido a qual, mais uma vez dobrada,
se repete.
Estrofe é descendente do grego strophé, significando volta, termo associado à agricultura, ao movimento do arado, que
vai e volta.
“Oração”, o conceito mais curioso com que os cordelistas explicam por que o cordel funciona: funciona, como já vimos,
porque o cordelista usa a métrica e a rima para produzir, com a “oração, não só entendimento, mas emoção, afeto. Afeto
vem de ad facere/ad factum; quer dizer fazer girar, encostar. Emoção se conecta a emotus, do verbo movere, mover, tocar.
Mesmo num sentido posterior de prece, a oração é um ato de base física – rezar é recitar –, quando os lábios se movem
em silêncio, mente e corpo misturados.
O cordel é testemunha de que o cotidiano é fonte inesgotável de estética, promovendo aquela “celebração sensual e
simbólica da pura materialidade” do dia a dia, de que fala Katya Mardoki (The sense of earthiness: everyday aesthetics),
salientando a possibilidade de “consciência do maravilhoso no selo do ordinário”.
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É literalmente apropriado, assim, dizer que a palavra do cordel é palavra corporal, sensorial – em suma, estética –, pois
ela tem como nos mover, tocar, empurrar, mudar de posição. Ressalte-se que, para o toque, tem que haver proximidade,
contiguidade, comunicação o menos intermediada possível. Quando forças históricas promovem intermediação, e as
relações costumeiras não são mais cotidianas, a palavra oral perde sua primazia na comunicação simultânea de grande
escala, mas permanece numa série de registros dos quais a escrita é de suma importância. A palavra do cordel se realiza
originalmente na oralidade, mas, se ela é fruto do seu tempo, que ela também ajuda a plantar, o surgimento da escrita
e, depois, de toda a gama diversificada de registros que as sucessivas tecnologias de comunicação geraram, não se pode
considerar ter havido perda, mas coparticipação nas transformações históricas, sem jamais renegar as marcas de origem
sensorial, corporal.

Foto:
Davi Mello, 2017.

A leitura do cordel escrito nunca abandonou as funções da métrica e da rima que, como disse acima, guardam a memória
da oralidade. Daí que a recitação (mentalizada ou efetiva, individual ou coletiva) seja corrente em várias modalidades,
situações e motivações.
Seja como for, a multiplicação de registros ao longo da trajetória histórica garantiu ao cordel extensão de espaço de
produção, circulação e fruição, assim como extensão de tempo, seja na fruição individual, seja na sucessão de seu público.
Com a introdução do impresso (de todas as adaptações a que me parece mais relevante), se há uma perda parcial, a
sensorialidade tem outros ganhos. Um deles, que será importante para a própria identidade do cordel, diz respeito ao
padrão tipográfico, em que as fontes remontam ao início do século XIX e, mesmo, a fins do XVIII, exibindo uma pletora
de caracteres gráficos, sombras, alternância de caixa-alta e caixa-baixa, negritos, vinhetas, filetes etc., que aparecem na
produção de massa em países no caminho incipiente da industrialização (como ocorre com nossos “carimbeiros” e seus
rótulos) e sinalizam a presença da competição comercial. Associada às pequenas irregularidades deixadas pelos processos
manuais no papel de baixo custo, fica favorecida uma impressão de coisa antiga, fruto da passagem do tempo como que
caucionando a autenticidade. Tal impressão muitas vezes parece ser fruto de propósito explícito, por exemplo, quando toda
a capa se apresenta como uma foto de família, reunindo a estirpe inteira de tipos envelhecidos como se fossem as diversas
gerações, cada uma com sua fisionomia própria (levantei casos de até dez variações de fontes).
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Com as capas figuradas se abre um novo campo à palavra visual. Ao longo da trajetória do cordel as capas foram
incorporando padrões e necessidades da época, que incluem, por exemplo, retratos de cordelistas para garantir direitos
autorais, recados e publicidade, cenas de filmes de Hollywood ou linguagens da fotonovela ou das histórias em quadrinho,
paisagens de cartão-postal e assim por diante.
A imagem de maior força identitária, todavia, é a das capas destinadas a sintetizar a narração. Força identitária principalmente
para o observador externo, que não tem controle da imensa variedade de opções. Como no caso do tema, a impressão de
bricolagem deveria suscitar ao analista a procura das lógicas históricas que fariam desse imenso caleidoscópio um quebracabeças de alguma inteligibilidade. Entretanto, desconheço se há tentativas de pesquisa nesse sentido.
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O que se pode dizer é que as figuras das capas surgiram com funções dêiticas, isto é, a missão de atrair a atenção para fora
de si, remetendo ao entrecho, tornando identificáveis à primeira vista (e vista aqui no sentido visual próprio) personagens,
ações e suas consequências, devendo eliminar, portanto, tudo aquilo que fosse contingente, evitando o ruído na informação.
É claro que várias motivações subjazem a tal propósito publicitário, como a valorização da obra pela ampliação do consumo
e o sucesso comercial dos folhetos para manter e desenvolver o sistema econômico em que se insere.
A apreensão oral é de caráter temporal, pois se dá na sequência narrativa das falas, à medida que se desenrola o
entrecho, acumulando sentidos parciais, com começo, meio e fim. Já na imagem visual, que passa então a ser explorada,
a apreensão, de matriz espacial, ocorre de imediato (Gestalt), gerando a necessidade, para o desenhista, de economizar
recursos, potenciando a ação. Não é coincidência que a linguagem abstrata seja dominante, pois ela filtra o excesso de
informação e é capaz de estabelecer apenas as articulações essenciais. Também não é por acaso que a xilogravura, entre
tantas outras, se tenha tornado a linguagem que vulgarmente remete ao cordel, ignorando sua eclética generosidade.
Seja como for, a técnica de entalhes grossos na madeira é a mais apropriada à abstração, à estratégia conceitual (e não
descritiva), de eficácia pela economia. Como variante, as figuras em contornos preenchidos de cor preta chapada lembram
os teatros de sombra da Indonésia, com a mesma função.
Para terminar, valho-me das reflexões de Richard Sennett (O artífice) quanto ao “fazer bem do artesão” como fonte de
prazer de origem sensorial, para reiterar a necessidade que temos da sensorialidade, que nos mantenha conscientes de
nossa condição humana como condição corporal e pelo prazer de sentir a corporalidade das palavras, dos versos, ritmos,
rimas, gestos, posturas, olhares, imagens gráficas e visuais e de toda a matéria transfigurada no cordel.

Dimensão histórica
Quando se fala da dimensão histórica do cordel, costuma-se de imediato pensar na sua capacidade de representar
os processos de transformação da sociedade nacional e principalmente do que virá tardiamente (pós-1940s) a ser
denominado Nordeste. Por certo estou me referindo a uma certa atitude vulgar muito presente. Assim, frequentemente
o cordelista é apresentado como porta-voz do povo, portanto uma via de acesso para quem quiser conhecer esse povo.
É fora de qualquer dúvida que o cordel é, sim, via de acesso indispensável para o conhecimento da realidade histórica
do Nordeste e do restante do país. Não por retórica, por exemplo, que Mark Curran tenha intitulado uma obra sua de
História do Brasil pelo cordel e outra, de Retrato do Brasil pelo cordel. Mas não pela via da representação, não por uma
espécie de mimetismo.
A historicidade do cordel não decorre diretamente de uma capacidade mimética. É bom lembrar, com Luiz Costa
Lima (Mímesis: desafio ao pensamento), que mímese não é representação de uma matéria social preexistente, mas
produção da diferença: força a constituição de uma representação, sim, mas não é reconhecimento, é produção de
conhecimento novo.
Nesse sentido, e precisamente nesse sentido, é que o principal conhecimento histórico que o cordel nos fornece é o
funcionamento de um universo ficcional – que não precisamos opor a uma verdade objetiva, mas que compõe o jogo
dos processos operantes numa sociedade.
A imaginação tem o poder de formar imagens, para atender a esta sede de novidade, própria do imaginário, que
Bachelard (L’air et les songes) define como a própria essência do psiquismo humano. Mas ele considera mais relevante
o poder de nos libertar das imagens primeiras fornecidas pela percepção imediata, deformá-las, transformá-las, não só
combiná-las. Tem a função, portanto, de nos ensinar um olhar novo: é preciso constantemente reaprender a olhar. Daí a
força política da imaginação, a possibilidade de negar a realidade tal como ela nos é imposta. “A imaginação no poder”:
o lema da revolução cultural do Maio de 68 na França poderia ter-se inspirado no cordel.
Assim, para apreender a historicidade do cordel, não é conveniente pensá-lo como documento histórico: convém, antes,
“desdocumentalizá-lo”, isto é, livrá-lo de ser tratado como apenas documento e abordá-lo como componente ativo do
jogo social. E, para explorar sua singularidade, quanto ao tópico em questão, tomá-lo como formador de padrões do
gosto popular além de excepcional produtor e difusor de imaginário em geral na nossa história.
Portanto, critério mais sensato é admitir que o cordel expressa imaginariamente o Nordeste, mas expressa ainda mais a
capacidade nordestina de imaginar. Não se trata, porém, de um imaginário homogêneo, mas muitíssimo heterogêneo
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e tecido de inúmeros fios, trançados com recursos inesgotáveis: do humor ao lúdico, da ironia aos sentidos duplos e
justaposições surrealistas e assim por diante.
Para terminar este tópico, julgo prudente reiterar que não resumo a história do cordel a uma história do imaginário, numa
versão talvez de uma história das mentalidades atualizada, marginalizando outras dimensões históricas. Estou tão somente
procurando desrealizar a realidade nordestina, como diz Messias Basques, num trabalho sobre o cordel, instigantemente
intitulado A verdade da mentira:
O poeta de cordel fabrica as suas histórias ao desrealizar a realidade e os acontecimentos que viu ou ouviu alguém
dizer, entretecendo-os com mentiras e acréscimos de retoques que não se pretendem verdadeiros, mas que, ao seu
modo, não deixam de sê-lo.
O que é certo é que o cordel é uma fonte inesgotável de conhecimento histórico.

Dimensão comunitária
Uma salutar consequência do caráter comunitário que a Constituição vigente reconheceu é que o patrimônio é nacional no
sentido de que é do interesse de toda a “sociedade brasileira”, mas já se vê que identidade nacional, memória nacional,
história nacional deixam de contar como critérios de suposta integridade e homogeneidade: o todo, agora, é a escala de
referência para ressaltar a importância das partes.
É fácil reconhecer que o cordel tem uma vocação de natureza comunitária, pois ele só faz sentido em processos relacionais
que se caracterizam por certa constância, capazes de dialogar com um contexto histórico, dentro do qual participa das
mudanças.
Longe de mim pretender esboçar um panorama das inúmeras configurações que podem ser associadas ao cordel ao longo
de sua trajetória. Meu interesse maior é outro: selecionar alguns traços que asseguram ao cordel extraordinária força
gravitacional, seu poder agregador, que redunda em configurações de certa estabilidade.
Antes de mais nada, sobretudo em sequência ao surgimento do folheto impresso, a complexa e cerrada rede de produção,
circulação, consumo e valorização, com múltiplas combinações de poema, poeta, leitor/ouvinte, editor, desenhista/gravador,
distribuidor, apologista, pesquisador/especialista. A integração autor-destinatário é das mais vinculantes e eficazes. São
redes de lealdade de fazer inveja à indústria cultural e a qualquer artista erudito.
Enfim, a inclinação associativa do cordel se realiza com entidades de todo tipo que se vêm multiplicando pelo menos desde
1951 (com a Associação dos Cantadores do Nordeste, em Fortaleza), congregações de cordelistas, poetas, cantadores,
repentistas, trovadores, folheteiros, apologistas, violeiros, isoladamente ou reunidos em grupos variados, que hoje podem
chegar a 27. A abrangência nacional é reduzida (duas se apresentam como Academia Brasileira, uma de “cordel”, outra de
“literatura de cordel”. As demais são de vínculos regionais, estaduais e mesmo municipais.
Como organismo vivo e comunicacional, o cordel não poderia deixar de se contagiar pelas tecnologias do virtual – o que
tem marcado presença sensível nestes últimos tempos e multiplicado os blogs. A questão que se coloca: pode-se falar de
comunidades virtuais? Acredito, com Howard Rheingold (The virtual community: homesteading on the electronic frontier),
que sim, como entidades socialmente existentes, agregados sociais que emergem da rede quando um número suficiente
de pessoas mantém discussões públicas suficientemente continuadas, com suficiente sensibilidade humana para formar
tramas relações pessoais no ciberespaço.

Dimensão memorial-identitária
Memória e identidade são processos de personalidade própria que deve ser considerada, mas que na vida vivida se mesclam
em dependência simbiótica: as identidades não existem sem memória, e a memória, por sua vez, é fértil geradora das
memórias necessárias. Por isso, aqui, elas se apresentam em conjunto.
Começo por observar que o cordel contém em si dispositivos mnemônicos. Não é segredo que a métrica e a rima são,
desde a oralidade performática até a oralidade embutida no texto, mecanismos que facilitam a retenção e a memorização.
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O repente esconde, na sua aparente imediatez, um estoque de memória considerável. As imagens visuais das capas dos
folhetos (e outros traços materiais) também têm função mnemônica.

Foto:
Davi Mello, 2017.

Mais relevante, porém, é o fato, que me chamou muito a atenção, de que o cordel também se apresenta como uma
metalinguagem: o cordel fala do cordel e fala com frequência. São numerosos os poemas que tratam de descrever em
versos as regras, justificar as exigências, as aspirações e a natureza do cordel, explicações de sua retórica, comentários sobre
desempenho, fama e gabolices, além de exibir conselhos debates, críticas.
As pelejas, as disputas poéticas, como já exposto, de igual forma, ainda que sutilmente, contêm carga reflexiva muito
grande: salientei tratar-se, no fundo, de um combate sobre regras que definem um traço de singularidade.
Um dos efeitos notáveis desse traço reflexivo é o que considero ser uma memória do trabalho: ao desvendar em versos
mecanismos de produção do poético (e seus múltiplos efeitos, seja no consumo, seja na valoração do produtor), o cordel
contribui, para aliviar aquela alienação da mercadoria – mercadoria que ele não deixa de ser. A alienação da mercadoria, já
denunciada por Marx, é uma perda da memória de sua produção. “Para entender o que produzimos, temos que ser capazes
de lembrá-lo” (Richard Terdiman, Past present: modernity and the memory crisis).
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Não é de estranhar que essa consciência que o cordel tem de si mesmo alimente, agora externamente (refiro-me aos seus
círculos amplíssimos de pertencimento), uma potente memória pragmática, aquela memória conduzida diretamente à
ação: falar em nome do cordel para propor conhecimento e soluções para todo tipo de problemas não é exceção.
Finalmente na diáspora nordestina, devida à emigração do Nordeste em direção à Amazônia e, sobretudo, ao Sudeste,
nas décadas de 1960, 1970 e 1980, formam-se extensas distâncias geográficas em que os compromissos afetivos e
simbólicos com a terra natal não são anulados, mas potenciados. Em decorrência, a portabilidade dos folhetos passa
a mediar práticas de memória e identidade, por via de uma cultura portátil que preenche de substância tal Nordeste
imaginado.
Esta última observação conduz ao mar proceloso, de naufrágios previsíveis, que é, nos espaços do cordel, o domínio
do típico, do estereótipo e de uma caleidoscópica identidade que parece ter sido gerada na bricolagem. Recentemente
muitos trabalhos sobre a “invenção do Nordeste” (como os de Durval Muniz de Albuquerque Jr) têm procurado montar o
quebra-cabeças, desmontando essa invenção e as consequências de sua modelagem como fruto de condições históricas
e matéria misturada, trazida ou consolidada tanto pelas mais legítimas motivações e aspirações quanto pelas indústrias
do simbólico, pelos interesses ideológicos, políticos econômicos, por juízos de valor negativo (a seca, o banditismo, a
pobreza endêmica, o arcaísmo) ou romanticamente paternalista e por tantas outras fontes mais.
Embora seja do maior interesse aquilatar o conteúdo desse Nordeste imaginado como foco de atribuições e funções
de referência, não vou me aventurar nesse rumo: para fins de julgamento da pertinência do pedido de Registro, tal
procedimento não é indispensável. Apenas compete verificar a força das referências, sem necessariamente ter que
submeter o foco de atribuições a um suposto teste de verdade empírica ou cientificamente representada.
Nessas condições, há material suficiente no exposto até aqui para afirmar com segurança que o cordel catalisa
fortissimamente funções de referência a um Nordeste em que amplas camadas populares encontram matéria-prima para
definir seu lugar no mundo, isto é, no espaço e no tempo, seres históricos que são.
Enfim, não se pode esquecer que a solicitação de registro da Literatura de Cordel, ela mesma testemunha um contexto
identitário forte. Não excluo motivações legítimas como a competição com outros Bens comparáveis já patrimonializados,
ou a segurança de continuidade, mas há fundamento mais profundo. Os processos identitários são contrastivos; a fim
de se definir não basta a autorreferência, mas o confronto com o outro e, para completar, o reconhecimento externo,
como ora solicitado.
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Para responder ao último quesito de inspiração constitucional, referente à ação do cordel, limitar-me-ei a assinalar três
campos em que ele revela sua presença fecundante. Deixo de lado o que já está implícito nas dimensões anteriores.
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Dimensão pragmática

O uso pedagógico do cordel para estudos da mais ampla temática (história, geografia, agricultura, costumes, tradições,
doenças, religiões etc.) tem aumentado consideravelmente nos últimos tempos no ensino escolar. O caso que me parece
mais consistente, com preocupação teórica e metodológica avançada, é o do letramento, de efeitos promissores já
comprovados.
Dispensável é expor o extravasamento do cordel nos últimos anos nas elites culturais, a propósito da cultura popular, em
como novelas de televisão (Dias Gomes, p. ex.), música (Gilberto Gil, Ednardo, Alceu Valença...), prosa de, (desde Franklin
Távora a José Américo, Lins do Rego, Mário de Andrade, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Guimarães
Rosa, Ariano Suassuna), teatro (João Cabral de Melo Neto, Dias Gomes, Suassuna), poesia (Marcus Accioly). Eduardo
Diatahy Bezerra de Menezes (Para uma leitura sociológica da Literatura de Cordel), que registrou tal painel, se admira,
ainda, dos inúmeros ensaios de todos os matizes e inclinações que têm sido produzidos atualmente sobre a Literatura
de Cordel. O Dossiê de Registro assinalou 53 teses de Doutorado ou dissertações de Mestrado e mais 10 monografias
ganhadoras do Prêmio Sílvio Romero do CNFCP.
Inúmeros outros exemplos da espécie poderiam ser citados, mas me faltava ainda um alcance maior para justificar a força
percebida no cordel, sua excepcional agência.
A verdadeira dimensão pragmática do cordel, esse dom de empurrar, de alimentar a possibilidade de ação e transformação
só começou a me ficar clara quando me deparei com o Cordel do software livre, do cordelista Cárlisson Galdino, nascido
em Arapiraca (AL) em 1981, e técnico de computação.
Trata-se de um cordel em setilha de versos de 7 sílabas, estrofes de 7 versos, convenientemente rimados e, no meu
entendimento, cumprindo a “oração”. Rezam as duas primeiras estrofes:

Caro amigo que acompanha
Essas linhas que ora escrevo
Sobre um assunto importante
Que até pode causar medo
Mas não é tão complicado
Você vai ficar espantado
Não ter entendido mais cedo

Aqui falo de uma luta
Da mais justa que se viu
Por democratização
Nesse espaço tão hostil
Que é dos computadores
Falo dos novos valores
Que estão tomando o Brasil

427

Na sequência, o cordelista verseja sobre programas, algoritmos, código-fonte etc. – em suma, dá acesso à informação das
mais prosaicas, mas que, no regramento da forma, transmutando termos técnicos em fala cotidiana, de entendimento
aberto e peso quase sensorial, por isso mesmo não deixa de tocar, isto é, responder, ressoar, ir além da simples informação.
Nada que se compare, é claro, com o grau de emoção no contato com os versos, por exemplo de A triste partida, cordel
clássico de Patativa do Assaré: mas é da família.
O Cordel do software aberto fez surgir em mim a ideia do cordel como conversor, tal qual o Linux, com seu código aberto,
de que fala Cárlisson. Cumverto tem a mesma marca de origem que verso: converter quer dizer “virar-se para junto de”: é
o que faz seu cordel: traduz, nivelando as diferenças, abre acesso, torna disponível o compartilhamento.
Mas este caminho só se confirmou e amadureceu quando tive acesso a uma ideia luminosa de nossa colega Maria Manuela
Carneiro da Cunha (Pontos de vista sobre a floresta amazônica: xamanismo e tradução), na associação entre o xamãcosmógrafo da Amazônia e o poeta de cordel: ambos tradutores, utilizam seus recursos para tornar compreensíveis a seus
receptores mundos outros, línguas outras.
Penso que a menção a esse aspecto seminal do papel desempenhado pelo cordel dispensa referência a outras notáveis
contribuições pontuais que ele tem produzido.
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SALVAGUARDAS
As salvaguardas propostas, todas pertinentes, referem-se aos seguintes temas: manutenção dos vínculos com a oralidade;
proteção ao folheto impresso; proteção ao direito autoral; difusão no ambiente escolar. Topicamente se recomendam a
recuperação de uma importante referência da história do cordel, a Lira Nordestina, antiga Tipografia São Francisco, de
1932, em Juazeiro do Norte (CE); e o apoio ao Portal de Literatura de Cordel do IEB/USP. Há também apelo a cuidados que,
sem dúvida, merece a Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro.

VOTO
Todo este longuíssimo caminho percorrido até aqui, quase no passo a passo da subjetividade, dificilmente poderia ser
condensado em termos adequados, em virtude do sem-número das facetas do cordel e à amplitude dos sentimentos que
ele desencadeia. Se ainda fosse necessário um argumento decisivo para a aceitação do cordel como Patrimônio brasileiro,
eu o veria nas inúmeras declarações de amor que perpassam depoimentos registrados no Dossiê de Registro e encontráveis
em outras tantas fontes que tratam das diversas comunidades que o cordel domina ou contamina.
Falta, porém, para atender ao caráter do Registro, definir esse alcance nacional. Espero ter procurado praticar o conselho de
Eduardo Viveiros de Castro: se não é possível pensar como eles (eles, aqui, os sujeitos originais das práticas culturais e seus
diversos círculos imediatos), ao menos que se pense com eles. Pensar como eles não era possível, pois minha obrigação era
produzir um exame anatômico e fisiológico em organismo vivo e bem vivo, dinamicamente vivo.
Duvido de que poetas cordelistas e apologistas de primeira linha se reconheçam integralmente no retrato anatômico e
fisiológico que estou encaminhando a meus pares. Contudo, pensar o cordel fora do cordel, mas pensar o cordel como
procurei pensar, sentir que o cordel tem alguma coisa a me dizer, a mim também, é uma forma de “pensar com eles”. É
também outra maneira de expressar que o cordel tem sempre o que dizer a qualquer um que o procure: assim, o cordel
brasileiro, é de todos os brasileiros, e a exigência da escala de interesse nacional está, portanto, preenchida.
É nesses termos que reconheço a “Literatura de Cordel”, entendida como arte da palavra poética (principalmente como
um extraordinário tradutor de mundos outros), e por ter deixado há mais de um século em continuidade marcas de vária
e relevante natureza nas comunidades envolvidas e na vida nacional em geral, e por atuar no presente e prometer futuro,
tendo preenchido todos os requisitos para ser admitida, pelo Registro, como Patrimônio Cultural brasileiro, merece ser
inscrita no Livro de Registro das Formas de Expressão. Parece-me adequado incluir no Registro o papel da xilogravura, pois
entre as técnicas e linguagens visuais foi a que mais se tornou associável ao cordel. É o que proponho à consideração da
Sra. Presidente e demais conselheiros.

Foto da esquerda:
Davi Mello, 2018.

Foto abaixo: Francisco
Moreira da Costa,
2015.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2018
Ulpiano T. Bezerra de Meneses
Conselheiro
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SISTEMA AGRÍCOLA TRADICIONAL
DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS
DO VALE DO RIBEIRA
PARECER TÉCNICO
INTRODUÇÃO
Este Parecer conclusivo diz respeito à análise do resultado da Instrução técnica do Processo no 01450.004794/2014-59,
relativo à solicitação de Registro do Sistema Agrícola de Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira como Patrimônio
Cultural do Brasil, aberto em 26 de março de 2014.
A solicitação de reconhecimento foi apresentada pelo Instituto Socioambiental (ISA), por meio da Coordenação do Programa
Vale do Ribeira, responsável pela realização de um inventário de referências culturais em parceria com 16 associações
quilombolas do Vale do Ribeira e a Equipe de Assessoria e Articulação de Comunidades Negras (Eaacone) durante os anos
de 2009 e 2012.
Constituem o processo de Registro: o conjunto de documentos encaminhados pelo proponente, entre os quais o requerimento
para Registro, informações sobre o bem cultural, cópias do estatuto e atas de assembleia do ISA e os comprovantes da
anuência das comunidades quilombolas; exemplar do Inventário Cultural Quilombos do Vale do Ribeira; a Nota Técnica
no 016/2016-Coreg/DPI/Iphan, com considerações deste Departamento sobre o pedido de Registro; a Memória da 29a
Reunião da Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial; o Dossiê de Registro do Sistema Agrícola Tradicional Quilombola do
Vale do Ribeira, contendo dois volumes e um calendário, bem como um videodocumentário para o Registro e demais vídeos
produzidos no INRC; o Parecer Técnico no 003/2018-Cotec-Iphan-SP/Iphan-SP com posição favorável ao Registro; e toda a
documentação referente ao acompanhamento técnico do Iphan.
Por considerarmos que o conhecimento sobre o Sistema Agrícola Quilombola do Vale do Ribeira encontra-se bem descrito
no Processo, atendendo assim aos requisitos para o Registro como Bem Cultural de Natureza Imaterial, 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, passamos à análise
conclusiva sobre o Dossiê produzido ao ﬁnal da Instrução técnica.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REGISTRO
O pedido de reconhecimento como Patrimônio Imaterial resulta de um histórico de ações realizadas com a ajuda de
parceiros, incluindo o Iphan, que fortaleceram a organização das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira em torno
de seu Patrimônio Cultural.1

Foto da esquerda e
acima: Anna Maria
Andrade/ISA, 2011.

Como destaca o Dossiê, a organização das associações quilombolas começou em função da defesa dos direitos territoriais e
culturais a partir dos anos 1960, visando a proteger o seu modo de vida frente a modelos de desenvolvimento econômico de
alto impacto, como a mineração, o extrativismo de madeira, a instalação de usinas hidrelétricas, a monocultura extensiva,
e também diante das restrições impostas pela legislação ambiental.
A região do Vale do Ribeira já foi estudada sob diferentes prismas em inventários promovidos pelo Iphan. O Inventário de
Conhecimento do Patrimônio Cultural no Vale do Ribeira de Iguape, realizado entre 2007 e 2008 em seis municípios e
contando com a interlocução das comunidades locais, de organizações da sociedade civil e do poder público local, teve
como objetivo uma leitura do território mediante a identiﬁcação de diversos bens culturais e o diagnóstico sobre a sua
preservação. Entre os aspectos materiais e imateriais da paisagem cultural da região, foram descritas as Comunidades
Remanescentes de Quilombos e sua história totalmente atrelada à ocupação territorial do Vale do Rio Ribeira de Iguape.2
Outro exemplo foi a realização do Inventário Cultural dos Quilombos do Vale do Ribeira nos anos de 2009 a 2012,
coordenado pelo Instituto Socioambiental (ISA) e aplicado com base na metodologia do Inventário Nacional de Referências
Culturais (INRC). Com 180 bens culturais identiﬁcados e tendo o sistema agrícola como eixo estruturante do modo de vida
das comunidades quilombolas, o inventário também promoveu a capacitação de agentes culturais locais. O resultado foi
publicado em 2013, com o apoio do Iphan.
1. O Dossiê elenca algumas das ações que foram realizadas ao longo dos últimos anos, a exemplo da Agenda Socioambiental das Comunidades Quilombolas
do Vale do Ribeira (2007), a formação do Grupo de Trabalho (GT) Roça (2007), a realização da feira de Trocas de Mudas e Sementes Quilombolas (desde 2008),
a criação da Cooperativa Cooperquivale (2012) e a criação do paiol de Sementes Quilombolas (2015).
2. IPHAN/PEABIRU. “Trabalhos comunitários e ambientais”. In: Relatório Final do Inventário de Conhecimento do Patrimônio Cultural no Vale do Ribeira de
Iguape, março de 2008. p. 72.
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O pedido de Registro do Sistema Agrícola das Comunidades Quilombolas do Vale do
Ribeira foi consequência da avaliação feita pelas próprias associações quilombolas ao
ﬁnal do inventário, que entenderam que o reconhecimento, pelo Iphan, do modo
de fazer roça e dos bens culturais a ele associados seria um desdobramento daquele
trabalho no sentido de fomentar a valorização e a proteção dos bens culturais
quilombolas. A contribuição dos agentes culturais quilombolas nessa avaliação
foi fundamental, pela apropriação que ﬁzeram do processo de identiﬁcação das
referências culturais e pela consequente mediação junto às comunidades.
Tal como destacado no Dossiê e no Parecer da Superintendência do Iphan em São
Paulo, as comunidades quilombolas construíram o objeto de Registro após um
processo de amadurecimento da reﬂexão sobre o seu Patrimônio Cultural, escolhendo
o sistema agrícola por sua importância estrutural.
Na Nota Técnica que avaliou preliminarmente o pedido de Registro, o DPI indicou
a necessidade de que, caso fosse aprovada a pertinência, o processo aprofundasse
as dimensões culturais do sistema agrícola, tanto para delimitar melhor o objeto
do Registro quanto para caracterizar as possíveis ações para o apoio e o fomento
à sustentabilidade do bem cultural. Endossando a recomendação da área técnica, a
Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial deliberou pelo prosseguimento da Instrução
técnica do Processo em sua 29a Reunião.
Assim, com orientações da Superintendência do Iphan em São Paulo e da Coordenação
de Registro do DPI, o Instituto Socioambiental (ISA) produziu o Dossiê de Registro que
é objeto da presente análise.

O OBJETO DE REGISTRO
Faço a roça de arroz. Depois que amadurece, a gente corta, ensaca e traz pra
casa. Daí tem que sacar, pilar, cozinhar e dá pros pintinhos. O farelo, o porco
come. Faço biju e cuscuz também. Aprendi vendo os outros, meus avô, minhas
avó, aqui mesmo, desde que tinha 10 anos. É coisa natural da nossa terra. Me
sinto bem. Se eu pudesse ter tudo da roça, eu teria. Mas eu não tô nova.
(Jardelina Pedrosa da Silva, Ivaporunduva, 2011. In: INRC – Inventário Cultural
de Quilombos do Vale do Ribeira, 2013, p. 222).
O processo de Registro refere-se ao reconhecimento do Sistema Agrícola Tradicional
das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira como Patrimônio Cultural do Brasil.
O bem cultural consiste nos saberes e modos de fazer relacionados às práticas agrícolas
tradicionalmente realizadas nos territórios quilombolas do Vale do Ribeira. Nesse
sentido, consideramos que a denominação do bem cultural deve manter o vínculo dos
conhecimentos tradicionais à trajetória das comunidades quilombolas daquela região.
O sistema agrícola dessas comunidades é um conjunto de práticas e conhecimentos
agrícolas, ecológicos, sociais, religiosos e lúdicos que resultaram da experiência
histórica dessas comunidades afrodescendentes no Vale do Ribeira. Com um modo
de vida baseado na roça de coivara, os quilombolas manejaram o espaço a partir de
um padrão de ocupação itinerante – as capuavas – e organizando o tempo em função
do calendário agrícola, utilizando modalidades de trabalho coletivo, estabelecendo
relações de compadrio e grupos de vizinhança, produzindo artefatos com materiais
locais para o processamento dos alimentos, construindo um circuito de trocas e
comercialização.

Foto: Anna Maria
Andrade, 2010.
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Transmitidos através das gerações por meio da oralidade e da observação em vivências práticas, esses saberes formam as
maneiras de olhar a natureza, de avaliar e de decidir sobre o manejo dos recursos naturais para a agricultura, de ensinar, de
promover trocas, de sentir e de criar que estão conectados à roça. Integram um sistema de conhecimentos que asseguram
o ciclo contínuo de plantio, colheita e consumo e promovem não apenas a segurança alimentar das comunidades, mas
também a diversidade biológica da ﬂoresta.
Os principais cultivares do SAT quilombola são a mandioca, o milho, o feijão e o arroz, consumidos pelas famílias e também
pelos animais de criação, sendo possível a venda da produção excedente. Os saberes relacionados à produção agrícola
extrapolam o cultivo e a colheita, pois incluem os modos de fazer o transporte e a estocagem dos grãos e demais produtos,
de transformá-los em diferentes receitas culinárias, de integrar as refeições aos momentos de sociabilidade, de realizar ritos
e festividades, de confeccionar instrumentos musicais e de tocá-los, de dançar, de contar histórias, de retribuir favores e
honrar compromissos, de estabelecer laços de aﬁnidade e afeto.
De acordo com a caracterização apresentada no Dossiê de Registro, o Sistema Agrícola Tradicional das Comunidades
Quilombolas do Vale do Ribeira congrega saberes e práticas que dizem respeito à trajetória das comunidades negras
no território brasileiro desde o período colonial. Ou seja, o SAT é experiência acumulada de gerações na pesquisa e na
observação das dinâmicas ecológicas e resultados de manejo, mas também fruto do repertório de conhecimentos que
remontam origens africanas e indígenas.
O Vale do Ribeira está situado na região sudeste do Estado de São Paulo e no leste do Estado do Paraná, sendo que o
Sistema Agrícola Tradicional das Comunidades Quilombolas se localiza às margens do Rio Ribeira de Iguape, resultando da
ﬁxação de antigos agrupamentos rurais de famílias aparentadas e predominantemente negras. Esses quilombos recobriram
um amplo território à medida que se formava uma densa rede de parentesco e vizinhança, na qual também tinham lugar
as interações com indígenas e brancos.3
A ocupação territorial remonta o século XVIII, período em que a região viveu o apogeu da exploração de ouro e da rizicultura
e, posteriormente, a decadência dessas atividades econômicas. Tal como reforçado no Parecer da Superintendência do
Iphan/SP, a permanência das comunidades quilombolas nos vales e montanhas ﬂorestados mais remotos da região ocorreu
graças à agricultura. Os usos e representações do território foram sendo construídos ao longo das centenas de anos, com
base nas interações das comunidades com o espaço, entre si e com o mundo.
O processo de Registro do SAT abrange as 19 comunidades remanescentes de quilombos situadas em seis municípios do
Vale do Ribeira e que se situam em circunvizinhança a Unidades de Conservação de Mata Atlântica. São elas as comunidades
de Morro Seco, em Iguape; de Mandira, em Cananeia; de Abobral Margem-Esquerda, de Pedro Cubas, de Pedro Cubas
de Cima, de Sapatu, de Ivaporunduva, de André Lopes, de Galvão e de São Pedro, em Eldorado; de Poça, em Eldorado e
Jacupiranga; de Nhunguara, em Eldorado e Iporanga; de Piririca, de Maria Rosa, de Pilões, de Bombas, de Praia Grande e
de Porto Velho, em Iporanga; e de Cangume, em Itaóca.
O Dossiê retoma a deﬁnição adotada pelo Iphan para o sistema agrícola tradicional (SAT) do Rio Negro, no Amazonas, Bem
Cultural Imaterial Registrado em 2010. Assim, o sistema não se resume à domesticação e ao cultivo de espécies vegetais,
mas “busca enfatizar as inter-relações entre os seus diversos aspectos técnicos, ecológicos, simbólicos e sociais” (Parecer no
3/2018/Cotec-Iphan-SP/Iphan-SP). O SAT abrange, portanto, o fazer agrícola e todos os elementos a ele associados, como
laços de parentesco e compadrio, a transmissão entre as gerações, as manifestações do catolicismo popular, de música e de
dança, o manejo dos recursos naturais para alimentação, medicina e a cultura material e as trocas comerciais que envolvem
os produtos agrícolas, entre outros aspectos.

3. O Dossiê explica que, na revisão semântica e conceitual dos últimos anos, o termo “quilombo” se estendeu a um “conjunto etnográfico variado de
agrupamentos negros com experiências históricas diversas e espalhadas em todo o Brasil, cada um como expressão singular da diáspora africana” (Dossiê,
p.13). Assim, os agrupamentos negros do Vale do Ribeira podem ter origem como assentamentos de ex-escravos, alforriados ou mesmo abandonados junto
com as terras por antiga mineradora (STUCCHI et al. apud Dossiê, p.19).
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SOBRE O BEM CULTURAL
Todos os anos sai puxirão de roçada, de colheita, pra barrear casa, pra roçar caminho. Todos esses tipos têm baile
depois. [...] É importante pra unir melhor o povo, o povo tando reunido é mais fácil pra explicar alguma coisa, trocar
um diálogo. E pra vencer um serviço mais rápido.

Foto: Anna Maria
Andrade, 2010.

(Toninho Ursulino, Bombas, 2011. In: INRC – Inventário Cultural de Quilombos do Vale do Ribeira, 2013, p. 252).
O Sistema Agrícola Tradicional das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira abarca, além das tarefas agrícolas, um
conjunto de saberes e práticas culturais que se consolidaram fora da lógica de propriedade privada, tendo em vista o
fortalecimento de uma rede de solidariedade comunitária em espaços agrícolas de uso coletivo.
Os conhecimentos tradicionais das comunidades quilombolas alinhavam as questões da territorialidade e da conservação
da agrobiodiversidade, sendo a roça de coivara itinerante uma importante estratégia de construção da paisagem ﬂorestal
do Vale do Ribeira. Tal como argumentado nos artigos cientíﬁcos que constituem a segunda parte do Dossiê, a abundância
de áreas ﬂorestadas destinadas a repouso agrícola, redutos de caça, extrativismo e proteção de recursos hídricos se deve à
adoção do modelo de coivara itinerante.
Com o ﬁm de detalhar o conjunto de saberes, o Dossiê os caracteriza como eixos do sistema agrícola tradicional, os quais
são resumidos a seguir:
a)

A roça de coivara itinerante: sendo eixo central do sistema agrícola quilombola, a roça é cultivada em áreas
demarcadas na ﬂoresta, onde se derruba e queima a vegetação de modo controlado, passando ao cultivo de arroz,
milho, mandioca, cana, feijão, batata-doce etc. Essas áreas, após um período de 3 a 5 anos de cultivo, são deixadas
em pousio por período mais longo com o ﬁm de regeneração e retomada da produtividade do solo. O revezamento
das áreas de cultivo deﬁniu o padrão de ocupação que conﬁgurou os territórios quilombolas no Vale do Ribeira.
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b)

A agrobiodiversidade e o calendário agrícola: com mais de 240 variedades de plantas manejadas nas roças e
quintais quilombolas, as comunidades contribuem para a manutenção de espécies que não são muito demandadas
pelo mercado. Tais conhecimentos asseguram alimento ao longo do ano, bem como acumulam experiências sobre
a sazonalidade que conﬁguram um calendário próprio, a exemplo do período do plantio, que ocorre geralmente na
lua minguante, ou a da queima, que antecede as chuvas.

c)

Os arranjos produtivos locais: são organizados segundo os critérios do tamanho do grupo reunido para cumprir a
tarefa, da duração do trabalho, do fornecimento de alimentação por parte do organizador e da realização de baile.
A produção e o consumo do trabalho agrícola são voltados para o núcleo familiar, eventualmente comportando
outros indivíduos agregados. A divisão das tarefas é feita por gêneros, reservando aquelas que demandam força
física – como o roçado e a derrubada – aos homens, enquanto as mulheres participam de outras atividades: carpida,
plantio, limpeza e colheita. Tarefas que exigem grupos maiores motivam as modalidades de trabalho coletivo,
a exemplo do mutirão, ou “puxirão”, que é seguido por festejos e bailes. A organização social quilombola se
caracteriza, sobretudo, pelo compadrio, o qual favorece a efetivação de relações baseadas em reciprocidade e
conﬁança na esfera familiar, comunitária e intercomunitária em diversas situações, seja no trabalho, no lazer e/ou
nas celebrações religiosas.

d)

A cultura material: evidenciada pelos artefatos que são fabricados para o trabalho agrícola e o uso doméstico,
especialmente para processar e armazenar alimentos, e que envolvem os conhecimentos tradicionais sobre as
matérias-primas e técnicas que são aprendidos com os membros mais velhos da família, por meio de observação e
imitação. Entre eles, cestos, peneiras, pilões, moendas, monjolos e muitos outros objetos que derivam do manejo de
cipós, taquaras, madeiras e taboa, por exemplo.

e)

O processamento dos alimentos e usos culinários: as maneiras de transformar as plantas em alimento, envolvendo
os utensílios e técnicas utilizados desde a roça até o espaço doméstico, expressos nas etapas de beneﬁciamento,
armazenagem e preparo culinário. Exemplos são os procedimentos de processamento do arroz, da mandioca, do
milho e da cana, com diferentes etapas para a colheita e o descascamento, entre outras atividades que antecipam o
cozimento, de acordo com as diversas receitas que integram a dieta alimentar das comunidades.

f)

Os contextos sociais de consumo – as celebrações religiosas e os bailes de mutirão: o alimento cultivado
é consumido em contextos de celebração religiosa, como as dedicadas aos santos padroeiros, as festas juninas e
as missas afro, entre outras festas, ou nos bailes de mutirão. As celebrações do catolicismo popular implicam, em
algum momento, a partilha de alimento, sendo que algumas festas são motivadas por promessas feitas aos santos
por boas colheitas. Os agricultores depositam em Deus e nos santos suas esperanças de bons resultados agrícolas, e
por vezes dispensam atitudes rituais às plantações, criando uma dimensão sagrada da roça. Os bailes, por sua vez,
ocorrem depois de um dia de trabalho de mutirão ou após a parte litúrgica de celebrações religiosas e, embalados
pela música e pela dança, são acompanhados por refeições.

g)

As formas de transmissão do saber: por meio da convivência entre adultos e crianças na vida cotidiana, os
conhecimentos tradicionais são passados entre as gerações. O contexto do trabalho agrícola e os demais domínios
da vida permitem a socialização das crianças e jovens, evocando narrativas sobre o passado, entre histórias de
famílias e parentes ancestrais, casos de “assombro”, histórias de antigas habitações em locais remotos do território,
sobre os caminhos abertos para passagem de tropa animal etc.

h)

Os circuitos de comercialização e mercado: embora os produtos agrícolas fossem destinados à subsistência
das famílias quilombolas, a troca de produtos ou a venda de excedente de produção sempre ocorreram entre
as comunidades do Vale do Ribeira, inclusive com comerciantes da região. Em tempos recentes, os circuitos de
comercialização têm se ampliado para os agricultores, notadamente com a inserção das associações quilombolas,
através da cooperativa, nos programas públicos de aquisição de alimentos e no valor agregado aos produtos
quilombolas – alimentos livres de agrotóxicos e fruto de relações saudáveis com o campo – frente ao crescimento de
movimentos agroecológicos e de grupos de consumo consciente nas grandes cidades.
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O SAT, mais do que a prática do cultivo agrícola em si, é expressão da identidade quilombola. A roça congrega o caráter sagrado
da natureza e o seu uso como meio de vida. Tal como enfatizado no Dossiê, é na roça que as comunidades estabelecem
as trocas recíprocas com a natureza, expressão do divino, praticando o cuidado com a ﬂoresta e suas espécies vegetais e
animais, obtendo dela a boa safra e o alimento, devolvendo as graças concedidas pela Divindade em ritos e festejos religiosos.
Inﬂuenciadas pela sabedoria dos antepassados, as comunidades quilombolas asseguram a continuidade da roça, mantendo o
trabalho agrícola, garantindo a segurança alimentar de sua gente, preservando as sementes e a agrobiodiversidade, gerando
renda e, de modo geral, reiterando o sentimento de pertencimento dessa coletividade a sua terra.

Foto:
Felipe Leal/ISA, 2010.

Cabe destacar ainda que a importância dos conhecimentos dos quilombolas do Vale do Ribeira não se limita a uma área
geográﬁca, mas diz respeito à preservação de um bioma por meio de um modelo eﬁciente de uso sustentável, que vem
assegurando a conservação da Mata Atlântica na região já reconhecida como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco.
Entendemos, por ﬁm, que o Sistema Agrícola Tradicional das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira é o eixo
para o qual convergem as dinâmicas de produção e reprodução dos vários domínios da vida social dessas comunidades,
estruturante de seu modo de vida e, portanto, indissociável daquele território.
Corroboramos, no presente Parecer, com a apreciação favorável da Superintendência do Iphan em São Paulo de que o
Processo deve ser submetido à instância de deliberação sobre o Registro do SAT das Comunidades Quilombolas do Vale
do Ribeira como Patrimônio Cultural do Brasil. Ademais, avaliamos que se encontram, na Instrução técnica e no Dossiê, os
principais elementos para a avaliação do reconhecimento pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
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Sistema Agrícola Tradicional das Comunidades Quilombolas
do Vale do Ribeira. Foto: Frederico Viegas/ISA, 2015.
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DIRETRIZES PARA MEDIDAS PARA SALVAGUARDA
A integridade da relação dos quilombolas com a terra é a base do sistema agrícola tradicional, sendo o enraizamento das
comunidades ao seu território e a sua história condição para a sustentabilidade do bem cultural. Nesse sentido, o Dossiê
apresenta alguns dos problemas que as comunidades vêm encontrando para acessar a terra e os recursos naturais e,
portanto, continuar fazendo a roça e práticas culturais associadas, tais como: a insegurança territorial causada pela falta de
conclusão de alguns processos de regularização fundiária; o desânimo gerado pelas restrições do licenciamento ambiental
para a prática da roça de coivara; o preconceito difundido por agentes e instituições externos às comunidades contra os
conhecimentos tradicionais e a identidade cultural quilombola; o impacto negativo de pastagens, da monocultura e da
mineração; a perda de sementes crioulas; e o êxodo dos jovens, entre vários outros.
Ao tempo em que as comunidades vêm se organizando, por meio de associações e da cooperativa, e realizando ações
de salvaguarda dos saberes relativos à roça quilombola, o Dossiê destaca que o reconhecimento pelo Iphan é também
estratégia para ampliar os instrumentos das políticas públicas para a defesa dos direitos culturais dessas comunidades.
Nesse sentido, aponta a existência do grupo chamado GT da roça, composto por lideranças quilombolas e parceiros (Estado,
pesquisadores, universidade e organizações não governamentais) e que poderá ser a referência para a construção detalhada
do Plano de Salvaguarda do Sistema Agrícola Tradicional Quilombola. Além disso, uma oﬁcina foi realizada com apoio do
ISA para discutir a salvaguarda do SAT com os jovens quilombolas, em 25 de março de 2017, no Quilombo André Lopes,
levantando uma série de reﬂexões a respeito do bem cultural.
Como proposição para o plano da salvaguarda do SAT das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira, o Dossiê apontou
quatro linhas de ação que já vêm sendo, em certa medida, desenvolvidas, mas que necessitarão de investimento em
recursos ﬁnanceiros e humanos para serem viabilizadas na totalidade:
a) Eixo 1: Cultivo, Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar, visando à valorização das técnicas agrícolas tradicionais junto
às famílias quilombolas por meio de:
> Promoção de mutirões;
> Realização das Feiras de Trocas de Sementes e Mudas;
> Fortalecimento da manutenção do banco de sementes (Paiol de Sementes Quilombolas);
> Experimentação de novas técnicas agronômicas de base agroecológica;
> Estímulo ao uso de produtos da roça no preparo de receitas;
> Produção de um livro de receitas tradicionais quilombolas para comercialização e divulgação das receitas entre as
comunidades e fora delas;
> Estímulo ao envolvimento de jovens agricultores na produção de alimentos processados artesanalmente, como
farinha de mandioca, rapadura, taiada, banana chips, mel, arroz e feijão, entre outros.

b) Eixo 2: Comercialização e Renda, visando à valorização e à proteção da ﬂoresta com a estruturação das cadeias de
comercialização dos produtos do sistema agrícola por meio de:
> Fortalecimento da Cooperquivale enquanto organização que viabiliza a comercialização;
> Estímulo à rede de relações campo-cidade, inserindo os produtos das roças nos mercados de orgânicos, acessando
os grupos de consumo consciente e outros mercados de valor agregado;
> Promoção de assistência técnica e apoio aos agricultores quilombolas para melhorias em seus produtos para
comercialização (embalagens, rótulos, preços, selos de origem, manejo orgânico);
> Visibilidade e divulgação dos produtos das roças quilombolas, de modo a despertar interesse do público que
desconhece o papel do sistema agrícola quilombola na Mata Atlântica do Vale do Ribeira.
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tradicional entre os jovens quilombolas e nas instituições de ensino formal por meio de:
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c) Eixo 3: Educação e Transmissão do conhecimento, visando à ampliação da abordagem de conteúdos do sistema agrícola

> Inserção de conteúdos sobre a roça quilombola e bens associados nas escolas da região com a participação de
agricultores locais experientes;
> Capacitação dos professores para evidenciar a centralidade da questão agrícola na formação da história e da
cultura quilombola;
> Formação de pesquisadores locais;
> Promoção de espaços e momentos de troca de saberes entre as gerações;
> Produção de materiais e conteúdos impressos e audiovisuais sobre o sistema agrícola a partir das experiências dos
pesquisadores locais quilombolas e as informações já produzidas do Inventário cultural e neste Dossiê.
d) Eixo 4: Legislação e Políticas Públicas: visando à adequação da legislação ambiental e ao acesso às políticas públicas e
tratados internacionais voltados ao fortalecimento e ao fomento às práticas agrícolas tradicionais, por meio de:
> Intercessão junto aos órgãos competentes a ﬁm de agilizar as autorizações de supressão de vegetação para
abertura de roças;
> Proposição de um novo modelo de procedimento para as autorizações de supressão de vegetação com ﬁns de
roça tradicional, mais adequado à realidade dos territórios quilombolas, que seja menos demorado e atenda ao
calendário agrícola dos quilombolas;
> Fomento ao Grupo de Trabalho (GT) da roça para contribuir na construção de estratégias para melhorar o acesso
às políticas públicas;
> Combate ao racismo ambiental praticado contra os quilombolas em função de suas práticas tradicionais por meio
de denúncia aos órgãos internacionais;
> Visibilidade ao sistema agrícola para acessar recursos nacionais e internacionais;
> Fomento à participação dos quilombolas nos programas e políticas institucionais de comercialização de produtos
(PAA E PNAE) e buscar apoio para manutenção dessas políticas em constante ameaça;
> Diagnóstico detalhado (pelos pesquisadores locais quilombolas) dos impactos do clima sobre o Sistema Agrícola
Tradicional Quilombola;
> Promoção de debates com os quilombolas durante as discussões do Paiol de Sementes, levantando suas
observações empíricas sobre os impactos das mudanças do clima na agricultura;
> Promover aproximação junto aos órgãos internacionais de fomento aos sistemas agrícolas tradicionais como a FAO.

CONCLUSÃO
Por constituir um sistema de conhecimentos e práticas tradicionais que são referências culturais vivenciadas e atualizadas
pelas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira desde o período colonial; por se tratar da experiência acumulada de
gerações aplicada à produção agrícola e aos demais domínios da vida social, garantindo a diversidade biológica na região e
a segurança alimentar dessas comunidades; por sua relevância nacional na medida em que integra a memória, a identidade
e a formação da sociedade brasileira; e, por tudo mais que está demonstrado neste processo, somos favoráveis à inscrição,
no Livro de Registro dos Saberes, do Sistema Agrícola Tradicional das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira/SP
como Patrimônio Cultural do Brasil.
É o Parecer que submetemos à instância superior.
16 de abril de 2018
Juliana de Souza Silva
Técnica
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

A

solicitação do Registro do Sistema Agrícola Tradicional das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira como Bem
cultural que integra o Patrimônio Imaterial brasileiro foi encaminhada ao Diretor do Departamento de Patrimônio
Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) pelas Associações Quilombolas do Vale

Foto da esquerda:
Felipe Leal/ISA, 2010.

do Ribeira em parceria com o Instituto Socioambiental (ISA), em 12 de fevereiro de 2016. O pedido foi protocolado
junto com cartas de anuência de 19 associações quilombolas respaldando a solicitação; texto contendo os resultados
do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) e informações preliminares sobre o Sistema Agrícola Quilombola;
publicação denominada Inventário Cultural de Quilombos do Vale do Ribeira; e DVD intitulado Inventário Cultural dos
Quilombos do Ribeira.
O INRC foi realizado entre 2009 e 2012 conforme acordo de cooperação técnica entre ISA e Iphan. Recebeu Parecer
favorável da consultora Unesco/Iphan/SP Rosiane Nunes e da Superintendente do Iphan em São Paulo, Anna Beatriz Ayroza
Galvão. Em 1o de agosto de 2014, abriu-se o Processo Administrativo 01450.004794/2014-59, e foram solicitadas ao

Instituto Socioambiental algumas adequações na documentação enviada, conforme ofício 276/14 – GAB/DPI/Iphan, da
Diretora Substituta do DPI, Mônia Silvestrin. Os documentos solicitados foram enviados pelo ISA em 12 de fevereiro de
2016, passando a compor o processo, a saber: documento de identificação do proponente; estatuto atualizado do ISA;
atas de eleição e posse do Conselho Diretor e Secretaria Executiva do instituto; instrumento de nomeação e constituição
do Procurador, o Secretário Executivo Sr. André Junqueira Ayres Villas-Bôas; e as cartas originais de anuência das 19
associações quilombolas ao respectivo pedido de registro.
Peça fundamental na instrução do processo, a Nota Técnica no 16/2016 destaca aspectos relevantes do Sistema Agrícola
Quilombola, principalmente os conhecimentos ligados ao cultivo e à manutenção das sementes crioulas; ao processamento
dos produtos da roça; à cultura material associada, às diversas modalidades de trabalhos coletivos, bailes e danças; à relação
entre a roça e a religiosidade e a apropriação do território; e à transmissão desse conhecimento por meio da experiência
e de narrativas orais, que atualizam o repertório de saberes e histórias do lugar para as próximas gerações. A referida NT
destaca ainda um aspecto extremamente relevante do INRC, qual seja o processo participativo envolvendo as comunidades
quilombolas enquanto agentes culturais locais na realização do inventário.
Embasado nessa nota técnica, o processo foi encaminhado à Câmara do Patrimônio Imaterial que, em sua 29a reunião, em
14 de abril de 2016, deliberou pela pertinência do pedido de Registro, recomendando a investigação, na Instrução técnica,
da relação entre as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira e o centro histórico de Iguape, e um aprofundamento das
relações entre as práticas agrícolas tradicionais e a legislação e as políticas públicas em outras esferas. O Dossiê resultante
desse trabalho foi protocolado na Superintendência do Iphan/SP no dia 26 de outubro de 2017. Conforme o Parecer Técnico
no 3/2018/Cotec-Iphan-SP/Iphan-SP, emitido em 3 de janeiro de 2018, os documentos entregues e que subsidiam a solicitação
de Registro do Sistema Agrícola de Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira estão de acordo com a Resolução no 1, de 3
de agosto de 2006, e, portanto, foram considerados adequados para instruir o processo ora em análise.

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE DA INSCRIÇÃO DO SISTEMA AGRÍCOLA TRADICIONAL
NO ÂMBITO DO IPHAN
Tive a honra de participar, em pequena medida, da confecção do Dossiê do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro. A
solicitação que esse Dossiê instruía, relatada na ocasião pelo Professor Roque de Barros Laraia, foi aprovada em novembro
de 2010 por este Conselho. Essa foi uma decisão pioneira e da maior importância, a inscrição de um Sistema Agrícola
Tradicional como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A Dra. Juliana Santilli, prematuramente falecida, havia mostrado
em termos inequívocos, no Dossiê, a consonância entre a Decisão do Iphan com o ordenamento constitucional e os diversos
tratados internacionais ratificados pelo Brasil:
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A Constituição brasileira protege a biodiversidade e a diversidade sociocultural em vários de seus dispositivos
(especialmente no artigo 225, parágrafo 1o, II, artigo 216). A preservação da diversidade e da integridade do
patrimônio genético brasileiro é expressamente determinada pelo texto constitucional, assim como a salvaguarda
do Patrimônio Cultural brasileiro, que inclui a diversidade de sistemas e variedades agrícolas, práticas, saberes e
inovações desenvolvidos pelos agricultores.
A Constituição brasileira é fortemente influenciada pelos paradigmas do multiculturalismo e da plurietnicidade,
que se expressam no reconhecimento de direitos culturais e territoriais aos povos indígenas e quilombolas (artigo
231 e 68 do ADCT), e consagra princípios como o do desenvolvimento sustentável, da participação social na
gestão ambiental e da conservação e utilização sustentável da biodiversidade (silvestre e cultivada). Além disso,
o Brasil já ratificou vários instrumentos jurídicos internacionais que tutelam diversidade biológica e cultural, de
que são exemplos a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a Convenção 169 sobre Povos Indígenas Tribais em
Países Independentes da OIT, a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais
e a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (além do próprio Decreto 3.551/2000).
Mais recentemente, o Brasil ratificou o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação
e Agricultura... A conservação dos recursos fitogenéticos in situ e on farm (no campo, pelos agricultores) é
uma obrigação dos países signatários expressamente prevista pelo referido tratado (artigo 5.1.c). O tratado
determina que os países devem promover e apoiar os agricultores e comunidades locais nos esforços de manejo e
conservação on farm de seus recursos fitogenéticos. Reconhece ainda o papel dos agricultores e das comunidades
locais na conservação da agrobiodiversidade e obriga os países a adotar ações, políticas e programas de apoio à
conservação on farm.1
Foi, portanto, uma sábia e inovadora decisão que veio reforçar a importância do Iphan na proteção que confere à diversidade
cultural do Brasil.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉRITO
As comunidades quilombolas das quais trata o processo estão situadas no Vale do Ribeira, região delimitada pela bacia
hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape, situada no sudeste do Estado de São Paulo e no leste do Estado do Paraná. Essa
região caracteriza-se por abrigar os últimos grandes remanescentes do mui dilapidado bioma Mata Atlântica e foi declarada,
em 1999, Patrimônio Natural da Humanidade. Sua alta diversidade biológica convive com povos indígenas e comunidades
tradicionais ribeirinhas, quilombolas e caiçaras. Dada a sua importância biológica, o vale também abriga diversas unidades
de conservação de categorias diversas, muitas delas sobrepostas aos territórios originais destes povos, gerando conflitos no
uso e gestão da terra e dos recursos naturais.

Foto da esquerda:
Anna Maria Andrade/
ISA, 2011.

O sistema agrícola tradicional considerado neste pedido de registro abrange 19 comunidades quilombolas situadas em
seis municípios do Vale do Ribeira: Morro Seco (Iguape); Mandira (Cananeia); Abobral Margem-Esquerda (Eldorado);
Poça (Eldorado e Jacupiranga); Pedro Cubas (Eldorado); Pedra Cubas de Cima (Eldorado); Sapatu (Eldorado); André Lopes
(Eldorado); Ivaporunduva (Eldorado); Galvão (Eldorado); São Pedro (Eldorado); Nhunguara (Eldorado e Iporanga); Piririca
(Iporanga); Mana Rosa (Iporanga); Pilões (Iporanga); Bombas (Iporanga); Praia Grande (Iporanga); Porto Velho (Iporanga);
e Cangume (Itaóca).
Trata-se, como vimos acima, da segunda solicitação de Registro de Sistema Agrícola Tradicional (SAT) recebida pelo Iphan,
tendo sido precedida pelo Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, aprovado por este Conselho em novembro de 2010.
Uma das inovações então introduzidas foi a de colocar em realce não os produtos, por mais importantes que fossem – no
caso do Rio Negro, a extraordinária agrobiodiversidade observada – mas o próprio processo que conduzia a eles. Esse
processo repousa em múltiplas dimensões solidárias entre si. Valores, conhecimentos de toda a sorte sobre a floresta e o
clima, calendários e técnicas agrícolas e culinárias, cultura material, direito costumeiro, formas de sociabilidade, formas de
transmissão de saberes, religiosidade, festejos, são algumas dessas dimensões, justificando o uso do termo “sistema” e

1. Emperaire Laure (org.), 2010. Dossiê de Registro do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, ACIMRN/Iphan/IRD/Unicamp-CNPq, Brasília, 235, p. 21.
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configurando o que, na venerável antropologia de Mauss Durkheim, se convencionou chamar de “fato social total”. Abriuse, portanto, caminho para o protagonismo do Iphan no reconhecimento dos ricos complexos culturais ligados às atividades
agrícolas de povos indígenas e comunidades tradicionais brasileiras, em seus diversos biomas, dando visibilidade a esses
importantes sistemas socioecológicos que vêm sendo ameaçados por problemas fundiários, pela imposição do modelo
agrícola pós-Revolução Verde e pela integração crescente dessas populações ao mercado.
No caso quilombola em análise, o SAT abarca os saberes, os padrões de ocupação do território, a agrobiodiversidade, a rede
de sociabilidade que organiza as modalidades coletivas de trabalho e inclui relações de vizinhança, compadrio e parentesco,
a cultura material associada às práticas agrícolas, a organização do tempo, os circuitos de trocas e comercialização, e as
relações políticas estabelecidas com outros atores no processo de legitimação de seu território e de seus direitos históricos.
Esta teia de saberes, conhecimentos e significados simbólicos demonstra o estruturante e patrimonial da roça quilombola
como bem cultural.
A demanda pela salvaguarda do Patrimônio Imaterial do Iphan insere-se numa estratégia de resistência das comunidades,
que, não obstante a segurança constitucional que lhes foi conferida em 1988, sofrem com a morosidade do processo de
titulação das terras. Vale lembrar que, conforme consta do Parecer Técnico número 3/2018/Cotec-Iphan-SP/Iphan-SP de 3
de janeiro de 2018,

446

a maioria dos quilombos no Vale do Ribeira ainda não recebeu a titulação das terras (emitida pelo Incra) e alguns
sequer foram ainda reconhecidos (pela Fundação Cultural Palmares)... [Ora] a continuidade do sistema agrícola
tradicional depende, primeiramente, da defesa de seu território de ocorrência, sem o qual não se pode garantir a
reprodução física e cultural das comunidade.

Foto: Frederico Viegas/
ISA, 2015.

No entanto, o Dossiê de Registro encaminhado ao Iphan e as peças que instruem o processo são ricas na descrição histórica
da constituição e do enraizamento geográfico das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira e do SAT, bem como de
sua centralidade para a constituição da identidade quilombola.
Outras ameaças ao SAT estão bem descritas no primoroso Parecer Técnico número 3 de 3 de janeiro de 2018, acima
mencionado: invasões implantando monoculturas e uso de agrotóxicos somam-se a projetos de pequenas centrais elétricas
e a numerosíssimos pedidos, licenças e concessões de mineração que impactam áreas de 16 terras de quilombos.
O reconhecimento pelo Iphan do Sistema Agrícola Tradicional das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira é, portanto,
essencial para a defesa de um patrimônio imaterial em situação de vulnerabilidade. Ele deveria também permitir não só
a conservação e a valorização de práticas, saberes e modos de fazer como ajudaria a fazer reconhecer os conhecimentos
agrícolas dos quilombolas e a importância de o poder público respeitar os calendários agrícolas de cada área. Atualmente,
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as autorizações de abrir roças chegam com atrasos tais que inviabilizam frequentemente a abertura das roças e, portanto,
o sustento das famílias e a continuidade do Sistema Tradicional.
Dessa forma, endosso os oito eixos do sistema agrícola tradicional elencados pelo Dossiê, a saber:
a)

A roça de coivara itinerante;

b)

A agrobiodiversidade e o calendário agrícola;

c)

Os arranjos produtivos locais;

d)

A cultura material;

e)

O processamento dos alimentos e usos culinários;

f)

Os contextos sociais de consumo – as celebrações religiosas e os bailes de mutirão;

g)

As formas de transmissão do saber;

h)

Os circuitos de comercialização e mercado.

Considerando os desafios existentes para a manutenção do SAT quilombola no Vale do Ribeira, assim se manifesta o Parecer
Técnico no 3/2018/Cotec-Iphan-SP/Iphan-SP:
Nesse sentido, o Dossiê apresenta alguns dos problemas que as comunidades vêm encontrando para acessar a terra
e os recursos naturais e, portanto, continuar fazendo a roça e práticas culturais associadas, tais como: a insegurança
territorial causada pela falta de conclusão de alguns processos de regularização fundiária; o desânimo gerado pelas
restrições do licenciamento ambiental para a prática da roça de coivara; o preconceito difundido por agentes e
instituições externos às comunidades contra os conhecimentos tradicionais e a identidade cultural quilombola; o
impacto negativo de pastagens, da monocultura e da mineração; a perda de sementes crioulas; o êxodo dos jovens,
entre vários outros.
Corroboro as considerações do Parecer acima mencionado e saliento a importância da proposta para o plano da salvaguarda
do SAT das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira apontado pelo Dossiê, em particular suas quatro linhas de ação:
a)

Eixo 1: Cultivo, Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar, visando à valorização das técnicas agrícolas tradicionais
junto às famílias quilombolas;

b)

Eixo 2: Comercialização e Renda, visando à valorização e à proteção da floresta com a estruturação das cadeias de
comercialização dos produtos do sistema agrícola;

c)

Eixo 3: Educação e Transmissão do conhecimento, visando à ampliação da abordagem de conteúdos do sistema
agrícola tradicional entre os jovens quilombolas e nas Instituições de ensino formal;

d)

Eixo 4: Legislação e Políticas Públicas, visando à adequação da legislação ambiental e ao acesso às políticas públicas
e tratados internacionais voltados ao fortalecimento e ao fomento às práticas agrícolas tradicionais.

Gostaria, em particular, de ressaltar dois aspectos que considero singulares neste processo.

A estreita ligação da roça com a paisagem florestal e, portanto, de sua formação e sua conservação
Embora ainda não tenham sido encontradas evidências do aumento de biodiversidade florestal resultante do manejo agrícola
quilombola, não há dúvida de que a paisagem florestal resultante do SAT se aproxima do conceito híbrido de florestas
culturais proposto inicialmente pelo Antropólogo William Balée para a Amazônia (ADAMS, 1994),2 um dos fundadores
da Ecologia Histórica. Para a Ecologia Histórica, a paisagem preserva na sua materialidade evidências resultantes das

Foto da esquerda:
Felipe Leal/ISA, 2010.

2. ADAMS, C. “As florestas virgens manejadas”. Bol. Museu para Emilio Goeldi, v. 10, n. 1, p. 3-20, 1994.
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atividades humanas e das decisões do passado, que por sua vez refletem sistemas de representações e significados mentais
provenientes das experiências individuais e sociais dos quilombolas. A paisagem é, portanto, resultado do comportamento
e da agência humanos, sendo a coivara parte da história de formação da paisagem (MUNARI, 2010):3
Os conhecimentos tradicionais das comunidades quilombolas alinhavam as questões da territorialidade e da
conservação da agrobiodiversidade, sendo a roça de coivara itinerante uma importante estratégia de construção
da paisagem florestal do Vale do Ribeira. Tal como argumentado nos artigos científicos que constituem a segunda
parte do Dossiê, a abundância de áreas florestadas destinadas a repouso agrícola, redutos de caça, extrativismo e
proteção de recursos hídricos se deve à adoção do modelo de coivara itinerante...
a) A roça de coivara itinerante: sendo eixo central do sistema agrícola quilombola, a roça é cultivada em áreas
demarcadas na floresta, onde se derruba e queima a vegetação de modo controlado, passando ao cultivo de arroz,
milho, mandioca, cana, feijão, batata-doce etc. Essas áreas, após um período de 3 a 5 anos de cultivo, são deixadas
em pousio por período mais longo com o fim de regeneração e retomada da produtividade do solo. O revezamento
das áreas de cultivo definiu o padrão de ocupação que configurou os territórios quilombolas no Vale do Ribeira
(Parecer Técnico no 3/2018/Cotec-Iphan-SP/Iphan-SP).

3. MUNARI, L. “Memória social e ecologia histórica: a agricultura de coivara das populações quilombolas do Vale do Ribeira e sua relação com a formação da
Mata Atlântica local”. Dissertação de Mestrado. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 2010.
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Ao conferir uma natureza histórica e cultural ao conceito puramente biológico de floresta, o conceito de floresta cultural
permite que pontes sejam criadas entre o bem cultural e o bem natural a serem conservados no Vale do Ribeira, que podem
contribuir para o plano de salvaguarda do SAT das Comunidades Quilombolas, em particular para o Eixo 4 Parecer Técnico
no 3/2018/Cotec-Iphan-SP/Iphan-SP).
A participação das próprias associações quilombolas no processo do pedido de Registro do SAT
A participação ativa dos agentes quilombolas na realização do inventário e na construção do objeto de Registro ora em
análise alinha-se com as diretrizes da Convenção no 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) sobre povos
indígenas e tribais, que reconhece as aspirações de povos indígenas e tradicionais em assumir o controle de suas próprias
instituições e formas de vida e de seu desenvolvimento econômico, bem como de manter e fortalecer suas identidades,
línguas e religiões. Em particular, a Convenção dedica especial atenção à relação destes povos com seus territórios,
principalmente a seus aspectos coletivos.
O pedido de Registro do Sistema Agrícola das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira foi consequência da
avaliação afeita pelas próprias associações quilombolas ao final do inventário, que entenderam que o reconhecimento,
pelo Iphan, do modo de fazer roça e dos bens culturais a ele associados seria um desdobramento daquele trabalho
no sentido de fomentar a valorização e a proteção dos bens culturais quilombolas. A contribuição dos agentes
culturais quilombolas nessa avaliação foi fundamental, pela apropriação que fizeram do processo de identificação
das referências culturais e pela consequente mediação junto às comunidades.
Tal como destacado no Dossiê e no Parecer da Superintendência do Iphan em São Paulo, as comunidades quilombolas
construíram o objeto de Registro após um processo de amadurecimento da reflexão sobre o seu Patrimônio Cultural,
escolhendo o sistema agrícola por sua importância estrutural (Parecer Técnico no 3/2018/Cotec-Iphan-SP/Iphan-SP).
Ao destacar, em seu artigo 4o, que: “1. Medidas especiais necessárias deverão ser adotadas para salvaguardar as pessoas,
instituições, bens, trabalho, culturas e meio ambiente desses povos”, a Convenção dá suporte ao Eixo 4 do plano de ação
de salvaguarda do SAT quilombola sugerido no Parecer conclusivo, chamando o Governo do Estado de São Paulo a sua
responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática para
proteger seus direitos e garantir respeito à sua integridade (Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais).
Cabe, por fim, mencionar o recente Prêmio BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), de cuja
comissão julgadora fizeram parte também o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), além da FAO e do Sead. O prêmio foi conferido em 18 de junho de 2018,
em terceiro lugar, ao sistema agrícola tradicional das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, um dos cinco sistemas
agrícolas que o receberam por valorizar boas práticas de salvaguarda e conservação da agrobiodiversidade. A boa prática
de salvaguarda premiada nesse caso foi a Feira de Troca de Sementes e Mudas das comunidades quilombolas do Vale do
Ribeira que, em 2018, completou 11 anos, mostrando que ações de salvaguarda vêm sendo praticadas há pelo menos uma
década pelos quilombolas.

CONCLUSÕES
Face ao exposto no presente Parecer e endossando os demais Pareceres constantes no processo, meu Parecer é inteiramente
favorável à inscrição da Solicitação de Registro do Sistema Agrícola Tradicional das Comunidades Quilombolas do Vale do
Ribeira como bem cultural que integra o Patrimônio Imaterial Brasileiro.4

São Paulo, 10 de setembro de 2018
Maria Manuela Ligeti Carneiro da Cunha
Conselheira

4. Desejo aqui registrar meus agradecimentos à Professora Dra. Cristina Adams (EACH-USP), que me ajudou a formular este Parecer.
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MARABAIXO

PARECER TÉCNICO

E

ste Parecer conclusivo diz respeito à análise do resultado da Instrução técnica do Processo no 01450.009858/2016-70,
relativo à solicitação de Registro do Marabaixo como Patrimônio Cultural do Brasil, aberto neste Departamento de
Patrimônio Imaterial (DPI) em 26 de setembro de 2016.

A solicitação de reconhecimento foi apresentada pela Superintendência do Iphan no Amapá, a partir do diálogo com
a comunidade do Marabaixo, e enviado à Presidência do Iphan em 15 de junho de 2016, junto com as declarações de
anuência compostas pelas assinaturas de 294 praticantes.
Constam no processo os seguintes materiais e documentos:
> Memorando no 19/2016-GAB/SE-AP/Iphan encaminha o pedido de Registro;
> Nota Técnica no 16-DIVTEC/Iphan/AP, com análise da pertinência do pedido feito pela Divisão Técnica do Iphan
no Amapá;
> Relatório das atividades de articulação e mobilização de detentores do Marabaixo (2014-2016);
> Texto “Marabaixo: história e elementos formadores do povo amapaense”, produzido coletivamente pelo Comitê
Gestor do Marabaixo para acompanhar a solicitação de Registro;
> Relatórios de atividades das Reuniões do Comitê Gestor do Marabaixo;
> Declarações de anuência com 294 assinaturas de marabaixeiros;
> Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) do Marabaixo;
> Videodocumentário Marabaixo do Amapá;
> Conjunto fotográfico produzido pelo INRC do Marabaixo;
> Termos de autorização de uso de som, imagem e informações do material produzido pelo INRC do Marabaixo;
> Moção de Apoio do Senado Federal ao reconhecimento do Marabaixo como Patrimônio Cultural do Brasil, datado
de 25 de fevereiro de 2016;
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> Ofício no 015/2016-GSRROD do Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues, que solicita informações sobre o
processo de Registro do Marabaixo;
> Nota Técnica no 08/2017 da Coordenação de Registro do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) sobre a
pertinência do pedido de Registro do Marabaixo;

Foto da esquerda:
Eduardo Costa, 2013.
Foto acima:
Pedro Gontijo, 2013.

> Memória Resumida da 32a Reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial, ocorrida a 26 de abril de 2017, que
analisa o pedido de Registro do Marabaixo;
> Dossiê do Marabaixo.
Diante da documentação arrolada, consideramos que o conhecimento sobre o Marabaixo encontra-se bem descrito no
Processo, atendendo aos requisitos formais para a análise da solicitação de Registro como Bem Cultural de Natureza
Imaterial, 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.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE INSTRUÇÃO PARA O REGISTRO
A vontade de reconhecimento do Marabaixo como Patrimônio Imaterial brasileiro pelo Iphan remonta ao ano de 2008 e
antecede o pedido de Registro ora analisado. Naquela ocasião, o Deputado Estadual Roberto Góes e o Deputado Federal,
pelo Estado do Amapá, Evandro Milhomen, encaminharam Indicações Parlamentares ao Ministério da Cultura para o
Registro da “Prática afroreligiosa do Marabaixo” e do “Ritual do Marabaixo” (Processos Minc 01400.008643/2008-17 e
01400.002840/2008-22, respectivamente). Entretanto, tais pedidos não provocaram a instauração de processo de Registro,
uma vez que, pelo art. 2o do Decreto 3.551/2000, somente são partes legítimas para tal solicitação o Ministro da Cultura,
instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, secretários dos governos municipais, estaduais ou distritais e associações
e sociedades civis.
No ano seguinte, uma terceira solicitação de Registro do Marabaixo foi encaminhada ao Iphan, dessa vez por uma entidade
do Rio de Janeiro denominada Instituto Cultura Brasileira, incluindo em sua demanda outra expressiva manifestação cultural
amapaense, o Batuque (Processo no 01450.016845/2009-28). Tal pedido, mesmo que apresentado por uma “associação
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ou sociedade civil” e tenha sido acompanhado de informações básicas sobre o bem, não continha a anuência dos grupos
praticantes do Marabaixo, elemento central para a instauração do processo de Registro de um bem cultural e um dos
princípios da política federal de Patrimônio Imaterial. Em seguida, após inúmeras tentativas sem que a Superintendência
do Iphan conseguisse contato com a entidade proponente para verificar o interesse na continuidade do processo, esta não
demonstrou representar a comunidade detentora, estando distante e não possuindo vínculos com ela, não conseguindo,
dessa forma, assumir a posição de mediadora entre os praticantes e o Iphan. Diante da ausência de mobilização e anuência
da comunidade quanto ao pedido de Registro, este foi analisado pela Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial em sua 18a
reunião realizada em março de 2011 e o processo, arquivado.
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A partir desses pedidos de reconhecimento do Marabaixo, e por considerar a manifestação cultural representativa e uma
referência cultural importante para o Estado do Amapá, a Superintendência do Iphan no Amapá passou a estabelecer
contato com os atores locais envolvidos com a prática do bem cultural, apresentando as ferramentas de pesquisa e
promoção do Patrimônio Cultural desenvolvidas pelo Iphan, a fim de verificar o interesse dos detentores para o registro desta
manifestação cultural amapaense. Em seguida à aproximação e à sondagem da comunidade, a Superintendência, junto com
os esforços empreendidos pela Coordenação-geral de Identificação e Registro do Departamento do Patrimônio Imaterial
(DPI), contratou a empresa Estilo Nacional, sediada em Belo Horizonte, para realizar o Inventário Nacional de Referências
Culturais do Marabaixo, com o objetivo de identificar e delimitar o bem cultural. A pesquisa foi desenvolvida de fevereiro de
2013 a março de 2014 e inventariou 14 grupos praticantes, indicando a existência de mais 27 comunidades onde se pratica
o Marabaixo, em sua maioria localizadas no Município de Macapá. A produção de conhecimento promovida por esta etapa
do Inventário está consonante com as diretrizes do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), contendo vasto
material, como fotografias, entrevistas, registro fotográfico das festas, fichas de identificação de Celebrações, Edificações,
Formas de Expressão, Lugares, Ofícios e Modos de Fazer, bem como um videodocumentário sobre a manifestação cultural.
Concluída a pesquisa, a Superintendência do Iphan no Amapá iniciou um processo de mobilização junto aos grupos
de Marabaixo inventariados com o objetivo de socializar os conhecimentos produzidos pelo INRC, apresentar a Política
Nacional de Patrimônio Imaterial e esclarecer os procedimentos necessários quanto ao instrumento do Registro. Após essas
reuniões, que ocorreram entre o início de 2014 e 2016, foi constituído um Comitê Gestor formado por representantes de
algumas das 12 associações visitadas, onde se deu inicialmente o levantamento das demandas e dificuldades encontradas
para a reprodução da manifestação cultural. Este Comitê Gestor foi formado pela Associação Cultural Berço do Marabaixo,
Associação Cultural Marabaixo do Laguinho, Associação Cultural Marabaixo do Pavão, Associação Cultural Raimundo
Ladislau, Associação Cultural Raízes do Bolão, Associação Cultural Raízes da Favela, Associação Cultural Zeca e Bibi da Costa,
pelos Quilombo de Ilha Redonda, União Folclórica de Campina Grande, Grupo Folclórico Herdeiros do Marabaixo, estes
grupos todos do Município de Macapá, e ainda a UDNSC de Santana, e a Associação Cultural São Tomé, da comunidade
de Carvão e Grupo Irmandade de São Benedito, do Município de Mazagão.
Por consenso, pactuou-se que esta instância teria o caráter participativo, propositivo e deliberativo, tendo como objetivos
principais a articulação com as demais comunidades apontadas como locais de ocorrência do bem cultural, a proposição de
estratégias de preservação e a elaboração de ações ao Plano de Salvaguarda do Marabaixo.
No âmbito do Comitê, também foi discutido sobre a representatividade de apenas um dos grupos de Marabaixo ser o
proponente formal do pedido, e chegou-se à conclusão de que a própria Superintendência do Iphan encaminharia a
solicitação, pois já atuava como a mediadora do propósito de reconhecimento. Dessa forma, através de uma oficina seus
integrantes construíram coletivamente o texto para o pedido de Registro, que se intitula Marabaixo: história e elementos
formadores do povo amapaense, e traz uma caracterização do bem cultural, de suas origens e de problemáticas locais,
como a manifestação ocorre, e a importância de seu reconhecimento através da política de patrimônio cultural (fls. 36-38).
Entregue o pedido ao Iphan, a Coordenação de Registro do DPI emitiu Nota Técnica considerando que o INRC contém as
informações básicas sobre o bem cultural necessárias à Instrução técnica do Processo administrativo. Não obstante, sugeriu
que o Iphan no Amapá, junto à comunidade e ao DPI, avaliasse a necessidade de complementação da identificação com
algumas questões apontadas desde o inventário, mesmo que fossem promovidas após o Registro, no contexto das ações
de apoio e fomento, como estudos de etnomusicologia e coreografia do Marabaixo, aprofundamento da pesquisa histórica
que analise os processos de transformação da manifestação ao longo do tempo, a ampliação da identificação de grupos
praticantes do interior do Estado do Amapá e a comparação entre o Marabaixo e o Batuque.
Recomendou também refazer o Dossiê produzido pelo inventário, uma vez que este não seguiu os critérios editoriais
estabelecidos pelo Iphan.
Na sua 32a reunião realizada em 26 de abril de 2017, a Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial considerou pertinente o
pedido de Registro e sugeriu que se prosseguisse o andamento do processo à luz das questões trazidas pela Coordenação
de Registro.
Assim, em complemento ao recomendado pela Coordenação de Registro e referendado pela Câmara do Patrimônio
Imaterial, o DPI supervisionou uma consultoria, via Unesco, para a produção do Dossiê de Registro do Marabaixo, que é
objeto da presente análise.
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SOBRE O BEM CULTURAL

Aonde tu vai, rapaz?
Por esses caminhos sozinho
Vou fazer a minha morada
Lá nos campos do Laguinho
(Ladrão tradicional do Marabaixo)
O Marabaixo é uma manifestação cultural que reúne dança, canto e música, associada ao toque das caixas. Acontece
durante os festejos de devoção aos santos padroeiros e está vinculado ao fazer religioso do catolicismo popular praticado
pelas comunidades negras do Estado do Amapá. É dançado também em outras situações, como nas apresentações em
eventos diversos, nas praças, nas escolas e nas aberturas de cerimônias oficiais.
Na parte musical, o bem cultural é composto pelos ladrões, como são conhecidos os versos cantados. Composições que
expressam os acontecimentos do cotidiano, vivenciados individualmente ou pela comunidade, remetendo aos lugares e
ao tempo de onde foram “roubados”, e que são transformados em música e cantados para todos na roda de Marabaixo.
De acordo com o Dossiê, os ladrões sempre estão relacionados ao dia a dia de quem os compõe, e “a autenticidade e a
simplicidade desses registros poetizados permitem que qualquer pessoa que os ouça tenha a facilidade de compreensão
dos acontecimentos, em especial aqueles marcantes da histórica do Amapá”.
Enquanto os puxadores cantam o ladrão no centro da roda, colocando os versos, os outros participantes, ouvintes e
convidados entoam o refrão. E, dessa roda, gera-se a força musical que reúne e conclama a todos os visitantes a participar
da manifestação.
A música do Marabaixo também é feita com os tambores chamados de caixas, que fornecem a melodia e o ritmo dos ladrões.
As caixas são cilíndricas, cobertas por duas peles nas extremidades, esticadas por aros flexíveis, e produzidas em geral com
madeira nobre. Mas, recentemente, em função da dificuldade de obtenção das madeiras, têm sido confeccionadas com
metal e madeira de reciclagem. O instrumento, que possui cores, signos e desenhos variados que podem estar de acordo
com a santidade homenageada e suas bandeiras, é ajustado ao corpo do tocador com o auxílio de uma faixa afixada à
Caixa, ficando à sua cintura. Quanto ao toque do Marabaixo, segundo o Dossiê, “os detentores reconhecem a existência
de um padrão, mas também há diferentes maneiras de realizar o toque a partir da livre criatividade de cada comunidade
praticante, podendo o toque variar entre ritmos lentos e efusivos”. À caixa de Marabaixo atribui-se um significado que pode
ser visto materializado em contextos diversos, enquanto signo da identidade amapaense, sobretudo negra amapaense.
O outro elemento desta manifestação cultural, a dança, acompanha o toque das caixas e pode seguir uma melodia
cadenciada em que os pés saem pouco do chão e os quadris também se movimentam mais lentamente, como apreciam
as dançadeiras mais velhas, ou pode seguir ritmos mais agitados, com pequenos saltos ou criações coreográficas. A dança
com os pés arrastando-se, segundo os detentores, representa os antepassados escravizados com as correntes nos pés.
Seguindo os tocadores, os cantadores e as cantadeiras, o Marabaixo é dançado em círculo, com o corpo das dançantes
movimentando-se para frente, para trás e para os lados e em giros ao redor do próprio corpo, rodando as longas saias
floridas. Chama a atenção a composição da indumentária das mulheres, com a saia rodada e estampada em motivos florais,
uma profusão de acessórios, pulseiras e colares, e um ramalhete de flores preso à cabeça.
O espaço principal para a ocorrência do bem cultural são os barracões, salões que em geral são edificações abertas, sem
paredes, demonstrando a sua natureza convidativa, inclusiva, e que se localizam em torno das casas das famílias, ou, como
é comum nas localidades rurais, integram o espaço compartilhado como centro comunitário. De acordo com o Dossiê,
os elementos que delimitam a transformação de um lugar comum em espaço para o Marabaixo são: os altares,
os mastros e a decoração de teto. O altar testemunha que o Marabaixo é realizado sob o signo do sagrado.
Ele diz respeito a uma sacralidade doméstica que herda os santos de família e assume o compromisso de os
seguir louvando.
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Em tais espaços mantidos pelos grupos e onde há sempre uma grande cozinha, para manterem-se no ritual que atravessa
a noite, durante as festas são servidos fartos caldos de carne e legumes e a tradicional gengibirra, uma bebida feita à base
de gengibre, água, açúcar e cachaça, servida à vontade aos participantes.
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A partir dos elementos que aqui descrevemos brevemente e que compõem o bem cultural, podemos compreendê-lo
enquanto um conjunto de práticas que rememoram as ancestralidades africanas e que, em especial, acontece no contexto
do catolicismo popular, uma vez que os componentes da religiosidade católica estão presentes a todo momento na
manifestação cultural, por exemplo, nos textos dos ladrões que evocam as santidades de devoção, e que são exaltados
pelas comunidades e os grupos de detentores. O Marabaixo está associado, assim, às festividades católicas em louvor ao
Divino Espírito Santo, à Santíssima Trindade, e a diversos santos de devoção. Nas comunidades rurais do Amapá, é dançado
nas festas dos santos padroeiros, oferecidas quando um devoto alcança uma “graça”. Nesse contexto, segundo o Dossiê,
“parece existir uma relação de complementaridade entre o Marabaixo e os elementos do catolicismo popular, uma vez
que ambos dependem um do outro para juntos outorgar o sentido das festividades oferecidas às santidades de devoção”.
Outros dos bens culturais associados ao Marabaixo, dessa forma, são as celebrações religiosas, que em Macapá, reúnem
uma série de rituais como as ladainhas e as missas, o corte, o cortejo e o levantamento do mastro, que ocorrem no período
pascal e são denominados Ciclo do Marabaixo.
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Como lugares de ocorrência do bem cultural, a pesquisa realizada identificou algumas áreas urbanas e rurais das cidades de
Macapá e Mazagão. Em Macapá, especialmente os bairros do Laguinho e da Favela, este último, hoje denominado Santa
Rita; o quilombo do Curiaú, também em área urbana de Macapá; e o distrito de Mazagão Velho, na cidade de Mazagão.
Tendo por base o Dossiê, “cada um dos lugares identificados aparece na pesquisa como palcos de acontecimentos
importantes para história social, econômica, política e cultural do Estado do Amapá, e também como lugares que auxiliam
na compreensão do desenvolvimento da expressão cultural do Marabaixo”. O documento compreende também tais
lugares como “territórios do Marabaixo”, uma vez que “além de abrigar a ocorrência de sua prática também remetem aos
primórdios da manifestação”. Entretanto, a ocorrência do bem não se limita a essa região da capital e seu entorno, tendo
o inventário apontado outras comunidades que atualmente o praticam pelo interior do Amapá.
Sobre as ancestralidades africanas e a sua relação com as origens desta prática cultural no Amapá, na memória coletiva
dos detentores, dois momentos da história amapaense marcam a vinda das ascendências africanas para a região: as obras
da Fortaleza de São José, a partir de 1768, que utilizaram mão de obra escrava em sua construção, e a vinda das famílias
portuguesas e seus escravos para a recém-criada Vila Nova Mazagão, na mesma época, e que naqueles tempos setecentistas
da colonização se reuniam para dançar, tocar, cantar e reviver suas lembranças. Entre os detentores, para a origem da
manifestação cultural, é recorrente a narrativa sobre o personagem embarcado em um navio negreiro e que, ao morrer a
bordo, tinha seu corpo lançado ao mar, restando aos negros o canto de hinos de lamento “mar abaixo e mar acima”, dando
assim a origem ao nome Marabaixo.
Somada às narrativas sobre o Marabaixo que remontam a fatos históricos mais distantes no tempo, integra também a
memória coletiva dos detentores um momento político importante da recente história do Amapá, com o desalojamento da
população negra do centro da cidade de Macapá, quando da reforma urbana promovida a partir da criação do Território
Federal do Amapá em 1943. Tal mudança teve como consequência a formação dos bairros do Laguinho e da Favela,
principais redutos do Marabaixo da capital amapaense há pelo menos sete décadas.
Conforme o Dossiê de Registro, os elementos constitutivos que identificam a manifestação, afora as mudanças que
ocorreram com o bem ao longo do tempo, são aqueles que puderam ser apreciados desde meados do século XX, a partir de
quando é possível o acesso a maiores informações sobre o Marabaixo e seus elementos. A própria circulação do bem, antes
mais comum a contextos religiosos, e mais recentemente, presente em ocasiões diversas, com apresentações em eventos
educacionais, culturais e de governo; e também a introdução de jovens nos procedimentos de execução da manifestação,
que até décadas atrás era restrita às pessoas mais velhas, como compor e entoar ladrões e tocar a caixa, contribuíram para
essa disseminação de informações sobre o bem cultural.
Quanto aos significados que os próprios detentores do Marabaixo atribuem ao bem cultural, como apontado, estes o
compreendem não apenas como oferta aos santos de devoção que resguardam a comunidade, mas, sobretudo, como
vínculo que os religa aos seus ancestrais africanos, contribuindo para que se estabeleça o sentido de pertencimento étnico
e de afirmação identitária das comunidades negras no Amapá.
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O OBJETO DE REGISTRO
O processo de Registro refere-se ao reconhecimento do Marabaixo como Patrimônio Cultural do Brasil. O bem cultural
consiste em uma forma de expressão predominante no Estado do Amapá, composta por dança associada à música e ao
toque das caixas e que acontece durante as festas em devoção aos santos católicos.
De acordo com a caracterização apresentada no Dossiê de Registro,
o Marabaixo é uma realização coletiva, uma vez que cada pessoa da comunidade desempenha uma atividade,
seja de dançadeira, tocador de caixa, compositor de ladrão, cantadeiras ou cantadores, fazedores de gengibirra,
fazedores de caldo, ornamentadores dos salões, apanhadores e cortadores de mastro, decoradores e levantadores
de mastro, apanhadores de murta, soltadores de fogos de artifícios, costureiras, enfim, há uma quantidade de
pessoas especializadas e necessárias ao desenvolvimento da manifestação. Evidente que muitas realizam mais de
uma tarefa concomitantemente, mas sempre haverá o envolvimento de um número significativo de pessoas com
talentos para situações específicas, dado que o Marabaixo expressa uma identidade compartilhada coletivamente
por todos os que estão envolvidos em sua produção.
O Marabaixo pode ser considerado o mais significativo e representativo bem cultural da identidade amapaense. A
manifestação e os símbolos pertencentes ao universo do bem, como as imagens das caixas e dos tocadores e dançadeiras,
são presenças vivas na capital e fontes de inspiração da classe artística, sendo vistos representados por meio de suas
produções musicais, literárias e de artes plásticas.
Atualmente, a manifestação possui um reconhecimento pelo poder público local através de um conjunto de normas
dedicadas à sua promoção, a exemplo da inclusão do Ciclo do Marabaixo no calendário oficial de festividades, da data
comemorativa de 16 de junho como o Dia do Marabaixo, e o estabelecimento do bem como Patrimônio Cultural Imaterial
do Estado do Amapá.1

Foto:
Eduardo Costa, 2013.

1. Lei no 0845, de 13 de julho de 2004; Lei no 1.521, de 29 de novembro de 2010 e Lei no 1.263, de 2 de outubro de 2008, respectivamente.
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Mesmo que praticada em contextos religiosos, a manifestação promove a circulação e a
participação de um significativo contingente de pessoas, não necessariamente vinculadas ao
bem cultural. Assim, detentores e visitantes chegam aos barracões para assistir às apresentações,
provar a gengibirra e os caldos de carne ofertados aos participantes, em Macapá e nas demais
comunidades do estado onde o Marabaixo ocorre. Nesse contexto, segundo o Dossiê, também
circulam saberes e práticas relativas à elaboração de cada elemento que constitui a manifestação.
Adultos, jovens e crianças têm a oportunidade de aprender, por meio da observação, os toques
padrões da caixa, a expressão corporal executada durante a dança e a forma de composição e
execução dos ladrões. Essa circulação dos saberes e práticas de produção da manifestação, no
entanto, não se restringe aos contextos das festas, pois em outros momentos são oferecidas por
alguns detentores oficinas de iniciação às técnicas de toques de caixas de Marabaixo e produção
de ladrões, cujo público-alvo costuma ser crianças e jovens. Da mesma forma, alguns outros
grupos, principalmente em Macapá, promovem a divulgação do bem cultural em escolas e outros
espaços públicos, contribuindo para uma melhor compreensão sobre Marabaixo no interior da
sociedade amapaense.
Em meio a essas formas de transmissão tradicional, por meio também das canções os marabaixeiros
vão fixando a história local, de maneira que as rodas de Marabaixo não se restringem às celebrações
religiosas, mas são também ocasiões de afirmação de uma memória coletiva das comunidades que
o praticam.
Se para os mestres e as mestras o Marabaixo é reportado como uma herança africana que
chegou em meados do século XVIII pela transferência da antiga Mazagão do Marrocos para o
Amapá, ou com os escravos trazidos para a construção da Fortaleza de São José de Macapá,
entre os praticantes mais jovens, além dessa ligação ancestral, a manifestação expressa o signo da
identidade amapaense, sobretudo da identidade negra. Nesse sentido, segundo o Dossiê,
considerando a intensificação das atividades dos movimentos sociais visando à efetivação
dos direitos expressos na carta constitucional brasileira, é possível inferir que há mais ou
menos três décadas têm se intensificado as elaborações discursivas a respeito do Marabaixo
enquanto expressão de afirmação identitária.
Durante muito tempo, a presença negra na Região Amazônica foi invisibilizada por uma
historiografia oficial que contribuiu para uma percepção míope sobre a formação social e cultural
da região. De modo que o reconhecimento do Marabaixo, como uma forma de expressão cujos
elementos e narrativas apontam para a presença dos povos africanos na Amazônia, sobretudo no
Amapá, conforme o documento em que vimos nos baseando, contribui para a mudança dessa
perspectiva que diminui a presença negra na região e cujos desdobramentos sociais e políticos,
ao longo dos anos, refletem-se na ausência de políticas públicas efetivas para o atendimento de
demandas das populações afro-amazônicas.
Dessa maneira, consoante o Dossiê, o Registro do Marabaixo como Patrimônio Cultural do Brasil é
relevante por um lado, pelo reconhecimento da presença das ancestralidades africanas na formação
social e cultural do Amapá e da Amazônia como um todo. E, por outro, o instrumento de Registro
representa um mecanismo de apoio à expressão do bem cultural que, apesar da vitalidade, seus
detentores constituem grupo socialmente vulnerável frente aos constantes processos de intolerância
e discriminação às identidades étnicas, neste contexto, também à identidade negra amapaense.
Por fim, e não por último, saindo por um instante do necessário rigor protocolar, rendo aqui o
testemunho deste servidor que, como técnico do Iphan no Amapá, ao se deparar verdadeiramente
com a diversidade cultural brasileira, pôde vivenciar a força dessa manifestação cultural; e,
inebriado ao sabor cítrico da gengibirra, não deixou de se ver arrastado às suas coloridas rodas e
ficar imune à batida da caixa do Marabaixo; e, em meio às festas, ouvir as histórias cantadas que
falam das memórias de um povo.
Foto: Eduardo Costa, 2013.
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Foto:
Eduardo Costa, 2013.

DIRETRIZES PARA MEDIDAS DE SALVAGUARDA
Quanto à continuidade do Marabaixo, de acordo com o Dossiê de Registro, a manifestação cultural não sofre risco de
desaparecimento em virtude de suas intensas produção e circulação a partir de uma expressiva quantidade de festas religiosas
existentes nas diversas comunidades urbanas e localidades rurais de Macapá, Mazagão e seu entorno. Outro elemento a
corroborar esta perspectiva deve-se “à presença de um número significativo de jovens que produzem a manifestação seja
tocando caixas, cantando ou compondo ladrões”.
Entretanto, apesar da vitalidade do bem cultural medida pela intensa participação e pelo comprometimento de seus
detentores, algumas fragilidades apresentam-se, como a capacidade de interferência do financiamento público, que
ocorre pontualmente em datas e em apoio a festividades específicas, desarticulado de ações contínuas e integradas de
reconhecimento e valorização da manifestação cultural e de seus detentores, que não integra às comunidades, mas, como
apontado pelo Dossiê, provoca a disputa e o distanciamento entre elas.
Outra questão mencionada pelos detentores relaciona-se ao desconhecimento da população amapaense sobre o Marabaixo,
situação em que propicia atos de preconceito sobre a manifestação cultural e seus praticantes, como nos ambientes
escolares, apontado pelo Dossiê, “em que acontecem atos de intolerância, desrespeito e total desconhecimento acerca da
diversidade cultural amapaense, notadamente o Marabaixo”.
Ao longo do trabalho de mobilização e articulação de detentores desenvolvido pela Superintendência do Iphan no Amapá
entre os anos de 2014 e 2016, foram elaboradas proposições para a composição das recomendações de salvaguarda da
manifestação. Em reunião realizada em setembro de 2018 com o Comitê Gestor do Marabaixo, tais proposições construídas
a partir daquelas atividades de mobilização foram discutidas, reelaboradas e consolidadas e orientaram-se a partir dos
quatro eixos temáticos de ações para salvaguarda de bens registrados, seguindo o Termo de Referência para a Salvaguarda
de Bens Registrados, aprovado pela Portaria no 299, de 17 de julho de 2015. As proposições também foram pensadas a
partir de uma perspectiva para serem executadas em curto, médio e longo prazos. Para cada uma das ações também foram
previstas instituições que possam atuar e contribuir como parceiros na gestão compartilhada da salvaguarda do Marabaixo.
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O Comitê Gestor elegeu ainda como uma ação prioritária o prosseguimento da identificação e da mobilização das demais
comunidades e dos grupos praticantes do Marabaixo que não foram contemplados nas primeiras atividades de mobilização,
de modo a possibilitar um número maior de detentores e o acesso a informações sobre a política patrimonial, bem como
uma forma de fortalecimento do próprio comitê.
Seguem abaixo as propostas para ações de salvaguarda distribuídas por temas de atividades:
Marabaixo e Educação
> Curso em nível de especialização sobre as referências culturais de matriz africana na formação da identidade
amapaense, voltado especialmente para os professores da rede pública e privada;
> Estudo sobre as diferenças e similaridades entre Marabaixo e Batuque;
> Estudo sobre as diferenças de toques de Marabaixo.
Marabaixo e Difusão e Promoção
> Gravação de mídias sonoras dos grupos e comunidades praticantes de Marabaixo;
> Apoio às atividades de divulgação do bem: minicursos, palestras e apresentações lúdicas que abordem o Marabaixo
e seus elementos históricos.
Marabaixo e Transmissão
> Apoio às atividades de transmissão de saberes: oficinas de composição de ladrões, de dança e de confecção de
caixas de Marabaixo;
> Pesquisa, documentação e publicação das memórias e biografias dos mestres e mestras do Marabaixo.
Marabaixo e Apoio
> Selo de Indicação Geográfica de procedência da gengibirra amapaense;
> Criação do Museu do Marabaixo.

CONCLUSÃO
Por sua relevância nacional, na medida em que traz elementos essenciais para a memória, a identidade e a formação da
sociedade brasileira; por constituir uma forma de expressão que reúne referências culturais vivenciadas e atualizadas pelas
comunidades do Amapá; por ser esta manifestação cultural um elemento fundamental para a construção e a afirmação
da identidade cultural negra brasileira, dados os elementos que agregam e que legitimam suas práticas cotidianas; pelo
profundo enraizamento dessa manifestação cultural no universo recreativo e religioso dos grupos acima referidos; e por
tudo mais que está demonstrado neste processo, somos favoráveis à inscrição do Marabaixo no Livro de Registro das
Formas de Expressão, como Patrimônio Cultural do Brasil.
Este é o Parecer que submeto à consideração superior.

28 de setembro de 2018
Djalma Guimarães Santiago
Coordenador Substituto de Registro
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

INTRODUÇÃO
No dia 10 de setembro próximo passado, portanto há cerca de dois meses, foi-me entregue pelo Iphan a incumbência
de relatar a este Conselho o Processo no 01424.000185/2016-18. Assunto: pedido de Registro do Marabaixo como

Foto da esquerda:
Eduardo Costa, 2013.

Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
O Processo foi encaminhado pela então Superintendente do Iphan no Amapá, Sra. Juliana Morilhas Silvani, na
condição de proponente, à Sra. Presidente do Iphan, Katia Santos Bogéa, em 15 de junho de 2016.1 Ele resulta de
extenso e cuidadoso trabalho de pesquisa sobre essa manifestação cultural. Como nos informa o Dossiê, “[...] as
atividades da Superintendência do Iphan no Amapá direcionadas ao Marabaixo tiveram início no ano de 2013 a partir
da realização do Inventário das Referências Culturais da manifestação” (Dossiê, p. 81).
É com base no farto material histórico e etnográfico produzido pelos técnicos do Iphan ao longo desse processo que
sustento o Parecer que ora submeto a este Conselho.

CONTEÚDO GERAL E TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
O Inventário Nacional de Referências Culturais do Marabaixo foi produzido entre os anos de 2013 e 2014. Até o ano
de 2015, três pedidos de Registro do Marabaixo já haviam sido encaminhados, os quais, não apresentando “devido
embasamento documental”, “não apresentarem a anuência dos detententores” e “não estarem estes últimos entre os
solicitantes”, não puderam ser atendidos. Esse fato, no entanto, despertou a Superintendência para a necessidade de se
realizar pesquisas sobre o Marabaixo, optando-se pela realização do INRC com o propósito de “subsidiar a elaboração de
uma proposta de Registro”, “assim como uma proposta de projeto de salvaguarda” (Nota Técnica 16, p. 6). Além dos
pedidos já encaminhados, era perceptível para os técnicos da Superintendência a relevância do Marabaixo para o cotidiano
de Macapá e para as construções identitárias do Amapá.
Foram identificados 14 grupos e comunidades praticantes do Marabaixo e sua realização em 27 outros lugares. Em outras
palavras, ele envolve um alto número de participantes na área urbana e na área rural de Macapá. Ainda no ano de 2014, a
Superintendência estabeleceu contatos com os grupos de Marabaixeiros, visando a socializar os conhecimentos produzidos
pelo Inventário Nacional de Referências Culturais.
Nesses contatos e reuniões, foi formado um “Comitê Gestor”, com o propósito de levantar as demandas dos chamados
detentores desse bem cultural, assim como as dificuldades enfrentadas para sua reprodução.
Constatou-se também nesses contatos e reuniões a reivindicação, por parte dos Marabaixeiros, do reconhecimento do
Estado sobre essa manifestação cultural.
De todo esse processo, ao longo de alguns anos de trabalho em contato direto com os detentores desse bem cultural,
considerando e ponderando os pontos de vista dos principais interessados, o Inventário conseguiu produzir um notável
conjunto de dados etnográficos e históricos sobre o Marabaixo, dados cuja qualidade situa-se num alto nível profissional.

1. O fato de ser o próprio Iphan o proponente deriva de uma decisão, assumida pelos próprios interessados, de que esta escolha garantiria a equidade de
participação entre eles, isto é, entre os diversos grupos associados ao Marabaixo.
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A PROPOSTA DE REGISTRO DO MARABAIXO
Ao considerarmos a proposta de Registro do Marabaixo, é necessário que esteja claro para cada um de nós a
natureza desse “bem cultural”. No Dossiê elaborado pelo Iphan, podemos ler:
O Marabaixo é uma forma de expressão elaborada pelas comunidades negras do Estado do Amapá, manifestada
especialmente por meio da dança e das cantigas denominadas “ladrão”, espécie de poesia oral musicada a partir
dos toques das caixas, instrumentos de percussão produzidos pelos próprios tocadores” (Dossiê, p. 6).
A Nota Técnica chama igualmente a atenção para o fato de que “[...] o Marabaixo é primeiramente uma dança...”
(Nota Técnica, p. 6).
Certamente cada um de nós já teve oportunidade de apreciar imagens fotográficas e cinematográficas dessa
expressão cultural. Assim, quando pensamos no Marabaixo, as imagens que nos vêm espontaneamente é a de
grupos de homens e mulheres em vestes coloridas e em passos de dança compondo um espetáculo de dança
folclórica.
Ocorre, no entanto, que ao olhar dos próprios detentores deste bem cultural ou ao olhar treinado do etnógrafo
profissional, não se está diante apenas de uma dança, no sentido que usualmente atribuímos a essa categoria,
ou seja, uma forma estética autônoma em relação ao cotidiano social, econômico, político religioso etc. No caso
do Marabaixo, como em muitos outros contextos onde a dança integra de modo marcante os processos rituais, o
Marabaixo não pode ser compreendido fora do contexto local que o envolve. Os gestos e movimentos dos corpos
dos participantes, as sonoridades produzidas, os cantos, os versos, tudo enfim que compõe o núcleo do Marabaixo
simplesmente não existiria sem a teia de relações sociais, familiares, culturais, econômicas, religiosas, políticas que
envolvem aquela manifestação.
Se lermos atentamente o excelente material produzido pelos técnicos do Iphan, mais que um simples “traço
cultural” a servir de sinal diacrítico para a identidade de grupos locais ou do próprio Estado do Amapá, o Marabaixo
na verdade constitui uma constelação de formas de vida local, especialmente importantes na vida de comunidades
de ascendência africana.
Em seu conjunto, o Marabaixo articula um vasto sistema de dádivas e contradádivas, um vasto sistema de trocas
recíprocas envolvendo divindades e humanos, vivos e mortos, ricos e pobres, parentes e não parentes, vizinhos e
não vizinhos, compondo um generoso arco de trocas de bens simultaneamente materiais e imateriais. Nesse arco,
a categoria da “fartura” (em oposição à “escassez”) parece desempenhar papel importante, a exemplo do que
ocorre em festividades semelhantes, como as conhecidas festas do Divino Espírito Santo por mim estudadas entre
os imigrantes açorianos no Rio de Janeiro. Enquanto uma categoria total, essa fartura, expressa notadamente
nas comidas e bebidas que são servidas em vastas quantidades, diz respeito também a qualidades mágicas, a
uma espécie de vitalidade cósmica, e que implica a renovação constante das vidas social e individual dos seus
integrantes. Em si mesmo, o Marabaixo é uma espécie de dádiva, um presente ofertado a divindades em retribuição
por graças alcançadas pelos devotos. As “promessas” desempenham papel fundamental. Como assinala o Dossiê,
o Marabaixo é um “agrado à divindade de devoção” (Dossiê, p. 44).
Desse modo, vale enfatizar, ante o Marabaixo, não estamos fazendo o Registro de um “traço cultural”, de um
“signo identitário”, mas de uma forma de vida. Nesse sentido, o Marabaixo (e o próprio Batuque, realizado nas
áreas rurais e que lhe é complementar), em suas múltiplas variações, não só expressa, mas efetivamente articula
os significados da existência individual e coletiva dos seus devotos. Desse pressuposto derivam alguns problemas
específicos para o seu Registro como “Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”.
O Marabaixo evidencia uma notável profundidade histórica, confundindo-se com o próprio processo de formação

Foto da esquerda:
Eduardo Costa, 2013.

da sociedade macapaense.
Segundo o Dossiê:
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O Marabaixo é reportado por todos os mestres e mestras como sendo uma herança africana que chegou ora com a
transferência da antiga Mazagão do Marrocos para o Amapá, ora com os escravos que vieram para a construção da
Fortaleza de São José em Macapá em meados do século XVIII. O Marabaixo inclui formas complexas de transmissão
tradicional, na fixação da história local por meio de canções, de forma que as sessões não são apenas a celebração
religiosa, mas também momentos de reforço da memória pública e coletiva das comunidades que o praticam (INRC
Marabaixo, 2013). (Dossiê, p. 77).
Embora o Dossiê assinale que o Marabaixo não sofra “risco iminente de desaparecimento” (p. Dossiê, p. 86), é preciso
assinalar alguns fatos. Nem sempre o Marabaixo teve o reconhecimento social que hoje usufrui enquanto signo
identitário do Amapá, a ponto de se pleitear sua inclusão na lista do bens que integram o Patrimônio Cultural do
Brasil. Há algumas décadas, em meados do século XX, o Marabaixo era uma atividade marginalizada e discriminada,
associada a segmentos negros e pobres da população local. Sua relação com a Igreja Católica foi sempre ambivalente,
ora de aceitação ora de repressão. Embora seja hoje o Marabaixo uma “forma de expressão” do Amapá bastante
vital e, nesse sentido, “sem risco iminente de desaparecimento”, não desapareceram as atitudes de discriminação em
relação a essa festividade, o que foi constatado no trabalho de pesquisa do INRC:
O desconhecimento de boa parte da população amapaense sobre o Marabaixo desdobra-se em atos de preconceitos
sobre a manifestação cultural e seus praticantes. Embora a exista a Lei 10.639 de 2003, que prevê o ensino de
história e cultura afro-brasileira nos espaços de educação escolarizada, paradoxalmente são nesses ambientes
que, segundo os marabaixeiros, acontecem atos de intolerância, desrespeito e total desconhecimento acerca da
diversidade cultural amapaense, notadamente o Marabaixo (Dossiê, p. 86).
Ou ainda:
São recorrentes os relatos de situações embaraçosas de essência intolerante e insciente que ocorrem nos
espaços educacionais públicos e privados referentes à manifestação cultural e que atingem seus detentores –
crianças, jovens ou adultos, uma vez que lhes nega a livre expressão de suas diversidades identitárias, direito
fundamental assegurado na constituição federal (Dossiê, p. 86).
Além dessas atitudes cotidianas, é preciso assinalar o problema do espaço onde o Marabaixo é realizado. Segundo o
Dossiê, os grupos de Marabaixo de Macapá (Laguinho e Favela) encontram-se ameaçados de expulsão da área que
ocupam em virtude da valorização imobiliária desse espaço. Não nos esqueçamos de que a própria urbanização de
Macapá, no início da década de 40 do século XX, está associada a um processo de expulsão de Marabaixeiros do
então centro da cidade para as regiões onde hoje se encontram.
Nos termos do Dossiê:
A residência oficial do governo foi construída em área onde se localizava a Vila Santa Engrácia, local de concentração
da população afrodescendente de Macapá que, como consequência do processo de urbanização da cidade, fora
retirada da área central de Macapá, logo, da Vila, e estabelecida em lugar afastado identificado como Campos
do Laguinho, sendo assim denominado por conta de suas características ecológicas e ambientais, cercado por
pequenos lagos, em que a população servia-se para a caça, a pesca e demais atividades extrativistas como a coleta
de bacaba, açaí, goiaba (Dossiê, p. 57).
Assim, apesar de sua visibilidade atual e sua ressonância junto à população em geral, não podemos nos esquecer
de que o Marabaixo convive com esse, que é uma espécie de “lado escuro da lua”. Como toda e qualquer
forma de vida sociocultural que possa vir a ser patrimonializada, esse “lado escuro” revela-se precisamente
nos pequenos atos cotidianos, aparentemente irrelevantes, com que a sociedade cerca aquela atividade,
reconhecendo-a ou reprimindo-a, de modo ostensivo ou não.
Além disso, é especialmente importante considerarmos também o modo como seus prórios detentores
interpretam no seu dia a dia a sua condição de “patrimônio”. Essa condição de patrimônio, assinale-se, torna-
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mulheres responsáveis pela sua reprodução. Mais que a “manifestação cultural” em si, esses próprios homens
e mulheres passam a se ver a si mesmos enquanto patrimônios, articulando o que poderíamos chamar de
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-se fundamental como instrumento de reconhecimento sociocultural e de luta política para aqueles homens e

“concepção nativa de patrimônio”. Mais que um título, mais que um emblema honorífico, essa condição é um
recurso notável na luta cotidiana pela sua reprodução social, econômica e política frente aos desafios que lhe
impõem a sociedade circundante.
Um dos desafios constantes impostos às diversas formas de cultura popular é a acusação de que, ao longo de
sua história, eles estariam condenados a perder a sua “autenticidade”. Os antropólogos sabem muito bem que
não existem sociedadees autênticas ou inautênticas. As formas de vida social cultural vivem em permanente
processo de reconstrução e atravessada por contradições internas que, ao contrário de destruí-las, asseguram-lhe a sua vitalidade. Segundo aquilo que chamei de “a retórica da perda”, o Marabaixo, ao longo de décadas, já
deveria ter desaparecido ou perdido completamente sua “autenticidade”. Nem urna coisa nem outra aconteceu.
O Marabaixo persiste.
Evidentemente, essa persistência não prescinde de uma atuação de órgãos públicos, visando a apoiar os
processos de produção e reprodução dessas culturas. Não prescinde do reconhecimento pelo Estado. Mas,
ao reconhecermos o Marabaixo como “patrimônio”, estaremos na verdade dialogando com uma forma de
vida social e cultural que soube manter-se produtiva e existencialmente significativa ao longo de um profundo
tempo histórico. O Estado poderá ser para seus detentores uma parceria indispensável, considerando os riscos
permanentes que ameaçam essa modalidade de cultura popular.
Cabe aqui destacar o que assinala o Dossiê sobre a dimensão política do Marabaixo:
Mais do que antes, num contexto de vulnerabilidade social e política em que se encontram as comunidades
rurais negras no Amapá, o circuito de visitações entre os grupos de Marabaixo da capital e do interior possibilita
a atualização e a apropriação de temas de interesse para a defesa de direitos afeitos às comunidades, por
exemplo, a afirmação de identitária afro-brasileira e os direitos decorrentes desta (Dossiê, p. 43).
O Dossiê aponta para um outro aspecto importante, a espetacularização do Marabaixo, processo, aliás, a que vem
sendo submetidas diversas formas de cultura popular no País:
Em meados da década de 1990 estabeleceu-se o processo de financiamento público da manifestação inaugurando,
assim, uma nova fase de mudanças em sua organização. Se o estabelecimento de uma data festiva, como o Encontro
dos Tambores, dedicada às manifestações negras do Amapá, como o Batuque, a Zimba, o Sahiré, o Samba e
especialmente o Marabaixo, possibilitou maior visibilidade às manifestações e aos seus praticantes e comunidades,
por outro lado, esse movimento pode ter implicado a tendência à espetacularização da manifestação tendo como
desdobramento a preocupação plástica e imagética dos grupos. Visando a atender às exigências de uma apresentação
para grandes públicos, as associações de Marabaixo de Macapá, seguidamente os grupos formados em comunidades
afastadas do centro urbano, passaram ou foram sugeridas a preocuparem-se com suas performances. Investiram na
padronização e no melhoramento das vestimentas e também ao maior alcance e propagação da sonoridade a partir
da microfonagem das caixas e no maior número destas no contexto da apresentação ao grande público que ocorre
em grandes eventos, por exemplo, no Encontro dos Tambores (Dossiê, p. 71).
Mas vê-se de modo flagrante que, apesar dos processos de espetacularização (e de folclorização) a que vêm sendo
submetidos, nas duas últimas décadas, o Marabaixo, assim como outras manifestações culturais do Amapá como
o Batuque, o Sairé e o Zimba, não se deixa submeter inteiramente a esses processos, o que significaria, sim, o seu
desaparecimento. Uma de suas dimensões fundamentais, e uma das razões para sua persistência, é o potencial de
empoderamento que ele traz para seus detentores no espaço público enquanto populações afrodescendentes.
É massiva a presença do Marabaixo no ciclo festivo de Macapá. Ele integra um sistema complexo de festividades ao longo
do ano, marcando, assim, de modo notável, sua presença no espaço público. Destacam-se as celebrações ao Divino
Espírito Santo:

469

Foto:
Eduardo Costa, 2013.

470

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

a Festa do Divino Espírito Santo de Mazagão Velho que acontece entre os dias 16 e 24 de agosto. A programação
da festa contempla missas, alvoradas, queima de fogos, ladainhas, novena, donativos, leilão, chegada do santo
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De modo a exemplificar este universo de celebrações religiosas às quais o Marabaixo está vinculado, destacamos

em procissão fluvial, coroação da imperatriz, levantamento e derrubada de mastro, quebra da murta, cortejos,
batuque e Marabaixo, este último realizado apenas no dia 24 de agosto tendo como especificidade a sua
ocorrência na rua e também nas casas que encontrarem-se de portas abertas para receber o Marabaixo, durante
o trajeto do cortejo (Dossiê, p. 43).
Como sabem os pesquisadores das festas do Divino, que são realizadas em diversos pontos do Brasil, esta se caracteriza
por um amplo e poderoso ciclo de reciprocidade, desencadeando trocas entre os domínios mais diversos, entre homens
e deuses, mortos e vivos, ricos e pobres, caracterizando-se por uma notável inclusividade. Não há como esquivar-se à
ressonância dessa celebração junto ao conjunto da sociedade.
Segundo o Dossiê, os próprios espaços onde tradicionalmente se realiza o Marabaixo caracterizam-se por essa abertura
ao mundo:
Os barracões, salões, centros comunitários, centros culturais ou terreiros são os espaços privilegiados para o
acontecimento do Marabaixo. Costumam não ter paredes inteiras, portas ou janelas que os separem do espaço
público demonstrando, assim, o caráter convidativo dessas edificações e revelando a natureza inclusiva da
manifestação. Os espaços localizam-se em torno das casas das famílias tradicionais, mas também em lugares
públicos compartilhados como os centros comunitários (Dossiê, p. 50-51).
Ou ainda:
Os elementos que delimitam a transformação de um lugar comum em espaço para o Marabaixo são: os altares, os
mastros e a decoração de teto. O altar testemunha que o bem é realizado sob o signo do sagrado. Ele diz respeito
a uma sacralidade doméstica que herda os santos de família e assume o compromisso de os seguir louvando.
Os mastros são o meio de conexão entre o céu, o domínio dos santos e a terra, domínio dos homens.
Ele opera essa passagem ao sagrado, indica a grande distância que ali se celebra, o poder de Deus e seu
mistério. O Mastro sustenta a bandeira do Divino e da Trindade, que por sua iconografia remete às pombas,
formas visíveis do espírito de Deus na unção do Cristo e a coroa da divindade que impõe sua autoridade e
mostra a presença e o poder divino durante as danças do Marabaixo (Dossiê, p. 51).
Outro ponto extremamente importante a ser considerado é a associação do Marabaixo às religiões afro-brasileiras. Há
pouco me referia ao que chamei “o lado escuro da lua” no cotidiano dessas festividades. Segundo o Dossiê:
Raros são os informantes que de alguma maneira relacionam o Marabaixo aos cultos afro-brasileiros. Isto foi
constatado por Nunes Pereira, ainda em 1949, quando na tentativa de uma compreensão preliminar sobre
possibilidades de vínculos do bem com as religiosidades de matriz africana, relata o autor que senhoras (velhas,
de preferência) que procuramos atrair para conversações a respeito de terreiros, de mães de santos e de voduns
se esquivavam discretamente, sem poder negar que este assunto lhes era familiar (Nunes Pereira, 1989. p. 105).
Videira (2009) também relata sobre pouquíssimos interlocutores apresentarem em seus relatos indícios de uma
possível relação do Marabaixo com essas matrizes religiosas (Dossiê, p. 55-56).
Aquela mesma atitude entre os Marabaixeiros evidenciou-se aos pesquisadores que recentemente produziram o
Inventário do Marabaixo. O Dossiê assinala ainda que:
Talvez o “silenciar” sobre possíveis referências, símbolos e elementos da religiosidade afro-brasileira no Marabaixo
seja proposital de modo a proteger e preservar a imagem da manifestação e de seus detentores frente às
perseguições históricas do clero amapaense registradas no célebre Água benta e o diabo (1997), de autoria
do sociólogo amapaense Fernando Canto, cujo próprio título sugere a relação conflituosa entre a igreja e a
população amapaense negra, especialmente no início do século passado (Dossiê, p. 55-56).
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É possível afirmar que essas relações entre os Marabaixeiros e a sociedade circundante têm um papel estrutural na
produção e na reprodução dessa forma de vida. Não se trata apenas de um traço rustórico e que estaria, supostamente,
em processo de desaparecimento em virtude do prestígio alcançado pelo Marabaixo. Atitudes de aceitação e
reconhecimento oficial convivem silenciosamente, de modo insidioso e persistente na relação entre grupos dominantes
e grupos dominados. E aí está uma das razões determinantes a justificar o Registro desse bem corno “Patrimônio Imaterial”.
Esse ponto torna-se mais flagrante quando consideramos que oitenta por cento da população declara-se negra ou
parda. Amapá é um dos estados com a maior população negra do País. Segundo dados do IBGE de 2013, 73,9%
da população se declara, nos termos das categorias classificatórias do IBGE, “negra” ou “ parda”. Só superada
por Pará, Bahia e Maranhão. Há uma forte associação entre os Marabaixeiros e as comunidades remanescentes de
quilombos. Na região há cerca de quarenta comunidades. Apenas seis são tituladas. A situação não parece nada
simples, sobretudo se considerarmos o momento político atual por que passa o país e as incertezas quanto ao futuro
das políticas para remanescentes de quilombos. Penso que esse aspecto torna dramaticamente oportuno e necessário
o Registro do Marabaixo.

ANÁLISE DA PROPOSTA DE REGISTRO
Acredito que, na proposta de Registro, alguns pontos devem ser destacados e que justificam essa proposta.
Considerando a história de expulsão e segregação das populações dedicadas ao Marabaixo em Macapá, é pertinente
colocarmos como questão central a segurança dessas populações em relação à propriedade dos espaços físicos e das
edificações onde se realizam alguns dos rituais que compõem essa festividade. A pertinência dessa ponderação vê-se fortalecida por uma informação trazida pela Nota Técnica do Iphan, em que se lê: “Hoje em Macapá ocorre novo
processo de ‘expulsão’ dos Marabaixeiros do Laguinho e da Favela para outras regiões da cidade, devido à especulação
imobiliária (Nota Técnica, p. 12).
Em outras palavras, é preciso que o Registro e, especialmente, a Salvaguarda desse bem venham também a fomentar
políticas de valorização de espaços e edificações que são condição sine qua non para sua reprodução. Chamo a
atenção em especial para a propriedade das sedes das Associações de Marabaixeiros. Esse é um risco para o qual
deveríamos estar atentos.
Chamo a atenção também para a necessidade de maior número de pesquisas etnográficas e históricas sobre o
Marabaixo, que são ainda bastante limitadas. Destacam-se as pesquisas de Etnomusicologia, para as quais o Marabaixo
oferece um campo bastante fértil. Idem para pesquisas na área de Antropologia da Alimentação, uma vez que
comidas e bebidas integram, de modo notável, essa expressão cultural. Pesquisas históricas e etnográficas são uma
espécie de complemento fundamental ao Registro e especialmente à Salvaguarda desse bem. Esse aspecto é também
adequadamente assinalado pela Nota Técnica no 16, p. 14. Essas pesquisas viriam a contribuir significativamente para
o conhecimento do Marabaixo e para a difusão desse conhecimento junto à sociedade macapaense, combatendo-se, assim, de forma eficaz, a atitudes de discriminação em grande parte sustentadas pelo desconhecimento coletivo.
Tais pesquisas, que poderiam ser realizadas em convênio com as universidades locais, permitiriam também um
monitoramento sensível desse bem cultural e de suas condições de reprodução.
Articulada a essas pesquisas, está em pauta, como antiga reivindicação dos Marabaixeiros, a construção de um Museu
do Marabaixo. Este seria de fundamental importância para a preservação da memória desse bem cultural, para o seu
conhecimento, e para a sua visibilidade e reconhecimento no espaço público local.
O Registro de um bem cultural como o Marabaixo traz efeitos importantes para a vida social e política dos seus
detentores. Um desses efeitos é empoderar os detentores desses bens no espaço público local. E esse efeito pode
atingir uma vasta extensão espacial. No Dossiê, podemos ler uma observação pertinente nesse contexto:
É necessário considerar que a informação acerca dos instrumentos de proteção e de direitos étnicos é raramente
acessível às comunidades rurais distanciadas dos grandes centros urbanos. Entretanto, as redes de relações
construídas entre grupos e comunidades detentoras de bens culturais podem oferecer um caminho para se
alterar esta situação (Dossiê, p 70).
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É minha convicção que o Registro de um bem como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, mais que um título, mais
que um emblema honorífico, é, na verdade um instrumento de luta social e política para seus detentores. Dessa
capacidade de luta dependerá a efetiva salvaguarda desse bem.
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Finalmente, considerando que o Marabaixo, enquanto uma forma de vida, compõe-se de um conjunto de saberes e
práticas constituído de elementos que rememoram as ancestralidades africanas (Dossiê, p. 40); considerando que o
Marabaixo define-se fortemente como uma expressão cultural de grupos afrodescendentes e cuja história se confunde
com a história do Amapá e do Brasil; considerando que o Marabaixo integra, na sua estrutura, um forte componente
religioso, expresso em manifestações literárias, musicais, lúdicas, cênicas e plásticas, podendo ser considerado uma
forma de expressão; considerando, finalmente, que o Registro desse bem é um primeiro passo, embora decisivo, para
o enfrentamento dos diversos problemas com que se defronta o Marabaixo e que foram acima relatados, manifesto-me favoravelmente à proposta de inscrição do Marabaixo no Livro de Registro das Formas de Expressão, como
Patrimônio Cultural do Brasil, conforme prevê o art. 1o, parágrafo 1o, III, do Decreto 3.551/2000.
Este é o Parecer que submeto à avaliação e à decisão deste Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.

Brasília, 8 de novembro de 2018
José Reginaldo Santos Gonçalves
Professor Titular de Antropologia Cultural da UFRJ
Conselheiro do Patrimônio Cultural
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BEMBÉ DO MERCADO

PARECER TÉCNICO

Neça ora u Pai de Santo Bate nu qé-ré-qué-xé,
Cun poca nós tudo vê
S‘ajuntaa todas mulé.
Lá na caza di farinha
Pa vadiá seu benbé,
Da dispaxo a mêa noite
Na vazante a maré.
(Zé Bocão, poeta, Jornal A Paz, 12 de maio de 1928. Dossiê, 2019, p. 46)

E

ste Parecer ad hoc diz respeito à análise do resultado da Instrução técnica do Processo Iphan/DPI/CGIR no
01450.004789/2014-46, relativo à solicitação de Registro do Bembé do Mercado como Patrimônio Cultural do Brasil,
aberto no Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan, em 25 de março de 2014.

A solicitação do reconhecimento foi apresentada através do Ofício no 08/2013, da Associação Beneficente e Cultural Ilê
Axé Ojú Onirè, assinado por seu Presidente, o Sr. José Raimundo Lima Chaves, conhecido, nacional e internacionalmente,
como Pai Pote. O pedido apresentava algumas pendências na instrução documental do pedido, que foram posteriormente
sanadas pelo proponente. Constam no processo os seguintes materiais e documentos:
> Ofício no18/23 da Associação Beneficente e Cultural Ilê Axé Ojú Onirè, com pedido do Registro;
> Documentos de comunicação do Iphan solicitando ao proponente ajustes na documentação para formalização
do pedido de Registro;
> Documentação caracterizando a personalidade jurídica do proponente do Registro;
> Documento de anuência p. 39-52, composta por detentores e participantes do Bembé e moradores de Santo
Amaro, encaminhado através do Ofício Abion/Pres 328/2014;
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> Relatório de reunião realizada entre os terreiros de Santo Amaro para coleta de anuência para o pedido de
reconhecimento do Bembé como Patrimônio Imaterial do Brasil, realizada no dia 07/08/2019, com fotografias da

Foto da esquerda e
acima: Zeza Maria,
2018.

atividade e assinaturas de 41 lideranças;
> Ofício Abion/Pres no 34/2015, de 13 de abril de 2015, solicitando o apoio do MinC na instrução do processo e
convidando o Ministro para participação da festa daquele ano;
> Nota Técnica no 14/2016, de apreciação da pertinência do pedido de Registro;
> Memória Resumida da 29a Reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial, 13-14 de abril de 2016, em que se deliberou
a pertinência do pedido de Registro, reforçando as recomendações da Nota Técnica 14/2016 e solicitando a melhor
caracterização da comunidade e sua relação com outras festas de matrizes africanas, destacando a continuidade
histórica da manifestação, “apresentando permanência e interrupções (devido à repressão, por exemplo) a partir de
bibliografia, pesquisa em arquivos ou história oral”;
> Informação Técnica no 0103/16, de 11/04/2016, em que a servidora Marinalva Santos argumenta e reforça a
importância do Registro da celebração do Bembé do Mercado como Patrimônio Cultural do Brasil;
> Estatuto e Ata da Associação Beneficente Ilê Axé Oju Onirè e os documentos de seu representante legal;
> Dossiê de Registro estadual do Bembé do Mercado – Cadernos do Ipac no 7;
> Informação, do DPI, sobre o Termo de Execução Descentralizada com a UFRB, para instrução do Registro do Bembé;
> Dossiê de Instrução Registro Bembé do Mercado como Patrimônio Cultural do Brasil.

Diante da documentação reunida, e considerando que a pessoa jurídica proponente do Registro é parte detentora e
constituinte do Bem cultural, e que o pedido conta com a anuência massiva da comunidade de santo de Santo Amaro,
consideramos que o processo de instrução traz informações suficientes para a análise do pedido de Registro do Bem cultural
e atende aos requisitos formais do Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000 e da Resolução no 01, de 3 de agosto de 2006.
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ANÁLISE TÉCNICA
O processo de identificação para o Registro como Patrimônio Cultural do Brasil
A análise técnica da instrução do processo foi baseada na leitura dos materiais apensados, quais sejam o Dossiê de Registro
estadual do Bembé, coordenado pelo Ipac (BA); a dissertação de mestrado de Ana Rita Araújo (2009), também coautora
do Dossiê do Ipac; e o Dossiê para Instrução Registro Bembé do Mercado como Patrimônio Cultural do Brasil, resultado de
uma parceria estabelecida com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e o Iphan.
A opção por essa parceria – formalizada através de Termo de Execução Descentralizada – partiu de decisão coletiva da
Superintendência do Iphan, do DPI, da UFRB e de lideranças do Comitê Gestor do Bembé, em decorrência da presença e da
importância social, econômica e política dessa universidade no território do Recôncavo Baiano, vislumbrando a possibilidade
de composição de uma equipe multidisciplinar de pesquisa formada por alunos, professores e detentores do Bem cultural
(que poderiam ser alunos da universidade). O processo de identificação se desenvolveu em três partes:
> A pesquisa em arquivos públicos e bibliotecas da cidade de Santo Amaro, em jornais e revistas, buscando registros
de acontecimento do Bembé e dos terreiros locais, atividade que demonstrou a historicidade da festa, mas reforçou
o diagnóstico do silêncio que a documentação escrita tem sobre as personagens do Bembé;
> O acompanhamento às etapas de preparação e realização de alguns dos rituais do Bembé (uma vez que parte dos
rituais não pode ser acompanhada por pessoas não iniciadas no santo) para a coleta de informações etnográficas
(durante a festa de 2018 e depois a partir de outubro de 2018, com realização de entrevistas) e de materiais
fotográficos e audiovisuais (durante os preparativos e na celebração do Bembé em maio de 2018);
> A realização de reuniões de trabalho, debates, palestras e importantes encontros com representantes de todos
os terreiros que participam do Bembé, onde se debatiam temas relacionados à celebração, com o objetivo de
apresentar à comunidade alguns casos similares de patrimonialização, dialogando, com os detentores, os impactos
que o Registro poderia gerar, momento em que foram apontadas as recomendações de salvaguarda que integram
o Dossiê.
O acompanhamento técnico foi da Superintendência do Iphan na Bahia, através da servidora Marinalva Santos e da
Coordenação de Registro do DPI/Iphan. Como pesquisadora do campo, participei de algumas reuniões envolvendo
lideranças do Bembé, a equipe de pesquisa e gestores do Iphan.

O Bembé do Mercado de Santo Amaro
Conta-se que, naquele dia, foram os pescadores e o povo de santo, sob a liderança de João de Obá, que transportaram
para a rua o culto que era dos terreiros. Naquele ano, este Candomblé de rua durou três dias. No último dia – e
como parte culminante desta festa –, foi entregue uma oferenda para a Mãe D’água. E, desde então, assim é que
se vive a celebração (Dossiê, 2019, p. 7).
O material produzido para a instrução do pedido de Registro, chamado aqui como “Dossiê (2019)”, propõe um olhar
sistêmico sobre a celebração “Bembé do Mercado de Santo Amaro”, compreendendo-a como um “sistema cultural que
possui a potencialidade de criar vínculos territoriais e de solidariedade, ancorados nas relações religiosas”.
Por ser um Candomblé de rua, o território é peça-chave para entender o Bembé, não apenas pela sacralização dos espaços
onde acontece, mas pela escolha dos espaços como territórios simbólicos não apenas para os devotos, mas também para
a cidade de Santo Amaro, capazes de apresentar narrativas específicas das comunidades de terreiros de Candomblé e da
história ampliada da cidade, da Bahia, do Brasil. As redes de solidariedade e parentesco que organizam a festa se constituem
não apenas como eixo de continuidade histórica do bem cultural, constituindo também parte da identidade e dos vínculos
sociais de grande parte da população negra brasileira. Nessas duas bases, o Dossiê (2019) apresenta os argumentos para
sustentar a pertinência do Registro do Bembé como Patrimônio Cultural do Brasil.
A celebração, que esse ano completou 130 anos de existência, passou por altos e baixos, deslocando-se conforme a história
política da cidade de Santo Amaro. As pesquisas apontaram que provavelmente somente ao final dos anos 1930 (a partir
da construção do atual mercado) o Bembé (cuja primeira celebração foi na Ponte de Xaréu) passou a ser realizado no Largo
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do Mercado Municipal, local que, após ser sacralizado, passa a acolher os rituais para a saudação da liberdade e para a
preparação do presente à Mãe D’Água (ou as divindades africanas das águas). Esse Candomblé de Rua, como classificam os
pesquisadores e a comunidade detentora, celebra, a partir de códigos religiosos vinculados à diáspora africana, a liberdade,
a (re)existência política e cultural e o agradecimento pela proteção individual e coletiva recebidas das divindades africanas.
É provável que o nome “Bembé” seja uma corruptela derivada de “Candomblé”, algo que se depreende das informações
dadas pelos interlocutores da pesquisa para o Registro. Como pode ser verificado nos materiais que compõem a instrução
do Processo, existem teorias sobre o uso do termo, quase todas assentadas nos processos da diáspora africana, mas o fato
é que, ainda hoje, há os mais velhos que aludem a Bembé quando se referem a uma festa de Candomblé.
O Bembé se caracteriza como uma obrigação religiosa, onde os ancestrais e as divindades africanas orientam, através
do oráculo, de sonhos e intuições, a organização e a execução dessa celebração, destinada às divindades das Águas,
para agradecer e propiciar o bem-estar da coletividade. São três momentos cerimoniais do Bembé: os ritos ligados ao
fundamento da festa (as cerimônias para os ancestrais, o Padê de Exu, o Orô de Iemanja e Oxum), o Xirê do Mercado e a
entrega dos Presentes destinados a Iemanjá e a Oxum.
A celebração inclui não apenas os rituais e cerimônias religiosas, envolvendo outros bens culturais reconhecidos (ou não)
como Patrimônio Cultural brasileiro e momentos políticos, cujos atores pertencem a universos culturais e sociais altamente
imbricados – o maculelê, a capoeira, o samba de roda, os artífices, pescadores e comerciantes.
Ambos os dossiês, do Ipac e do Iphan, apontam para a associação existente, entre os detentores e a população da cidade de
Santo Amaro, da realização do Bembé como a proteção da cidade, como uma oferenda para evitar a ocorrência de “coisas
ruins” à cidade, e reforçam a complexidade e o conhecimento profundo dos preceitos para a efetividade da obrigação.

Território, territorialidade e o Mercado como espaço político-sagrado
A história da cidade de Santo Amaro (BA) está relacionada intrinsicamente à ocupação do seu território: inicialmente
marcada pela violência com os povos indígenas e, logo após com os negros escravizados, sua localização geográfica,
que facilitou o caráter comercial e produtivo da região com a facilidade de acesso à capital da Colônia, Salvador, e a
navegação pelo Rio Subaé e pela Baía de Todos os Santos tornaram-na um dos centros mais importantes do Recôncavo
para o escoamento da produção agrícola, marcando sua vocação comercial. Santo Amaro e o Recôncavo Baiano abrigavam
importantes propriedades da elite açucareira, exportando também fumo e couro, desde o início da colonização portuguesa,
no século XVI, firmando-se como importante vila de Santo Amaro da Nossa Senhora da Purificação, no século XVIII. Santo
Amaro se constituiu, durante séculos, como núcleo açucareiro e fonte de alimentos de subsistência, tendo a escravidão
como base dessa economia.
O advento da República e o da Abolição da escravatura não trouxeram a melhoria das condições de vida da população
negra, que continuou vivendo as desigualdades econômicas e sociais. Nos anos 1950, a descoberta de combustível fóssil e
a construção da Refinaria em São Francisco do Conde deslocaram novos fluxos migratórios para o Recôncavo e trouxeram,
como desdobramento, a instauração de equipamentos industriais, acentuando a precariedade das relações sociais e de
trabalho. Essa industrialização não planejada acarretou impactos negativos ao meio ambiente e à saúde da população local,
além dos desdobramentos da urbanização desenfreada, como o aumento da violência e a precariedade das habitações e
serviços públicos. Esse cenário demonstra que a liberdade e a cidadania, esperadas com a assinatura do documento que
colocava fim à escravidão oficial, não trouxeram grandes melhorias na população negra baiana que, cada vez mais, é
afetada pelo descaso com que as autoridades públicas tratam a saúde, o saneamento e a assistência social dos bairros onde
vivem, onde ainda faltam escolas, postos policiais e de saúde, sistema de justiça e equipamentos culturais.
A investigação que a equipe de pesquisa realizou nos jornais de Santo Amaro, impressos nos séculos XIX e XX, mostra o
clima de transformação política e urbana pelo qual passava a cidade no período que antecedeu a abolição da escravatura,
demonstrando como a população negra ocupava o espaço público (através do comércio) apesar do lugar de subalternidade
e preconceito que a imprensa insistia em lhe destinar. O primeiro Mercado Municipal (às margens do Rio Subaé, mesmo
local do atual) foi construído no início da República; sua reconstrução iniciada na metade dos anos 1930, a constituição do
Largo do Mercado realizada nos anos 1940 e a última reforma que ocorreu após o incêndio/explosão de 1958 são marcos
referenciais para a história do território onde o Bembé acontece.

477

Foto:
Zeza Maria, 2018.

478

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

alternativa de obter recursos para a compra da alforria e, após a obtenção da liberdade, uma forma de prover sustento na
cidade. Assim, o comércio passa a ser também associado à ideia de liberdade, e o Mercado passa a ter uma força política e
simbólica para a população negra de Santo Amaro.
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Vemos ainda, na leitura dos jornais, que o comércio (incluindo a venda de peixes) era para os escravizados uma forma

O Dossiê (2019) reproduz um trecho de pesquisa de João Reis (1996), narrando um episódio de descontentamento da
elite de Santo Amaro sobre as manifestações dos negros (em 1809), desenhando, nessa descrição, uma distribuição
territorial de grupos étnicos na cidade e as formas de negociação para garantir a ocorrência de festas coletivas durante
o período da escravidão. Essa negociação para a ocupação dos espaços públicos e realizações de reuniões entre negros
não cessou com o “13 de maio de 1888”, e o clima de tensão com a elite branca permanecia durante o novo século
que se anunciava, mantendo instável e incerto o futuro da população negra no Brasil. Também Beatriz Dantas (1988)
defende que a configuração das religiões afro-brasileiras se deu não apenas pelo conflito entre a elite branca e os negros
oprimidos, e nem mesmo através de uma miscigenação harmônica, mas também através de alianças e negociações entre
os profissionais liberais, comerciantes, pesquisadores, lideranças religiosas e membros do povo de santo. Dessa forma, é
importante entender o Bembé a partir dessa ótica.
As narrativas e memórias orais sobre o iniciador do Bembé, João de Obá, reforçam esse olhar sobre a constante negociação
da população negra para não ser apagada do espaço público da cidade, e o texto do Dossiê nos apresenta o contexto e o
clima desafiador com que ocorreu o Candomblé público na Ponte do Xaréu:
Às margens do Rio Subaé, na Ponte do Xaréu, João de Obá levou suas filhas e seus filhos de santo e bateu um
Candomblé celebrando a liberdade, deixando claro que “os egressos da escravidão da cidade não pretendiam
aparecer apenas como meros figurantes da festa” (FRAGA, 2009, p. 122). Como vimos, Candomblés, festas e
batuques públicos eram até recorrentes na cidade, desde que realizados com permissão e em datas correlacionadas
às festividades católicas. Desta vez, pelo que nos contam, o que ocorreu foi que, sem qualquer permissão e aos
modos de uma celebração religiosa de matriz africana, os libertos se uniram para celebrar uma data cívica no centro
da vida pública da cidade. Não era Natal, não era Páscoa, não precisavam esconder nada. Ali eles estavam para
agradecer aos orixás pela liberdade civil tão duramente conquistada (Dossiê, 2019, p. 42).
Nas narrativas orais, o Bembé ocorreu durante anos na Ponte do Xaréu. O Dossiê (2019) aponta que se “tratava de um
lugar central para a cidade no período”, sendo um espaço onde habitava o comércio e uma parte da elite da cidade
(comerciantes e funcionários do setor de transporte ferroviário). “Ou seja, o local do Bembé foi propositalmente escolhido
para estar no centro da cidade” (Dossiê, 2019, p. 44).
É provável, na hipótese da pesquisa, que o Bembé tenha tido altos e baixos durante os anos, parte em razão da perseguição
policial que se espraiou sobre as religiões de matrizes africanas em todo o Brasil (e por quase todo o século XX); parte pela
dificuldade da população afro-brasileira em manter a negociação para a ocupação do espaço público com os poderes locais,
mas é fato que o Bembé, executado para a Mãe D’água em cada 13 de maio, nunca abandonou a memória e as referências
culturais do povo da cidade, e provavelmente tenha sido tocado em outros formatos, mesmo que longe do lugar e da
grandiosidade com que é realizado atualmente.
Nesse sentido, a forma de “tocar” o Bembé é representativa dos processos de negociação e resistência da população afro-brasileira no século XX, que para realizar cultos ou atos públicos, nos espaços internos e externos aos terreiros, tinham que
obter autorização nas instituições policiais após o pagamento ou a mediação de autoridades da política.
Possivelmente, como nos contam os interlocutores, é por esta razão que a presença dos capoeiristas e do povo
do maculelê era tão essencial na festa, uma vez que atuavam como uma forma de agentes de segurança diante
do Estado ameaçador e repressor que [...] contava com o apoio da mídia impressa para ampliar a resistência e o
preconceito contra os seguidores das religiões de matriz africana” (Dossiê, 2019, p. 51).
Foi provavelmente Ogã Menininho quem “levou” o Bembé para o Mercado, no início dos anos 1940, quando foi finalizada
a obra de reconstrução do Mercado Municipal. Porém, essa centralidade e essas visibilidade de religiões de matrizes
africanas não agradaram algumas autoridades e deram espaço aos usuais argumentos racistas sobre segurança e moral,
e a sociedade santamarense pressionou para que fosse proibida a realização do Bembé durante os anos 1950. Ao mesmo
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tempo que um espaço político, de circulação de mercadorias, pessoas e valores, de sociabilidades e encontros, o mercado
tem as suas representações simbólicas para o povo de santo. Localizar ali os rituais de agradecimento da liberdade e
prosperidade à Mãe d’Água passa a ter uma narrativa além daquela civil/cidadã, pois é o lugar onde também habita Exu (na
tradição nagô) e seus correspondentes das nações Angola e Jeje, Nzila e Legba.
Èsú não só está relacionado com os ancestrais femininos e masculinos e com suas representações coletivas, mas ele
também é um elemento constitutivo; na realidade, o elemento dinâmico, não só de todos os seres sobrenaturais,
como também de tudo o que existe. [...] É um princípio e como o àsè que ele representa e transporta, participa
forçosamente de tudo. Princípio dinâmico e, de expansão de tudo o que existe, sem ele todos os elementos do
sistema e seu devir ficariam imobilizados, a vida não se desenvolveria. [...] Assim como Olorum representa o princípio
da existência genérica, Èsú é o princípio da existência diferenciada em consequência de sua função de elemento
dinâmico que o leva a propulsionar, a desenvolver, a mobilizar, a crescer, a transformar, a comunicar (SANTOS,
1986, p.130-131).
A escolha dos territórios no Candomblé nunca é despropositada ou aleatória, estando relacionada à busca do local de maior
poder ou força; assim, a escolha do Mercado para acolher o Bembé conecta-se diretamente à cosmologia das comunidades
de terreiro, e este passa a se configurar como um terreiro constituído no espaço público.
O território de ocorrência do Bembé, além do Largo do Mercado Municipal de Santo Amaro (preparado e sacralizado para
acolher o Xirê e o presente à Iemanjá e Oxum), acolhe os terreiros onde ocorrem a produção e a sacralização do presente de
Iemanjá e Oxum; e a praia (atualmente a Praia de Itapema, Município de Santo Amaro), onde ocorre a entrega do presente,
no mar, em agradecimento e em pedido de prosperidade para o povo da cidade. A Rua, o Mar e o Mercado transformam-se
em territorialidades expandidas do Candomblé e, durante o Bembé, também lhes conferem uma dimensão política, além
de religiosa.

Os atores sociais e a continuidade histórica do Bembé
A ocorrência de uma celebração como o Bembé envolve diversos atores sociais, que ocupam papéis distintos e
complementares. Enquanto o eixo da festa expõe um caráter religioso, envolvendo o povo de santo, a sua produção e a
sua execução compreendem os comerciantes locais, pescadores, ativistas políticos, capoeiristas, brincantes de Maculelê
e sambadoras e sambadores de roda. Grande parte da população que produz o Bembé vive nos bairros periféricos,
“como Pilar, Trapiche de Baixo e Avenida do Caboclo” (IPAC; ARAÚJO, 2014) e em condições de vulnerabilidade social.
Essa “territorialidade da exclusão” ainda se mantém muito forte em Santo Amaro e em todo o país e demonstra como
o Bembé desloca territorialidades da periferia para o centro de Santo Amaro. A distância e a precariedade dos meios
de transporte e da estrutura demonstram também o tipo de devoção da festa, que além dos sacrifícios realizados para
garantir a presença e a realização dos ritos no período da festa indicam que redes de solidariedade eram necessárias para
a permanência dos devotos.
Devido à sua grandiosidade e ao princípio da dádiva, a estrutura da festa articula atores de diferentes camadas sociais, e até
pouco tempo era provida unicamente pela estratégia característica da gestão dos terreiros – a conhecida “vaquinha” (ou
o “Livro de Ouro”), fundamental na organização das obrigações religiosas dos terreiros, em que todos contribuem, como
podem, para que se realizem as oferendas religiosas, alimentando assim o axé, de forma coletiva, e beneficiando a todos
da comunidade. Essa tecnologia social do povo de santo está presente em várias etapas do Bembé e está relacionada não
apenas à divisão dos custos da obrigação (que não são poucos), mas com a distribuição do axé, vinculada à devoção e à
doação de energia de cada participante.
O Livro de Ouro que percorria o mercado e dali para o restante da cidade é, também, uma narrativa recorrente na memória
dos participantes da festa. Comerciantes, pescadores, pais e mães de santo e seus filhos contam que saíam com o Livro
pedindo contribuições para as pessoas da cidade. Não sabemos quando essa prática começou, mas impelia comerciantes,
políticos, pessoas de destaque e mesmo as pessoas mais simples a contribuírem com a realização do Bembé. O Livro de
Ouro também funcionava como um controle público daquilo que havia sido arrecadado e como o dinheiro fora destinado
(Dossiê, 2019, p. 57).
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Ogã Menininho, possivelmente pescador, e quem, durante as décadas de 1920 e 1930, liderou a preparação dos preceitos
da festa. Nesse período, “a celebração pública incluía dança e canto, possivelmente, o Xirê. Também havia a participação
dos populares, não seguidores das religiões de matriz africana, mas que simpatizam com a festa e com a devoção às águas”
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A cronologia do Bembé, referenciada nos relatos, conta que, depois de João de Obá, quem deu sequência ao Bembé foi

(Dossiê, 2019, p. 57). Ogã Jeovásio dos Santos (Menininho) assumiu os preceitos e rituais do Bembé, que eram realizados
em sigilo, e somente alguns pescadores, como Toninho do Peixe, conheciam os fundamentos da obrigação.
Para além da atuação das lideranças do Bembé, as divindades também têm agência na história de Santo Amaro. Alguns
acidentes associados à proibição da festa criaram a ideia de que o Bembé precisa ser tocado todo ano: no ano de 1956
(quando a autorização policial era requerida para a realização de candomblés), um delegado da cidade proibiu a festa,
sofrendo um acidente automobilístico; mais tarde, em 1958, houve uma trágica explosão no mercado, matando centenas
de pessoas; por fim, a enchente nos anos 1980 expôs para a sociedade santamarense que a proibição do Bembé atingia
diretamente às divindades do Candomblé e poderia acarretar a ocorrência de acidentes na cidade. Essa leitura e essa
interpretação dos sinais sobrenaturais são uma forma política de argumentação das comunidades de terreiro, uma vez que,
se tornando uma obrigação religiosa de proteção da cidade, as divindades e as comunidades de terreiro demonstram seu
papéis de protetores, de provedores e de reestabelecedores da força vital. Assim, o Bembé, mais que uma festa restrita ao
povo de santo, torna-se uma atividade do calendário votivo de Santo Amaro.
Depois da explosão no Mercado em 1958, foi Pai Tidu quem assumiu, pelas três décadas subsequentes, a tarefa de organizar
a festa, com a retomada após o acidente, a partir de instruções das divindades. Parece que Pai Tidu manteve a festa do
Bembé no seu terreiro, assim como continuava a entrega do presente às águas, mesmo sem a permissão para a festa
pública no mercado. Ana Rita Machado (2014) descreve que foi Pai Tidu quem incluiu os preceitos e rituais, atribuindo uma
forma litúrgica às danças, aos cantos, na preparação do presente e de sua relação com os ancestrais, e quem consolidou o
Largo do Mercado Municipal como território do Bembé.
Em 1993, Mãe Lídia, Noca de Jacó e Mãe Iara tomaram a frente da organização da festa, e esteticamente o barracão
aproximou-se ainda mais dos terreiros, que passou a ser decorado com as bandeirolas e outros elementos sagrados. O ano
de 1995 é o último Bembé de que Tidu participou, e Mãe Donália, sua sucessora, assume a tarefa até o ano de 1997. Pai
Celino se tornou o responsável em 1998, através de escolha por sorteio. Até o ano de 2004, Mãe Lídia assumiu a liderança
da festa, e, então, desde 2006, Pai Pote vem assumindo a responsabilidade pela coordenação da festa.
Machado (2014) narra que o terreiro Ileê Erume-Fá foi responsável, por aproximadamente três décadas, pelos rituais da
Festa do Bembé desde os anos 1960, até a morte de Tidu, que deixou o terreiro sob a liderança da Iyalorixá Maria Donália
dos Santos, de Xangô. O Ilê Axeé Oju Onirê, cuja matriz é o Ilê Axé Omim J’Jarum, mais conhecido como terreiro “Viva Deus
de Santo Amaro”, vem realizando a Festa desde 2005.
Muitas lideranças do Candomblé de Santo Amaro foram importantes para a história do Bembé, como Nonô e Valeriana,
Umbelina, Mãe Lina, Baba Geri, Babakekere Gilson, Mãe Manuela, Nicinha do Samba, Edith do Prato, os Mestres de
Capoeira Ferreirinha, Amaral, Felipe, Adó, os Mestres de Maculelê Popó e seus filhos Vivi e Vavá e inúmeras lideranças cujos
nomes preencheriam páginas e páginas, cujas fé, persistência e dedicação são fundamentais para a continuidade da festa.

Sacralização do território
Para adequar o espaço da festa, que vai receber os rituais pelo período de uma semana, a comunidade de santo “transforma”
o espaço do mercado no “Barracão do Bembé”. Após a sacralização do chão do Mercado, no ritual do Intótu – quando se
compartilha do axé com a entidade que o zela e o dinamiza –, a próxima etapa é a suspensão da cumeeira do barracão,
ritos necessários para reestabelecer a conexão do Orun e o Aiye, do céu e da terra, e para proteger a festa de energias
externas que possam atrapalhar o andamento das obrigações religiosas. A proteção do lugar é complementada pelas tiras
de mariwo, de Ogum, que, penduradas na porta da entrada do barracão, são reforçadas pelas folhas de aroeira, de akòko,
de muirici, entre outras espalhadas pelo chão.
A cumeeira, entronizada e decorada por Babakekerê Geri, contém elementos de devoção a Xangô, regente da cumeeira do
Bembé, e, como nada no Candomblé tem apenas um sentido e significado,
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A preparação do barracão do Mercado é, certamente, um momento extremamente evocativo. Cada um de seus
detalhes tem vivência simbólica e eficácia ritual. Da mesma forma, o desfazimento do espaço, depois da festa, terá,
igualmente, suas regras rituais e seu simbolismo implícito: as bandeirolas, por exemplo, não podem ser jogadas no
lixo; por isso, serão desmanchadas na água doce, “com o sentido de a água aplacar a fúria e toda negatividade”
(Dossiê, 2009, p. 69).
Complementando a composição do Barracão do Bembé, está a casa de Iemanjá, ornada com elementos estéticos e simbólicos
das divindades homenageadas, onde os devotos vão, ao longo da festa, adicionando elementos votivos à decoração “da
casa da Orixá-mãe”. A Casa de Iemanjá representa o quarto do santo e está à direita da entrada do Barracão, local onde
fica a estátua de gesso e onde são depositados os presentes; porém, é o único elemento que em si não é sacralizado, pois o
assentamento de Iemanjá fica no espaço dos terreiros. As lideranças do Bembé identificam a existência de “duas” Iemanjás:
aquela cultuada nos terreiros, que segue as cosmogonias africanas, e a celebrada pelos pescadores, sincretizada ao culto
católico, que, apesar de aparentemente distintas, não se excluem.
Por fim, a sacralização dos atabaques encerra o processo de preparação do território de Bembé, e o barracão está pronto
para receber o Xirê do Bembé.

Os elementos do Xirê
O Xirê, obedecendo a uma lógica circular e específica de relação entre os orixás, é o momento em que os filhos e as filhas
de santo dançam no Barracão, revivendo na circularidade a percepção do tempo nas religiões de matrizes africanas; essa
temporalidade, expressa nos corpos, nos sons e no espaço, repleta de símbolos, sintetiza sua compreensão do mundo.
No mesmo espaço do Xirê, em outros momentos, ocorrem atividades culturais que preenchem o espaço do Mercado,
conectadas ao universo simbólico do Bembé e da vida santamarense.
Como ocorre nas festas de Candomblé, no Bembé a estrutura musical é composta pelos três tambores sagrados, o gã ou
o agogô (instrumentos metálicos percussivos) e pelo canto, que pode ser entoado por diversas pessoas – exigindo que o/a
cantor/a tenha profundo conhecimento da estrutura ritual – podendo ser executados pelos ogãs alabes (cargo daqueles
responsáveis pela execução instrumental dos atabaques), sacerdotes e sacerdotisas convidados de outras casas e cidades,
e pelos próprios babalorixás e iyalorixás. No caso do Bembé, pela sua característica de celebração pública, no Xirê são
entoados cantos das diversas nações em que se identificam as tradições religiosas de matrizes africanas – Ketu, Nagô, Jeje,
Angola, Congo-Angola – requerendo um conhecimento amplo desse repertório pelos tocadores. Outra característica do
Bembé é que, apesar de toda a estrutura ritual do Candomblé, no espaço da festa não ocorre a incorporação das divindades,
propositadamente contida pela quebra da estrutura rítmica-ritual, como uma forma de preservação do sagrado (assim
como outros elementos sagrados são “velados” no presente, nos ritos de sacralização). O Dossiê (2019) traz a informação
de que existe uma tradição em que, a cada ano, o terreiro responsável pela condução da festa orienta a condução do Xirê,
baseando-se na estrutura de sua nação.
O Xirê tem se caracterizado por dois momentos – o “Xirê da Alvorada”, que precede o primeiro dia da festa e possui um
momento inicial dedicado aos ancestrais, ocorrendo toques especiais para eles, sem que os filhos de santo dancem; e o
“Xiré dos Orixás”, que acontece após os cantos dedicados à ancestralidade, e que segue a ordem ritual do culto aos orixás,
podendo os participantes, então, dançar. Apesar da forte caraterística de ritos da nação Ketu na atualidade do Bembé, Ana
Rita Machado (IPAC, 2014) aponta para a influência dos congos e dos angolanos na constituição dos candomblés baianos,
relacionada à história de fundação dos terreiros mais antigos de Santo Amaro.

Ritos propiciatórios
Os preparativos para o Bembé se iniciam no final do mês de abril, quando o pai de santo responsável pela festa se reúne
com a comunidade do axé para iniciar os preparativos religiosos e consulta o oráculo para receber as instruções do que e
como deve ser feita a celebração. Seguem-se as obrigações destinadas aos ancestrais, que se relacionaram com o Bembé
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os rituais para Exu (no terreiro e nas encruzilhadas que dão acesso à cidade de Santo Amaro), onde, além de alimentar a
divindade, o grupo que conduz o Bembé comunga pedindo a proteção e a abertura dos caminhos para a celebração.
Na quarta-feira à noite é realizado o Amalá para Xangô, o deus do trovão e da justiça e dono da cumeeira, onde são
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ao longo dos anos, momento que reconecta e atualiza a memória do Candomblé de Santo Amaro. Em seguida, ocorrem

oferecidas suas comidas votivas. Na quinta-feira à noite, é o dia do Ashosho, comida votiva para Oxóssi, o senhor da fartura
e da caça, e toca-se o aguerê. Na sexta-feira, dia de Oxalá, orixá fun fun associado à criação, toda a decoração é substituída
pela cor branca, e o alimento votivo de Oxalá é colocado nos “quatro cantos do barracão em cima e embaixo da cumeeira,
nos dois lados da porta de entrada, na parte de cima da porta, debaixo dos três atabaques e na casa de Iemanjá” (Dossiê,
2019, p. 117).
O sábado é o dia mais concorrido da festa. É o momento em que a festa recebe pessoas das comunidades de terreiros do
Recôncavo, de Salvador, de várias cidades da Bahia e de outros estados brasileiros e quando os participantes se vestem
com as roupas mais requintadas. Nesse dia, toda a decoração do Barracão é renovada, pois, durante o Xirê dessa noite,
chegam os presentes de Iemanjá e Oxum, em dois balaios decorados e sacralizados com os fundamentos e os alimentos
das divindades ligadas às águas. Depois da entrada dos presentes no Barracão, entra um barquinho de madeira, nomeado
“João de Obá”, em que se dispõem bonecas vestidas com roupas litúrgicas, representando, além das Iyabas, as formas
de resistência dos povos africanos e seus descendentes, simbolizada nas sacerdotisas africanas que, mesmo no período
da escravidão, conseguiram preservar os cultos e as filosofias de seus ancestrais e divindades. O barquinho e os presentes
revelam a conexão intrínseca entre os universos religioso e político no Candomblé. Nos últimos anos, tem ocorrido um
momento de homenagem às personalidades que politicamente apoiam a estrutura do Bembé. Em seguida, retorna-se ao
Xirê. O barquinho, os balaios e o Ipete ficam junto à cumeeira.
No domingo, após o padê de Exu, canta-se e corta-se um bolo oferecido às Iyabas, e, após a comensalidade, os presentes
saem no carro, passando pelos lugares referenciais ao povo de santo de Santo Amaro, sempre ao toque dos atabaques,
traçando ali uma cartografia de memória do Bembé. Todo o material biodegradável dos balaios é entregue ao mar, na maré
cheia, na praia de Itapema, e o Ipetê de Oxum será retirado do cesto e colocado no rio. Momento central do Bembé, cerne
da devoção que organiza a festa, a entrega dos Presentes reúne os pescadores, o povo de santo, os devotos de Iemanjá,
agradecendo a proteção recebida e almejando a continuidade das benfeitorias trazidas pelas águas. Terminada a parte
religiosa da entrega, segue-se uma confraternização no barracão, geralmente uma feijoada regada ao samba de roda que
encerra, definitivamente, o Bembé.

Bens culturais associados
Além da Capoeira, e do Samba de Roda, Bens reconhecidos como Patrimônio Cultural do Brasil, outros Bens culturais
integram a parte “não religiosa” do Bembé do Mercado, como o Maculelê, uma brincadeira que une dança e luta; o Nego
Fugido, um teatro que representa a escravidão e sua violência; o Lindro Amor, cortejo feminino feito para comemoração
dos festejos de São Cosme e São Damião; a Burrinha; a Puxada de Rede etc., todos relacionados a referências culturais da
diáspora africana. Na programação da festa, também são incluídas atividades realizadas por grupos de dança afro, grupos
parafolclóricos e outros da Cultura Popular.

Medidas de salvaguarda do Bem cultural
O crescimento do público da festa, a espetacularização de atividades culturais paralelas e a disputa política e econômica
entre os atores envolvidos, pelo calendário e pelo espaço da celebração, influenciam as formas de realização do Bembé,
estabelecendo novos desafios de negociação, que passam a ser a manutenção das formas de realização do ritos, fundamentais
para a eficácia ritual no Candomblé, ao mesmo tempo que se reforça a necessidade de ações afirmativas e de valorização
das religiões de matrizes africanas, em constante ameaça nas narrativas de poder e existência não apenas em Santo Amaro,
mas em todo o Brasil. Nos últimos anos, vêm se acentuando as tensões com grupos religiosos neopentecostais, que,
assumindo uma postura intolerante, atacam a imagem do Bembé, consonante com alguns comerciantes que têm colocado
dificuldades para a adaptação do espaço das barracas para a construção do Barracão da festa.
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Dentro da lógica de atualização das comunidades de Candomblé, a institucionalização tem sido um caminho encontrado
pelo povo de santo para alcançar as políticas públicas brasileiras. Na organização da festa, está a Associação Beneficente do
Mercado de Santo Amaro, instituição com personalidade jurídica e que se constituiu para organizar a logística e os recursos
para sua realização. Com o reconhecimento do Bembé como Patrimônio Cultural do Estado da Bahia, em 2014, constitui-se um Comitê Gestor do Bembé do Mercado, composto por atores governamentais e detentores da festa, no qual o Iphan
foi convidado a participar.
O Dossiê (2019) traz algumas sugestões de ações de salvaguarda, fruto dos diálogos estabelecidos nas reuniões e nos
seminários realizados no processo de identificação do bem cultural.
Como forma de conter os conflitos resultantes de intolerância e perseguição religiosa e como meio de valorização da
festa, sugerem-se a criação de espaços de difusão dos conhecimentos e dos saberes que formam a Festa do Bembé,
como a implementação da Casa da Memória do Bembé do Mercado, espaço para formação de acervo e referência da
celebração; a criação de uma plataforma virtual, para apresentar uma cartografia e uma biografia dos terreiros que
compõem a associação do Bembé do Mercado; a produção de materiais audiovisuais e materiais didáticos de valorização
da festa; e ações que promovam a sustentabilidade financeira do Bembé, através de oficinas, cursos de formação e de
capacitação itinerantes, contemplando os terreiros que fazem parte da Associação e focando na geração de renda, tanto
para quem participa quanto para quem ensina. Os cursos prioritários foram assim elencados: “(a) estudo de tecidos,
corte e costura, rendas e bordados; (b) culinária da diáspora – de forma que ela, inclusive, seja valorizada na festa;
(c) música; (d) luteria para instrumentos de percussão; (e) plano de negócio para economia criativa” (Dossiê, 2019, p.
150). Em consonância com a importância do território para a festa, sugerem-se ainda o tratamento adequado, pela
municipalidade, na remoção dos Feirantes; a regulamentação da ocupação do espaço da festa; e ações de melhoria da
iluminação, da segurança e dos banheiros.
Uma solução sugerida para dirimir os conflitos com os shows “concorrentes” ao Bembé seria a promoção e a remuneração
de grupos culturais dos Bens associados à festa. Os interlocutores do Dossiê demonstraram preocupação com a gentrificação
da festa, e com a possibilidade de transformação do Bembé em uma festa de largo, sugerindo o fomento a espaços de
diálogo e debates contínuos com o povo de santo, que eles chamaram de encontros de formação contínua.
Com relação à continuidade do Bem cultural, é importante destacar que o princípio das religiões de matrizes africanas é a
iniciação de novos membros da comunidade de axé, que ocorre com a preparação de “noviços”, “rodantes” ou “vodunsis”,
tendo estes, após o mínimo 7 anos, a possibilidade de iniciar novos membros. Nesse sentido, ações de fortalecimento e
valorização das religiões de matriz africana tendem a atrair e manter filhos de santo para as comunidades, garantindo na
dinâmica própria do Candomblé a transmissão de saberes e a interação geracional.
A preservação dos cânticos e das formas de sociabilidade próprias do Candomblé também foi uma preocupação apontada
pelas lideranças, nas entrevistas, e formas de registro e transmissão desse acervo oral podem ser fomentadas através de
políticas públicas.

O Bembé como Patrimônio
São 130 anos ecoando a ousadia de João de Obá, neste “ato de revolução, de insubmissão, de consolidação autêntica
da liberdade”, como nos disse Chico Porto. São 130 anos em uma resposta radical de adesão à cosmologia das religiões
afro-brasileiras: o Largo do Mercado como um lugar de orixás. São 130 anos entregando presentes à Mãe das Águas,
entendendo que gratidão fertiliza a terra, as águas, as almas (Dossiê, 2019, p. 45).
As narrativas que o Bembé ativa possibilitam reescrever, na história, a trajetória da população negra através das “possíveis
liberdades e da reivindicação de direitos” no momento pós-abolição. Essa história de negociação política e de resistência
cultural, assentada principalmente na oralidade, é fundamental para compreender como se atualizam as identidades dos
negros no Brasil e do Candomblé. Precisamos entender como se deram as estratégias de resistência dos candomblés – no
momento em que as autoridades reprovavam a feitiçaria como um problema social, as lideranças contra-argumentavam
com o discurso da pureza e da africanidade do candomblé, expressa nos ritos de iniciação e de conhecimentos sobre a
cultura africana. Com a proibição das festas religiosas pela Polícia, que exigia que as casas fossem institucionalizadas e
seus líderes iniciados, é possível observar o movimento de iniciação de lideranças que já realizavam Candomblé, que, em
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para a existência mais tranquila dos terreiros; também a associação dos acidentes que ocorreram em Santo Amaro à
ausência do Bembé, que parece ter sido uma estratégia para legitimar a festa como necessidade municipal, ocupando,
assim, um espaço público único na vida da cidade. Na atualidade, as estratégias de sobrevivência do Bembé talvez estejam
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nome dessa suposta “pureza” africana, adotaram um padrão de iniciação que atendesse a uma normalização, requisito

intimamente associadas à ideia de proteção e “autenticidade” que cerca o conceito convencional de Patrimônio e de Bem
cultural, narrativa que traz visibilidade entre celebridades de renome nacional e entre autoridades políticas do Estado da
Bahia e do Brasil, apoio importante para arregimentar os poderes públicos, em um mundo onde os direitos da população
negra ainda precisam ser fruto de muita luta. O que vemos, no pedido de Registro do Bembé, é a disputa pelas narrativas
de pertencimento à identidade nacional.
O Bembé também expressa a tentativa de aproximação do ato da Abolição com a ideia de liberdade e esta, ao conceito
de poder. A sobreposição de uma data civil simbólica com uma devoção preexistente e que se mantém, independente das
permissões legais – a devoção às Senhoras das Águas, assim como a fé naquele que facilita o acesso ao dinheiro, Exu, cuja
associação a sobrevivência material (o Mercado) também se associa à ideia de liberdade –, faz do Bembé um bem cultural
repleto de duplos significados.
A forma como essas populações se conectam com seres espirituais para se fortalecer, para sobreviver, para se colocar
no espaço social e político, conectados através dos corpos, dos ritmos, da estética, dos elementos naturais, que, juntos,
compõe a ontologia (ou os modos de existência) das comunidades tradicionais de terreiros por si já seria argumento para a
patrimonialização do Bembé do Mercado.
Como uma festa religiosa que se expressa no espaço da rua, é importante observar sua capacidade de subversão dos
padrões normativos do espaço público e como carrega a potência de instalação de uma outra lógica social refletida em
outras possibilidades de participação social, estruturada em redes de parentesco, de solidariedade e afetividade. A partir do
referencial religioso, se configuram os espaços políticos de resistência e afirmação identitária.
Por fim, entre os argumentos que justificam seu reconhecimento nacional, o Bembé revela a potência de atualização do
povo de santo, que dentro do escopo do conceito de “tradição” mantém-se atento às transformações sociais. Desde João
de Obá, que promoveu a publicização de uma celebração até então privada, o Bembé é espaço de exercício político. Tidu
territorializou o Mercado como espaço de visibilidade, em pleno período de perseguição policial, do Candomblé e do povo
negro de Santo Amaro. A atual gestão de Pai Pote, apoiado pelo Comitê gestor da festa, sintonizada com as demandas do
mundo global, divulga o Bembé para um público ampliado, integra, em torno da festa, diferentes lideranças do movimento
negro (o Bembé é a única celebração que ocorre no 13 de maio reconhecida pelo Movimento Negro da Bahia) e torna
adequada a (re)existência da festa à bandeira dos direitos, leis e participação social do povo de santo nas políticas públicas.

CONCLUSÃO
Por sua relevância nacional, na medida em que traz elementos essenciais para a memória, a identidade e a formação da
sociedade brasileira; por constituir uma celebração que reúne rituais que caracterizam a vida cotidiana, a religiosidade e o
entretenimento das comunidades negras de Santo Amaro; por ser esta manifestação cultural um elemento fundamental
para a construção e a afirmação da identidade cultural negra brasileira, dados os elementos que agrega e que legitimam
suas práticas cotidianas; pelo profundo enraizamento do bem cultural no universo recreativo e religioso dos grupos acima
referidos; e, por tudo mais que está demonstrado neste processo, somos favoráveis à inscrição do Bembé do Mercado no
Livro de Registro das Celebrações, como Patrimônio Cultural do Brasil.
Este é o Parecer que submeto à consideração superior.

Nova York, 24 de maio de 2019
								

Desirée Ramos Tozi

Historiadora e Doutoranda em Estudos Étnicos e Africanos da UFBA
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

INTRODUÇÃO

C

omeço este Parecer relativo ao Processo de Registro do Bembé do Mercado de Santo Amaro (BA), agradecendo ao
Diretor do DPI/Iphan, Dr. Hermano Guanais e Queiroz, por me encaminhar este Processo, me dar a honra de atuar

Foto da esquerda:
Zeza Maria, 2018.

como sua relatora e me acompanhar na viagem que, em parte, fundamenta este relato. Tomar contato com esta

celebração e com sua história faz parte das experiências mais ricas e emocionantes que já tive na minha atuação no campo
do Patrimônio, o que me deu, ainda, a oportunidade de conhecer mais sobre a Bahia e sobre o seu imenso Patrimônio
Cultural e humano.
O relato que apresento ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural baseia-se, principalmente, no Dossiê que instrui
o processo de Registro e que resultou de uma profícua cooperação estabelecida entre o Iphan e a Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia (UFRB). Esta pesquisa, de cunho interdisciplinar, foi coordenada pelo Prof. Dr. Danillo Silva Barata,
cineasta e especialista em artes visuais, corpo e patrimônio, e contou com a participação das antropólogas Francesca
Arcand, estudiosa dos rituais e das festas, e Thaís Fernanda Salves de Brito, especialista em narrativas, cultura material e
Patrimônio, e do especialista em cultura musical afro-brasileira Jorge Luís Ribeiro de Vasconcelos. Completaram a equipe
da pesquisa estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da UFRB, entre os
quais cabe destacar Manuela Pereira da Silva, Mãe Manuela de Ogum, que, por seus conhecimentos específicos e vivências
relacionadas ao Bembé, atuou também como consultora e facilitadora dos contatos entre a equipe e os vários atores e
autoridades religiosas vinculadas a esta tradição (Dossiê de Registro, 2019, p. 14-15).
Este relato é ainda tributário das informações contidas no Parecer Técnico ad hoc elaborado pela Historiadora Desirée
Ramos Tozi, das informações contidas na publicação intitulada Bembé do Mercado, resultante do Registro dessa celebração
como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia,1 e de algumas obras fundamentais sobre o patrimônio e os cultos religiosos
afro-brasileiros que serão assinaladas ao longo deste relato. Destaco agora apenas duas, pois foram fundamentais para
a construção do entendimento que ora apresento a este Conselho sobre o fenômeno do Bembé: o estudo de Ana Rita
Machado, intitulado Bembé do Largo do Mercado: memórias do 13 de maio (2009),2 e o já clássico livro de Juana Elbein dos
Santos, Os Nagô e a morte (1986).3 Completam as fontes utilizadas as minhas próprias impressões sobre as etapas finais do
Bembé, entre os dias 17 e 19 de maio último, e conversas informais que mantive com alguns de seus atores fundamentais,
entre os quais destaco o Sr. José Raimundo Lima Chaves, o Babalorixá Pai Pote, atual líder da organização dessa celebração;
o Sr. Gerivaldo Caldas Oliveira, o Babakekerê Geri; Maria Eunice Martins Luz, D. Nicinha do Samba; e a Historiadora Ana
Rita Machado, além das que mantive com o coordenador e membros da equipe responsável pela instrução deste processo.
Por fim, gostaria de agradecer à Coordenadora de Registro, Marina Lacerda, pela presteza com que buscou informações
de última hora que foram essenciais para a composição deste Parecer; ao Superintendente do Iphan na Bahia, Bruno
Tavares, pelo apoio logístico à nossa viagem, assim como à Chefe da Divisão Técnica desta unidade, Flor-de-Lis Cardoso,
que nos acompanhou nos périplos por Santo Amaro, Cachoeira e São Félix. Por fim, um agradecimento especial a Nalva
Santos, técnica do Iphan Bahia, conhecedora e participante dessa celebração, cujos aportes e informações foram também
fundamentais para a conformação deste relato.

1. BAHIA. Secretaria de Cultura. Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. “Bembé do Mercado”. Cadernos do Ipac, 7. Salvador: Fundação Pedro
Calmon, 2014.
2. MACHADO, Ana Rita de Araújo. Bembé do Largo do Mercado: memórias do 13 de maio. Salvador. 133f. Dissertação (Mestrado) – Programa Multidisciplinar
de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos (Pós-afro) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 2009.
3. SANTOS, Juana Elbein dos. Os Nàgô e a morte: Pàde, Àsèsè e o culto Égun na Bahia. Petrópolis: Vozes, 1986.
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O PROCESSO DE REGISTRO
O competente e bem fundamentado Parecer Técnico de Desirée Tozi nos informa que a solicitação do Registro do Bembé do
Mercado de Santo Amaro foi apresentada em 20134 pela Associação Beneficente e Cultural Ilê Axé Ojú Onirè, representada
pelo seu Presidente, José Raimundo Lima Chaves, o Pai Pote. Este pedido foi acompanhado por assinaturas de protagonistas
desse Bem cultural e de moradores da cidade de Santo Amaro – documento de anuência que, posteriormente, foi
complementado com as assinaturas de 41 lideranças religiosas da região (Parecer ad hoc, p. 1).
Este pedido de Registro foi examinado pela Câmara do Patrimônio Imaterial, em abril de 2016, que o considerou pertinente,
mas reforçou, em consonância com a Nota Técnica 14/2016 do DPI que apreciou inicialmente esta solicitação, a necessidade
de complementação de informações. A pesquisa realizada pela equipe da UFRB, consubstanciada no Dossiê para o
Registro do Bembé do Mercado como Patrimônio Cultural do Brasil, complementou sobejamente e adequadamente essas
informações. O exame geral dos documentos que fazem parte do processo permite comprovar que há dados suficientes
para a apreciação do Registro do Bembé do Mercado de Santo Amaro pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural,
bem como atestar que foram cumpridas as exigências do Decreto no 3.551/2000 e os requerimentos da Resolução no 01,
de 3 de agosto de 2006, que regula a instauração e a instrução de processos dessa natureza. O presente processo foi
ainda examinado em seus aspectos jurídicos pela Procuradoria Federal no Iphan,5 assim como foi publicado o Aviso sobre o
Registro do Bembé do Mercado no Diário Oficial.6

O BEMBÉ
Contexto histórico
Em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, a palavra “Bembé” designa genericamente “Candomblé” (Dossiê de Registro,
p. 9) e, assim, na linguagem local, “Bembé do Mercado” significa o Candomblé que é realizado anualmente por um
conjunto de terreiros no Largo do Mercado desta cidade, celebração da qual participam diversos outros centros de culto
sediados na região do Recôncavo Baiano, em Salvador e também em outros estados do país. Mas, se há consenso sobre o
sentido local da palavra Bembé, o mesmo não pode ser dito quanto à sua procedência africana. O Dossiê de Registro (p.
9-10) informa que em Angola há uma região com este mesmo nome e que, em Cuba, há uma festa em que a dança, o
toque dos atabaques denominados bembé e o vínculo com as santerías – os terreiros cubanos – estão presentes. A possível
origem yorubá/fon da palavra é, por outro lado, reforçada pela historiadora Ana Rita Machado (BAHIA, p. 42), que a associa
também a um tambor que é utilizado nas cerimônias do Gélèdé, nas quais são cultuadas divindades femininas.
Esse “Candomblé de rua”, em sua face cívica e política, celebra, na data da Abolição da Escravatura no Brasil, a liberdade
e a luta travada, desde então, por igualdade, por inserção justa e digna na sociedade nacional, por oportunidades iguais de
trabalho e contra o preconceito racial que ainda persiste no País. Em sua face religiosa, o Bembé celebra os antepassados que
preservaram, em condições adversas e hostis, as heranças culturais provenientes de várias regiões da África, adaptando-as
a essas condições, renovando-as e recriando-as em celebrações como esta. Celebra também as divindades que protegeram
os egressos da escravidão em sua luta imediata e desassistida pela sobrevivência num território, como o Recôncavo Baiano,
onde não possuíam nada. Divindades que protegem ainda a existência de todos os que se abrem a elas. Em particular, o
Bembé do Mercado celebra Iemanjá, a senhora dos mares, protetora dos pescadores e daqueles que, desde os tempos da
escravidão, sem terra para plantar, voltaram-se para o mar como fonte de alimento e de obtenção de renda. O Bembé é,
assim, uma obrigação religiosa e uma retribuição por graças alcançadas, tanto no plano individual quanto no coletivo, já
que é realizado também, como veremos adiante, para a proteção da cidade de Santo Amaro.
Mas em que contexto e em quais circunstâncias surgiu o Bembé?
A vila e a cidade de Santo Amaro da Purificação são produtos do cultivo de cana-de-açúcar no Recôncavo Baiano, que
começou no século XVI. Surgido a partir da implantação do Engenho Real de Sergipe, em 1563, o núcleo urbano tornou-

4. Mediante o Ofício no 08/2013.
5. Parecer no 00179/2019/Proc/PFI-Iphan/PGE/AGU.
6. DOU no 107, de 05/06/2019.
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-se uma praça de comércio importante devido à sua localização privilegiada. Situado à margem do Rio Subaé, possibilitava
acesso fácil à Baía de Todos os Santos e, assim, a Salvador e ao seu porto, por onde se escoava a produção agrícola da Bahia
e de outras regiões próximas. Além de produtora importante de açúcar e, em seguida de fumo, Santo Amaro, junto com
outras cidades do Recôncavo, abastecia também a Capital com outros gêneros agrícolas (Dossiê, p. 20-21).
Todo esse complexo produtivo era movido, como se sabe, pela mão de obra escravizada, formada por levas de homens
e mulheres provenientes de várias regiões da África, inicialmente de Angola, depois da chamada Costa da Mina, além
de outras áreas. A dependência desse complexo produtivo da mão de obra escravizada sempre foi enorme, não sendo,
portanto, estranho, encontrar no Recôncavo e em Santo Amaro as resistências mais aguerridas à abolição da escravatura.
As crises e mesmo o declínio da produção açucareira pouco mudaram a disposição escravagista dos senhores de terras
locais, que, como aponta o Dossiê de Registro do Bembé, para resistirem à abolição, fundaram, em 1884, a Liga da Lavoura
e do Commercio com o objetivo de resistir a qualquer projeto de lei que libertasse os escravos e desrespeitasse, sem
compensação de indenização, o que consideravam o seu direito de propriedade (Dossiê, p. 22-23).
Durante período da escravidão, conforme aponta o historiador baiano João José Reis,7 por meio de várias estratégias,
pessoas escravizadas, em especial os chamados “escravos de ganho”, negociavam “espaços de liberdade”, principalmente
no meio urbano, para o desenvolvimento de atividades geradoras de renda como a venda de peixes, mariscos e doces, onde
também exercitavam formas de sociabilidade e estreitavam laços de solidariedade. Por essas vias, e também por outras, é
que foram se formando as redes de apoio mútuo e de ação política construídas pelos escravizados, que, após a Abolição,
foram essenciais para sua sobrevivência. Como aponta Desirée Tozi no seu Parecer:
A investigação que a equipe de pesquisa realizou nos jornais de Santo Amaro, impressos nos séculos XIX e XX,
mostra o clima de transformação política e urbana pelo qual passava a cidade no período que antecedeu a abolição
da escravatura, demonstrando como a população negra ocupava o espaço público (através do comércio) apesar do
lugar de subalternidade e preconceito que a imprensa insistia em lhe destinar (Parecer, p. 5).
Depois do Treze de Maio de 1888, pouco ou quase nada mudou na vida dos então egressos da escravidão. Mantidos nos
antigos trabalhos em troca, basicamente, de casa e comida ou postos na rua sem qualquer compensação, ampararam-se nas redes de solidariedade e apoio já formadas, principalmente as ligadas a atividades profissionais e religiosas que, a
duras penas, haviam conseguido construir. A narrativa oral dá conta que, no dia da celebração do primeiro aniversário da
Abolição, portanto em 1889, João de Obá, pai de santo e liderança religiosa, acompanhado por pescadores, filhos e filhas
de santo, montou e bateu um Candomblé na Ponte do Xaréu, localizada bem no centro de Santo Amaro e, portanto,
próxima à sua zona comercial e habitacional da elite santamarense (Dossiê, p. 44).
Conta-se que esse Candomblé, que durou três dias, foi finalizado com um presente para a Mãe d’Água (Dossiê, p. 7).
Esta iniciativa de João de Obá – cujo nome indica o seu vínculo com Xangô, divindade do fogo, zelador da justiça e
antigo rei da cidade de Oyó8 – teve claramente intenções religiosas e políticas. Do ponto de vista religioso, esse gesto de
João de Obá constituiu, sem dúvida, um agradecimento, uma retribuição às forças divinas pela liberdade e também pela
sobrevivência, a despeito do abandono a que foram submetidos os libertos após a Abolição (Dossiê, p. 42). No aspecto
político, correspondeu a um gesto de coragem e de afirmação do direito do povo negro de ter lugar e de existir no espaço
público da cidade, de celebrar, a seu modo, o fim da escravidão e de afirmar sua religião de modo independente (Dossiê,
p. 5). A coragem desse gesto torna-se patente quando se leva em conta o que diz o saudoso professor baiano Ubiratan
Araújo, conforme consta no Dossiê de Registro do Bembé:
14 de maio de 1888 começava uma nova luta para o povo negro de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo
canavieiro da Bahia. Os ex-senhores de escravos, inconformados com a lei da abolição, proclamavam aos quatro
ventos que nada havia mudado e pressionavam suas lideranças parlamentares para que a dita lei fosse revogada
[...] [eles] mobilizaram o aparelho policial [...] para tolher os movimentos da população, de modo a reter uma força
de trabalho disponível em regime de cativeiro [...]. Deles se dizia em verso popular: “Nasceu periquito, morreu
papagaio, não quero conversa com treze de maio” (ARAÚJO, 2003, p. 1, apud Dossiê, p. 40-41).

7. REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
8. Na atual Nigéria.
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Embora a documentação histórica seja escassa, narra-se que, durante anos, o Bembé ocorreu na Ponte do Xaréu (Dossiê, p.
44). Contudo, isso não significa que o clima de tensão entre libertos e a elite local tivesse acabado com a assinatura da Lei
Áurea (Dossiê, p. 5). De todo modo, é possível que tenha sido realizado em outros pontos da cidade até se fixar no Largo
do Mercado Municipal a partir do fim dos anos 1930 (Dossiê, p. 45).
As notícias históricas sobre quando o Bembé passou a ser celebrado no Mercado Municipal não são muito precisas. Embora
um primeiro mercado tenha sido construído no mesmo lugar do atual às margens do Rio Subaé (Parecer ad hoc, p.
5), somente com a conclusão da sua reconstrução, provavelmente em 1938, é que a festa passou a ser realizada neste
local (Dossiê, p. 8). Notícias mais precisas, contudo, dão conta de que, em 1941, as feiras realizadas às segundas-feiras
vinham crescendo muito, o que consolidou este largo como o coração do comércio local (Dossiê, p. 35). Como visto,
desde os tempos da escravidão, o comércio nas ruas e nas feiras constituía espaços de relativa liberdade para os cativos
e, certamente, essa foi uma das razões de os organizadores do Bembé terem constituído o Largo do Mercado como o
lugar dessa celebração, que afirma a liberdade e toma posse, por vários dias, da área mais importante da cidade. Mas há
ainda a possibilidade de uma razão religiosa, pois o orixá Exu é também uma divindade vinculada ao comércio. Conforme
se assinala no Dossiê de Registro do Bembé (p. 54): “Como senhor do comércio e dos caminhos, é quem libera a fartura,
é ele quem guarda a cidade, a festa e os fiéis. É porque ele assim o deseja e ali se assenta que, segundo os adeptos do
Candomblé em Santo Amaro, que o Bembé passou a ser batido no Mercado” (Dossiê, p. 54). Esse vínculo de Exu com
as praças de comércio é também confirmado pelo Bará do Mercado da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O
espaço localizado exatamente no centro do Mercado Público Central dessa cidade é definido pelo povo de santo gaúcho
como morada da divindade Bará, uma qualidade de Exu, e nele, anualmente, realiza-se a cerimônia religiosa denominada
“Passeio” (Dossiê, p. 146).
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O Dossiê de Registro (p. 105-113) descreve o Bembé como um conjunto de cerimônias estruturadas em três grupos
correspondentes à sua natureza e à sua função. O primeiro diz respeito aos rituais propiciatórios iniciais que ocorrem ao
final do mês de abril e correspondem, genericamente, à preparação da celebração. Estes se desenvolvem no terreiro que
está responsável pela organização do Bembé, sob a liderança do pai ou da mãe de santo. Atualmente, essa liderança é
exercida por Pai Pote, Babalorixá do Terreiro Ilê Axé Ojú Onirè, mas congrega membros de outras casas de Candomblé,
o que torna o Bembé uma celebração igualmente de congraçamento do povo de santo. Desses rituais iniciais participam
apenas pessoas iniciadas e eles se destinam a pedir autorização aos antepassados para a realização do Bembé e também a
consultá-los sobre como a celebração deverá ser realizada no ano em causa. Por meio da realização do jogo divinatório (obi),
os antepassados que criaram e zelaram pela continuidade dessa festa ao longo dos anos estabelecem como as oferendas
devem ser efetuadas e como, especificamente, deve ser organizada e programada. O pedido de licença aos antepassados
e aos mais velhos é, portanto, parte do que se pode chamar de estrutura fundamental do Bembé (Dossiê, p. 107-109).
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O segundo grupo de cerimônias, que tem início após a consulta e a homenagem aos antepassados, mas se estende ao
longo de toda a celebração, diz respeito aos rituais dedicados a Exu e que obrigatoriamente devem ser realizados antes das
cerimônias públicas do Candomblé. Como explica a antropóloga e profunda estudiosa da liturgia ketu-nagô Juana Elbein
dos Santos (1986, p. 184-185),9 neste tipo de ritual, que é denominado Pàdé (ou Padê), Exu é invocado e rogado para que
proteja os fiéis e propicie o “feliz desenrolar das celebrações”. Para tanto, oferendas são feitas e confiadas a ele para que
as despache aos antepassados e genitores míticos, que, em conjunto, conferirão a proteção desejada.
No Bembé do Mercado de Santo Amaro, as oferendas a Exu se dão no espaço público e têm também o sentido de
estabelecer na cidade um território sagrado e protegido para a realização das celebrações às quais todos têm acesso (Dossiê
112-113). Esses rituais objetivam, além de proteção, comunicação com as divindades e o bom andamento da celebração,
garantir que quem venha assistir ao Bembé não promova conflitos (Dossiê, p. 113). Para tanto, são colocadas oferendas
nas entradas da cidade, nas ruas de acesso e, por fim, no próprio Mercado. Esses rituais, como explica Babakekerê Geri
(Dossiê, p. 113), propiciam a formação de um “círculo protetor” em volta do espaço sagrado que é armado no Mercado
e onde se desenrolam os rituais que compõem o terceiro grupo de cerimônias do Bembé. Antes delas são também
realizados Padês, a fim de que transcorram sem percalços. Os rituais para Exu nas entradas e ruas de Santo Amaro são
também restritos aos iniciados e permitem perceber que a própria cidade é transformada em um grande terreiro de
Candomblé, pois, nesses sítios, as entradas são também protegidas por essa divindade, que protege, ademais, os limiares
dos santuários principais.
Os terreiros de Candomblé mais antigos e tradicionais de nação ketu-nagô – tradição que, presentemente, fornece a base
litúrgica do Bembé –, conforme já descrito por diversos autores, são constituídos por diversas edificações de uso religioso,
bem como por outras de uso mais mundano e cotidiano, além de áreas verdes, com distintos graus de possibilidade de
acesso por parte do público não iniciado. Nessas áreas de “mato”,10 quando existem, estão localizadas árvores sagradas,
santuários e assentamentos vinculados às divindades do ar livre e também a flora cujas folhas são indispensáveis aos
rituais. No que diz respeito às edificações de uso religioso, há sempre uma que pode ser identificada como templo
principal, onde estão localizados outros santuários, o espaço para recolhimento durante a iniciação e a cozinha ritual
onde são preparadas as comidas sagradas. De modo integrado ou não a este templo,11 encontra-se o salão das cerimônias
públicas, denominado “Barracão”. Este espaço pode ser visto como o centro de todo o sítio, pois nele está plantado o
axé do terreiro.
Na Santo Amaro transformada num terreiro pelo Bembé, o Barracão é instalado no Mercado Municipal. Antes, entretanto,
de passar à sua descrição, é importante uma breve digressão sobre o que significa axé nas religiões afro-brasileiras.
Juana Elbein dos Santos (1983, p. 39), autora a quem recorro mais uma vez, nos informa que o conteúdo mais precioso
de um terreiro é o axé. Nas suas palavras, axé é a “força que assegura a existência dinâmica, que permite o acontecer e o
devir”, pois, sem axé, “a existência estaria paralisada, desprovida de toda possibilidade de realização”. Juana Elbein nos

9. Ver referência na Nota 3.
10. As áreas verdes dos Candomblés são denominadas “mato” na Bahia.
11. BASTIDE, Roger. Estudos afro-brasileiros. São Paulo: Perspectiva, 1983.
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explica ainda, nesta mesma passagem, que “como toda força, o axé é transmissível; é conduzido por meios materiais e
simbólicos” e é “acumulável”. Assim, segundo esta autora, o axé de um terreiro é “um poder de realização”, cuja força é
contida e transmitida através de certos materiais e substâncias, cuja composição é determinada pelo oráculo quando este
é “plantado” ou revitalizado (SANTOS, 1983, p. 43).
O Barracão do Mercado de Santo Amaro é erguido alguns dias antes da realização do terceiro grupo de cerimônias
do Bembé, correspondente às cerimônias públicas ou ao Candomblé de rua propriamente dito. Trata-se de um recinto
desmontável feito em estrutura de madeira, armado sob a cobertura do Mercado, que é vedado com pranchas desse
material até mais ou menos 1,20 m e ornado com folhas de pindoba, uma palmeira comum na região. Há apenas uma
entrada principal que, como ocorre nos barracões dos terreiros, é também guardada por Exu. A consagração desse espaço,
refeita anualmente, ocorre na madrugada do primeiro dia das festas públicas, quando se “planta” o axé mediante a
inumação no piso do Mercado, no centro do Barracão, das substâncias e dos objetos que atualizam e revitalizam o axé
deste terreiro instalado em Santo Amaro para a celebração do Bembé (BAHIA, 2014, p. 45).
A consagração do Barracão do Bembé se completa com a instalação da “cumeeira”, um mastro de madeira dotado de
uma superfície plana em seu topo, onde se instala, do mesmo modo que nos barracões dos terreiros de Candomblé, o
axé da divindade que é a dona da “casa”, neste caso, Xangô. A função desse elemento, também denominado de “ixé”
(BAHIA, 2014, p. 45) ou de “poste central” por Roger Bastide (1983, p. 328-333), é marcar o centro simbólico do terreiro,
expressar a refundação do mundo e permitir a ligação entre o plano em que vivemos – o Aiyê – e o das divindades – o
Orum –, possibilitando o contato entre deuses e homens. É em torno desse elemento que os filhos e filhas de santo
dançam para saudar orixás. Após os atos de consagração do Barracão do Bembé, realiza-se o Padê de Exu, com oferendas
depositadas nas quatro entradas do Mercado que lhe dão acesso (Dossiê, p. 113).
O terceiro grupo de cerimônias do Bembé, às quais todos têm acesso, desenvolve-se a partir da madrugada em que se
consagra o Barracão, com a realização neste espaço, na noite seguinte, de um Xirê dedicado a Xangô. Segundo Pai Pote,
esta cerimônia, que corresponde ao ritual em que se toca, canta e dança para os orixás, sempre ocorre nas celebrações
anuais do Bembé, pois Xangô é o dono da cumeeira. Dependendo do dia da semana em que cai o Treze de Maio,
outros Xirês, dedicados a outros orixás, podem ocorrer, como foi o caso do Bembé de 2019, quando na quinta-feira foi
realizado um Xirê para Oxóssi. Mas o ponto culminante das cerimônias públicas do Bembé ocorre sempre nos sábados e
domingos seguintes a esses rituais públicos. Na noite de sábado, os presentes para Iemanjá e Oxum, que são preparados
no terreiro responsável pela coordenação da celebração, são levados, em grandes balaios ornamentados, desse terreiro
ao Barracão do Mercado e depositados em mesas próximas à cumeeira. Em seguida, há homenagens a autoridades
religiosas e políticas e, por fim, realiza-se o Xirê das divindades femininas, as Ayabás.12 Presentes ofertados por pessoas
que participam do Bembé também são colocados na “casa” de Iemanjá, que é sempre erguida ao lado do Barracão e onde
se encontra a sua imagem. No domingo, após a realização de um último Xirê, os presentes são levados de caminhão para
a praia de Itapema, onde são depositados no mar. Antes, contudo, o caminhão com os presentes percorre várias ruas de
Santo Amaro associadas a pessoas de santo e a lugares de culto, dá três voltas em torno da matriz de Nossa Senhora da
Purificação e segue para Itapema.
O Padê de Exu sempre precede os Xirês, pois esta divindade, além de protetora, realiza a comunicação entre os homens
e os deuses. Este último grupo de cerimônias, segundo a historiadora Ana Rita Machado, é denominada “orô do orixá”,
pois corresponde aos ritos destinados a reatualizar o axé dos orixás Iemanjá e Oxum (BAHIA, 2014, p. 45).
Como está assinalado no Dossiê de Registro (p. 102-103), o Bembé assume, no seu conjunto, a “mesma forma ritual dos
cultos do Candomblé”: primeiramente com a consulta ao oráculo e aos antepassados; em seguida, com as oferendas a Exu
para que canalize a força sagrada dos ritos e garanta o sucesso da celebração e, por fim, com a festa propriamente dita, o
Xirê, em que, alimentadas e saciadas, as divindades dançam e estabelecem contato com os mortais. Entretanto, o contato
com as divindades, via possessão, não acontece no Barracão do Mercado. A despeito da consagração desse espaço, o fato
de ser uma área com grande circulação de pessoas e, portanto, de energias não controladas, bate-se o Candomblé de um
modo especial a fim de que as divindades não se manifestem em seus filhos. Em outros momentos mais resguardados do
Bembé, contudo, e na praia, quando da entrega dos presentes, a possessão pode ocorrer (Dossiê, p. 103).

12. Essas divindades femininas podem também ser chamadas de Iyábás.
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As notícias dão conta de que o Bembé não foi realizado apenas três vezes desde 1889, em consequência de proibições
estabelecidas pela força policial a serviço de membros da elite de Santo Amaro, eventualmente incomodados com a festa
(Dossiê, p. 59). A essas proibições – que aconteceram na primeira década do século XX, em 1958 e 1989 (Dossiê, p. 58-59)
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–, são associadas as ocorrências de acidentes e de verdadeiras tragédias na cidade, como o incêndio das barracas de venda
de fogos que se alastrou pelo Mercado e matou diversas pessoas, em 1958, e como a forte enchente do Rio Subaé que
a atingiu em 1989 (Dossiê, p. 60). Essas tragédias, contudo, não são vistas pelos protagonistas do Bembé como vingança
dos santos, mas como desgraças que poderiam ter sido evitadas por meio do fortalecimento dos orixás que o Bembé
realiza, particularmente Iemanjá. Com isso, como observa Ana Rita Machado (2009, p. 11 apud Dossiê, p. 82), o Bembé
consolidou-se como uma obrigação de santo que é vista como imprescindível para o bem-estar de Santo Amaro.
A despeito da documentação escassa, a história do Bembé, ao longo de mais de um século, pode ser traçada a partir desses
eventos trágicos que a pontuaram, mas, principalmente, a partir dos seus organizadores que, em sucessivas gerações, foram
passando de uns para outros o bastão dessa responsabilidade. Essa sequência começa, como já assinalado, com João de Obá,
que foi substituído, possivelmente, pelo ogã Menininho, que era pescador e cuidou da festa durante as décadas de 1920
e 30 (Dossiê, p. 58). A próxima notícia informa que o Babalorixá do Ilê Erume-Fá, Euclides Silva, conhecido como Pai Tidu,
tornou-se o responsável pela festa após o incêndio em 1958, quando a celebração voltou para o Largo do Mercado (Dossiê,
p. 62). Pai Tidu coordenou o Bembé por três décadas e, segundo Ana Rita Machado (2014 apud Dossiê, p. 62), teria sido
ele o responsável pela forma mais próxima da liturgia do Candomblé que a celebração assumiu a partir de então. Devido a
problemas de saúde, nos anos 1990, Pai Tidu passou a coordenação para Mãe Donália, e, do fim dessa década até meados
da seguinte, Mãe Lídia, que já havia assumido temporariamente a liderança da celebração em 1993, tornou-se a responsável.
Aponta-se que, sob sua influência, o Barracão do Bembé tornou-se mais parecido com o dos terreiros, com a incorporação
de bandeirolas, folhas de mariuô e outros elementos sacros (Dossiê, p. 63). Esses elementos não são mera ornamentação, e,
sim, objetos que sinalizam e confirmam a sacralidade do local e que têm ainda a função, como as folhas de mariuô, de filtrar e
limpar possíveis energias negativas. Por fim, de 2006 em diante, Pai Pote vem realizando o Bembé, o que, segundo o Dossiê de
Registro e também conforme depoimentos que colhi na festa deste ano de 2019, tem feito com grande competência religiosa
e política, sendo apontado como a pessoa que “levantou” o Bembé, tornando-o a celebração grandiosa que vemos hoje.
Nos anos 1960, teve início uma participação mais sistemática da municipalidade na celebração do Bembé por meio de apoio
financeiro e também do exercício de um certo controle sobre os dias e horários dos ritos (MACHADO, 2014, apud Dossiê, p.
62). Entretanto, na maior parte da sua longa história, a festa foi viabilizada financeiramente pelas lideranças religiosas que
compõem a sua cúpula diretiva, pelo povo de santo e pela população da cidade, que sempre contribuíram com doações
registradas no chamado, e muito citado, Livro de Ouro (Dossiê, p. 58).

Os bens culturais associados ao Bembé do Mercado
Os bens e práticas sociais que acompanham o Bembé são muitos, mas pelo menos três estão associados à festa desde o seu
começo, são tão célebres quanto ela, além de pilares da cultura popular local: o samba de roda, a capoeira e o maculelê,
expressões culturais que dividem, desde sempre, o espaço público com o Barracão do Bembé. Como lembra D. Nicinha do
Samba, antigamente, talas de dendê partidas ao meio demarcavam o Barracão, ficando de um lado o espaço para o samba
de roda e maculelê e, do outro, o da capoeira (Dossiê, p. 87). Ainda segundo a famosa sambadeira, naquele tempo, só
havia samba de roda, maculelê e capoeira durante o Bembé, o que acontecia nos intervalos entre as celebrações religiosas
como ainda ocorre atualmente.
O samba de roda se mantém como presença importante na festa, atualmente, acontecendo num palco armado ao lado
do Barracão, onde grupos locais e da região se apresentam. Mas, no chão do Mercado, os que assistem a esses grupos e
dominam as complexidades, variedades e sutilezas do samba de roda cantam e dançam muito, num espetáculo à parte
que mostra como esses saberes estão enraizados e fazem parte do modo de ser e de viver da população do Recôncavo. O
maculelê – forma de expressão que mistura de luta e dança com paus e que surgiu nos canaviais da região no século XVII –
era praticado por João de Obá (Dossiê, p. 137) e também, desde então, por figuras célebres da cultura local.
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Santo Amaro também possui grupos de capoeira e mestres notáveis da modalidade Angola do jogo, como Mestre Felipe
Santiago e Mestre Adó, o mais velho em atividade, que são referências dentro e fora da região (Dossiê, p. 141). Esses
grupos e seus mestres organizam rodas de capoeira durante o Bembé (e também na festa de Nossa Senhora da Purificação)
como uma obrigação sagrada. Na realidade, as rodas de maculelê e de capoeira que ocorrem ao longo da celebração são
precedidas por uma preparação ritual destinada a saudar ancestrais e a abrir caminhos (Dossiê, p. 142).
Entende-se, assim, que samba, capoeira e maculelê não podem faltar no Bembé.
Mas há ainda outras expressões e folguedos populares que se juntam ao Bembé, como a Burrinha, a Puxada de Rede, o
Lindro Amor – cortejo feminino feito em devoção a Cosme e Damião. Há ainda o incrível folguedo chamado de “Negro
Fugido”, do Distrito de Acupe, que, na minha opinião, mereceria uma documentação própria. Trata-se de um teatro
popular que tem como tema a fuga dos escravos dos engenhos de açúcar, no qual, como num jogo de pega-pega, capitães
de mato perseguem negros fugidos, numa representação vívida da violência que perpassava a escravidão (Dossiê, p. 144).
Além dessas manifestações culturais tradicionais, a face profana do Bembé se desenvolve também, no Largo do Mercado,
nas barraquinhas que são montadas para a venda de comidas, bebidas e artesanatos, em exposições e palestras que
ocorrem ao longo da celebração em vários locais da cidade, como as que que foram realizadas em 2019 no Recolhimento
dos Humildes. Na igreja deste pequeno convento, nesta comemoração do aniversário de 130 anos do Bembé, foi realizada
pelo pároco da cidade uma missa afro que reuniu as mais importantes autoridades religiosas do Candomblé da região,
onde, a meu ver, explicitou-se e ampliou-se uma outra importante função política do Bembé: a de espaço de acolhimento
ecumênico e de resistência à intolerância religiosa que, presentemente, assola o país. Nesta missa, que foi, sem dúvida, um
dos momentos mais emocionantes do Bembé de 2019, pessoas de santo ofertaram ao Deus católico o que oferecem aos
orixás, cantando, assim, ao som de atabaques:
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que não temos nada a oferecer?
Repare nossas mãos abertas,
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Quem disse que não somos nada,

levando as ofertas do nosso viver...

RECOMENDAÇÕES DE SALVAGUARDA
De acordo com os princípios que regem a política de salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, a produção de
conhecimento realizada ao longo do processo de Registro permite que os pesquisadores envolvidos e comunidade detentora
realizem uma análise da situação em que se encontra o Bem cultural e das condições materiais, ambientais e sociais que
possibilitam sua existência, identificando possíveis fragilidades e ameaças à sua continuidade.
Embora o Bembé do Mercado de Santo Amaro seja muito prestigiado e não enfrente risco de desaparecimento, foi
identificada a necessidade de desenvolvimento de ações para a salvaguarda deste Bem cultural destinadas ao combate à
intolerância religiosa que crescentemente afeta as religiões de matriz africana; à ampliação da documentação sobre sua
história e memória; à divulgação dessa documentação; a um melhor ordenamento do espaço público onde a celebração
se realiza; e à sua sustentabilidade e ao apoio financeiro às expressões tradicionais que lhe são associadas e, por fim, ao
fortalecimento do caráter religioso da festa.
No que toca à intolerância religiosa, sugere-se o estreitamento da relação da Associação Beneficente do Mercado de Santo
Amaro, que organiza a festa, com o poder público, municipal, estadual e federal, com vistas à defesa da festa e contra os
que atacam os direitos conquistados por grupos étnicos e comunidades tradicionais (Dossiê, p. 149).13 O Parecer Técnico
elaborado por Desirée Tozi (p. 11) aponta também a necessidade da realização de ações afirmativas e de valorização das
religiões de matriz africana por parte do poder público, como um antídoto contra o discurso desqualificador que grupos
religiosos neopentecostais vêm proferindo sobre o Candomblé. Essas ações podem ter o impacto positivo de manter os fiéis
que tradicionalmente praticam o Candomblé, facilitando, como observa a historiadora, a transmissão de saberes vinculados
à festa, bem como a interação geracional (Parecer ad hoc, p. 12).
As ações destinadas a aprofundar e ampliar a documentação sobre o Bembé, inclusive no que toca aos vários personagens
da festa cujas memórias não foram ainda registradas, são vistas como fundamentais para o fortalecimento dos seus
aspectos culturais e religiosos e também como uma forma de minimizar os impactos da rejeição causada pela intolerância
religiosa. Propõe-se, assim, a implantação de uma Casa da Memória do Bembé do Mercado em imóvel situado no largo
onde a celebração é realizada, que possa funcionar como um centro de pesquisa, um local de registro e de formação de
acervo a ser disponibilizado ao público e difundido mediante exposições, materiais didáticos, revistas, filmes, sites, fôlderes
e mídias digitais, entre outras possibilidades (Dossiê, p. 150-151). Neste ponto, cabe observar a importância de que projetos
de requalificação do Largo do Mercado levem em conta a realização do Bembé neste espaço, não como algo simplesmente
eventual, mas como uma celebração que já é indissociável deste local.
O ordenamento adequado do Largo do Mercado e de suas imediações durante os festejos anuais do Bembé é visto também
por todos como fundamental para o fortalecimento da festa (Dossiê, p. 149-150). Envolve a mudança de localização de
barracas da feira permanente, entre outras providências, como iluminação adequada, reforço da segurança pública e
instalação de banheiros químicos. Em suma, providências que demandam planejamento e implementação mais adequados,
especialmente no que toca ao tratamento dispensado aos comerciantes que devem ser deslocados (Dossiê, p. 151).
As ações propostas para a melhoria das condições sociais e materiais que possibilitam a continuidade do Bembé ou, em
outras palavras, a sua sustentabilidade, dirigem-se principalmente às comunidades dos terreiros que o realizam e estão
voltadas, principalmente, para sua capacitação e sua formação com vistas à geração de renda (Dossiê, p. 151). Sugere-se
a realização de cursos e oficinas articulados aos saberes que essas comunidades dominam e que estão ligados ao Bembé,
como corte e costura, confecção de rendas e bordados, culinária afro-brasileira, música e luteria para instrumentos de
percussão, além de capacitação para a montagem de negócios no campo da economia criativa (Dossiê, p. 151).
13. Direitos assegurados pela Lei 7.716/1989.
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As manifestações culturais associadas ao Bembé de modo permanente, como o samba de roda, a capoeira e o maculelê,
são contempladas, por sua vez, com recomendações direcionadas a um apoio financeiro mais adequado à importância
de sua participação (Dossiê, p. 152). Sugere-se que grupos externos somente sejam apoiados financeiramente pelo poder
público se demonstrarem afinidades com a festa, tenham espaço definido e tempo limitado de exibição, de modo a não
interferirem no seu desenvolvimento. Por fim, que ofereçam contrapartida em troca da participação (Dossiê, p. 152).
O fenômeno de expansão da festa a partir do seu crescimento e da sua apropriação turística é também objeto de
reflexão e de proposição de ações de salvaguarda. A fim de evitar os riscos de hipertrofia e de espetacularização que,
frequentemente, decorrem desse tipo de apropriação, aposta-se no fortalecimento da natureza e da essência religiosa
do Bembé, por meio da realização de palestras, debates e estudos que possam funcionar como espaços de diálogo e
debates contínuos com o povo de santo (Parecer ad hoc, p. 12). Como assinala Desirée Tozi, no Parecer Técnico que
analisa o processo (p. 11), o Bembé enfrenta, assim, “novos desafios de negociação”, entre os quais surgem como
importantes aqueles vinculados à realização dos ritos que ancoram a eficácia do Candomblé como religião. Afinal, o que
não se quer é a transformação do Bembé numa festa de largo.
Os organizadores do Bembé do Mercado, contudo, já avançaram consideravelmente em um aspecto que é de
suma importância para o estabelecimento de um plano que reúna essas ações de salvaguarda: o da sua própria
institucionalização. A Associação Beneficente do Mercado de Santo Amaro, como já apontado, tem personalidade
jurídica, os reúne e representa a organização da celebração, o que facilita a interlocução com o poder público. Ademais,
após o reconhecimento dessa celebração como Patrimônio Cultural do Estado da Bahia, foi constituído um Comitê
Gestor, composto por detentores da festa e representantes do poder público, inclusive o Iphan, o que é uma condição
fundamental para a implementação de um plano dessa natureza (Dossiê, p. 12).

CONCLUSÃO
As festas têm origem no impulso humano de comunhão com o sagrado, geralmente por meio da reatualização de um
acontecimento mítico que funda uma comunidade, como aponta o historiador das religiões Mircea Eliade (1992, p.
38-49).14 Elas marcam uma ruptura no tempo “ordinário” do cotidiano, instaurando um tempo “reversível” e sempre
renovado no qual o sagrado de novo acontece. O tempo “festivo” rompe, assim, a monotonia do dia a dia e tem o
poder de sacralizar e distinguir o espaço onde a celebração tem lugar, assim como os construtos, objetos e atos que lhe
são vinculados. As celebrações coletivas são, assim, poderosos “marcadores” de espaços físicos e sociais, bem como
instituidoras de lugares e territórios aos quais estão associados memórias, identidades e sentimentos de pertencimento.
O potencial simbólico das celebrações é, assim, incomensurável. Como eventos enraizados no tempo e no espaço, são
ainda indicadores preciosos de fenômenos socioculturais indissociáveis da história, da economia, das relações de poder
e da organização das sociedades humanas. Por isso, podem ser vistas como “fatos sociais totais”, conforme o conceito
forjado por Durkheim e Mauss. A noção de Patrimônio Cultural Imaterial tem sido uma ferramenta ideológica importante
para a valorização desse tipo de legado social e cultural, visto antes no campo da preservação como “menor” ou “sem
excepcionalidade”. Tem favorecido também processos de salvaguarda mais centrados no ser humano como intérprete e
produtor de cultura.
Na legislação brasileira que institucionaliza esta noção, a categoria “Celebrações” tem destaque, designando os “rituais
e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida
social”.15 A patrimonialização de celebrações, se desejada e ancorada em base social comprometida, como é o caso do
Bembé do Mercado de Santo Amaro, pode ser uma via de resistência a abusos, especialmente os de natureza comercial,
ou, pelo menos, de busca de equilíbrio entre os vários interesses simbólicos, identitários, políticos, econômicos e culturais
que convergem para as festas. O registro e a documentação de sua memória e configuração passada e presente já
constituem iniciativas de valorização, pois ressaltam o seu caráter de documentos históricos dos processos que movem
grupos sociais e sociedades no seu perpétuo caminhar. Mas, acima de tudo, a patrimonialização pode significar a

14. ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. Trad. Rogério Fernandes. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
15. Artigo 1o, inciso II, do Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial.
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Como enfatiza-se no Dossiê de Registro do Bembé do Mercado de Santo Amaro (p. 146), estamos, ademais, diante de
uma celebração única. Esta singularidade decorre, entre outros aspectos, do fato de o Bembé ser uma celebração que
surge com uma natureza a um só tempo cívica, política e religiosa, pois comemora o Treze de Maio e o fim do estatuto
legal da escravidão, afirma o direito dos libertos de ocuparem o seu lugar na sociedade brasileira e no espaço público
e retribui às divindades dos cultos afro-brasileiros o sustento da vida em tempos duros do passado e do presente. A
dimensão cívica e política do Bembé é, de fato, essencial na sua formação, pois, foi, como ressaltado neste Dossiê
(p. 146), um “ato de revolução, de insubmissão, de consolidação autêntica da liberdade”, e também de resistência à
continuidade das práticas escravagistas, das proibições, das perseguições e da própria negação da existência civil do
povo negro após a Abolição. Cabe ainda acrescentar: de luta diante das duras condições sociais e econômicas, da baixa
inserção no mercado de trabalho, das condições precárias de moradia e de acesso à educação e à saúde, que ainda hoje
atingem os descendentes dos egressos da escravidão no Recôncavo, na Bahia e em todo o Brasil.
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manutenção ou a retomada da festa como espaço de encontro, de celebração do sagrado, de preservação de tradições
e de criação.

O Bembé é ainda um ato de tomada de posse e de regência temporária, mediante a realização pública e livre de
práticas religiosas longamente reprimidas, de um espaço urbano ligado às formas de sobrevivência e de construção de
sociabilidades do povo negro desde os tempos da escravidão: o Mercado da cidade de Santo Amaro. Tomada de posse
que, contemporaneamente, em face dos constantes atos de intolerância religiosa a que se assiste no Brasil, recupera e
renova o sentido fundamental dessa celebração como ato que reafirma o direito dos descendentes da diáspora negra de
existir e de expressar publicamente sua identidade e seus modos de vida.
A singularidade e a unicidade do Bembé expressam-se, por fim, de modo contundente na sua dimensão religiosa,
como um Candomblé de rua, cuja realização implica a transformação de Santo Amaro num terreiro, cujas entradas são
protegidas e em cujo centro planta-se o axé e arma-se o mastro que a constituem como território sagrado e a refundam
como espaço da religião afro-brasileira. Ainda no que toca a essa dimensão, o Bembé é único como celebração de
congraçamento de todas as vertentes dos cultos de matriz africana e, portanto, como assinalado no Dossiê de Registro
(p. 94-95), um espaço importante de preservação e de reprodução do repertório – musical e poético – de toques e cantos
vinculados às tradições Angola/Congo, Ketu/Nagô, Jêje/Fon e também dos provenientes dos Candomblés de Caboclo e
da Umbanda. O Bembé é, assim, um “encontro multicultural e pluriteológico” único no Brasil (Dossiê, p. 95).
Como toda celebração desse porte e importância, o Bembé do Mercado reúne e expõe, nos dias em que se realiza, as
expressões culturais tradicionais mais importantes, ricas, diversas e valiosas do Recôncavo Baiano, que encontram nessa
celebração um espaço importante de difusão, reprodução e também de expressão dos seus vínculos com o sagrado.
O Bembé é, portanto, um valioso documento histórico da trajetória do povo negro, da sua resistência à escravidão, à
subalternização e da maneira como inventaram um sentido próprio de poder e liberdade. É, assim, como assinalado por
Desirée Tozi (Parecer ad hoc, p. 13), um “bem cultural repleto de significados”.
Por essas e pelas demais razões expressas neste Parecer, pronuncio-me favoravelmente e recomendo o Registro do
Bembé do Mercado de Santo Amaro, na Bahia, no Livro de Registro das Celebrações criado pelo Decreto no 3.551/2000,
como Patrimônio Cultural do Brasil. Esta celebração, se assim reconhecida, corresponderá à primeira relacionada às
religiões de matriz africana a ser inscrita neste Livro. Assinalo, por fim, que o Bembé é, sem dúvida, mais um presente de
história, de vida e de cultura que a Bahia oferece ao Brasil.
É o Parecer, que submeto ao egrégio Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.

Brasília, 13 de junho de 2019 (dia em que se celebra Santo Antônio e Ogum)
Márcia Sant’Anna
Doutora em Arquitetura e Urbanismo
Conselheira do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural
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MARACATU NACÃO
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4.
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5.

MODO DE FAZER CUIAS DO BAIXO AMAZONAS

6.

FESTA DO PAU DA BANDEIRA DE SANTO ANTÔNIO EM BARBALHA (CE)

7.

ROMARIA DE CARROS DE BOI DA FESTA DO DIVINO PAI ETERNO DE TRINDADE
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CAPÃO DO LEÃO E ARROIO DO PADRE

10. FEIRA DE CAMPINA GRANDE
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13. LITERATURA DE CORDEL
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