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Resumo: O presente artigo é resultado de observações feitas ao longo do processo de 

registro do carimbó como patrimônio cultural brasileiro realizado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), entre os anos de 2010 e 2014. A 

partir de uma observação participante, já que atuamos na equipe de pesquisa que 

realizou o referido registro, visa analisar as relações estabelecidas pelos e entre os 

grupos de carimbó do interior paraense a partir da elaboração de estratégias de r-

existência baseadas em processos de solidariedades internas e externas a esses. Busca 

entender as recentes formas de articulação dos grupos com agentes culturais e 

instituições públicas. Na análise dessas relações, procura – à luz do conceito de rede 

social – compreender os movimentos formadores de sociabilidades que constituem uma 

teia intrincada de interesses e conflitos manifestos nos discursos de manutenção desta 

manifestação cultural por parte dos que a vivenciam, assim como nos de sua 

preservação, pelos que a promovem. 
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Abstract: This article is the result of observations made during the process of 

registration of the carimbó as a brazilian cultural patrimony carried out by the National 

Historical and Artistic Heritage Institute (IPHAN) between the years 2010 and 2014. 

From a participant observation, since we act in the research team that carried out this 

registry, aims to analyze the relations established by and among the groups of carimbó 

from the interior of Pará from the elaboration of r-existence strategies based on 

processes of internal and external solidarities. It seeks to understand the recent forms of 

articulation of groups with cultural agents and public institutions. In the analysis of 

these relations, it seeks – in the light of the concept of social network – to understand 

the movements forming sociabilities that constitute an intricate web of interests and 

manifest conflicts in the discourses of maintenance of this cultural manifestation on the 

part of those who experience it, as well as of its preservation by those who promote it. 

 

Keywords: Carimbó; sociabilities; patrimony. 

 

 

Apresentação 

 

 tessitura desta comunicação procurou os caminhos de uma teoria reflexiva e 

interpretativa a partir de uma observação sensível no que tange às 

possibilidades de compreensão da realidade de uma manifestação cultural 

praticada em vasta porção do território paraense. Os caminhos e descaminhos dos 

processos de pesquisa formal, fomentada por uma instituição pública, não condicionam 

nem delimitam o olhar e a sensibilidade em relação às nuanças de realização do fazer 

cultural e, assim, nos permitimos aproximações, observações, participações (dançamos, 

tocamos e cantamos), solidariedades (empréstimos de escápulas para atarmos uma 

rede), negociações (só podemos entrevistar depois que fulano chegar do mar) e tensões 

(lá vem esse pessoal do governo!). 

 As atribuições de valor e significados estão diluídos no cotidiano dos 

interlocutores que nos emprestaram um pouco do seu tempo para bate-papos em meio a 

um peixe assado e outro. Ora situados como “membros importantes do governo”, um tal 

“Ipam”; ora como entusiastas que podem ser temporalmente identificados como pessoas 

“próximas”, maturamos um processo de compreensão do carimbó, a partir de sua 

constituição interna, ou seja, a realização do grupo como um corpo-mente que se institui 
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em meios a consolidações de práticas socioculturais, rituais festivos, agenciamento de 

espaços e enlaces de afeto os quais permitem a elaboração de um arranjo performativo 

que mantém a coesão em meio a dilemas e tensões que formam o conjunto contextual 

das ações práticas e mobilizam o fortalecimento de coletividades. 

 

Ideias e percepções de construção de sociabilidades no carimbo 

 

O carimbó, assim como algumas dezenas de manifestações culturais espalhadas 

pelo interior amazônico, constitui um elemento lúdico-festivo elaborado historicamente 

por populações tradicionais, constituído em sua estrutura principal por música e dança 

que, em um primeiro momento, era praticado associado às comemorações do entrudo e 

às celebrações festivo-religiosas em razão de homenagens a santos padroeiros, 

notadamente aqueles cultuados por antigas irmandades negras, como as de São 

Benedito. Ao longo do tempo, esta manifestação cultural se espraiou, e atualmente é 

praticada em uma extensa área da região nordeste paraense, demarcada entre a ilha do 

Marajó e a fronteira com o estado do Maranhão. Neste território de tambores e 

procissões, a Zona do Salgado Paraense é onde há a maior incidência de grupos e 

festejos de carimbó no estado do Pará. 

 A configuração musical de cada grupo é simples, sendo composto por um corpo 

de tocadores divididos entre instrumentos de percussão (tambores, maracas, milheiros, 

pandeiro, banjo) e de sopro (flauta, clarinete e saxofone), que produzem uma sonoridade 

vibrante; segundo alguns antigos tocadores, as batidas dos tambores de som grave 

alertavam as vilas vizinhas, o que traduzimos pela intenção do convite. Isso porque, na 

antiga prática do “cunvidado” (convite para a colaboração na coivara e roçagem de 

plantações familiares), os chamados também eram feitos através das repercussões 

graves dos curimbós. 

 Em geral, os conjuntos de carimbó são agremiações familiares ou possuem a 

condição de pertencerem a uma família. A manutenção ou continuidade do grupo é 

condicionada não apenas pela afinidade musical de seus membros, mas principalmente 

pela capacidade (e disponibilidade) de manter o grupo em atividade. Em algumas 

famílias a direção desses grupos é repassada entre seus membros e é possível se 
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encontrar, como no conjunto “Sayonara do Maú”,1 pelo menos três gerações – avô, filho 

e neto – atuando juntos. 

 
Fotografia 1 – Conjunto de Carimbó Sayonara do Maú em momento de ensaio, tendo 
ao centro (segurando um tambor branco) o sr. Antonio Alves (Mestre “Macaco”), 
fundador do grupo. Sentados nos tambores: seu filho (olhando para frente) e neto 
(olhando para o fotógrafo). Os demais são parentes próximos, como primos e sobrinhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Edgar M. Chagas Júnior 
 

Em grupos como este, a composição de seus membros, quando não é feita 

apenas por familiares, são convidados tocadores da comunidade à qual o grupo 

pertence, mas que em geral são próximos por graus distintos de parentesco. Esta 

situação também é condicionada pela disponibilidade de tocadores no lugar e, desta 

forma, o tipo de grupo descrito é mais comum em pequenas comunidades (como as 

vilas), as quais, no entanto, constituem a maioria das povoações da região aqui 

observada. 

 Analisando este formato enquanto “tipo ideal”, em razão do grau de 

pertencimento ao grupo balizado pelo sobrenome, o “conjunto”, entendido como 

herança, será assumido diretamente pelo filho mais velho, o qual também o repassará ao 

seu descendente. Nota-se que, na maioria dos casos, os homens assumem a condição de 

                                                           
1 Localizado na agrovila Vista Alegre do Maú, município de Terra Alta, na Zona do Salgado Paraense. 
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herdeiros; no entanto, esta configuração pode também ser assumida por mulheres que 

estão, de diversas maneiras, inseridas no cotidiano dos grupos, seja como dançarinas ou 

mesmo como herdeiras de conjuntos. Exemplo disso são as chamadas “tias” do 

carimbó, mulheres que, ao longo de sua vida, se dedicaram a promover festejos e ser 

exímias dançarinas. Dentre as mais conhecidas, destacam-se a “tia Pê”, do município de 

Vigia, e a Maria do “Pajurá”, de Salinópolis, ambos pertencentes à Zona do Salgado 

Paraense. 

 Em se tratando de grupos familiares, observa-se que alguns estão mais 

organizados que outros no que concerne à manutenção de suas práticas. Isto se deve, 

entre outras situações, a um maior grau de coesão interna estabelecida entre os seus e 

desses com os de fora. O acionamento de tocadores externos perpassa a condição de que 

esses não apenas desenvolvam bem suas habilidades musicais, mas principalmente que 

sejam aceitos no grupo, o que só acontecerá no caso de sua adequação às normas de 

interação estabelecidas. 

 A criação do vínculo estabelece uma ampliação da rede de suporte do grupo, 

onde o acionamento de um novo membro será mais bem-sucedido em função da 

afinidade adquirida por este quando do seu momento de “estágio” no grupo. Este 

preceito relacional pode ser, de forma análoga, aproximado daquilo que Bott (1976) 

chama a atenção quanto à consolidação do grupo de status como grupo de referência. 

Sendo os que mantêm um maior grau de organização, os grupos familiares de 

carimbó são referendados, em ambientes rurais afastados dos centros urbanos, como os 

de maior prestígio e, neste contexto, pertencer a ele, também pode configurar o mesmo 

status. Em contraposição, a não consolidação afetiva entre um agente externo e o grupo 

de carimbó familiar tende a estabelecer uma ruptura duradoura nesta relação só pausada 

em função de uma necessidade extrema, como a impossibilidade de composição do 

grupo no momento de uma apresentação. 

 A funcionalidade da rede social estabelecida por grupos familiares de carimbó se 

contrapõe às estratégias que condicionam as ações de grupos não familiares, ou aqueles 

que pertencem a famílias, mas que a quase totalidade de seus membros são externos. 

Esses, localizados em sua grande maioria nos centros urbanos dos municípios da Zona 

do Salgado Paraense, estão condicionados às intempéries estabelecidas pelo movimento 

das trocas econômicas. Observa-se que esta situação é recorrente mesmo entre parentes 

do proprietário do “conjunto”. 
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 As especificidades desses dois modelos de organização dos grupos contrapostos 

interferem na forma e no conteúdo cultural das relações sociais vivenciadas por eles e 

dão margem para discussões sobre a maneira pela qual a consolidação de uma rede de 

relações sociais cria estruturas simbólicas tecidas de maneira eficaz diante da produção 

de solidariedades. 

 Segundo Mitchell (1974), os conceitos de rede estão diluídos entre um formato 

mais descritivo, tal como faz Bott (1976), ou mais analítico, observado a partir da 

densidade de ligações entre um conjunto de pontos, tal qual o faz Barnes (1987). Neste 

sentido, os elos sociais dependem, conforme a segunda orientação, de elementos 

conceituais como conteúdo, direcionalidade, durabilidade, intensidade e frequência. 

Assim, na própria construção fluida das relações sociais, as afinidades dependem, 

necessariamente, da construção de elos, mediadas pela amplitude conceitual da relação. 

 Observando os conjuntos familiares de carimbó como “comunidades” que 

possuem formas específicas de relações sociais, percebemos os “laços de comunidade 

que podem extravasar os limites geográficos de vizinhança” (WELLMAN apud 

PORTUGAL, 2007, p. 11), expandindo suas redes sociais de “apoio musical”, onde 

membros fixos não necessariamente precisam estar próximos. 

 Um caso emblemático que traduz esta colocação pode ser exemplificado pela 

troca constante de músicos que são feitas entre esses conjuntos e que, em alguns casos, 

reforçam os laços de pertencimento desses com seus grupos de origem, ao mesmo 

tempo em que reafirmam laços sociais com outros conjuntos. Mesmo para aqueles 

tocadores com maior especialidade e, por isso, mais requisitados, como é o caso dos 

denominados “músicos de sopro” (flautistas, saxofonistas, trompetistas e clarinetistas), 

estes procuram manter suas agendas sempre reservando as datas requisitadas pelo seu 

conjunto de afinidade ou de origem. 

 Essas redes estabelecem formas de sociabilidades que, em função das relações 

entre as pessoas, acabam por se tornar geradoras de um capital social acionado com 

maior facilidade pelos grupos familiares de carimbó. O sentido de capital aqui atribuído 

segue as orientações da abordagem da teoria das redes, tal qual explicitada por Portugal 

(2007), para quem há uma proximidade latente entre estes dois conceitos. Citando 

Putnam, o qual aborda a questão a partir da dimensão coletiva, afirma: 

 

Para Putnam, o capital social “refere-se às conexões entre indivíduos – 

redes sociais e normas de reciprocidade e confiança que delas 
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emergem” (Putnam, 2000: 19). Segundo o autor, o capital social surge 

“em muitas formas e tamanhos diferentes, com muitos usos 

diferentes” (idem, 21), que exemplifica: a família extensa, a 

catequese, os colegas de pôquer, os companheiros de dormitório na 

universidade, as organizações cívicas, os grupos de chat da internet, a 

rede de contatos profissionais – todos são formas de capital social 

(PORTUGAL, 2007, p. 19). 

 

 Compreende-se que a base constitutiva dos grupos familiares de carimbó é 

(re)produzida principalmente por suas normas de reciprocidade, baseada em critérios de 

confiança que fazem da manifestação um palco do exercício de sociabilidades onde, nas 

atividades cotidianas desses grupos, verifica-se a constituição de algumas formas 

espaciais agenciadas para a produção cênica e culinária em dias festivos, como as 

próprias residências e os espaços de ensaio. Esses espaços são marcados por uma 

participação que envolve questões de atitudes e valores que só podem ser verificadas no 

contexto das afinidades sociais constituídas dentro de cada grupo. São costureiras, 

cozinheiras, artesãos, músicos que, na ação prática e objetiva do seu trabalho, 

complementam um sistema de doação determinado por uma ética coletiva estabelecida 

dentro do próprio circuito das trocas. 

 Ao convidar um grupo de carimbó de uma localidade vizinha para se apresentar, 

o grupo local se dispõe a proporcionar uma boa estada para o convidado, colaborando 

com sua alimentação e hospedagem; neste ato há sempre a expectativa de que o mesmo 

seja feito por aquele que foi convidado ao grupo anfitrião no momento da festa de 

carimbó de sua localidade. Este fato demarca uma forma contratual estabelecida através 

de normas que foram instituídas ao longo do tempo, e sua cristalização é fruto de um 

longo processo de maturação da própria condição de reciprocidade. 

Em algumas festas populares, o momento festivo está envolto no ato de celebrar 

“como forma de revigoramento da coletividade através das cerimônias (como forma 

exterior e regular de um culto) e das festividades (como demonstração de alegria e 

regozijo), sendo estes elementos complementares” (AMARAL apud MAIA, 1999, p. 

193), bem como nas formas associativas de participação comunitária que estabelecem 

uma teia de relações entre as comunidades como, por exemplo, através dos torneios de 

futebol. A festa, enquanto síntese da totalidade da vida de cada comunidade, também 

pode ser visualizada por meio da organização produtiva onde os grupos se realizam e 
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expressam sua cotidianidade. Desta forma, tem-se nestes fatos sociais uma possibilidade 

de contextualização mais densa e complexa entre os segmentos sociais que envolvem o 

ato festivo. 

 

Focalizando novas redes no carimbó 

 

 Um conjunto de carimbó só se constitui enquanto tal em função da determinação 

dos sujeitos empenhados em realizar a empreitada. Essas determinações podem estar 

inseridas dentro de vários contextos, dentre eles aquele que fala sobre o impulso, 

traduzido em energia canalizada para um fim lúdico emanado nas atitudes de seus 

fazedores, revelando a alma criativa em cada um. Esta percepção confunde-se com 

aquilo que Simmel (1998) identifica como “o caminho da alma para si mesmo”, 

aludindo ao pressuposto metafísico do conceito de cultura “que baseia nossa essência 

prática relativa aos sentimentos, indiferente da distância que esta expressão simbólica 

mantém com o comportamento real” (SIMMEL, 1998, p. 80). Nesse contexto, a 

possibilidade de compreensão do sujeito e de sua ação ocorre em razão das necessidades 

vitais que ainda fazem florescer a obra de arte, considerada por Simmel como um dos 

últimos redutos de emancipação criativa do mundo moderno. Esta característica 

geradora de energia é objetivada no processo de criação constituído e materializado nas 

diversas formas que o objeto pode assumir. Neste caso, um modelo criativo entronizado 

como forma de expressão lúdica: o carimbó. 

 Na medida em que alguns dos condicionantes sociais institucionalizam práticas 

que seguem o modelo imposto pela ideologia moderna da técnica, algumas destas ações 

criativas tendem, dependendo do contexto, a seguir a mesma lógica. Esta afirmação 

seria verdadeira se todas as condições de existência dos grupos estivessem imbuídas da 

ordem que organiza a vida moderna, o que não se aplica conforme elucidamos 

resumidamente acima. Porém, em virtude de novos arranjos proporcionados pelas 

“vantagens” advindas da indústria cultural, nota-se uma reorganização (ou reordenação) 

de alguns desses grupos visando satisfazer variados interesses que, ao mesmo tempo, 

acaba por reconfigurar as redes de relações até então consolidadas. 

 Nesse contexto, ressaltam-se algumas considerações empíricas que, se não 

determinantes quanto à condição de transformação, proporcionam uma melhor 

contextualização da manifestação cultural aqui estudada e que, devido às recentes 

ingerências de novas formas de apropriação cultural, passou a configurar no hall das 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 
 

126 
 

que lutaram pela sua certificação como patrimônio cultural imaterial do Brasil, titulação 

conseguida em 2009. 

 Na dispersão geográfica dos conjuntos de carimbó da Zona do Salgado Paraense, 

o substrato material no qual a dinâmica cotidiana do tempo do trabalho e da festa é 

vivenciada por seus habitantes expõe a produção de uma espacialidade que é 

simbolicamente identificada em dois ambientes culturais: os grupos de carimbó 

pertencentes à “água doce” (localizados mais ao interior da região onde predomina o 

trabalho na lavoura), e os grupos de carimbó pertencentes à “água salgada” (localizados 

na faixa litorânea onde predomina o trabalho da pesca). Esta configuração espaço-

cultural é ludicamente instituída na poética das letras de músicas cantadas pelos 

carimbozeiros(as) e nas danças praticadas pelos dançarinos(as), os quais elaboram 

corporalmente gestos, movimentos e ritmo, em alusão ao trabalho, à fauna e à flora da 

região. 

 Desde a década de 1940, a abertura da rodovia interestadual inicia uma troca 

mais intensa de produtos e pessoas entre a capital do estado e os municípios da região, 

alavancando também o turismo que passa a incrementar a economia de diversas 

localidades praianas, além de outras banhadas por igarapés. Neste fluxo de 

transformações, verifica-se a intensificação das trocas culturais e o aumento da demanda 

pelos atrativos “nativos” da região. Os grupos de carimbó assumem uma posição de 

destaque em função de seu grande apelo popular, mas ainda possivelmente devido a sua 

caracterização enquanto modelo de “autenticidade cultural”, que servirá como matriz 

discursiva quando, nas décadas seguintes, justifica-se a criação de rótulos de alguns 

municípios como “terra do carimbó”, locais onde foram batizados os “reis do carimbó”, 

fato que passou a instituir territorialidades e invenção de identidades forjadas no âmbito 

da manifestação cultural. Nesse contexto, os conjuntos da “água salgada” (da região 

praiana) são os primeiros a assumir a crescente demanda por apresentações e, com isso, 

reconfiguram-se suas práticas até então associadas ao calendário das práticas locais 

(entrudo, festejos de santo etc.). 

 A instituição de novas temporalidades e espacialidades em função de demandas 

externas altera a rede de relações sociais até então estabelecidas. O incremento técnico e 

o surgimento de festivais em formato concorrencial moldam a estrutura dessas relações 

e mobilizam novas atitudes e valores de contrato social. Esses tendem a se tornar 

estabilizados na medida em que esta nova institucionalidade se torne hegemônica e 
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passe a atuar em todos os ambientes vitais da manifestação, o que, como já exposto, 

ainda não ocorre com todos os grupos. 

Observando que grande parte das manifestações tradicionais do mundo 

globalizado passa por processos que vão desde a sua reconfiguração até sua total 

transformação, este processo também é perceptível nos grupos de carimbó praticado na 

Zona do Salgado Paraense. 

No município de Marapanim (mas não só lá), por exemplo, existem atualmente 

grupos que se transformaram em empresas, e suas apresentações dependem de palco, 

cenários, iluminação e sonorização profissional, além de contar com um corpo de dança 

treinado e devidamente paramentado. Só atuam através de contratos onde são 

estabelecidos cachês e contam normalmente com uma verdadeira orquestra de 

instrumentos de sopro. A esta característica pode-se ater a ideia de que estes apenas 

seguem as mesmas condições que estão postas no atual cenário da cultura popular 

brasileira, onde a revalorização desses grupos obedece às recentes estratégias de ação da 

indústria cultural. No entanto, sua base constitutiva permanece assentada em relações 

sociais determinadas por critérios de aproximação dos membros, contudo 

diferenciadamente do formato de conjuntos familiares, nos quais a rede social é tecida 

muito mais em função de personalidades individuais (que formam laços de 

reciprocidades). Nesses conjuntos, o grupo assume a função de sujeito e passa a 

dialogar com os demais em razão de sua unidade, formando uma rede de apoio em um 

ambiente que foge dos limites convencionais que são demarcados por sua dinâmica 

social interna, abrangendo novas possibilidades de acionamento dos dispositivos 

institucionais de órgão públicos. 

A rede de relações constituída por grupos organizados e padronizados 

institucionalmente passa a articular interesses em comum e, agindo em bloco, criam 

novas estratégias de negociação e diálogo junto a entes públicos e privados. Neste 

sentido é que, dentre vária atuações, em 2008, as associações “Japiim”, “Uirapuru” e 

“Raízes da Terra”, todos de Marapanim, somaram-se à associação “Irmandade de 

Carimbó de São Benedito”, do município de Santarém Novo, e protocolaram, junto à 

Superintendência do Iphan no Pará, a solicitação de registro do carimbó ao título de 

patrimônio cultural imaterial brasileiro. 

A mobilização desta ação ganhou maior amplitude devido à criação de uma 

campanha que busca mobilizar diversos agentes da sociedade civil e, ao mesmo tempo, 

divulgar a finalidade deste processo de registro, além de realizar diversas atividades em 
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busca da valorização e do reconhecimento da manifestação cultural através de encontros 

entre mestres, oficinas de confecção de instrumentos usados pelos conjuntos de 

carimbó, reuniões com representantes de secretarias de cultura municipais etc. Dessa 

maneira, na medida em que o movimento cresce, diminui (mesmo que lentamente) o 

abismo que antes mantinha os grupos no anonimato, na perspectiva das ações políticas. 

Nesse contexto, ressalta-se que o discurso sobre patrimônio cultural passa a ser 

manipulado sobre a ideia de “perda”, o que, segundo Gonçalves (1996), retoricamente 

também provoca a destruição de determinada manifestação cultural, na medida em que 

o discurso que se opõe ao processo de destruição é o mesmo que, paradoxalmente, o 

produz. Para o referido autor, as concepções dos objetos se dão em torno de uma 

imaginária e originária unidade, “onde estariam presentes atributos tais como 

coerência, continuidade, totalidade e autenticidade” (GONÇALVES, 1996, p. 25.), 

como se observa comumente nas retóricas produzidas pelos agentes sociais envolvidos 

no carimbó, ora pelos próprios membros dos grupos, quando falam da dificuldade de 

transmissão dos saberes associados à manutenção das práticas, ora pelas vozes de seus 

“representantes” e/ou membros de instituições públicas de fomento cultural quando 

falam da “necessidade” imediata de se “preservar” o que ainda “resta” de autenticidade 

na manifestação. Para Stewart (apud GONÇALVES, 1996), este desejo de autenticidade 

perpassa pelo distanciamento dos objetos no tempo e no espaço, o que os transforma em 

“objetos do desejo”: “objetos autênticos” que merecem ser buscados e resgatados como 

parte representativa de um patrimônio cultural ou de uma tradição. 

Transitam, nestas formulações, as acepções da noção de patrimônio como 

alegoria e processo de objetificação. Sobre a primeira, a partir do paralelo com a Teoria 

Literária, analisa-se a forma pela qual o sentimento de perda coexiste com um “desejo 

permanente pelo resgate de um passado histórico ou mítico” (GONÇALVES, 1996, p. 

28); portanto, a noção de alegoria está sugerida no plano do pensar os patrimônios por 

meio de valores classificados como “nacionais”, ou neste caso, “regionais”. Sobre 

processos de objetificação, o autor chama a atenção para o “detalhe concreto” na 

narrativa realista que, estruturalmente, desempenha a função de “mediação simbólica 

entre linguagem e experiência, entre o passado e a identidade nacional e os indivíduos 

que compõem a nação” (GONÇALVES, 1996, p. 29). 

 Esta noção é atualmente referendada em quase todos os discursos recentemente 

produzidos e está diluída (não da mesma maneira) entre os grupos de carimbó, 

principalmente entre os organizados em associações que cada vez mais canalizam suas 
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ações em torno de um objetivo comum. Entre os principais resultados dessas ações, 

houve um aumento considerável do número de apresentações destes grupos dentro e 

fora do estado, devido principalmente à maior facilidade destes realizarem contratos e 

convênios com os órgãos oficiais de cultura, como o Ministério da Cultura e a 

Secretaria de Estado de Cultura. 

 Porém, esta situação não ocorre sem que haja contestações, e os grupos que se 

sentem preteridos (notadamente os não “legalizados”), passaram a também se organizar, 

ente outras reivindicações (como a de serem mais convidados aos eventos oficiais), para 

que suas formações permaneçam do modo que estão, ou seja, longe das exigências 

impostas para a institucionalização burocrática dos seus grupos. Nota-se que, dentre 

estes, estão os grupos mais afastados dos centros urbanos estruturados principalmente 

em grupos familiares, onde suas atividades estão mais voltadas para a manutenção da 

manifestação cultural em seu formato tradicional. 

 Diante destas duas situações que, ao primeiro momento, parecem divergentes 

devido às estratégias e ações de cada entidade representativa dos conjuntos, podemos 

perceber que ambas estabelecem – diante do processo da dinâmica cultural – redes de 

relações sociais com finalidades distintas, mas que fazem parte de um mesmo contexto 

sociocultural. Neste sentido, cada rede é tecida em um primeiro momento conforme 

interesses individuais (grupos familiares), mas que, perante as novas possibilidades de 

usufruto de procedimentos e arranjos técnicos, passam a se organizar conforme 

interesses coletivos (grupos institucionais) e, neste segmento, a tessitura da rede é 

forjada segundo outro grau de complexidade que compreende ações mais amplas, que 

dinamizam a rede de apoio a partir da atuação conjunta dos grupos organizados em 

relação às estratégias de incremento técnico e político, formando redes mais 

“sofisticadas” que se estabelecem em função do jogo e dos arranjos produzidos em 

diferentes contextos locacionais. 

 

Considerações finais 

 

As questões relativas às ingerências socioculturais, políticas e econômicas em 

torno do carimbó em decorrência do seu reconhecimento oficial como patrimônio 

cultural brasileiro engendraram discussões em diversos domínios retóricos, relacionadas 

não somente ao processo de registro, mas, principalmente, à própria representação atual 

dessa manifestação cultural no cenário cultural do Pará, haja vista que o carimbó 
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comumente é enquadrado em diferentes âmbitos discursivos (Estado, academia, mídia, 

literatura) como uma das mais significativas expressões da cultura popular paraense e 

consolidado no imaginário urbano de Belém como uma das bases da “identidade 

paraense”. 

As interferências externas, as estratégias de negociação e de sobrevivência, as 

sociabilidades, a memória e as histórias de vida, as antigas e novas formas 

organizacionais, os velhos e novos discursos, o empreendedorismo versus a prática 

habitual do interior do Pará, os conflitos, as perdas, os ganhos, as intimidações, os usos, 

a “resistência”, a condição imaginária urbana e rural, a apropriação, entre outras 

interlocuções, são questões atuais que envolvem os grupos e agentes sociais que estão 

ligados direta ou indiretamente ao carimbó, tanto na capital como no interior do estado. 

As transformações e as tensões entre os grupos se intensificaram na última 

década sem, no entanto, haver uma compreensão desta complexidade sociocultural que, 

atualmente, pode-se dizer, encontra-se em estado de efervescência devido às novas 

atribuições organizacionais impostas pelas vicissitudes contemporâneas, bem como às 

novas situações geradas pelo seu processo de registro patrimonial. 

Durante as investigações em campo, surgiram várias inquietações quanto à 

ampla disparidade observada entre as concepções discursivas decorrentes dos diferentes 

domínios, como a mídia, a academia e o Estado, em relação ao carimbó e as percepções 

de grupos do interior do estado. Nesse sentido, as ingerências das práticas discursivas 

sobre o carimbó, tencionam questões de ordem política debruçadas sobre um imaginário 

ideal em relação a esta manifestação cultural, ante os anseios, práticas e sociabilidades 

dos grupos tidos como representantes da manifestação, o que acaba por envolver de 

modo significativo as tentativas de organização coletiva forjadas na atuação burocrática 

de programas estatais. 

 Esta situação tem colaborado para o surgimento de um cenário político 

segmentado dentro de alguns dos municípios que possuem expressivo número de 

pessoas e grupos relacionados ao carimbó, como é o caso de Marapanim.2 Nele, 

observou-se, por exemplo, um conflito latente em duas linhas de tensão: a primeira 

entre os chamados grupos de carimbó da zona rural e da zona urbana, por conta de uma 

suposta relação de privilégios diferenciados no que tange às ações “culturais” do poder 

público municipal; a segunda, entre os grupos organizados como pessoa jurídica (com 

                                                           
2 Município pertencente à microrregião do Salgado Paraense, distante 125 km de Belém. 
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inscrição de CNPJ e estatuto) e os que possuem sua organização baseada em acordos 

coletivos entre seus membros sem o estabelecimento de normas específicas de 

organização jurídica. 

Tal situação tem gerado constantes debates no local acerca da emancipação 

política de alguns grupos, ao tempo em que este processo sugere, em uma apreciação 

mais ampla, o entendimento do momento em que os grupos passam a ressignificar suas 

práticas, antes pautadas nos calendários festivos de vilas, agrovilas e ilhas da Zona do 

Salgado Paraense. 

 Soma-se a isso, o reaparecimento dos festivais competitivos de carimbo,3 criados 

por agentes privados e públicos, e alvo de intensas críticas por parte dos grupos. As 

críticas residem no formato concorrencial, na distribuição de premiações em dinheiro, 

nas exigências quanto à parte estética das apresentações, entre outras situações que tem 

contribuído sobremaneira para uma tentativa de readequação dos grupos para atender 

aos critérios estabelecidos pelas regras destes festivais.4 

 Outro aspecto importante do cenário atual do carimbó está relacionado à criação 

de organizações sociais pautadas em ações de “valorização” e “reconhecimento” da 

manifestação cultural frente à sociedade e às instituições públicas, sendo atualmente a 

campanha Carimbó Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro a mais ativa neste sentido. 

Desde 2005, essa campanha vem promovendo encontros, debates, promoção de 

festivais, seminários, palestras, além de buscar, via editais públicos, fomentar algumas 

práticas culturais relacionadas ao carimbó. No entanto, possivelmente em função da 

grande exposição na mídia, somado ao fato de não ser considerada politicamente uma 

organização representativa dos grupos, houve várias insurgências pontuais em alguns 

municípios, como Marapanim e Salinas, quanto à legitimidade e representatividade 

dessa organização. 

Neste cenário, os grupos de carimbó do interior do estado vêm reelaborando suas 

estratégias de negociação, definindo suas posições frente aos novos acontecimentos e, 

com isso, criando novas sociabilidades a partir de novos processos organizacionais, que 

                                                           
3 Na década de 1970, estes festivais tornaram-se comuns tanto no interior quanto na capital do estado, e 
na década seguinte, eles entram, junto com o próprio carimbó, em um momento de ostracismo chegando a 
seu quase total desaparecimento. Já na década de 1990, os festivais ressurgem como forma de atração 
turística ainda no molde concorrencial como o “Festival de Carimbó” e o “Zimbarimbó”, em Marapanim, 
o “FestRimbó”, em Santarém Novo, o “Carimbó-Fest”, na praia de Algodoal (pertencente ao município 
de Maracanã), entre outros. 
4 Entre alguns dos representantes de grupos que levantaram críticas quanto ao formato concorrencial dos 
festivais, Manoel Rodrigues, do grupo Os Autênticos de Marapanim, informou que evita participar com o 
seu conjunto de festivais em Marapanim, pois sempre preterem os conjuntos do interior do município. 
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passam pela reorientação de parcela significativa destes grupos, alguns deles 

transformados em “associações culturais”.5 

Neste contexto, a realidade diverge daquilo que, historicamente, se buscou 

representar e que se enraizou no imaginário – notadamente urbano de Belém – de um 

carimbó ideologizado, como distorção da realidade, como manifestação cultural, 

envolto em uma “pureza” de práticas típicas das populações interioranas, sem conflitos, 

sendo o “caboclo”, um guardião épico da “verdadeira cultura paraense”, como deixa 

claro boa parte dos textos acadêmicos sobre o tema. Assim, o discurso assume sua 

“função” ideológica como forma de ocultar as contradições do sistema social, “mas 

possui uma natureza sistêmica que contém um saber organizado (não científico) para 

certos fins (econômico, político, estéticos etc.)” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1976, p. 

40). 

Ao observar a constituição das redes sociais, procuramos discernir diferentes 

trajetórias que mobilizam arranjos socioculturais específicos diante da diversidade dos 

contextos de atuação dos diferentes grupos de carimbó do Nordeste Paraense. Como 

observado, as ingerências de formas próprias de articulação comunitária geradas por 

processos familiares ou não, mas que se sustentam em afinidades, solidariedades e 

reciprocidades, constituem maneiras de ser e existir que satisfazem sentimentos outros 

impossíveis de serem canalizados pelas modelizações de eventos pontuais determinados 

pela lógica do tempo-espaço do espetáculo. São processos formadores de enunciados e 

narrativas que reforçam o sentido de coletividade e mantêm a coesão social em razão de 

festa, da dança, do ritual e do diálogo homem-natureza e, assim, permite a r-existência 

de uma prática cultural que se realiza em toda a sua eficácia ante o cotidiano de seus 

fazedores no que tange ao lazer, trabalho, religiosidade, rituais e ludicidades, o que 

satisfaz sua razão de ser frente aos infortúnios do tempo e do espaço da razão 

instrumental. 

O carimbó é!, e, sendo assim, qualquer forma de narrativa, assim como as deste 

texto, serão sempre meras inquietações e possibilidades de aproximações de uma 

realidade inapreensível por conta da grandeza de seus processos de significação. Porém, 

procuramos aqui, um empréstimo de audácia de quem se propõe a refletir sobre aquilo 

que se apresenta à vista, porém sem deixar de levar em consideração a dimensão do 

                                                           
5 Como exemplo, podemos citar os grupos O Uirapuru, Japiim e Raízes da Terra, de Marapanim, e Os 
Quentes da Madrugada, de Santarém Novo. 
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simbólico e do sensível diante daquilo que, como diz José Reginaldo Gonçalves, só 

pode ser percebido (inclusive como patrimônio) a partir de suas ressonâncias... 
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