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Apresentação 

 

...Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cinquenta, 

As sensações renascem de si mesmas sem repouso, 

Ôh espelhos, ôh! Pirineus! ôh caiçaras! 

Si um deus morrer, irei no Piauí buscar outro!... 

Mário de Andrade, em “Eu sou trezentos” 

 

 Clama um dito popular que o Brasil é um país sem memória. Ainda que 

possamos criticar essa famosa máxima, o fato é que o país está repleto de bens culturais 

ameaçados, um patrimônio que corre o risco de ser perdido para sempre. Seja por falta 

de verba, interesse das autoridades ou desconhecimento da população, diversos bens 

que compõem o patrimônio cultural brasileiro encontram-se em alto risco de perda de 

valor patrimonial. Em diversas partes do Brasil, documentos de arquivo, livros, 

edificações, espaços públicos, acervos museológicos, práticas, saberes, línguas 

encontram-se em estado de deterioração ou em risco de desaparecimento. Isso sem falar 

em outras partes do mundo, onde estruturas estatais frágeis ou guerras põem em risco 

um patrimônio de valor incalculável para toda a humanidade. Para abrir um debate 

sobre essa questão tão importante, a Revista Acesso Livre dedica o dossiê de seu nono 

número (janeiro-junho de 2018) ao tema “Patrimônio ameaçado”. 

 O termo em si, “patrimônio”, já merece uma boa arqueologia conceitual (senão 

etimológica), que não será feita nesta introdução. Apesar disto, cabe apontar que a 

Constituição de 1988 – fruto de intensos debates sobre nação e sobre o que 

caracterizaria a identidade brasileira – rebatiza e amplia o conceito anterior em voga na 

institucionalidade brasileira, o de “Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”, 

proveniente do texto do decreto-lei nº 25 de 1937, propondo através do conceito de 

“Patrimônio Cultural Brasileiro” abarcar manifestações de minorias sociais. Apesar dos 

avanços nos marcos legais para visibilizar o patrimônio material e imaterial brasileiro, 

há a necessidade sempre urgente de debater qual país somos, qual queremos e como 

viabilizá-lo. 

 Nos últimos anos desta segunda década do século XXI, temos no Brasil uma 

intensificação de debates e ideias de cunho conservador, que afeta diretamente a 

percepção do que é “nosso”, do que é público e do que é privado. Há um avanço sobre 
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direitos sociais de grupos historicamente discriminados, o que coloca o conflito de 

interesses, também no campo da patrimonialização, na ordem do dia. 

 Boaventura de Sousa Santos, o sociólogo português, há tempos alerta pro 

epistemicídio subjacente às formas dominantes de se fazer e pensar o mundo. Ou seja, 

há formas de se fazer, de se criar, de se pensar, notadamente formas não brancas/não 

hegemônicas, não coloniais de arte, medicina, comportamento, linguagem, dança, 

música, arquitetura, saberes em geral que são subalternizados pelo mundo 

contemporâneo e suas relações de poder1. Anibal Quijano, escrevendo a partir do sul do 

mundo, fala sobre colonialidade do poder e, consequentemente, do saber, que mantém a 

hegemonia eurocêntrica legitimada como forma superior de conhecimento. Esta questão 

incide inclusive na produção acadêmica, quando, sob um suposto rigor por 

produtividade e títulos acadêmico-nobiliários, se esconde uma supressão de formas de 

saber – epistemicídio2. Eduardo Galeano, autor de tradição contra-hegemônica, nos 

lembra deliciosamente no “Livro dos Abraços” que a diferença simbólica entre religião 

e seita, língua e dialeto, arte e artesanato, cultura e folclore é basicamente, nos 

primeiros, a presença de poder, Estado e exército. Aos segundos, o sul do mundo, resta a 

invisibilização, quando não a destruição do patrimônio material e imaterial dos povos3. 

A Revista Acesso Livre se propõe a outro olhar. 

 Os artigos recebidos contemplam um amplo arco de discussões sobre patrimônio 

ameaçado, tanto do ponto de vista empírico quanto teórico, os riscos ao patrimônio 

material e imaterial, o pertencimento identitário e o tratamento dado à questão no Brasil 

e em outros países, ações de instituições multilaterais, assim como exemplos bem-

sucedidos de reconstrução, revitalização ou recuperação. 

 Diego Barbosa levanta a urgência militante de patrimonialização das culturas 

LGBTQIAs no Brasil, em um país infelizmente atravessado pela homofobia. Carlos 

Caroso, Fátima Tavares e Francesca Bassi escrevem um artigo sobre importante tema: 

as vulnerabilidades socioambientais na construção da identidade quilombola na cidade 

de Cachoeira, na Bahia. Para continuar no Nordeste brasileiro, Francisco Sávio da Silva 

e Henry Poncio Cruz de Oliveira apresentam os resultados de dois projetos de extensão 

com digitalização de documentos históricos em Mamanguape, São João do Cariri e João 

Pessoa, na Paraíba. Já no texto de Verioni Bastos, são debatidos os frutos da observação 

                                                           
1 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice. O social e o político na Pós-Modernidade. 
Coimbra: Almedina, 9a edição, 2013. 
2 QUIJANO, Anibal. A Colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas 
latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005. 
3 GALEANO, Eduardo. O Livro dos Abraços. Porto Alegre: LP&M, 9a edição, 2002. 
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participativa e pesquisa realizada sobre as práticas de cura das rezadeiras e rezadores da 

Vila Mororó, em Santana do Cariri, no Ceará. Em outra contribuição, Edgar Monteiro 

Júnior e Carmen Izabel Rodrigues estudam as relações e estratégias de resistência/re-

existência entre os grupos de carimbó no interior paraense. Carimbó este, aliás, que foi 

registrado no IPHAN como patrimônio cultural brasileiro recentemente. 

 No campo do patrimônio propriamente material, temos contribuições tanto nos 

estudos paleontológicos quanto ambiental e arquitetônico. O arquipélago de Fernando 

de Noronha, inscrito na Lista do Patrimônio da Humanidade, é tema de um texto de 

Sílvia Helena Zanirato, em que se discute os riscos à manutenção da biodiversidade 

local e sua relação com as mudanças climáticas globais. Outro texto, de Átila Augusto 

Stock da-Rosa, analisa o impacto do crescimento urbano na preservação do patrimônio 

paleontológico na região central do Rio Grande do Sul, utilizando a intervenção no solo 

como parâmetro dos riscos. Se neste caso são riscos pouco visíveis para a população, o 

texto de Daniel Levy de Alvarenga traz um aspecto bastante visível e inclusive sensível 

para a população urbana do Rio de Janeiro. O autor se propõe a um estudo de recepção, 

forma e linguagem sobre o manifesto escrito pelo Clube de Engenharia em 1975 pela 

preservação do Palácio Monroe, destruído arbitrariamente pelo regime autoritário 

brasileiro. Ivan Fortunato traz também um ensaio sobre mudanças no tecido urbano, em 

que a arquitetura tradicional de casarios em Itapetininga (SP) dá lugar à verticalização, 

estacionamentos etc. 

 A Revista Acervo Livre aceita também artigos livres, e para fechar esta edição 

temos o artigo de Mariani Ferri de Holanda sobre as revoltas por víveres na Europa do 

século XVII ao XIX, protagonizadas amplamente por mulheres. À luz da teoria de 

Espinosa, são analisados os motins e a importância da participação feminina. Juliana 

Lucina Venturelli e Romilda de Souza Lima encerram este número trazendo questões de 

continuidades e permanências na cultura alimentar de duas regiões de Minas Gerais: a 

produção do fubá de moinho d’água e de moinho elétrico. 

 Esperamos, com esta ampla seleção de textos, poder alimentar o debate sobre 

patrimônio, mas também sobre política, produção de conhecimento e gestão pública, 

temas diretamente relacionados e que encontram guarida constante em nossa revista. 

Boa leitura! 

Cadu Marconi 
Vice-presidente da Associação dos Servidores do Arquivo Nacional – ASSAN  

Técnicos em Assuntos Culturais no Arquivo Nacional 
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Resumo: O texto tem como propósito discutir os riscos que se apresentam à 

manutenção da riqueza biodiversa encontrada no Arquipélago de Fernando de Noronha, 

o que justificou a sua inscrição na Lista do Patrimônio da Humanidade, e avaliar a 

vulnerabilidade do local no âmbito das mudanças climáticas globais. 

 

Palavras-chave: Patrimônio natural; biodiversidade; mudanças climáticas globais. 

 

Abstract: The purpose of the text is to discuss the risks to the maintenance of the 

biodiverse richness found at Fernando de Noronha Archipelago, which justified its 

inclusion in the World Heritage List and to evaluate the vulnerability of the site in the 

context of global climate change. 

 

Keywords: Natural heritage; biodiversity; climate change. 

 

Apresentação 

 

uando se pensa em patrimônio cultural, quase sempre a referência é algo 

edificado, monumental, ligado ao passado, à arte, à memória. Muito raro é 

pensar em sua tipologia natural, ainda mais expressa em bens que não estão 

presentes no espaço continental, mas sim nos rios e mares. No entanto, boa parte do que 

compõe nosso patrimônio é formado por bens naturais, muitos deles essenciais à 

manutenção da vida. Neste texto é tratado um bem natural de extraordinária importância 

e beleza: o conjunto recifal da costa marinha brasileira, mais particularmente o 

ecossistema costeiro que abriga os recifes de corais do Arquipélago de Fernando de 

Noronha. 

Q

Silvia Helena Zanirato 
Doutora em História pela 

Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho e pós-
doutora em Geografia Política 

pela Universidade de São Paulo 
e em História pela Universidad 
de Sevilla. Livre docente pela 

Universidade de São Paulo. 

 

O patrimônio natural mundial do 
Arquipélago de Fernando de Noronha: 
riqueza e vulnerabilidade  
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A barreira de corais ali existente é uma das causas da biodiversidade do 

arquipélago, o que justificou sua inscrição na Lista do Patrimônio Natural da 

Humanidade. Os corais que formam os recifes são refúgio para diferentes organismos 

que os habitam: moluscos, peixes, tartarugas, cetáceos etc. Esse bem que teve sua 

formação há milhões de anos e que depende de relativa estabilidade para sua 

permanência, é sensível a alterações de parâmetros climáticos como o aumento da 

temperatura do mar, a circulação oceânica, a acidez da água, entre outros fatores. 

Os últimos decênios têm sido marcados por alterações nesses parâmetros, que 

põe em risco a manutenção desse legado. Entender esses riscos e apresentar medidas 

para a contenção que possibilite reduzir os impactos já constatados a esse ecossistema é 

o que se propõe neste texto. Com essa intenção o artigo é organizado em cinco partes. 

Em um primeiro momento, é feita a apresentação do arquipélago e destacada a 

diversidade biológica nele existente. A seguir, é analisada sua inscrição como 

patrimônio da humanidade e a presença dos recifes de corais em suas águas, uma das 

motivações para sua consideração como patrimônio mundial. Na terceira parte, a análise 

incide nas afirmativas de especialistas do clima a respeito das mudanças climáticas 

globais e na vulnerabilidade dos recifes de corais aos eventos decorrentes dessas 

alterações climáticas, em especial o aquecimento e a acidificação das águas marinhas. 

Na parte que se segue, é avaliado em que medida esses riscos se colocam para os recifes 

de corais do Arquipélago de Fernando de Noronha e as consequências disso para o 

patrimônio natural do lugar. Nas considerações finais são apresentadas as expectativas 

de que o Brasil invista mais em programas de monitoramento dos recifes de corais e da 

diversidade biológica aos eventos climáticos e que o texto estimule à continuidade de 

investigação na direção apontada. 

 

A diversidade biológica do Arquipélago de Fernando de Noronha 

 

O Arquipélago Fernando de Noronha, localizado a 345 km da costa brasileira, é 

considerado um lugar de uma beleza ímpar. Composto por 21 ilhas e ilhotas de 

formação vulcânica, entre as quais Fernando de Noronha, Rata, do Meio e Rasa, é 

rodeado por águas límpidas e transparentes. O clima é tropical e as estações são bem 

marcadas: a seca vai de agosto a fevereiro e a chuvosa entre março e julho. A 

temperatura média é de 25°C e a precipitação, 1.400mm, em média. A temperatura das 

águas é em torno de 24°C e essa graduação é mantida pela corrente Sul Equatorial, 
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formada na costa da África e que atravessa o Atlântico dissipando calor por onde passa 

(SERAFINI, FRANÇA e ANDRIGUETTO-FILHO, 2010). 

Justamente em função da corrente Sul Equatorial, as águas do entorno do 

arquipélago são altamente produtivas, o que contribui para o deslocamento de muitos 

organismos marinhos. Essas águas são habitats de uma ampla variedade de organismos 

que vivem em estreitas interações com outras espécies e com o meio físico (TEIXEIRA 

et al., 2003). 

Há registros de 169 espécies de peixes na região, dessas, dez são endêmicas. 

Ali também se encontram tartarugas marinhas como a pente (Eretmochelys mydas) e a 

aruanã ou tartaruga-verde (Chelonia mydas), que buscam aquele espaço para 

alimentação e reprodução (GASPARINE, MACIEIRA, 2007). 

Os tubarões também se distribuem por aquelas águas. Entre as espécies mais 

encontradas estão o bico-fino (Cacharhimus perezi), o lixa ou lambarú (Ginglymostoma 

cirratum), o limão (Negaprion brevirostris), o martelo (Sphyrna mokarran), o tigre 

(Galeocerdo cuvier) e o gralha preta (Carcharhinuas falsiformis). Golfinhos como o 

rotador (Stenella longirostris) e o pintado (Stenella attenuata) são encontrados nas 

águas transparentes do arquipélago, assim como a baleia jubarte (Megaptera 

novaeangliae), que escolhe aquele local para descanso, cópula e amamentação de 

filhotes (GASPARINE, MACIEIRA, 2007). 

O arquipélago é local de grande concentração de moluscos, corais e algas, e ali 

se encontra o único manguezal insular do Atlântico Sul, com cerca de 1,5 hectares, 

composto por uma única espécie de planta, a Laguncularia racemosa, considerada uma 

relíquia científica e ecológica para a humanidade. O manguezal é um habitat ideal para 

crustáceos, peixes e moluscos (ANDRADE, 2008). 

A disponibilidade de alimentos e o relativo isolamento do arquipélago também 

favorecem a concentração de aves marinhas. Ali são encontradas o maçarico vira-pedra 

(Arernaria interpress), o mumbebo de patas vermelhas (Sula sula), o mumbebo marrom 

(Sula leucogaster) e a fragata ou catraia (Fregata magnifi cens). Essas aves fazem seus 

ninhos nas encostas vulcânicas e ali alimentam seus filhotes; as espécies migratórias 

também fazem desse lugar um ponto de parada. Todas se alimentam dos pequenos 

crustáceos, moluscos e insetos que abundam no local (GASPARINE, MACIEIRA, 

2007). 

A diversidade da fauna marinha se deve também aos recifes coralíneos que 

afloram sobre os costões rochosos das ilhas que formam o arquipélago. Um recife de 
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coral é uma estrutura rochosa, rígida, construída por organismos marinhos (animais e 

vegetais) portadores de esqueleto calcário, que vivem em simbiose. A estrutura muito 

porosa dos recifes serve como abrigo para uma infinidade de formas de vida que se 

alimentam da massa orgânica, que também serve de alimento para outras espécies 

marinhas de maior porte, formando assim um ciclo alimentar que mantém o equilíbrio 

do ecossistema (LEÃO, 1994). 

Pela alta biodiversidade e endemismo o arquipélago é considerado um hotspot, 

(VITALI, 2009), um local extremamente importante para a manutenção da vida marinha 

e para o equilíbrio sistêmico e, por esses motivos, um lugar a ser cuidado (ABDALA, 

2008; TEIXEIRA et al., 2003). 

O cuidado se deve ao valor de existência, uma vez que abriga diferentes 

organismos, ecossistemas e processos terrestres, como também por ser um reservatório 

de alimento, de princípios ativos para a indústria farmacêutica e de material genético 

para o desenvolvimento biotecnológico de novos alimentos e produtos. 

O reconhecimento dessa importância foi feito pelo governo brasileiro em 1988, 

por meio do decreto-lei nº 96.693, que instituiu o Parque Nacional Marinho de 

Fernando de Noronha (Parnamar-FN), uma Unidade de Conservação de Proteção 

Integral. O Parque abrange 50% da área da Ilha de Fernando de Noronha, as 17 ilhas do 

arquipélago e a maior parte das águas adjacentes, até uma profundidade de cinquenta 

metros, o que perfaz uma área de 112,7 km². O propósito da criação do parque foi o de 

proteger os ecossistemas marinhos e terrestres do arquipélago, preservar sua fauna, flora 

e demais recursos naturais (BRASIL, 1988). 

A excepcionalidade do lugar também motivou sua inscrição, em 2001, em 

conjunto com a Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas, na lista do Patrimônio da 

Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação 

(Unesco). A inclusão baseou-se no fato de o conjunto consistir em um ecossistema 

insular oceânico, com águas ricas em nutrientes, que fornecem alimentos e permitem a 

reprodução de peixes, cetáceos e tartarugas marinhas. Também foi considerada a grande 

concentração de aves marinhas tropicais do Atlântico Ocidental. Segundo a Unesco, o 

local é “um oásis de vida marinha num oceano relativamente estéril e aberto”, e por 

essas razões precisa ser protegido (UNESCO, 2001). 
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Fernando de Noronha como patrimônio da humanidade 

 

A Unesco é responsável pela identificação, proteção e conservação de todos os 

elementos do patrimônio cultural e natural, considerados relevantes para a humanidade. 

As disposições para isso foram definidas na Convenção para a Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural, adotada pela Conferência Geral da Unesco em 1972. Nessa 

convenção foi considerado que o patrimônio é vulnerável a diversos tipos de ameaças e, 

por isso, cabe a cada país detentor de um bem identificar, proteger, conservar, reabilitar 

e transmitir às futuras gerações essa herança cultural e natural (UNESCO, 1972). 

Segundo a convenção, formam o patrimônio natural mundial: 

 

- Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e 

biológicas ou por grupos de tais formações com valor universal 

excepcional do ponto de vista estético ou científico; 

- As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente 

delimitadas que constituem habitat de espécies animais e vegetais 

ameaçadas, com valor universal excepcional do ponto de vista da 

ciência ou da conservação; 

- Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente 

delimitadas, com valor universal excepcional do ponto de vista da 

ciência, conservação ou beleza natural (UNESCO, 1972). 

 

O artigo 11 da convenção atribuiu ao Comitê do Patrimônio Mundial a 

competência de definir os critérios que justificam um lugar fazer parte da Lista do 

Patrimônio da Humanidade. As diretrizes para isso foram dispostas no instrumento 

normativo “Diretrizes Operacionais para a Implementação da Convenção do Patrimônio 

Mundial”, e implicam que o lugar deve: 

 

I. Ser exemplo excepcional representativo dos diferentes períodos da 

história da Terra, incluindo o registro da evolução, dos processos 

geológicos significativos em curso, do desenvolvimento das formas 

terrestres ou de elementos geomórficos e fisiográficos significativos, 

ou 

II. Ser exemplo excepcional que represente processos ecológicos e 

biológicos significativos para a evolução e o desenvolvimento de 
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ecossistemas terrestres, costeiros, marítimos e de água doce e de 

comunidades de plantas e animais, ou 

III. Conter fenômenos naturais extraordinários, ou áreas de uma beleza 

natural e uma importância estética excepcionais, ou 

IV. Conter os habitats naturais mais importantes e mais representativos 

para a conservação in situ da diversidade biológica, incluindo aqueles 

que abrigam espécies ameaçadas que possuam um valor universal 

excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação 

(UNESCO, 1999). 

 

O Arquipélago Fernando de Noronha e a Reserva Biológica Marinha do Atol 

das Rocas configuram o conjunto Ilhas Atlânticas Brasileiras, inscritos na Lista do 

Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade por atender aos critérios (II), (III) e (IV) 

assim definidos: 

 

- Critério II: as ilhas desempenham um papel fundamental no processo 

de dispersão, reprodução e colonização para os organismos marinhos 

de todo o Atlântico Sul Tropical. 

- Critério III: a Baia dos Golfinhos no Arquipélago é o único lugar 

conhecido no mundo que concentra uma população elevada de 

golfinhos: na maré baixa os recifes expostos formam lagoas rasas e 

piscinas, como um aquário natural; tanto o atol como o arquipélago 

têm paisagens submarinas excepcionais, reconhecidas mundialmente 

pela literatura especializada em mergulho. 

- Critério IV: o arquipélago e o atol são locais-chave para a proteção 

da biodiversidade e de espécies ameaçadas de extinção no Atlântico 

Sul, em particular da tartaruga-de-pente; neles ocorre a maior 

concentração de aves marinhas tropicais encontradas no Atlântico 

Ocidental, o que os torna um centro global de aves endêmicas; em 

Fernando de Noronha se encontra a única amostra restante de mangue 

insular do Atlântico Sul (UNESCO, 2001). 

 

As ilhas Atlânticas Brasileiras (Atol das Rocas e Arquipélago de Fernando de 

Noronha) figuram entre as áreas marinhas incluídas na Lista do Patrimônio Mundial da 

Humanidade, como a Grande Barreira da Austrália, o Atol de Aldabra (Seychelles), o 

Parque Nacional de Coiba (Panamá), o Parque Nacional da Ilha de Coco (Costa Rica), 
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entre outros. Todos são considerados pela Unesco como locais biodiversos e essenciais 

para o bem-estar e a sobrevivência de espécies migratórias e de mamíferos marinhos, 

cujo desaparecimento teria efeitos nefastos para o ecossistema marinho e para a 

subsistência de milhões de pessoas. 

Justamente por isso, entre os valores encontrados nesses patrimônios destaca-se 

o de existência, pois neles se encontram exemplos únicos de organismos vivos, 

ecossistemas e processos terrestres. Valores que estão além dos valores sociais, 

econômicos e culturais, mais comumente apregoados. 

 

A vulnerabilidade desse ecossistema 

 

Os recifes de coral são considerados, além de belos por suas cores e formas, 

um dos mais diversos habitat marinhos do mundo e formam “com as florestas, as duas 

mais ricas comunidades naturais do planeta” (PRATES, 2003, p. 5). Os corais são tidos 

pela Unesco como de “importância única e global” e, por essas razões, fazem parte do 

patrimônio comum da humanidade, havendo 29 sítios marinhos com recifes de corais 

inclusos na Lista do Patrimônio Mundial. 

No entanto, são lugares em grande vulnerabilidade. Estudos emitidos pela 

Unesco em 2017 mostraram que 72% dos sítios com recifes de coral que estão na Lista 

do Patrimônio Mundial (21 de 29), foram expostos a graves e/ou repetidos estresses por 

calor durante os últimos três anos (2014/2017) (HERON el al/UNESCO, 2017). Essa 

vulnerabilidade é atribuída aos eventos decorrentes das mudanças climáticas globais. 

Conforme o Painel Intergovernamental Sobre as Mudanças do Clima (IPCC), o 

planeta está passando por alterações que se tornaram mais perceptíveis ao final do 

século XX. As mudanças se expressam na frequência de eventos naturais que tem se 

abatido sobre a Terra, como enchentes, secas prolongadas, ondas de calor, tufões e 

tornados (IPCC, 2007). Segundo o IPCC, a temperatura média global da Terra teve um 

aumento em torno de 0,7ºC, e as estimativas são de que ela venha a elevar-se entre 1,4 a 

5,8ºC até 2100 (IPCC, 2014). 

As razões para isso encontram-se na quantidade de carbono emitido para a 

atmosfera, que tem provocado o aumento da temperatura na atmosfera e na superfície 

oceânica (EVANGELISTA et al., 2007; 2011, FRANCINI FILHO et al., 2008). O calor 

acumulado se espalha pelas regiões do globo terrestre em função das correntes do ar 

(ventos) e marinhas (correntes costeiras e oceânicas). Aproximadamente 30% da 
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produção humana de dióxido de carbono é absorvida pela superfície oceânica (HERON 

et al/UNESCO, 2017, p. 4). 

Estudiosos do assunto afirmam ainda que a temperatura média dos oceanos 

atingiu 17ºC em julho de 2009, a mais alta já registrada desde o início das medições, em 

1880 (MARENGO, 2010, p. 58). O aumento da temperatura provoca a elevação do 

nível médio do mar, mudanças nas correntes marinhas e na composição química da 

água, levando à acidificação (MARENGO, 2010, p. 56). 

A acidificação do oceano reduz a capacidade dos corais de construir seus 

esqueletos de calcário e provoca o branqueamento ou bioerosão (UNESCO, 2007 e 

HERON et al/UNESCO, 2017, p. 4). 

O branqueamento é um processo relacionado à perda, pelos corais, das algas 

fotossintetizadoras que estão presentes no tecido dos corais. O processo é chamado de 

branqueamento em função da despigmentação do coral, em consequência da 

desestabilização da relação existente entre o coral e as algas simbiontes, resultando em 

perda de seus pigmentos fotossintetizantes. O aumento da temperatura superficial da 

água do mar é o fator central a provocar o branqueamento (POGGIO, LEÃO, 

MAFALDA-JUNIOR, 2009). 

Com o branqueamento há a redução do habitat de organismos marinhos que 

dependem do ecossistema do recife (UNESCO, 2007; HERON et al UNESCO, 2017, p. 

3). Esses aspectos indicam a preocupante vulnerabilidade dos lugares com recifes de 

coral. 

 

A Unesco e a vulnerabilidade dos recifes de corais às mudanças climáticas 

 

Vulnerabilidade corresponde “à exposição aos riscos e designa a maior ou 

menor susceptibilidade de pessoas, lugares, infraestruturas ou ecossistemas virem a 

sofrer algum tipo particular de dano ou agravo” (ACSELRAD, 2006, p. 3). A 

vulnerabilidade ambiental significa a fragilidade maior ou menor de um determinado 

ambiente em sofrer um impacto decorrente de uma ação antrópica ou natural, ou ainda, 

à susceptibilidade de um meio ao impacto negativo com relação a um determinado risco 

(NOAA, 1999). 

A vulnerabilidade de lugares e ecossistemas envolve “a exposição ao risco; a 

capacidade de reação e o grau de adaptação diante da materialização do risco”, ou seja, 

envolve também a capacidade de respostas (MARANDOLA JR., HOGAN, 2006, p. 34). 
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De acordo com a Unesco, não é novidade que haja lugares detentores do 

patrimônio cultural e natural vulneráveis. A vulnerabilidade é decorrente da degradação 

acelerada, do descontrolado desenvolvimento urbano e turístico, dos usos incompatíveis 

com a arquitetura ou a tipologia do lugar, do abandono, de conflitos armados, 

calamidades ou cataclismos, incêndios, terremotos, deslizamentos de terra, erupções 

vulcânicas, modificação do nível das águas, inundações e maremotos (UNESCO, 2007). 

Os riscos ao patrimônio consequentes de tais condições são esperados e há 

conhecimento e medidas de enfrentamento. Mas, adverte a Unesco, as ameaças 

advindas das mudanças climáticas são de outra natureza e precisam ser melhor 

compreendidas para que haja capacidade de respostas. 

Por isso mesmo, a Unesco recomendou ao Comitê Intergovernamental 

responsável pelas ações patrimoniais que realizasse investigações sobre as possíveis 

consequências das mudanças climáticas nos aspectos materiais do patrimônio e nos 

processos socioculturais que os envolvem. A partir de então, esse comitê passou a 

avaliar a vulnerabilidade do Patrimônio Mundial em termos de exposição, sensibilidade 

e capacidade de se adaptar aos impactos das mudanças climáticas, bem como sobre a 

necessidade de desenvolver estratégias de mitigação dos danos nos locais mais 

suscetíveis aos efeitos (ZANIRATO, 2010). 

Em se tratando de áreas recifais, conforme avaliação da Unesco, a preocupação 

é grande porque a expectativa é de que as mudanças climáticas afetem ainda mais os 

oceanos até o final do século XXI e comprometam aproximadamente “70% dos corais 

que se encontram nas águas profundas ao redor do mundo” (UNESCO, 2007, p. 29). 

Dados recentes têm demonstrado que “existe uma faixa ótima para o crescimento 

coralino e restringe-se a uma estreita faixa de temperatura entre 25º e 28ºC, acima da 

qual a calcificação responde inversamente” (EVANGELISTA et al, 2007, p. 1). 

As mudanças climáticas podem causar o aumento da temperatura e do nível do 

mar e a acidificação de carbonato de cálcio, substância predominante no ecossistema 

recifal (HOEGH-GULDBERG et al., 2007). 

A temperatura da superfície da água do mar é um importante fator de controle 

da taxa de calcificação e crescimento dos corais. A calcificação e a temperatura se 

correlacionam positivamente para as regiões tropicais do globo nas áreas de recifes de 

corais. 

Considerando que os recifes de corais constituem o mais diverso, mais 

complexo e mais produtivo dos ecossistemas marinhos costeiros, o branqueamento pode 
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resultar no desaparecimento da biodiversidade do local. Por essas razões, segundo a 

Unesco, o patrimônio natural encontrado em áreas com recifes coralíneos está 

vulnerável aos riscos que podem resultar na perda do ecossistema e na modificação da 

comunidade biótica (UNESCO, 2006). 

Se a vulnerabilidade corresponde também à capacidade de encontrar respostas, 

cabe compreender em que medida os corais e o ecossistema do Arquipélago de 

Fernando de Noronha podem estar sujeitos aos danos decorrentes do aumento da 

temperatura e da acidificação das águas marinhas e quais respostas podem ser buscadas 

para enfrentar o problema. 

 

A situação do Arquipélago de Fernando de Noronha em relação à 

vulnerabilidade 

 

Segundo o informe publicado pela Unesco, apenas quatro lugares (14%) 

escaparam de atingir o nível de branqueamento no período de 2014 a 2017: o 

Simangaliso Wetland Park (África do Sul), o Parque Nacional Marinho Sanganeb e 

Dungonab Bay – Parque Nacional Marinho da Ilha Mukkawar (Sudão), o Arquipélago 

de Socotra (Iêmen) e as Ilhas do Atlântico Brasil (Brasil) (HERON et al, UNESCO, 

2017). 

Essa afirmativa da Unesco, contudo, pode não ser precisa, pois estudos 

realizados em 1995, na Baía do Sueste, na Ilha de Fernando de Noronha, mostraram que 

“de um total de 331 colônias do coral Siderastrea stellata observadas no topo recifal, 

aproximadamente 48% apresentavam-se danificadas com sinais de necrose parcial”. Os 

danos se explicavam em face de descontroladas atividades turísticas praticadas no local. 

Como medidas de contenção foram indicadas o monitoramento e o ordenamento do 

turismo (MAIDA, FERREIRA, BELLINI, 1995, p. 38-48). 

A atividade turística, por seu lado, só aumentou. Estudos feitos por Zanirato e 

Tomazzoni em 2014 mostraram o crescente número de visitantes e de moradores 

permanentes que a ilha recebia, apesar de haver uma portaria (25/95) a estabelecer o 

limite de visitantes/dia em 420. De lá para cá, a atividade turística na Ilha de Fernando 

de Noronha só aumentou. Dos 57.388 visitantes que foram ao local em 2011, o número 

aumentou para 91.000 em 2016 (BRASIL, 2017). 

A Ilha de Fernando de Noronha é considerada “um paraíso” em áreas tropicais. 

Um ligar de uma beleza cênica ímpar. Com formações rochosas, águas claras e 
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transparentes, sem contar um centro histórico que remonta ao século XVI e que 

conserva o Forte Nossa Senhora dos Remédios, do século XVII, a igreja também 

denominada Nossa Senhora dos Remédios, do século XVII, e o Palácio São Miguel, um 

casarão de meados do século XX, edificado em estilo colonial, que guarda obras de arte. 

O forte, que foi usado como presídio, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN). A ilha de Fernando de Noronha é de um fato um dos 

lugares de grande atratividade para a indústria turística e um dos destinos turísticos mais 

procurados no Brasil. Além do passeio pelas trilhas, podem-se fazer passeios de barcos 

passando pelas ilhas secundárias para ver os golfinhos rotadores, as falésias e a visita à 

Baía do Sancho, considerada uma das mais belas praias do mundo (ZANIRATO, 

TOMAZZONI, 2014). 

Entre as atividades oferecidas aos visitantes estão o passeio de barcos para 

visualizar espécies marinhas e embarcações naufragadas vistas pelo piso de vidro com 

lente de aumento dos próprios barcos de passeio e o mergulho com snorkell ou o 

mergulho autônomo. Essas atividades com ocorrência em grande escala podem alterar o 

comportamento da fauna e também levar à quebra ou abrasão de corais e à suspensão de 

sedimentos. 

Mas, a vulnerabilidade também pode ser atribuída a outros fatores, entre os 

quais o aumento da temperatura e a acidificação do oceano. Também nesse aspecto os 

produtores do documento pela Unesco podem não ter sidos devidamente informados. 

Mesmo que haja pesquisas em andamento sobre os impactos das mudanças climáticas 

em áreas continentais do Brasil, há carência de estudos sobre as flutuações no gradiente 

da temperatura da superfície do mar, em especial na região do Arquipélago de Fernando 

de Noronha (CASTRO, PIRES, 1999); ainda que se reconheça a contribuição dos 

estudos de Lacerda (2015), que evidenciam “tendências de aquecimento contrastante da 

temperatura máxima sobre Fernando de Noronha” (LACERDA, 2015, p. 82). 

 

O comportamento dos recifes de corais em águas brasileiras: um alerta 

 

Parte significativa da diversidade biológica encontrada no Arquipélago de 

Fernando de Noronha se deve à corrente Sul Equatorial e aos recifes de corais. Ambos 

contribuem para a variedade biológica e a manutenção da cadeia alimentar. Por isso 

mesmo, a estabilidade de ambos é de crucial importância. 

No entanto, as projeções para o final do século XXI são de que haja aumento 
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nos índices de temperatura em toda a América do Sul, e que esse aquecimento atinja as 

águas marinhas. Temperaturas mais altas que o normal têm sido registradas na 

superfície do Oceano Atlântico Sul Tropical (MARENGO, 2010). As mudanças no 

regime da corrente Sul Equatorial podem acarretar alterações nos ecossistemas do 

Atlântico Sul e influir no deslocamento das espécies pelas águas que circulam das 

costas da África para o Brasil. 

Para complicar ainda mais, as águas mais aquecidas da região tropical são 

transportadas pelas correntes para locais mais distantes, como os polos, e provocam o 

derretimento das geleiras. O degelo acarreta diferenças de temperaturas e de salinidades 

que provocam a alteração da densidade da água do mar entre regiões oceânicas. Essa 

situação, por sua vez, “retroalimenta as correntezas que espalham o calor concentrado 

na zona tropical pelos oceanos” (MARENGO, 2010, p. 55). 

A elevação da temperatura do mar, em especial das correntes marinhas quentes, 

pode comprometer a sobrevivência dos corais, pela dificuldade que esses têm de se 

adaptarem a temperaturas mais elevadas (UNESCO, 2006). 

De fato, há poucos estudos sobre o comportamento dos corais, uma vez que 

“há poucas pesquisas sobre eventos de branqueamento e menos ainda no que diz 

respeito à relação dos corais com suas zooxantelas simbiontes” (COSTA et al, 2001; 

POGGIO, 2007, p. 10). As pesquisas mais conhecidas são as de Castro e Pires (1999), 

Leão (1998 e 2008), Zorzetto e Falcão (2004), Ferreira e Maida (2006), Ferreira et al, 

(2013) e Silva et al (2011). 

Castro e Pires analisaram o branqueamento dos corais em Abrolhos no ano de 

1994 e sugeriram que o evento pode estar associado à ação conjunta de temperaturas 

anômalas e radiação ultravioleta medidas no período. Investigações do grupo de Zelinda 

Leão contemplaram os eventos de branqueamento nas colônias de corais na costa da 

Bahia entre 1998 a 2005 e concluíram que o processo de branqueamento estava 

“fortemente relacionado com eventos de anomalias térmicas das águas superficiais do 

mar” (LEÃO, 2008, p. 80). 

Coletas de fragmentos recifais realizadas na Praia de Porto de Galinhas, em 

Pernambuco, entre 2009 e 2010, encontraram exemplares totalmente branqueados, o 

que foi relacionado à crescente elevação da temperatura superficial da água do mar 

(SILVA, L. GUERRA, G. J., AMARAL, F. M, 2011). 

Desbotamento dos corais foi constatado em Maracajá, no Rio Grande do Norte, 

e, em menor grau, em Abrolhos, no Atol das Rocas, em Fernando de Noronha e na 
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Costa dos Corais (ZORZETTO, FALCÃO, 2004). 

Em se tratando especificamente de Fernando de Noronha, Ferreira e Maida 

(2006) referem-se ao branqueamento em 1,5% nos corais das ilhas do arquipélago e em 

torno de 3% nas colônias do Atol das Rocas. Do mesmo modo, Ferreira et al registraram 

forte branqueamento e doenças nos corais em 2010, nas ilhas de Fernando de Noronha e 

Atol das Rocas, relacionado a anomalias da Temperatura da Superfície do Mar 

(FERREIRA et al, 2013). 

Como se vê, as pesquisas são poucas, ainda que haja indicativos em todas elas 

de processos de branqueamento dos corais nas águas do Atlântico Sul e, mais 

particularmente no arquipélago. A avaliação da vulnerabilidade do ecossistema às 

mudanças climáticas permitirá uma análise mais precisa dos impactos observados e dos 

projetados. Ações de gestão para a qualidade da água do recife e de monitoramento dos 

corais são fundamentais. O desafio maior é aumentar a capacidade de resistência dos 

corais. 

Ainda que o conhecimento adquirido não permita pensar na capacidade de 

respostas pode-se inferir que, se nada for feito, a certeza do comprometimento dos 

corais se fará acompanhada da perda da biodiversidade do arquipélago e dos valores que 

hoje ele comporta para que o mesmo seja um Patrimônio da Humanidade. 

 

Considerações finais 

 

O patrimônio não é somente material, edificado, algo que deve ser protegido 

em função da beleza, da memória e da história, para a fruição e bem estar do espírito. 

Ele também deve ser protegido por outros valores dos quais é portador, entre eles por 

sua existência, seu valor científico, social, estético e de suporte de vida para as gerações 

atuais e futuras, como é o caso dos recifes de corais do Arquipélago de Fernando de 

Noronha. 

Encontrar respostas para as alterações que nele ocorrem e que se relacionam 

com as mudanças climáticas é um desafio muito grande. 

Segundo o Comitê do Patrimônio Mundial, há a necessidade de investigações 

prospectivas e de divulgação de medidas de contenção para toda a humanidade. Essas 

investigações devem ser fundadas no princípio da precaução em face dos efeitos das 

mudanças climáticas sobre o patrimônio mundial. Isso porque, desde o momento que 

um risco de dano é identificado, deve haver atuações destinadas a evitar perdas maiores. 
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Nesse aspecto, o entendimento dos membros do comitê se aproxima daquele expresso 

por Reichmann (2002) de que “existe o dever de encontrar meios que evitem os danos 

potenciais, mais do que buscar controlá-los e geri-los a posteriori” (REICHMANN, 

2002, p. 25). 

É certo que as mudanças climáticas são um fenômeno global, e a busca de 

alternativas para seu enfrentamento encontram-se na ação local e na cooperação 

internacional. Essa última, por meio dos parâmetros estabelecidos pelas diversas 

convenções internacionais que o país é signatário e que têm relações com a proteção do 

meio ambiente, entre elas a Convenção do Patrimônio Mundial, a Convenção da 

Diversidade Biológica, a Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional, a 

Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias Pertencentes à Fauna 

Selvagem, a Convenção dos Direitos do Mar e a Convenção Quadro sobre Mudanças 

Climáticas. Por meio da cooperação pode ser obtido apoio e buscadas respostas técnicas 

para a identificação e compreensão dos impactos, do grau de vulnerabilidade e da 

capacidade de adaptação. 

A capacidade de adaptação é a capacidade do sistema em se ajustar à mudança 

do clima. Uma vez que as mudanças em curso são efetivas, como adaptar o sistema para 

que os impactos sejam passíveis de serem identificados e assim minimizados seus 

efeitos? 

As ações no âmbito local, por sua vez, devem incluir pesquisas que 

contemplem, sobretudo, os campos onde se veem lacunas de informação, seja no 

tocante às alterações do clima, ou sobre os efeitos dessas alterações. 

Para tudo isso, o Arquipélago de Fernando de Noronha é um laboratório ideal 

que convida ao investimento em programas específicos de monitoramento das 

alterações da temperatura da água da corrente Sul Equatorial, de controle da ação dos 

visitantes, dos diversos impactos que podem advir do turismo, de vigilância contínua do 

comportamento dos corais, incluindo indicadores associados ao branqueamento para 

melhorar o conhecimento desse fenômeno. O conhecimento favorece a proposição de 

medidas de adaptação para responder, do melhor modo possível, aos impactos atuais e 

futuros. 

Se o Brasil se orgulha de ter em seu território um patrimônio tão expressivo 

quanto o encontrado no Arquipélago de Fernando de Noronha, a expectativa é de que 

haja esforços dos órgãos responsáveis pela proteção do lugar, em especial dos órgãos de 

proteção (IPHAN e o Instituto Chico Mendes) para agir em tempo de evitar os danos 
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anunciados. Essa também é a expectativa que justifica este texto, a de que ele estimule a 

continuidade de investigação na direção apontada e de que não tenhamos que aprender 

pela constatação da perda. 
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Resumo: Após constatarmos o silenciamento da diferença LGBTQIA nos discursos 

sobre a diferença durante a elaboração do Plano Nacional de Cultura (2010-2020) pelos 

governos do Partido dos Trabalhadores (PT), e após observarmos a ausência de outras 

diferenças para além da ancestralidade portuguesa cristã, branca e colonial nas políticas 

brasileiras de patrimonialização da cultura ao longo do século XX, sentimos a 

necessidade de refletir sobre a herança cultural LGBTQIA. O objetivo deste artigo é 

questionar as possibilidades de elaborar políticas públicas na área da patrimonialização 

para a população LGBTQIA a fim de preservar suas expressões e manifestações 

artísticas e culturais, reconhecendo, assim, o seu valor, ampliando a sua visibilidade e 

consequentemente produzir deslocamentos no sentido do que é ser LGBTQIA no Brasil 

atual. 

 

Palavras-chave: Cultura LGBTQIA; discurso da diversidade; patrimonialização da 

cultura. 

 

The recognition of LGBTQIA cultural heritage in Brazil: an urgent issue 

 

Abstract: After observing the silencing of the LGBTQIA specificity in the discourse of 

the difference during the elaboration of the National Culture Plan (2010-2020), by the 

Workers’ Party (PT) governments, and after observing the absence of other differences 

beyond the Portuguese white, Christian and colonial ancestry in Brazilian politics of 

cultural heritage throughout the twentieth century, we feel the need to reflect on the 

LGBTQIA cultural heritage. The objective of this article is to question the possibilities 

of developing public policies in the heritage area for the LGBTQIA population in order 
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to preserve their artistic and cultural expressions and manifestations, thus recognizing 

their value, increasing their visibility and consequently producing displacements 

towards of what it is to be LGBTQIA in Brazil today. 

 

Keywords: LGBTQIA Culture; discourse of diversity; cultural heritage. 

 

 

m outra oportunidade (BARBOSA DA SILVA, 2016), analisando o discurso 

da diversidade no Brasil por meio do aparato teórico-metodológico de 

Pêcheux (2009 [1975]) e Orlandi (2007 [1999]), constatamos que, atualmente, 

o lugar possível para a manifestação da diferença é apenas o campo cultural e tivemos a 

necessidade de analisar o seu funcionamento no Plano Nacional de Cultura (2010-2020) 

elaborado durante os governos do Partido dos Trabalhadores, de Lula e de Dilma 

Rousseff. Primeiramente, nos debruçamos sobre o processo de elaboração do plano, em 

todas as suas etapas desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 48, em 10 de 

agosto de 2005, que instituiu a obrigatoriedade de sua elaboração, até o lançamento das 

suas 53 metas, em 11 de julho de 2012, passando pela aprovação pelo Congresso 

Nacional como Lei nº 12.343, em 2 de dezembro de 2010. 

 Tais etapas foram construídas ao mesmo tempo em que o Governo Lula 

reformulava os aparelhos ideológicos de Estado (AIE)1 político-culturais já existentes e 

criava outros, de escuta, tais como conferências, seminários e colegiados, para ouvir 

também as vozes das diferenças. Analisar, portanto, o processo de elaboração do Plano 

Nacional de Cultura (PNC), além de identificar e descrever as suas etapas, foi observar 

o funcionamento desses aparelhos na (tentativa) de captura das vozes das diferenças, 

sob o discurso da diversidade, isto é, da variedade como algo positivo, no discurso da 

política sobre a cultura no Brasil. E nessa análise, identificamos quatro formas de 

silenciamento da diferença: a) um silenciamento de posições-sujeito,2 quando se 

dificulta e impossibilita o comparecimento de outras posições e impõe que uma maioria 

                                                 
1 Para Althusser (1985 [1970]), a função dos aparelhos de Estado, sejam os repressivos ou os ideológicos, 
é garantir a reprodução das relações de produção, ou seja, o exercício da dominação, a manutenção da 
classe dominante no poder. A diferença entre eles estaria justamente no fato de que os repressivos 
funcionam (mais) pela violência, enquanto os ideológicos (mais) pela ideologia. Esses últimos tendem a 
ser “múltiplos, distintos e relativamente autônomos, suscetíveis de oferecer um campo objetivo às 
contradições que expressam, de formas ora limitadas, ora mais amplas, os efeitos dos choques entre a luta 
de classes (...), assim como de suas formas subordinadas” (ALTHUSSER, 1985 [1970], p. 73-74). 
2 Para saber mais sobre posição-sujeito e outros conceitos da análise materialista do discurso, ver Pêcheux 
(2009 [1975]), Orlandi (2007 [1999]) e Grigoletto (2007). 
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interpelada por posições dominantes decida quem participará das etapas posteriores e 

quais propostas irão ser levadas até elas; b) um silenciamento no interdiscurso, quando 

o Estado recorta uma memória, ao fornecer previamente eixos que irão conduzir as 

discussões; c) um silenciamento do dissenso, quando se visa impedir o confronto de 

posições em prol do consenso; e d) um silenciamento no intradiscurso, quando o Estado 

interfere na formulação das propostas, para que sejam objetivas e na língua portuguesa 

imaginária. 

 Se as etapas de elaboração do PNC foram amplas, exaustivas, complexas e 

produziram um efeito de sentido democrático e inclusivo, mapear e recuperar os dizeres 

nas/das versões do PNC requer um trabalho hercúleo. Em primeiro lugar, pela dispersão 

de sujeitos e sentidos que se dobram e desdobram no intradiscurso, no fio do dizer, 

no/pelo encontro e confronto de posições que agem na tomada de cada frase e palavra, 

na pontuação, na topicalização, na sintaxe e na seleção de significantes, autorizando 

alguns, interditando outros, e consequentemente articulando diferentes redes de 

memória. 

 Posteriormente, uma vez analisado o processo de elaboração do PNC, partimos 

para a análise da materialidade discursiva desses documentos – últimas versões de cada 

etapa – do PNC e de suas metas a partir de três eixos. No primeiro eixo, entramos no 

corpus a partir do significante diversidade, pois diferentemente de outros países como o 

Canadá e a Austrália, no Brasil, o discurso da diversidade se historiciza por meio desse 

significante, e não multiculturalismo. Investigamos, então, o que predica diversidade no 

PNC. No segundo eixo, nós nos debruçamos sobre os processos de designação da 

diferença. E, no terceiro, analisamos as formas de acomodação da posição-sujeito 

mercadológico-neoliberal pelas posições-sujeito antropológicas e da diversidade no 

PNC, identificados, por nós, desde as primeiras medidas político-culturais brasileiras na 

Era Vargas. Vale ressaltar que naquele momento nem neste foi nosso objetivo com esta 

tese esgotar a análise do PNC, pois como gesto de interpretação do analista “uma vez 

analisado, o objeto permanece para novas e novas abordagens” (ORLANDI, 2007 

[1999], p. 64), não se exaurindo jamais. 

 Concentrando nossa atenção nas formas de designação da diferença nas versões 

do Plano Nacional de Cultura (2010-2020), observamos que o significante diversidade 

apaga as marcas da diferença no fio discursivo ao significar as diferenças pela 

variedade, pois ao se dizer diversidade não se diz uru-eu-wau-wau, surdo ou transexual. 

Por conta disso, instaura-se uma tensão na elaboração do Plano Nacional de Cultura 
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(2010-2020) em marcar as diferenças, por meio de processos de designação, para que 

cada uma delas se torne visível. 

 De acordo com Guimarães (2003, p. 54), a designação é “a significação de um 

nome enquanto sua relação com outros nomes e com o mundo recortado historicamente 

pelo nome. A designação não é algo abstrato ao real, mas linguístico e histórico. Ou 

seja, é uma relação linguística (simbólica) remetida do real, exposta ao real”. Assim, as 

designações das diferenças são constituídas no interdiscurso, não somente nos 

movimentos dos sentidos daquilo que a palavra designa no discurso da diversidade, mas 

também em outros discursos sobre e da diferença. Isso só é possível porque  

 

o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc., 

não existe “em si mesmo” (isto é, em sua relação transparente com a 

literalidade do significante), mas, ao contrário, é determinado pelas 

posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no 

qual as palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é, 

reproduzidas). (...) as palavras, expressões, proposições etc. mudam de 

sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam 

(PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 146). 

 

 Ressaltamos que esses processos de designação só são possíveis a partir da 

estabilização de sentidos, por meio do confronto de posições-sujeito. Ao analisar os 

processos de designação, não buscamos averiguar qual diferença está ou não incluída 

nas versões e etapas do PNC, pelo menos não somente. Buscamos, assim, também 

observar quais deslocamentos foram possíveis na estabilização de sentidos sobre o que 

seja a diferença a partir do confronto de posições-sujeito na elaboração do PNC, ainda 

que muitas delas tenham sido silenciadas, como mostramos. 

 Para isso, procuramos nos 15 documentos do PNC e de suas metas, feitas de 

2005 a 2012, toda designação relacionada ao sujeito. Recortamos, então, 315 

designações distintas e mapeamos as suas ocorrências nas versões, agrupando-as, 

posteriormente em famílias parafrásticas, como a negro/africano/afrodescendente/afro-

brasileiro/quilombola/povo de terreiro, a índio/indígena/comunidades indígenas/povos 

indígenas ou LGBT/gay/grupos de gênero e orientação sexual. Tal “operação de 

deslinearização linguística dos enunciados que, quebrando a sequencialidade da 

superfície linguística, (nos) permite a construção de relações de correferencialidade 
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entre enunciados dispersos no arquivo” (ZOPPI-FONTANA, 2003, p. 251). Com isso, 

podemos acompanhar, além de quais designações foram ditas em cada versão, quando 

foram, e se, posteriormente, elas foram silenciadas, por qual posição foram silenciadas e 

ainda se houve falhas nesse processo de silenciamento. 

 Sendo assim, sobre a família parafrástica LGBT/gay/grupos de gênero e 

orientação sexual, separamos algumas sequências com grifos nossos: 

 

(SD1): Promover políticas, programas e ações voltados às mulheres, 

relações de gênero e LGBT, com fomento e gestão transversais e 

compartilhados [Relatório da deputada Fátima Bezerra (PT/RN) na 

Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, aprovado 

em 23 de setembro de 2009, p. 42]. 

 

(SD2): Integrar as políticas públicas de cultura destinadas ao segmento 

LGBT, sobretudo no que diz respeito à valorização da temática do 

combate à homofobia, promoção da cidadania e afirmação de direitos 

[Relatório da deputada Fátima Bezerra (PT/RN) na Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, aprovado em 23 de 

setembro de 2009, p. 45]. 

 

(SD3): Estou atento às questões da diversidade cultural, mas não 

tenho lido sobre cultura LGBT, sobre o mapeamento dela, a não ser 

um projeto do Grupo SOMOS de POA. Como podemos incluir esse 

tópico? (Planilha com todos os comentários das metas feitos durante a 

consulta pública realizada de setembro a outubro de 2011 na 

plataforma do MinC na internet, 2011). 

 

(SD4): 450 grupos, comunidades ou coletivos beneficiados com ações 

de Comunicação para a Cultura (...) O público desta meta são: 

mulheres, negros e negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, rurais, 

pessoas com deficiência, LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais), entre outros (Publicação As Metas do Plano 

Nacional de Cultura, de julho de 2012, p. 120). 

 

 Nessas sequências, pudemos observar o comparecimento das designações LGBT 

(SD1), segmento LGBT (SD2), cultura LGBT (SD3), LGBTs (Lésbicas, Gays, 
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Bissexuais, Travestis e Transexuais) (SD4). Se observarmos a versão final do PNC, a lei 

nº 12.343/2010, veremos que a designação LGBT comparece duas vezes, reproduzidas 

nas sequências (SD1) e (SD2). Em uma delas, como vítima da homofobia e na outra, 

como objeto de políticas, programas e ações públicas. Como na família parafrástica 

sobre as pessoas com deficiência, os LGBTs não podem produzir cultura, não 

comparecem como agentes culturais. E se observarmos a última versão das metas, 

podemos notar que LGBT aparece sempre ao lado de pessoas com deficiência ou 

transtornos psíquicos (SD4). O efeito que isso produz é o de que o LGBT mantém uma 

relação com essas pessoas, como se a homossexualidade, a bissexualidade e a 

transexualidade ainda se inscrevessem na matriz discursiva da doença (cf. SOARES, 

2006).3 A designação cultura LGBT é apagada. Em nenhum momento, portanto, na 

versão final do PNC e na versão final de suas metas, se faz parecer no intradiscurso 

cultura LGBT, como se aponta no comentário de um participante da consulta pública 

(SD3). Isso ocorre como se os LGBTs não produzissem uma expressão cultural distinta 

dos demais grupos sociais e como se ela não devesse também ser promovida e 

preservada.4 

 Esse apagamento de vozes LGBTQIAs também pode ser observado, no Brasil, 

ao longo da história para os demais grupos marginalizados como negros e indígenas, 

sobretudo no desenvolvimento da patrimonialização, área em que surgem as primeiras 

políticas culturais brasileiras. 

 Para Choay (2006 [1992], p. 135 e 136), a necessidade de preservação de 

monumentos históricos surge na Europa durante a Revolução Industrial, no século XIX, 

                                                 
3 Aqui cabe outro relato sobre nossa participação como delegado durante a 3ª CNC, em 2013, em Brasília. 
Seguindo o modelo da 1ª CNC, realizada em 2005, as propostas apresentadas nas etapas iniciais, de 
acordo com eixos pré-determinados, foram agrupadas em subeixos para serem discutidas na etapa 
nacional. Desse modo, agruparam no mesmo subeixo 3.2 Diversidade cultural, Acessibilidade e 
Tecnologia Sociais, propostas relacionadas aos LGBTs e às pessoas com deficiência. Como aqueles que 
defendiam as propostas LGBTs estavam em menor número, nenhuma foi aprovada para ser direcionada à 
plenária final. Por conta disso, alguns delegados redigiram uma moção solicitando que o MinC criasse um 
Colegiado Setorial de Culturas LGBTs no Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC). Para que a 
moção fosse aprovada, era necessário coletar assinaturas dos delegados, mas para a nossa surpresa alguns 
se negaram a assinar afirmando que já tinham apoiado outra moção que pedia a criação de um colegiado 
voltado para as pessoas com deficiência e para a acessibilidade delas. É esse comitê que também escolhe 
quem representará as expressões culturais LGBT e demais grupos da diversidade sexual no plenário do 
CNPC, mas sem direito a voto, conforme o decreto nº 8.611/2015. 
4 Nos anos seguintes à elaboração das metas, acompanhamos uma movimentação em torno desses 
sentidos. Se até então não seria possível dizer cultura LGBT, em junho de 2014, o MinC organizou em 
Niterói (RJ) o 1º Encontro Nacional de Arte e Cultura LGBT e em setembro de 2015 instalou de forma 
permanente o Comitê Técnico de Cultura de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) 
– que havia sido criado de forma temporária em 2013 – formado por representantes da sociedade civil e 
do poder público para propor diretrizes políticas culturais LGBTs. 
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quando houve uma “ruptura traumática do tempo”, ou seja, quando as transformações 

sociais e no espaço urbano se aceleram drasticamente. É a partir da demolição de bens 

imóveis que o monumento histórico passa a “se inscrever sob o signo do insubstituível” 

e, com isso, surgem as primeiras medidas políticas estatais voltadas para aquilo que 

começava a ser chamado de cultura. 

 No Brasil, tais transformações chegaram um pouco mais tarde, já no século XX, 

e se o governo nacionalista de Getúlio Vargas tinha a necessidade de construir uma 

identidade brasileira (LONDRES, 2001, p. 98), o tombamento de monumentos, onde 

estariam as raízes do país, cumpriria parte desse papel. Para se construir essa outra 

memória, outra discursividade, era preciso manter lugares que remetessem a uma 

origem nacional, significando-os, para concomitantemente preservá-los. 

 Por conta disso, as medidas do Estado se direcionaram para criação de um 

aparelho que pudesse exercer esse controle sobre a preservação da memória nacional, 

que dissesse o que poderia e deveria ser preservado. Nessas condições de produção, de 

construção de uma identidade nacional e transformações sociais e urbanas Vargas criou, 

por meio do decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (1937), responsável pela patrimonialização da cultura. 

 O decreto-lei nº 25/1937 estipulava quatro livros de tombo, onde os bens 

tombados seriam registrados – I) o Livro de Tombo Arqueológico e Etnográfico e 

Paisagístico, II) o Livro de Tombo Histórico, III) o Livro de Tombo das Belas Artes e 

IV) o Livro de Tombo das Artes Aplicadas –, e se inspirava no anteprojeto de Mário de 

Andrade para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, elaborado em 24 

de março de 1936, sob encomenda de Gustavo Capanema (MICELI, 2001, p. 360; 

BOTELHO, 2007, p. 112). 

 Comparando os dois documentos, conseguimos observar o funcionamento de 

duas posições discursivas, determinando o que pode e deve ser dito, sobre cultura no 

Brasil dos anos 1930. De um lado, do anteprojeto de Mário, uma posição discursiva 

antropológica que permite o comparecimento da diferença, considerando que cultura 

não é somente a erudita, mas também a ameríndia e a popular, mas que ainda falha ao 

silenciar a negra, por exemplo. De outro, temos uma posição discursiva elitista-

conservadora, hegemônica, que apaga do anteprojeto qualquer marca de diferença, 

produzindo o sentido de que patrimônio seria meramente aquilo que fosse histórico e 

artístico. É essa posição elitista-conservadora, portanto, que controlará aquilo que pode 

e deve ser museificado, restaurado, monumentalizado, preservado e também aquilo que 
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deve ser esquecido, a diferença. 

 E isso pode ser observado não apenas com a análise do decreto que criou o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), mas também na sua 

prática enquanto instituição, ou melhor, aparelho estatal, responsável pelo patrimônio 

histórico e artístico brasileiro. Rubino (1992), ao observar as listas de tombamento, 

mostra que até 1967, quando Rodrigo Melo Franco de Andrade deixou a direção do 

SPHAN, o órgão tinha tombado 689 bens.5 Destes, a maioria era de imóveis construídos 

no século XVIII, principalmente fortes, palácios, igrejas e conventos católicos, além de 

mais da metade se concentrarem nos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, 

privilegiando a arte colonial. Dos imóveis construídos no século XX, até 1967, foram 

tombados apenas seis, quase todos modernistas, e o estado do Amazonas teve seu 

primeiro e único bem tombado, o Teatro Amazonas, somente em 1966, mesmo com 

tanta expressão cultural indígena. Além disso, no primeiro tombamento, em 1938, não 

foi tombado nenhum bem nas atuais regiões Norte e Centro-Oeste do país.6 Pode-se 

observar, assim, que nesses tombamentos não se levou em consideração sequer a 

diferença regional ou mesmo de estilos arquitetônicos, ao contrário do projeto de Mário, 

que afirmava: “devem pela mesma qualidade ‘histórica’ ser conservados exemplares 

típicos das diversas escolas e estilos arquitetônicos que se refletiram no Brasil” 

(ANDRADE, 2002 [1936], p. 275). 

 Essa preferência pela arte colonial, pelo “patrimônio de pedra e cal, de cultura 

branca, de estética barroca e teor monumental” (RUBIM, 2007, p. 104), produziu 

também transformações nos próprios bens tombados. Na busca de se retornar à origem 

desses bens, “os técnicos passa(va)m sem mais ao desmonte dos altares da igreja, 

eliminando imagens e objetos de culto de épocas distintas daquela em que se deu o 

entalhe, em busca de arremedos de um espaço perdido e em nome de uma doutrina 

etnocêntrica de ‘limpeza do visual’” (MICELI, 2001, p. 361). Podemos notar aí que esse 

processo promoveria um apagamento não apenas no fio discursivo do decreto aprovado 

                                                 
5 Segundo Rubino (1992, p. 123), até 1967, não constava nenhum bem tombado no Livro de Artes 
Aplicadas e apenas 26 no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Porém, analisando informações 
atuais do IPHAN, observamos que no Livro das Artes Aplicadas há quatro bens tombados, um na Bahia 
em 1939, dois no Rio Grande do Norte, em 1964 e mais um no Rio Grande do Sul, em 2012. No entanto, 
são apenas quatro, e o Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico tem 185 bens tombados, até 
dezembro de 2015, mas a grande maioria é de valor paisagístico, e não arqueológico e etnográfico. Para 
termos de comparação, até dezembro de 2015, havia 705 registros no Livro do Tombo Histórico e 785 no 
Livro do Tombo das Belas Artes (BRASIL, IPHAN, 2015a). 
6 Dissemos atuais regiões, de acordo com a divisão geográfica adotada pelo IBGE em 1969 até os dias de 
hoje. Como sabemos, no período de funcionamento do SPHAN-IPHAN, o governo adotou outras divisões 
regionais de 1938 a 1945, com cinco regiões, e de 1945 a 1969, com sete regiões (BRASIL, IBGE, 2015). 
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e nos livros de tombo com ausência de representações da cultura popular, negra ou 

indígena, mas também no próprio bem tombado que passava por esse processo de 

“limpeza visual e artística”. Cultura não poderia ser algo vivo e em constante 

transformação. 

 Se projeto e decreto se distanciam no que tange ao indígena e ao popular, 

repercutindo nas próprias práticas de tombamento do SPHAN/IPHAN, como vimos, 

com o elemento negro, no entanto, a questão é complexa. Durante o período Vargas, 

acompanhamos um processo tenso e contraditório em relação ao negro: se o samba7 é, 

por exemplo, discriminado, por outro lado, as escolas de samba são capturadas como 

forma de contenção e de domesticação das manifestações artísticas. Outro exemplo 

seria a capoeira, criminalizada até 1942.8 Se as culturas negras são discriminadas e 

criminalizadas no período Vargas, por outro lado, o negro entra na composição de uma 

identidade nacional mestiça pelo/no discurso sociológico, com Gilberto Freyre (2006 

[1933]). 

 Contudo, ainda que se buscasse capturar as culturas negras desde o Estado 

Novo, a fim de favorecer o nacionalismo, elas não poderiam nem deveriam comparecer 

como patrimônio material nacional pelo menos até os anos 1980.9 Para Oliveira (2007, 

p. 137), a inclusão da temática negra na política cultural do país só ocorre nesse 

período, quando “a cultura passa a ser associada à cidadania”, e acrescentamos quando 

o discurso da diversidade emerge no Brasil, ao final da ditadura militar. No IPHAN, o 

primeiro bem tombado de culturas negras10 foi o Terreiro da Casa Branca, somente em 

                                                 
7 Sobre a origem e a discriminação do samba, cf. Moura (1983) e Napolitano; Wasserman (2000). Sobre o 
processo de captura dos desfiles de escolas de samba no período Vargas cf. Guaral (2012). 
8 De acordo com Oliveira (2002a), a capoeira foi criminalizada de 1890 a 1942, mas foi perseguida antes 
mesmo da existência do tipo penal capoeiragem no Código Penal de 1890. No Código Criminal de 1830 
(lei de 16 de dezembro de 1830), o capoeirista era penalizado por vadiagem, de acordo com o art. 295. Já 
o artigo 402 do Código Penal – decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890 – dizia: “Fazer nas ruas e praças 
públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem; andar em 
correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou 
desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal: Pena – de prisão celular 
por dois a seis meses”. Para maiores informações sobre a história da capoeira, conferir também Oliveira e 
Leal (2009). 
9 O apagamento do negro ou das culturas negras, tanto no projeto de Mário, quanto no decreto e nas 
práticas de tombamento do SPHAN/IPHAN pode ser considerado mais veemente, se levarmos em 
consideração que nos anos 1930 já se falava em cultura e música negra ou afro-brasileira, por meio da 
realização dos Congressos Afro-Brasileiros em Recife (1934) e em Salvador (1937), além da publicação, 
por Arthur Ramos de suas obras, O negro brasileiro (1934) e O folk-lore negro do Brasil (1935) e de O 
samba rural paulista (1937), do próprio Mário, em que relata sua pesquisa sobre as origens da cultura 
afro-brasileira em Pirapora do Bom Jesus (SP). Sobre a maneira de significar o negro durante o Período 
Vargas, de modo geral, cf. Cunha (1999). 
10 Vale ressaltar que fazendas históricas são tombadas desde a criação do SPHAN, entretanto a senzala só 
é mencionada em dois tombamentos: de um prédio em 1943, em Cachoeira (BA), e da Fazenda do Pinhal, 
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1986. Depois se seguiram o Terreiro do Axé Opô Afonjá (2000), o Terreiro do Bate-

Folha (2005), o Terreiro do Gantois – Ilê Iyá Omim Axé (2005), o Terreiro do Alaketo, 

Ilê Marocá Láji (2008) e o Terreiro de Ilê Axé Oxumaré (2014). Todos em Salvador 

(BA).11 

 Por outro lado, se faltam patrimônios materiais tombados relacionados à cultura 

popular e à cultura de povos indígenas e afro-brasileiros, o mesmo não acontece com os 

patrimônios imateriais registrados. O registro de patrimônio imaterial é feito pelo 

IPHAN desde 2002 em quatro livros – Registro dos Saberes, Registro das Celebrações, 

Registro das Formas de Expressão e Registro dos Lugares – e, desde então, 41 foram 

registrados. Embora ainda sejam poucos bens registrados se comparados com os bens 

tombados, todos os bens imateriais estão relacionados à cultura popular ou à cultura de 

povos indígenas e afro-brasileiros, como a Arte Kusiwa dos índios Wajãpi (2002), o 

Círio de Nazaré (2004), Ofício das Baianas de Acarajé (2005), a Cachoeira de Iauaretê – 

Lugar sagrado dos povos indígenas dos Rios Uapés e Papuri (2006), o Frevo (2007), as 

Matrizes do Samba no Rio de Janeiro (2007) e a Roda de Capoeira (2008) (BRASIL, 

IPHAN, 2015b). O efeito que isso produz é o de que os bens de origem europeia são da 

ordem material, enquanto os bens de origem indígena ou africana são da ordem 

imaterial, do efêmero. Não seria possível, assim, tombar uma habitação indígena, mas 

apenas registrar a técnica de como fazer uma habitação indígena, por exemplo.12 

 Soma-se a essa iniciativa o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, 

instituído pelo decreto nº 7.387, de 9 de dezembro de 2010. Seu objetivo é salvaguardar 

as línguas faladas no Brasil por meio da sua identificação, documentação, 

                                                                                                                                               
tombada em 1987, em São Carlos (SP) (BRASIL, IPHAN, 2013). Ainda que não consideremos as 
senzalas como expressão da cultura afro-brasileira, podemos observar que elas também são apagadas dos 
tombamentos. 
11 Todavia, como a contradição é constitutiva do processo discursivo e não existe ritual sem falhas 
(PÊCHEUX, 2009 [1975]), ainda que a posição discursiva elitista fosse hegemônica e controlasse os 
sentidos sobre patrimônio e cultura, algo escapa. Se observarmos a primeira lista de tombamentos feita 
em 1938, pelo recém-criado SPHAN, observaremos que, entre os 236 bens, estão a Casa da Ordem 
Terceira do Carmo, em Cachoeira (BA); o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Ouro Preto 
(MG); Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo (PB); Palácio Imperial, em Petrópolis (RJ); o Jardim 
Botânico e a Casa da Marquesa de Santos, no Rio de Janeiro (RJ); Ruínas de São Miguel das Missões 
(RS); o Museu Paulista, em São Paulo (SP); a Igreja de São Benedito, em Teresina (PI) (BRASIL, 
IPHAN, 2015a). Quase todos os bens referem-se à memória do colonizador português. Dois, no entanto, 
fogem à regra: (I) o Museu de Magia Negra, inscrito no Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo 
de Belas Artes e (II) os Morros do Distrito Federal, inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico. Sobre o Museu de Magia Negra, formado por objetos apreendidos pela polícia 
durante a repressão a terreiros e a casas espíritas no Rio de Janeiro do início do século XX, e sobre os 
Morros do Rio, já previsto no anteprojeto de Mário, ver Barbosa da Silva (2016, p. 82-85). 
12 Para maiores informações sobre a história da patrimonialização da cultura afro-brasileira, ver Lima 
(2012). 
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reconhecimento e valorização (IPHAN, 2018), e se organiza em eixos de atuação que 

incluem esses grupos marginalizados: línguas indígenas, línguas de sinais, línguas afro-

brasileiras, línguas imigrantes e línguas crioulas. 

 Todavia, se observamos nestes últimos anos, o comparecimento da designação 

cultura LGBT em algumas ações do governo federal, ao final da gestão de Dilma 

Rousseff, após o silenciamento durante o processo de elaboração do PNC e após a 

mobilização do movimento LGBTQIA, neste momento, não identificamos nenhuma 

iniciativa concreta a respeito da patrimonialização das culturas LGBTQIAs a nível 

nacional.13 

 Não nos restam dúvidas, contudo, da diversidade e da autenticidade das formas 

de expressão e manifestações artísticas e culturais LGBTQIAs como shows de drag 

queen, paradas, bailes, ruas, bares, bairros, praças e espaços na praia, falares com 

extenso vocabulário único e variedades regionais, além de uma forma de se comportar 

já bastante estudada pela antropologia no Brasil. Muitas dessas manifestações já vistas 

como forma rentável por investidores e capitalistas que só multiplicam. 

 Tais expressões LGBTQIAs são tão variadas que podem ser registradas em todos 

os livros do patrimônio imaterial, pois contém saberes, celebrações, lugares e formas de 

expressões genuínas que merecem ser preservados, protegidos e fomentados como toda 

cultura viva para as próximas gerações, como possibilidades culturais e como formas da 

capacidade e da criação humanas. 

 Do mesmo modo, estamos certos de que reconhecer a(s) cultura(s) LGBTQIA(s) 

como patrimônio imaterial brasileiro não extinguirá o grande preconceito e 

estigmatização que esse segmento da população sofre no Brasil. Entretanto, tal ação 

pode colaborar para movimentar sentidos sobre os LGBTQIAs, como aconteceu com 

outros grupos marginalizados e somando-se a outras ações já realizadas, como a 

aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2013, é fundamental para a 

garantia de direitos e para o combate à LGBTQIAfobia. Torna-se urgente, desse modo, 

no Brasil, registrar as culturas LGBTQIAs, no plural, como patrimônio nacional. Onde 

está o Estado brasileiro que não se sensibiliza com essa questão? 

                                                 
13 No nível municipal identificamos o registro do Concurso Miss Brasil Gay, em 2007, como patrimônio 
imaterial de Juiz de Fora (MG) (DIAS, 2014) e o projeto de lei nº 399/2017, de autoria dos vereadores 
Sâmia Bomfim (PSOL) e Eduardo Suplicy (PT), para transformar a Parada do Orgulho LGBT de São 
Paulo em patrimônio imaterial da cidade (SÃO PAULO, 2017). Cabe destacar outras ações políticas de 
apoio à Cultura LGBTQIA, como o Museu da Diversidade Sexual, mantido pela Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo, na capital paulistana, e os financiamentos públicos (mas esporádicos) a paradas e 
festivais de cinema sobre a temática em diversas cidades brasileiras. 
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Resumo: A proposta do presente artigo é compreender a atenção e importância que 

vem crescentemente sendo dada à memória e ao patrimônio cultural na construção da 

identidade quilombola reivindicada pelas comunidades do Vale e Bacia do Iguape, 

município de Cachoeira, no estado da Bahia. A questão é analisada do ponto de vista de 

uma antropologia do patrimônio, inicialmente buscando compreender as 

vulnerabilidades e explicar os principais aspectos do processo de revalorização, 

apontando como este é apropriado na reconstrução do passado e elaboração de um 

presente diferenciado. 

 

Palavras-chave: Patrimônio cultural quilombola;  

 

Abstract: The main purpose of this this article is to understand the attention and 

importance that is increasingly being given to memory and cultural heritage in the 

construction of the quilombola identity claimed by the communities in the Iguape 

Valley and Basin, in the municipality of Cachoeira, state of Bahia. This issue is 

analysed from the point of view of an anthropology of heritage, initially seeking to 

understand and explain the main aspects of the revaluation process and how this has 
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been appropriated for the reconstruction of the past and elaboration of a differentiated 

present. 

 

Keywords: Quilombola cultural heritage; 

 

 

 proposta deste artigo é buscar compreender o que é concebido como 

patrimônio cultural pelas comunidades quilombolas do Vale e Bacia do 

Iguape, no município de Cachoeira/BA, uma vez que a narrativa política 

sobre sua condição de quilombos inclui este conceito com algo diferenciador e 

fundamental para a reafirmação desta mesma condição. Por outro lado, e 

complementarmente a esta compreensão, busca-se caracterizar a percepção dos 

membros daquelas comunidades sobre a condição de vulnerabilidade em que se 

encontra este mesmo patrimônio, que constitui um importante elemento a lhes garantir a 

condição de pertença diferenciada e, mesmo, integra e contribui para assegurar sua 

identidade quilombola. 

Estas duas questões complementares se mostraram de significativa importância 

ao longo dos últimos anos de parceria com essas comunidades. A realização de 

diagnósticos e a posterior problematização das relações entre cultura e patrimônio têm 

se dado numa relação de mão dupla, representada por demandas das comunidades em 

relação à regularização de seu território e preservação de seu modo de vida diferenciado 

das demais populações rurais da área, exigindo que sejam compreendidas quais são as 

dimensões “patrimonializáveis” da cultura quilombola e, especificamente, daqueles que 

integram as comunidades quilombolas aqui referidas, tanto em seus aspectos materiais 

quanto imateriais. 

Os estudos realizados permitiram que fossem explicitadas tanto a diversidade e 

riqueza, como a situação de alta vulnerabilidade do patrimônio material – vestígios das 

estruturas de antigos engenhos de cana de açúcar e moradias, locais de pesca e 

aportamento, templos religiosos, apropriação e ressignificação da natureza etc. – e 

imaterial – formas de sociabilidades e religiosidades, festas e comemorações, saberes 

em saúde, saberes e fazeres terapêuticos etc. 

Com base no conhecimento produzido sobre estas questões, as relações entre 

cultura e patrimônio são problematizadas a partir de três “produtos” demandados pelas 

comunidades: a) o primeiro produto sendo a realização do relatório antropológico de 
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três comunidades (Imbiara, Kalolé e Tombo/Palmeira), cuja feitura nos foi solicitada 

como parte do RTID por ocasião das negociações com vistas a obter permissão para a 

realização dos trabalhos da equipe na área, que resultou em um diagnóstico do 

patrimônio material e imaterial quilombola, indicando como essas dimensões se 

encontram imbricadas; b) o segundo representado pelo estudo e confecção de projetos 

para o fortalecimento de festas e comemorações que fazem parte do calendário anual 

daquelas comunidades; c) e terceiro o dossiê sobre saberes e fazeres terapêuticos 

encontrados no setor comunitário em saúde (CAROSO et al, 1997). Alguns desafios são 

representados pelas estratégias de valorização (leia-se patrimonialização da cultura) dos 

bens culturais e de práticas e conhecimentos que se encontram em situação de alta 

vulnerabilidade socioambiental, em razão das tensões políticas e mudanças sociais e 

ambientais que ocorrem em toda a área do complexo de baías, formado pela Baía de 

Todos os Santos e Baía de Iguape, e que se prolonga pelo vale do Rio Paraguaçu. 

 

Comunidades quilombolas e o estudo colaborativo1 

 

As comunidades quilombolas tratadas neste artigo são constituídas de cerca de 

três mil famílias (segundo estimativa da Ong Cospe) que se distribuem em 17 

comunidades nas localidades de São Francisco do Paraguaçu, Santiago do Iguape, 

Kaimbongo Velho, Kaonge, Kalembá, Kalolé, Dendê, Imbiara, Engenho da Ponte, 

Engenho da Praia, Tombo, Tabuleiro da Vitória, Brejo da Guaíba, Engenho da Vitória, 

Engenho Novo, Engenho da Cruz e Muteixo-Acutinga. 

Os ancestrais dos atuais membros daquelas comunidades ocupam a região desde 

os tempos do Brasil Colônia, sendo aqueles negros escravizados que fugiram ou foram 

libertados das fazendas da região, o que na atualidade as habilita a serem legalmente 

reconhecidas como territórios quilombolas certificados pela Fundação Cultural 

Palmares. As tradições culturais ancestrais (festivas, religiosas, estéticas, artesanais, 

culinárias, organizativas e produtivas) articulam-se com iniciativas educativas que 

valorizam o fortalecimento da cidadania na luta por políticas públicas inclusivas. Nesses 

territórios quilombolas se praticam a economia solidária (por meio de vários núcleos 

                                                           
1 Para maior discussão do quilombo como categoria antropológica, ver, entre outros, Leite (2000). Essa 
autora considera que a variabilidade das experiências capazes de serem amplamente abarcadas pela 
ressemantização do quilombo na atualidade é evidência de que o quilombo deveria ser pensado como um 
conceito que abarca uma experiência historicamente situada na formação social brasileira. Não é a terra o 
elemento exclusivo que identificaria os sujeitos do direito, mas sim seu modo de vida. 
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produtivos e do Banco Comunitário Quilombola, que opera com o uso de uma moeda 

social denominada “sururu”), ao tempo que buscam realizar suas atividades seguindo os 

princípios de sustentabilidade socioambiental (especialmente no contexto da Resex do 

Iguape). A produção agrícola e extrativista busca princípios de não utilização de 

agrotóxicos, sendo realizada de forma artesanal e solidária (produção de mel, ostras, 

pescados e mariscos, farinha de mandioca, azeite de dendê). A economia das 

comunidades conta também como a criação de gado e de pequenos animais. 

No ano de 2013, os pesquisadores filiados ao Núcleo de Pesquisa ObservaBaía 

(Observatório de Riscos e Vulnerabilidades Socioambientais da Baía de Todos os 

Santos) deram início a estudos na área das comunidades quilombolas, reunidas no 

âmbito do Conselho Quilombola da Bacia e Vale do Iguape. A demanda pela realização 

de relatórios antropológicos fez com que fosse firmada parceria neste sentido, 

compromisso que veio a ser atendido por meio da elaboração de laudo das três 

comunidades, dentre outros trabalhos, que levaram a equipe a se colocar na posição de 

parceiros em várias atividades. O trabalho de campo realizado ao longo de mais de 

quatro anos permitiu constituir um significativo corpus de dados sobre as características 

e condições de vida daquelas comunidades, cuja análise permite elaborar o presente 

artigo. 

 

Lugares, memórias e demanda por patrimonialização 

 

As crescentes demandas da parte de comunidades negras rurais e urbanas por 

reconhecimento de sua identidade quilombola se espraiam por vários aspectos de suas 

experiências como grupos diferenciados, que encontra na memória do patrimônio 

cultural um forte elemento de reafirmação e construção identitária. Certamente, o trato 

desta questão encontra várias nuances, entre estas a separação, muitas vezes artificial e 

meramente operacional, do que se considera patrimônio matéria/tangível e 

imaterial/intangível. Esta discussão pode ser encontrada em vários estudos que tratam 

de questões referentes ao patrimônio cultural, a exemplo de Nora (1984), Arantes 

(1984), Gonçalves (2005, 1991, 1996 e 1998), entre outros. Particularmente o último 

autor citado considera que, de certo modo, a noção de imaterialidade e intangibilidade 

expressa uma das recentes concepções antropológicas de cultura, cuja ênfase se faz 

sobre as relações sociais, ou nas relações simbólicas, em vez de enfatizar os objetos 

materiais e as técnicas (GONÇALVES, 2005). 
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Por motivos inteiramente operacionais, no presente artigo os dois aspectos são 

tomados em separado, contudo, mantém-se a perspectiva de que se trata de aspectos 

imbricados, representando fundamentalmente o substrato/base material e o 

sentido/significado que apresentam os bens, saberes, fazeres e representações que fazem 

“emergir” a realidade em sua objetividade (LATOUR, 2012). Esta é uma questão que 

deverá ser oportunamente retomada, uma vez que implica numa ampla discussão sobre 

as definições e compreensões correntes do que seja patrimônio cultural e suas 

implicações teóricas e práticas. 

 

Memória e patrimônio material/tangível 

 

O relatório antropológico nas comunidades da Imbiara, Kalolé, Tombo/Palmeira 

pôs em relevo a situação de vulnerabilidade em que se encontra o patrimônio material 

no território onde estão localizados os 17 filiados ao Conselho Quilombola e sua 

vizinhança. A pouca atenção e cuidado com os sinais e pistas sobre o passado, tanto da 

vida dos negros escravizados quanto das elites brancas, pode ser constatado por meio de 

prospecção visual pelo território em companhia daqueles que conhecem e reconhecem 

seus lugares de memória: os traçados e estruturas das antigas fazendas, engenhos, 

residências e alguns monumentos que gradativamente se tornam parcos vestígios de 

difícil identificação em consequência da deterioração, o que os leva a correr o risco de 

total desaparecimento na paisagem arqueológica da região (ALCOCK, 2002; DE 

MORAIS, 2000). À presença de vestígios materiais, como parte integrante daquelas 

paisagens, agregam-se as memórias sobre as tradições2 de muitos, que são atualizadas 

pelas histórias contadas, recontadas, reinterpretadas e reinventadas pelos mais velhos e 

seus sucessores ao longo das gerações. 

Em mapeamento arqueológico dos engenhos de Cachoeira e São Félix, 

Fernandes (2010) identifica os vestígios arquitetônicos do Engenho da Imbiara, que à 

época de sua visita se encontrava em melhor estado de preservação do que atualmente, 

já que se apresenta em condição bem mais avançada de deterioração, conforme registra: 

 

                                                           
2 Tradição é vista como invenção ou tradição inventada, tal como tratado por Hobsbawn e Ranger. As 
tradições inventadas são constituídas como um conjunto de práticas, “O passado histórico no qual a nova 
tradição é inserida não precisa ser remoto, perdido nas brumas do tempo.” (HOBSBAWN, RANGER, 
1984, p. 9). 
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Trata-se de mais um engenho de grandes dimensões com várias 

estruturas e ruínas ainda notáveis, dentre elas a casa grande, a capela, 

a fábrica, o cais, o berço da roda e uma parte do canal de condução. 

Não são, necessariamente, todos eles de mesmo período, mas 

conformam um conjunto e dão uma boa noção do que foi aquele 

engenho. Destaque para a abertura de encaixe da roda no seu berço. 

Nos outros engenhos, quando ela resiste, tem a forma de um pequeno 

portal em arco pleno. Nesse sítio é um círculo perfeito, o que cria 

problemas de imobilização do eixo rotativo, o que induz a se pensar 

em um outro tipo de encaixe. Outro elemento notável é a ampla 

escadaria poligonal que pertence às ruínas da casa grande. Seu porte e 

número de degraus parcialmente visíveis por entre os arbustos que os 

cobrem permite imaginar a imponência do edifício residencial desse 

engenho. No deságue da roda e ao longo do cais uma grande 

quantidade de fragmentos de fôrmas de pão de açúcar e de faiança fina 

cobrem o solo. Além desses testemunhos, restos de máquinas como 

roçadeiras mecânicas e reboques com tanques pipa mostram o uso até 

bem recente do local (FERNANDES, 2010, p.33-34). 

 

A decadência econômica que se verificou na área com a crise da economia 

açucareira a partir da segunda metade do século XVIII, seguido de seu colapso, resultou 

no crescente abandono das fazendas por parte de seus antigos proprietários e na 

destruição do patrimônio erigido. Esta situação pode ser exemplificada pela fazenda 

Imbiara, na região do atual porto da localidade, onde é possível identificar, por entre as 

árvores frondosas, os vestígios do antigo sobrado do engenho. Partindo-se deste em 

direção ao antigo porto avista-se vestígios da antiga capela do engenho, e, no porto da 

Imbiara, a construção do antigo cais e vestígios do engenho propriamente dito, com 

algumas paredes que ainda se encontram de pé formando um corredor inundável, que é 

identificado como “tronco”, local em que se mantinham presas e submetidas as pessoas 

escravizadas a castigos. Um morador da Imbiara de Baixo, ao visitar a área do porto, 

reconstrói a narrativa mnemônica de seu avô sobre o “tempo da escravidão” dizendo 

que nos vestígios da senzala, “ele [seu avô] contava que aqui que prendia os escravos. 

Quando fazia alguma coisa errada botava aqui pra bater. Quando vinha de navio 

também desembarcava aqui e aqui mesmo ficava preso”. Já uma residente do Kalolé de 
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Baixo, explicita a antiguidade do lugar e sua continuidade da memória sobre o tempo da 

escravidão, ao afirmar que: 

 

Tudo a base do tempo dos escravos que aqui tem lugar ainda que tem 

sobrado velho. Tem aquele resto de sobrado. Tem ainda muitas coisa, 

que nem ali na comunidade da Imbiara mesmo que é bem próximo 

aqui. Ainda tem aquela... aonde os negro ia pro tronco... é tão bonito... 

tem um sobrado. É bonito, mas a gente não queria tá nele não. 

 

 Além dos vestígios arquitetônicos do Engenho Imbiara, a memória dos mais 

velhos evidencia a antiguidade do Kalolé de Baixo, conforme destacado por um dos 

interlocutores de pesquisa, que menciona a existência de sinais do antigo sobrado do 

Kalolé, o “Sobrado das Brancas”, passando a reproduzir a narrativa local sobre o 

mesmo e revelando como aquele bem de valor histórico se encontra em situação de alta 

vulnerabilidade e risco de desaparecimento pelo abandono: 

 

Nós temos aqui um lugar de um sobrado que era tipo quase um 

engenho. Que eles chamavam de Sobrado das Brancas. Que era 

realmente as pessoas que eram antigamente os donos daqui. Então 

hoje ainda tem aqui, a gente indo aqui pra Imbiara ainda tá lá os lugar 

onde foi feito o sobrado (...). Até hoje tem gente que ainda vai lá pra 

arrancar pedra, que as pedras são daquelas antigas mesmo (Morador 

do Kalolé de Baixo). 

 

Os vestígios materiais das antigas construções de engenhos, casas grandes, 

algumas assobradadas, senzalas, capelas, barramentos de vales para formação de 

reservatórios de água, aquedutos e rodas d’água para suprirem as demandas motrizes e 

de água para produção açucareira, dessedentação humana e animal, e de outras 

intervenções construtivas, os vestígios de antigos sítios de empréstimo de materiais para 

construção, tais como areia do leito de rios e extração de pedras complementam a 

paisagem arqueológica. Agregam-se ainda às paisagens a presença de plantas exóticas 

de grande porte, que foram cultivadas não apenas pelas qualidades estéticas e/ou, 

alimentares, que permanecem na paisagem como sítios que demarcam uma presença e 

opulência pregressa de uma elite que cultivava práticas alheias às condições de vida na 

área, transplantando e recriando no novo mundo os gostos e a estética europeia, que 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 

 
 

48 
 

contrastavam profundamente com a vida daqueles povos escravizados que lutavam para 

conseguir maneiras de dar continuidade e recriar seus próprios valores, costumes, gostos 

e maneiras de viver. 

 

Memória e patrimônio imaterial/intangível 

 

No que se refere aos aspectos imateriais/intangíveis do patrimônio cultural, as 

memórias relacionadas às festas3 e outras comemorações religiosas e laicas são 

elementos de crescente atenção por parte das comunidades envolvidas, dada a 

importância que assumem no processo de ressurgimento4 e reafirmação identitária 

quilombola, tanto por meio de antigas tradições quanto novas tradições inventadas, que 

fazem parte do atual cenário de valorização e autovalorização das culturas locais. 

Diversas manifestações festivas expressam não apenas momentos de 

sociabilidade, mas também mecanismos de transmissão de expressivo patrimônio de 

valor religioso, estético-artístico e musical. Merecem destaque as várias celebrações 

dedicadas aos santos católicos que, geralmente, incluem terços e novenas, missas 

solenes e procissões, além de momentos de sociabilidade profana, concentrados em 

torno de atrações musicais variadas. 

A importância que tem as religiões de matriz africana nos quilombos é bastante 

visível nos rituais de “presentes” dedicados aos orixás Iemanjá e Oxum (em fevereiro) e 

pelas festas de terreiro (Candomblé e Umbanda, em datas diversas). As celebrações 

associadas à devoção à Santa Barbara (dezembro), à São Roque (fevereiro) e à Cosme e 

Damião (setembro, mas também data móvel) apresentam, por sua vez, claras 

características sincréticas afro-católicas. 

Os relatos mnemônicos sobre as festas e comemorações são preponderantemente 

associados às religiosidades de matriz afro-brasileira e à preparação de uma das iguarias 

que integram o patrimônio étnico diferenciador da própria baianidade, conhecido como 

caruru. No caruru podem ser identificadas duas dimensões complementares. A primeira, 

de ser a comida ritual propiciatória aos Ibejis, divindades gêmeas infantis cultuadas no 

Candomblé e na Umbanda e sincretizadas com os santos católicos Cosme e Damião, 

                                                           
3 Algumas ideias e dados empíricos apresentados já foram objeto de publicação. Para maiores detalhes 
ver Bassi e Tavares (2015) e Bassi e Tavares (2017). 
4 Ressurgimento como conceito antropológico refere-se àquelas situações em que povos ou grupos sociais 
invisibilizados na história buscam suas origens étnicas ou sociais para reafirmá-las, em contraponto com 
as outras identidades ou à identidade dominante. Ver Oliveira, 1999. 
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que é oferecido como dádiva às entidades sagradas preferencialmente no mês de 

setembro, sendo o dia 27 como data maior. A segunda dimensão é aquela da 

participação das pessoas na celebração, na qual o prato principal é cuidadosamente 

elaborado com quiabos e outros componentes que integram a receita. Além da 

preparação da comida ritual, os festejos preveem música e cânticos propiciatórios, 

dança (samba de roda), e intensa participação infantil, já que se trata de “santos 

meninos”, “santos gêmeos”, “irmãos mabaços” que tem nas brincadeiras e desordem 

sua forma de expressão ritual e relacional. A celebração anual, além de favorecer a 

transmissão de habilidades culinárias e artísticas, é um importante momento de 

reafirmação e preservação de tradições, tanto que se relacionam ao patrimônio material 

culinário representado pelas comidas que são servidas e consumidas, quanto imaterial 

sob a forma de regras para “dar o caruru”, que implica também em sua organização e 

feitura, que evidenciam formas específicas de socialidade entre as comunidades 

quilombolas. 

Além do caruru, comida e festa, são mencionadas outras festas que no passado 

aconteciam depois da celebração das missas católicas. Estes rituais que assumem a 

forma de festas, comemorações e celebrações, desempenham um papel agregador entre 

os membros da comunidade, como sugere um interlocutor, que relata como na sua 

juventude, há cerca de trinta anos, as “brincadeiras” eram frequentes, aproveitando-se, 

sobretudo, dos momentos comunitários propiciados pela missa: “não tinha data certa pra 

fazer a missa, aí fazia aquela missa e depois juntava todo mundo e fazia uma brincadeira 

pra dançar. Depois da missa tinha muita gente, aí ia dançar”. 

A festa de Nossa Senhora da Conceição é lembrada como uma ocasião em que 

“vinha muita gente de fora, vinha orquestra, aí dizia a missa e depois começava a festa e 

na segunda-feira tinha procissão”, sendo realizados batizados nessas ocasiões. O mesmo 

relato destaca a perda da importância que estas comemorações têm na atualidade, fato 

que se reflete na perda do patrimônio material, a exemplo de uma capela que, em 

consequência de problemas estruturais decorrentes da falta de manutenção algumas 

paredes ruíram e, por ocasião de sua reconstrução, há cerca de 15 anos, o tamanho foi 

reduzido (recentemente a comunidade conseguiu reconstruir a capela tendo sido 

reinaugurada há pouco tempo). O mesmo relato conclui com uma lamentação, a de que 

há bastante tempo não se faz mais as grandes festas de outrora. Destaca, por fim, que, 

no passado, a “esmola cantada” não só permitia arrecadar dinheiro para dar suporte às 
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festas, como constituía um momento comunitário, capaz de criar uma verdadeira rede 

festiva. 

Lavagens de igrejas e de outros locais acontecem seguindo datas diversas no 

calendário de festas, geralmente no verão, constituindo oportunidades para as bandas 

musicais se apresentarem (charangas, grupos de samba de roda etc.). Manifestações 

lúdicas associadas ao contexto marítimo – puxadas de rede, bordejos de canoa, regatas, 

procissões marítimas – podem entrar em diversas festividades ou compor eventos 

específicos. 

As festas nos quilombos também dizem respeito a um patrimônio artístico, 

festivo e lúdico enraizado nas dimensões comumente identificadas como folclóricas das 

manifestações culturais populares. No passado, as redes comunitárias se delineavam por 

meio das festividades, que garantiam a transmissão do saber e a preservação do 

patrimônio imaterial. A maior parte destas festas eram relacionadas à religião católica, a 

diminuição da presença de católicos é citada como uma das razões para a perda de 

algumas festas. São citados dois exemplos, representados pelos quilombos Kalolé e 

Imbiara, nos quais se constata forte diminuição de pessoas de fé católica, ao tempo em 

que cresce a presença de evangélicos que têm sua própria sociabilidade ligada às igrejas 

evangélicas presentes no local, como pode ser constatado no fragmento de narrativa 

abaixo: 

As festas daqui é (sic) quando tem um aniversário (...) porque 

antigamente tinha (...) tinha as devoções, mas hoje a nossa 

comunidade aqui, se a gente for separar os católicos e os evangélicos 

eu acho que tem mais evangélico. Então isso enfraqueceu as festas. 

Mas tá bom. (...). Eu não sou evangélico, mas minha família quase 

toda é. Então, a não ser assim, quando tem a missa sempre tem a 

festinha, por exemplo, quando tem ali na Ponte, que tem festa da 

ostra... E pelo São João já sabe: é licor, milho e amendoim (Morador, 

Kalolé). 

 

Em algumas comunidades onde as festas são menos frequentes, muitos 

moradores se deslocam para as festas católicas realizadas em Cachoeira ou em Santiago 

do Iguape. A homenagem a São Pedro, em Santiago do Iguape, com suas atrações 

musicais ao longo de três dias, ganha bastante importância e atrai a população 

quilombola em geral. Como comenta um morador do Kalolé de Baixo: “todo mundo vai 
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pra lá (...), na hora até os evangélicos dão vontade de ir pra lá. Pode até não ir, mas dá 

vontade”. 

A decadência das celebrações católicas nas comunidades quilombolas pode ser 

atestada pelo abandono em que se encontram as igrejas, que no passado tinham 

importante papel na organização dos eventos. A falta de manutenção das edificações, de 

seu mobiliário, imagens e outros elementos e ornamentos que integram a vida ritual que 

em muitas quase desapareceu é um testemunho eloquente do mencionado declínio. É 

importante destacar que a memória do território se encontra estreitamente relacionada às 

memórias festivas de seus moradores, cuja narrativa atual expressa claramente a ligação 

entre a dimensão material e a imaterial do patrimônio quilombola. Pode-se dizer que, 

em acordo com as narrativas coletadas nas diversas comunidades, um passado mais 

festivo contrasta com as mais recentes mudanças demográficas e confessionais. 

Nas homenagens aos santos ocorria a esmola cantada, evento festivo que os 

devotos realizam para arrecadar recursos para o festejo; geralmente os esmoleiros 

efetuam percursos na comunidade e em localidades vizinhas, pedindo licença nas casas 

dos moradores para entoar benditos (cantos religiosos) ao santo homenageado, tocar e 

dançar samba de roda. Como descrito por um dos interlocutores, no passado a esmola 

cantada acontecia um mês antes da festa de São Roque para arrecadar dinheiro para os 

gastos com sua realização.  

 

A esmola cantada saia de casa em casa frequentando as casas, as 

pessoas davam o dinheiro. Ia de casa em casa em todas comunidades. 

Na Ponte ainda tem. Ia pra Guaíba, ia pro Kalolé, era da Guaíba ao 

Kalolé. Ia no Tabuleiro, cada domingo ia pra um lugar. Era de pé, 

cantando. Tinha, pandeiro, violão, cavaquinho, tamborim. Mas hoje 

poucos sabem cantar, somente na Ponte (Morador, Imbiara de Baixo). 

 

 Não obstante o quadro negativo acima apresentado, observa-se a recente 

construção de uma cultura quilombola estimulando o ressurgimento de festas muito 

antigas, a exemplo da festa de São Roque. Tradicionalmente realizada na comunidade 

do Engenho da Ponte, aquela festa volta a mobilizar vivências comunitárias enraizadas 

em modos específicos de transmissão oral de saberes artísticos e religiosos (cantigas, 

toques musicais, danças, rezas). Entre os anos de 1990 e 2008, a festa de São Roque não 

aconteceu, vindo a ser resgatada em 2009 por iniciativa dos moradores do local, 
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estimulados pela então nascente organização do Conselho Quilombola. Seu resgate 

atual vem provocando reflexões por parte de pessoas nas várias comunidades em 

relação ao patrimônio imaterial quilombola e às particularidades pedagógicas da 

transmissão oral da memória, naquilo que se refere ao comprometimento dos momentos 

festivos comunitários. As lideranças e os mais velhos ressaltam que a festa de São 

Roque não pode ser dissociada da tradição da história contada, isto é, do costume dos 

mais velhos de narrar as histórias sobre os acontecimentos milagrosos associados aos 

atos de devoção dirigidos ao santo. 

A festa de São Roque tem início bem antes da sua celebração principal, 

comportando os eventos preparatórios da “esmola cantada”, que se sucedem por quatro 

domingos do mês de janeiro.5 Para a arrecadação dos fundos que viabilizam a realização 

da festa principal, em cada domingo a comunidade do Engenho da Ponte percorre um 

trajeto específico louvando e “encantando” São Roque com contos cantados e rezas. 

Uma grande comitiva se organiza com tocadores de cavaquinho, pandeiro e tambor 

(rebolo), além dos rezadores e cantadores. Crianças, jovens, adultos e idosos saem da 

casa do tesoureiro6 e percorrem a pé longas distâncias entre as comunidades, sendo 

recebidos de porta em porta nas casas da comunidade visitada, onde é feito o peditório. 

Ao final de cada domingo, a comitiva volta a se reunir na casa do tesoureiro para 

encerrar as atividades do dia. 

Depois dos quatro domingos de “esmola cantada”, a festa acontece num final de 

semana do mês de fevereiro. No sábado à noite dá-se início aos festejos com a 

apresentação de vários grupos musicais (de samba de roda, dentre outros estilos), danças 

e venda de comidas típicas. No intervalo do baile pode-se também participar do leilão 

que é realizado para arrecadação de fundos. No domingo pela manhã tem lugar a missa 

solene, com o padre especialmente convidado para a ocasião. Após a missa segue o 

grande almoço oferecido a todos os participantes. Merece destaque o trabalho dos 

participantes da rede de solidariedade que possibilita a arrumação e decoração da igreja, 

o receptivo para a refeição e a organização da procissão em seguida ao almoço. À tarde 

é realizada a procissão, quando as imagens de Nossa Senhora da Conceição e de São 

Roque são levadas em seus andores pelo percurso tradicional que atravessa toda a 

                                                           
5 As comemorações do dia dedicado a São Roque pela Igreja Católica se dão no mês de agosto. A 
excepcionalidade de sua realização entre os meses de janeiro e fevereiro ocorre por conta das dificuldades 
de acesso, para o padre que celebra a missa e realiza batizados, no chuvoso mês de agosto, quando as 
estradas se tornam intransitáveis. 
6 Denominação dada ao responsável pela organização da festa, também referido com “dono da bandeira” 
de São Roque. 
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comunidade. As rezadeiras da procissão vão à frente do cortejo puxando as rezas e 

cânticos próprios desta celebração. É importante enfatizar que o patrimônio imaterial 

constituído pelos cantos, sonoridades, ritmos e orações constitui parte fundamental 

desses momentos solenes. 

 

Memória, saberes e fazeres terapêuticos7 

 

Outro aspecto do patrimônio cultural imaterial que se apresenta como merecedor 

de detida atenção, com vistas a compreender o papel da memória nos movimentos que 

resultam no ressurgimento e reafirmação identitária quilombola, são as práticas 

terapêuticas tradicionais, contidas nos saberes sobre plantas, elementos e procedimentos 

terapêuticos atualmente encontrados nas comunidades estudadas. A realização de um 

estudo por pesquisadores do ObservaBaía e da UFRB teve como objetivo buscar o 

reconhecimento e a revitalização dessas práticas.8 

Os cuidados em saúde por meio de saberes e prática terapêuticas tradicionais 

compõem um variado repertório representado por pessoas que “conhecem” as ervas 

medicinais e, em muitos casos, também fazem rezas e/ou já foram parteiras e/ou 

cuidadoras de mulheres no puerpério e crianças recém-nascidas. São mulheres e 

homens, jovens e idosos, que nem sempre se autorreferem como rezador/rezadeira, 

erveiro, terapeuta ou outra autodesignação que explicite a condição de promotores da 

saúde, que aqui são tratados como “praticantes terapêuticos”. São considerados como 

“praticantes” não apenas aqueles reconhecidos nas comunidades como “rezadores”, mas 

também os conhecedores das ervas, que muitas vezes não se consideram “especialistas” 

naquelas práticas. O domínio do conhecimento sobre as ervas se encontra muito 

disseminado e compartilhado nas comunidades, não sendo possível afirmar que se 

restringe a apenas algumas pessoas, já que subjaz a memória coletiva. 

A vitalidade do patrimônio etnofarmacopéico e das práticas terapêuticas pode 

ser identificada no cotidiano dos cuidados de saúde. O uso de raízes, caules, 

entrecascas, folhas, frutos, flores das plantas medicinais na forma de chás, xaropes, 
                                                           
7 O mapeamento das práticas terapêuticas teve a participação de professores da UFRB (Fernando Morais, 
Francesca Bassi e Tatiane Velloso) e do ObservaBaía/UFBA (Carlos Caroso, Fátima Tavares e Thais 
Penaforte). Anderson dos Santos e Rosângela Jovelino, moradores do Kaonge, participaram em visitas às 
comunidades em vários momentos entre 2017 e 2018. Foram ainda realizadas entrevistas com praticantes 
terapêuticos de Santiago do Iguape e do Kaonge como parte das atividades do ACCS (Ação Curricular 
em Comunidade e em Sociedade), “Etnofarmacologia e terapêuticas tradicionais na Baía de Todos os 
Santos”, disciplina de extensão da UFBA, que visitou essas comunidades em março de 2017. 
8 Este trabalho encontra-se em fase final de produção. 
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lambedores, garrafadas, remédios, articulados ou não às rezas, são práticas de 

autocuidado utilizados por mulheres e homens das comunidades, não sendo 

considerados conhecimentos receitados por especialistas tradicionais da região. 

Segundo os entrevistados, os chás são muito utilizados ainda hoje, mesmo quando a 

pessoa não tem conhecimento do nome da planta, mas sabe como utilizá-la. 

Os saberes terapêuticos não se encontram restritos ou encapsulados na memória 

de apenas alguns indivíduos, sendo um conhecimento compartilhado, em maior ou 

menor intensidade, por todos os praticantes e usuários daqueles serviços, o que pode ser 

um importante fator na sua valorização e segurança no sentido de que seja preservado 

como uma das alternativas terapêuticas pelos usuários das comunidades envolvidas e 

sua disponibilização para outros usuários. Não obstante este fato, muitas pessoas entre 

aquelas entrevistadas demonstraram preocupação em relação ao futuro destes 

conhecimentos. Não foram poucas as que destacaram fatores que vulnerabilizam e 

ameaçam a continuidade destas práticas, entre estes apontam: a) o desinteresse das 

pessoas, particularmente dos jovens; e b) a “descrença”, já que aqueles que aderiram às 

religiões de matriz evangélica crescentemente abandonam essas práticas e uso dos 

recursos do setor comunitário em saúde. A preocupação em não deixar esses 

conhecimentos empobrecerem, com a perda de ervas que constituem o repertório 

etnofarmacopéico disponível ou a memória sobre as técnicas e procedimentos, tem 

mobilizado iniciativas de revitalização das práticas terapêuticas nos quilombos, que teve 

como um de seus desdobramentos a demanda dos membros do Conselho Quilombola9 

pela realização de um mapeamento dos “praticantes terapêuticos e suas práticas”. Não é 

demasiado acentuar que, dentre outras, esta iniciativa faz parte da estratégia de 

preservação da memória, portanto, um importante elemento na reafirmação étnica 

diferenciada que lhes garante a condição de quilombolas. 

 

À guisa de conclusões: estratégias de proteção do patrimônio e do território 

 

A crescente demanda por reconhecimento das identidades quilombolas passa 

necessariamente pela valorização dos seus ativos culturais, representados pelas 

memórias dos lugares, objetos, saberes e fazeres tradicionais e suas diversas 

                                                           
9 Para maiores detalhes sobre histórico e atividades do Conselho Quilombola, ver sítio na internet: 
<http://www.rotadaliberdade.net/conselho-quilombola-da-bacia-e-vale-do-iguape/>. Acesso em: 1º nov. 
2015. 
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interpretações, assim como pelas iniciativas de valorização daqueles ativos por meio da 

disponibilização para acesso público, com ganhos sociais e geração de renda para as 

comunidades envolvidas. 

O intenso envolvimento das pessoas com a valorização da memória dos valores 

culturais quilombolas vem propiciando ao longo dos últimos anos o ressurgimento, 

reinvenção e fortalecimento de manifestações artísticas (festas, samba de roda, dança 

“afro”, “rodas de conversa” etc.), artesanais (artigos de vestuário, comidas típicas, 

objetos decorativos) e terapêuticas tradicionais (plantas medicinais, xaropes de ervas, 

rezas etc.). Todos esses saberes, competências e habilidades são veiculados por Mestres 

Griôs, verdadeiros “acervos” das histórias, contos, canções, conhecimentos e rezas que 

circulam pelas comunidades. Atualmente vários Griôs propulsionam o turismo étnico de 

base comunitária designado “Rota da Liberdade”, 10 que recebe visitantes do Brasil e do 

exterior para convivência com a comunidade em roteiros temáticos. 

 Desde 2008, a maior parte das comunidades da área encontra-se reunida por 

meio do Conselho Quilombola. Esta organização civil sem fins lucrativos tem como 

principais finalidades a defesa dos direitos comunitários, a luta pela garantia do acesso à 

terra, a preservação dos bens materiais, imateriais e dos ecossistemas de que dependem 

para seu desenvolvimento de maneira harmoniosa, com os recursos disponíveis e sob os 

princípios da sustentabilidade socioambiental. Os representantes (“conselheiros”) das 

comunidades participantes compõem um fórum que se reúne mensalmente (cada vez 

numa comunidade diferente), ocasião em que são tomadas as decisões coletivas sobre 

questões que envolvem desde o cotidiano das comunidades até os projetos de 

desenvolvimento de longo prazo. A organização do Conselho Quilombola também tem 

propiciado o fortalecimento das escolas nas comunidades, com educadores locais que 

buscam integrar a arte, a cultura e a religião negras em seus currículos. 

Um importante catalizador do movimento de organização e fortalecimento da 

identidade quilombola no município de Cachoeira é o CECVI (Centro de Cultura do 

Vale do Iguape), instituição sem fins lucrativos, fundada em 2002, que tem sede no 

distrito de Santiago do Iguape. A fundação do CECVI foi iniciativa da Companhia de 

Dança Quilombola do Vale do Iguape, no intuito de ter uma organização registrada 

juridicamente para promoção de suas atividades. 

                                                           
10 “Rota da Liberdade”, ver sítio na internet: <http://www.rotadaliberdade.net/>. Acesso em: 6 jun. 2018. 
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As estratégias de reafirmação e reconhecimento étnicos, bem como de promoção 

social e econômica das comunidades quilombolas da área vem gradativamente se 

apropriando de vários elementos para sua autovalorização. Um elemento central desta 

estratégia é a denominada “Rota da Liberdade”, voltada para a promoção do “turismo 

étnico”, que vem a constituir um dos mais apelativos e diferenciadores produtos 

daquelas comunidades, uma vez que agrega, se apoia, difunde e promove vários outros, 

entre os quais merece especial destaque a Festa da Ostra, uma manifestação que atrai 

ampla visibilidade para a região e sua população etnicamente diferenciada, uma vez que 

é intensamente divulgada por vários meios de comunicação (BORBA, 2017). A 

intensidade e espetacularidade da festa, que ocorre na comunidade do Kaonge, 

envolvem e mobilizam tanto as comunidades quilombolas da região quanto as redes 

mais amplas de parentela e amizade que se estendem por toda a região até Salvador. O 

Kaonge é uma comunidade quilombola que incluiu no seu espaço físico uma escola e 

um terreiro de Umbanda, o que, entre outros fatores, permite que esta seja muito ativa 

nas manifestações culturais, de turismo étnico e no engajamento político. 

A Festa da Ostra é organizada pelos cultivadores de ostras, pelo núcleo de 

Turismo Étnico Rota da Liberdade e pelos demais núcleos produtivos existentes nas 

comunidades quilombolas. Em 2015, no âmbito das atividades da festa, ocorreu 

importantes experimentos associativos, como a realização o 1º Encontro de Lideranças 

das Comunidades Quilombolas do Território de Identidade do Recôncavo, durante o 

qual foi elaborada uma agenda de reivindicações aos poderes municipais e estaduais, 

que no dia seguinte foi apresentada sob forma de “Carta Quilombola” a prefeitos, 

secretários de estado e agentes de outros poderes públicos. Estas mesmas iniciativas se 

repetiram nos anos de 2016 e 2017, fazendo com que a “Carta Quilombola”, renovada a 

cada edição, se torne um importante instrumento de reivindicação. 

O momento dedicado à festa, em si, é constituído da venda de produtos que 

resultam do modelo de economia solidária a que aderem; valorização e promoção de 

atividades gastronômicas (oficinas de preparo de comidas típicas e degustação de ostras 

e outros produtos culinários étnicos); apresentações artísticas (brincadeiras infantis, 

grupos de samba de roda, dança afro, capoeira, apresentação do auto teatral “Nego 

Fugido”, pelo grupo de teatro étnico de Acupe, apresentação de máscaras pelas “Caretas 

do Paraguaçu”); valorização estética (decoração do evento e o uso e desfile com 

indumentária afro); performático (realização de leilões) e de show por grupos musicais 
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locais, dentre eles, o “Suspiro do Iguape”, com grande parte do repertório autoral, além 

de outros participantes que se apresentam dançando ao ritmo daquelas músicas. 

O destaque dado aos produtos de origem quilombola, tais com ostras, mel e 

dendê, além de outros oriundos da economia solidária que se pratica entre aqueles, 

evocam as festividades de cunho lúdico e gastronômico típicos da modernidade 

globalizada (vale lembrar o interesse pela culinária desta comunidade quilombola que 

tem incentivo e apoio do Slow Food). A Festa da Ostra pode ainda ser vista e 

interpretada como ambiguamente suspensa entre invenção e tradição, ou tradição 

inventada conforme discutido acima, já que alterna modalidades modernas e inovadoras 

(neste sentido, vale lembrar sua forte mediatização; sua relação com um turismo 

globalizado, sua agenda política), e evocações da tradição (culinária, religiosa, cultura 

oral) que visam ao resgate de uma identidade negra quilombola enraizada na região. 

Conforme observado, nos últimos anos a valorização do patrimônio cultural 

quilombola que se encontrava ameaçado vem se dando sob a forma de ressurgimento, 

reinvenção e fortalecimento de manifestações culturais. Vale destacar os papéis 

desempenhados pelo Conselho Quilombola e pelo CECVI neste processo, assim como 

de suas lideranças, que têm reivindicado tratamento adequado para aquelas 

comunidades, por meio de políticas públicas voltadas para a educação, saúde, 

assistência técnica na produção e comercialização de produtos, na promoção do bem-

estar social e, sobretudo, a titulação das terras que compõem os territórios quilombolas. 

Como mais uma evidência da capacidade de reivindicação de seus direitos e 

reafirmação de seus pontos de vista, assim como valorização da memória quilombola e 

reversão da perda do patrimônio cultural, que necessariamente passa por sua 

valorização, proteção, restauração e manutenção, encontra-se lançada no âmbito do 

Conselho Quilombola a proposta de “tombamento do território” pelo IPAC (Instituto do 

Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia) e pelo IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 
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Resumo: Neste artigo, pretende-se apresentar um estudo a respeito da resistência à 

demolição do Palácio Monroe através da análise do Manifesto capitaneado pela Divisão 

Técnica de Urbanismo (DTE-URB) do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro em 

dezembro de 1975. Serão abordadas questões sobre autoria, forma, linguagem e 

recepção com o intuito de auxiliar na melhor compreensão do contexto e dos atores que 

participaram da luta pela preservação deste importante prédio público destruído em 

pleno regime autoritário, e que ainda é lembrado como um exemplo de arbítrio e 

desrespeito ao patrimônio histórico no Brasil. 

 

Palavras-chave: Palácio Monroe; resistência; Clube de Engenharia. 

 

The manifesto of the Engineering Club for the preservation of the Monroe 
Palace: an attempt of resistance 
 

Abstract: This paper aims to study the resistance to the demolition of the Monroe 

Palace through the analysis of the Manifesto led by the Rio de Janeiro Engineering Club 

in December 1975. Issues such as authorship, form, language and reception will be 

analyzed in order to better understand the context and the actors who participated in the 

struggle for the preservation of this important public building destroyed during the 

Brazilian authoritarian regime and which is still remembered as an example of 

arbitrariness and disrespect to historical heritage in Brazil. 

 

Keywords: Monroe Palace; resistance; Engineering Club. 
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Introdução 
 

onstrução que representou o Brasil na Exposição Universal de Saint Louis, 

nos Estados Unidos, em 1904, o Palácio Monroe foi realocado no Rio de 

Janeiro, na Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, em 1906 (Figura 1). O 

prédio, que teve sua arquitetura premiada nos EUA, sediou a III Conferência Pan-

Americana, abrigou a Câmara dos Deputados por oito anos e o Senado Federal por 35 

anos. Após a transferência da capital para Brasília, uma representação do Senado, 

denominada de “Senadinho”, continuou a ocupar o edifício público, juntamente com 

outros órgãos federais. O Monroe foi demolido em 1976, após intensos debates no 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) acerca da preservação 

do conjunto arquitetônico remanescente da abertura da Avenida Central, que envolveu 

diversas entidades da sociedade civil como o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, o 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e o Jóquei Clube Brasileiro. 

 
 

Figura 1- Palácio Monroe na Avenida Central no Rio de Janeiro 

 
(Marc Ferrez/O álbum da Avenida Central) 

 
 

A historiografia a respeito da demolição do Monroe não é uníssona. Existem 

diversas hipóteses e versões a respeito dos motivos que levaram ao seu apagamento. No 

âmbito das versões e das especulações, a derrubada do prédio teria sido uma vingança 
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pessoal do presidente Ernesto Geisel, que foi preterido na sua promoção ao generalato 

pelo filho do projetista do imóvel, Rafael de Souza Aguiar. Contudo, segundo Regina da 

Luz Moreira (2001), não há na biografia destes dois militares indícios consistentes que 

reforcem esta versão de que se tratava de uma rivalidade na carreira militar. 

Sob o aspecto urbanístico, a demolição do Monroe teria sido uma consequência 

necessária da obra do metrô (estação Cinelândia), pois o traçado da linha 1 previa uma 

curva que passava exatamente abaixo do prédio. Porém, esta hipótese, por si só, não se 

sustenta diante do grande esforço que foi realizado pela Companhia do Metropolitano 

do Rio de Janeiro para preservar o edifício. O traçado foi ligeiramente modificado 

passando por fora do palácio. Foram construídas duas paredes de concreto, 

tangenciando a fundação do prédio, sem que fosse registrado qualquer dano ao mesmo. 

O alto custo do projeto – que ficou conhecido como “a curva mais cara” – foi 

recompensado pelo sucesso no objetivo de não infligir danos nas estruturas do Monroe. 

Concluídas as obras da curva, a escadaria do palácio foi remontada e os engenheiros, 

arquitetos e técnicos envolvidos no empreendimento ficaram orgulhosos de seu feito. A 

empresa responsável pelas fundações chegou a publicar, em diversos meios de 

comunicação, a sua vitória perante este importante desafio. 

Uma hipótese com um viés eminentemente político, na esteira de Regina Luz 

Moreira (2001) e Marieta de Moraes Ferreira (2006), é aquela que considera a 

demolição do Palácio Monroe como resultado de um processo de esvaziamento da 

capitalidade do Rio de Janeiro no cenário político nacional, conduzido pelo governo 

militar e iniciado com a fusão do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara. Nesta 

linha de raciocínio, seria possível considerar que a destruição do prédio fizesse parte de 

uma política deliberada de esquecimento simbólico promovida pelo Estado autoritário 

brasileiro com o objetivo não só de construir uma nova identidade para a antiga capital, 

como também de esvaziar a importância do Poder Legislativo numa época de arbítrio do 

Poder Executivo. 

Contudo, a hipótese mais estudada pela historiografia é aquela que atribui a 

demolição do Monroe à ausência de valor estético e arquitetônico que justificassem a 

sua preservação. Através da querela entre Paulo Santos e Lúcio Costa, iniciada no 

âmbito do IPHAN e amplificada pela imprensa carioca, o ecletismo do palácio e a sua 

desconfiguração com relação ao projeto original ao longo dos anos teriam sido os 

motivos determinantes para sua destruição. 

Em síntese, o impasse estabelecido entre estes dois grandes arquitetos brasileiros 
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girou em torno dos conceitos de ecletismo e de historicismo, que podemos considerar 

como sendo “a afirmação do valor específico de cada período, em função do ponto de 

vista contemporâneo a cada momento histórico” (FONSECA, 2005, p. 66). A respeito 

do ecletismo de determinados prédios do conjunto arquitetônico remanescente da 

abertura da Avenida Central, incluindo aí o Palácio Monroe, Paulo Santos, ressaltava o 

seu valor artístico, pois representava um período da arquitetura brasileira. Definia o 

ecletismo como sendo resultado da troca de experiência entre os povos decorrente da 

Revolução Industrial, cujo intercâmbio gerou formas “arquitetônicas decalcadas de 

épocas pretéritas e inspiradas de cada país para os demais, a que se dava a designação 

de estilo, quando de fato não passavam de estilizações” (SANTOS, 1972, p. 38). Além 

disso, com sua visão historicista, Paulo Santos reconhecia a relatividade dos juízos de 

valor em contraposição aos princípios rígidos de valoração arquitetônica, partindo do 

pressuposto de que cada período da História de Arte “tem direito de ter seu próprio 

estilo e deva ser apreciado, em todos os seus aspectos, em função da carga de cultura de 

que se nutre e das ideias estéticas por que se expressa” (SANTOS, 1972, p. 35). 

Para Paulo Santos, a manifestação do historicismo na arquitetura estava 

vinculada a um certo momento histórico e ao projeto ideológico de nação, razão pela 

qual, embora determinados edifícios revelassem matriz estrangeira, eles visavam 

expressar valores do nacionalismo emergente uma vez que a arquitetura é sempre um 

produto da cultura, sendo, portanto, necessário estabelecer a distinção entre historicismo 

e ecletismo. 

Em lado oposto, Lúcio Costa considerava o ecletismo na arquitetura como 

produto do retorno das formas do passado sem significação cultural, defendendo que 

não se tratava de um período da História da Arte, mas de um hiato, que interrompia a 

continuidade do processo histórico da arquitetura. Paulo Santos discordava 

veementemente desta posição, pois não considerava que a história se construísse por 

saltos, mesmo num caso aparentemente abrupto como esse, da passagem da arquitetura 

tradicional para a moderna. As questões sobre historicismo e ecletismo foram 

amplamente debatidas pelo Conselho Consultivo do IPHAN por ocasião do pedido de 

tombamento do conjunto arquitetônico remanescente da Avenida Central, realizado em 

julho de 1972, pelo Clube de Engenharia e pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil 

(IAB). 

É importante ressaltar que o Palácio Monroe não foi abaixo sem a resistência de 

parte da sociedade civil. O Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, autor do pedido 
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inicial de tombamento junto ao IPHAN, foi um dos mais ferrenhos defensores públicos 

do prédio e responsável pela realização de diversos estudos e pareceres a seu respeito 

como também pelo envio de vários ofícios aos órgãos do governo do então presidente 

Geisel, com a finalidade de evitar o seu desaparecimento. 

Como uma última tentativa de salvar o prédio, em dezembro de 1975, 162 

pessoas, na sua maioria arquitetos e engenheiros, expuseram o inconformismo com 

relação à demolição do Palácio Monroe através de um Manifesto pela sua preservação. 

Além disso, diversas entidades públicas e privadas tiveram o interesse em ocupar o 

prédio, considerando a falta de espaços para acomodar os órgãos federais presentes na 

antiga capital. Tudo isso de nada adiantou. Em resposta a um desses pedidos de 

ocupação, o então ministro-chefe do gabinete presidencial, Golbery do Couto e Silva, 

esclareceu que cumpria-lhe obedecer “recomendações do Senhor Presidente da 

República no sentido da demolição do prédio e consequente transformação da área em 

logradouro público” (AGUIAR, 1976, p. 212). 

Neste artigo, pretende-se apresentar um estudo a respeito da resistência à 

demolição do Palácio Monroe através da análise do Manifesto capitaneado pela Divisão 

Técnica de Urbanismo (DTE-URB) do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro em 

dezembro de 1975. Serão abordadas questões sobre autoria, forma, linguagem e 

recepção com o intuito de auxiliar na melhor compreensão do contexto e dos atores que 

participaram da luta pela preservação deste importante prédio público destruído em 

pleno regime autoritário e que ainda é lembrado como um exemplo de arbítrio e 

desrespeito ao patrimônio histórico no Brasil. 

O documento do Manifesto utilizado para a composição deste texto, bem como 

os pareceres e ofícios do Clube de Engenharia, estão no livro de Louis de Souza Aguiar, 

filho do engenheiro e projetista do palácio, publicado em 1976 imediatamente no pós-

demolição: “Palácio Monroe: da Glória ao Opróbrio”. O livro, de cunho investigativo e 

em tom de denúncia, coleta documentos, matérias jornalísticas e relaciona fatos que, 

segundo o autor, apontam para a negligência e o descaso das autoridades e para as 

pressões feitas por parte do setor privado, que acabaram resultando no apagamento 

acelerado do palácio. Outras fontes utilizadas foram o processo de tombamento no 860-

T-72, disponibilizado na versão digital pelo Arquivo Central do IPHAN, Seção do Rio 

de Janeiro e entrevistas que realizamos com alguns dos signatários do Manifesto do 

Clube de Engenharia, 
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O Clube de Engenharia e o Palácio Monroe 
 

 

O Clube de Engenharia é uma associação civil fundada em 24 de dezembro de 

1880, com sede no Rio de Janeiro. Foi autorizado a funcionar pelo decreto nº 8.253, de 

10 de setembro de 1881, sendo considerado uma instituição de utilidade pública pelo 

decreto-lei no 4.310, de 17 de agosto de 1921. Desde a sua criação, o objetivo principal 

do clube é agregar engenheiros e técnicos da engenharia em torno dos temas atinentes à 

categoria, centralizando as discussões e os debates relacionados ao desenvolvimento 

nacional e promovendo a capacitação técnica do seu quadro associativo. A fundação do 

clube ocorreu sete anos após a criação da Escola Central de Engenharia, posteriormente 

denominada de Escola Politécnica. Dos 167 sócios fundadores, a figura de maior 

destaque foi o comerciante Conrado Jacob Niemeyer (LAMARÃO, 2001, p. 1380), que 

exerceu a função de tesoureiro durante quarenta anos e cedeu o sobrado de sua loja na 

Rua do Ouvidor nº 6 para abrigar a primeira sede da instituição.1 

Desde o começo de sua existência institucional, o Clube de Engenharia esteve 

atento às necessidades de investimentos em obras de infraestrutura e de saneamento, 

defendendo a profissão de engenheiro e, principalmente, a proteção do mercado de 

trabalho nacional destes profissionais. Sua atuação era bastante próxima das autoridades 

governamentais, até porque todas as questões referentes às estradas de ferro, instalações 

portuárias e execução de obras públicas eram encaminhadas pelo governo para 

avaliação do clube, na ausência de órgãos estatais com capacidade técnica para o 

exercício destas atribuições. 

Em 1903, foi eleito presidente do clube o engenheiro André Gustavo Paulo de 

Frontin, que se manteria no cargo até sua morte, em 1933. Sob sua liderança, o Clube de 

Engenharia participou ativamente do processo de reforma urbana do Rio empreendido 

na gestão do prefeito Pereira Passos (1902-1906). Algumas de suas propostas foram 

encampadas pelo prefeito, como a construção da Avenida Central, executada pelo 

próprio Frontin. A sede do clube foi, inclusive, construída nesta nova e importante 

artéria da cidade, num terreno nobre e muito próximo do Teatro Municipal e da Praça 

Floriano. 

É relevante destacar que o Clube de Engenharia possuía entre seus associados 

comerciantes, industriais e proprietários de empresas de construção. Oswaldo Porto 
                                                 
1 Atualmente o Clube está instalado nos últimos andares do Edifício Edison Passos, na Avenida Rio 
Branco, nº 124, no Rio de Janeiro. 
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Rocha (1995, p. 51) reconhece esta instituição como um agente social representativo de 

uma classe e com grande influência nas questões públicas do início do século XX: “no 

caso do Rio de Janeiro, o estado-prefeitura está a serviço dos interesses de uma fração 

social, tendo como agente diretor o Clube de Engenharia. Chega-se ao controle do 

Estado através do controle do clube”. E a construção da Avenida Central atendeu 

plenamente aos interesses desta classe que foi beneficiada pela especulação imobiliária 

e pela melhoria nos meios de comunicação, resultado da reforma urbana da 

administração de Pereira Passos. Ainda segundo Oswaldo Porto Rocha (1995, p. 67): 

 

(...) a administração Pereira Passos representa o triunfo dos interesses 

dos setores ligados ao comércio (importação, principalmente), aos 

meios de transporte, e sobremodo aos setores ligados à construção 

civil. As fotografias da época nos mostram os concorridos leilões dos 

terrenos desapropriados, leilões que tinham lugar entre as ruínas dos 

prédios. Era ali, antes mesmo da remoção do entulho, que se fazia a 

partilha, que se definia a ocupação dos novos terrenos. 

 

Em contrapartida, centenas de construções foram demolidas, na sua maioria 

cortiços de aluguéis mais baratos que abrigavam uma população de baixa renda. A 

gestão de Pereira Passos foi denominada por parte da imprensa da época como a 

“ditadura do prefeito”. Segundo Jaime Larry Benchimol (1985, p. 606), logo no início 

de sua gestão, o Conselho Municipal foi suspenso por seis meses para que o prefeito 

tivesse plena “liberdade de ação para legislar por decretos, dispor discricionariamente 

do aparelho administrativo e realizar operações de crédito sem a anuência do legislativo 

municipal”. Para agilizar as intervenções urbanas na Avenida Central, decretos 

municipais davam poderes ao prefeito para desapropriar e de tomar posse de casas sem 

procedimento judicial. Fixavam-se avisos nas moradias que seriam derrubadas, 

concedendo um prazo curto para que seus moradores dali saíssem, muitas vezes com a 

demolição já em andamento. Durante sua execução, a Reforma Passos, comandada por 

Paulo de Frontin, desalojou pessoas, deslocou estabelecimentos comerciais, removeu 

escombros e loteou terrenos para instalar sistemas de esgoto, de água, de iluminação e 

de eletricidade na tentativa de colocar o Rio de Janeiro no rol das capitais civilizadas do 

mundo moderno. 

Pelo que foi exposto até agora, percebe-se que o Clube de Engenharia sempre 
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possuiu fortes laços com as autoridades públicas e grande participação no 

desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro e, em especial, com a Avenida Central, local 

escolhido para a reconstrução do pavilhão que representou o país na Exposição 

Universal de Saint Louis, nos EUA, futuro Palácio Monroe. 

Em julho de 1972, o Clube de Engenharia e o Instituto dos Arquitetos do Brasil 

solicitaram ao IPHAN, o tombamento de diversos prédios do conjunto arquitetônico 

remanescente da abertura da Avenida Central. A solicitação realizada pelo IAB através 

do ofício no 138-72 foi bastante singela sem nenhuma justificativa técnica, legal ou 

histórica para o tombamento. Já o ofício no 50-P/72, do Clube de Engenharia, se 

preocupou em dar algum fundamento ao pedido. No documento, assinado pelo então 

presidente Hélio de Almeida, é ressaltada a importância da antiga Avenida Central para 

a remodelação da cidade empreendida pelo prefeito Pereira Passos e coordenada pela 

comissão chefiada pelo benemérito associado do clube, o engenheiro Paulo de Frontin. 

Foi exposta a preocupação com as constantes demolições dos prédios originais da 

avenida, fazendo desaparecer os últimos vestígios desta marcante obra da cidade. O 

conjunto formado pelo obelisco inaugural da avenida, o Palácio Monroe e os edifícios 

do Tribunal de Justiça, Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes, antigo Derby Clube, 

Jóquei Clube, Clube Naval, Teatro Municipal e a Assembleia Legislativa eram 

considerados pelo Clube de Engenharia como sendo um “testemunho vivo dessa 

remodelação, um conjunto precioso” (BRASIL, 1972, p. 2). Foi trazido também o 

argumento de que tendência moderna na proteção do patrimônio cultural era a de 

preservar os conjuntos, e não as unidades isoladas, como atestavam a Carta de Veneza2 e 

a Lei Malraux,3 pois somente assim seria possível “reconstituições mais eloquentes da 

vida pretérita que, acima de tudo, se pretende testemunhar” (BRASIL, 1972, p. 3). O 

clube imputou a ameaça de desaparecimento do conjunto à especulação imobiliária, 

principalmente às notícias de que o Jóquei Clube estaria cogitando em demolir a sua 

antiga sede e a do Derby Clube, também de sua propriedade, para a construção de um 

arranha-céu. O pedido de tombamento foi assinado por 105 sócios do clube e do IAB. 

Na conclusão do processo de tombamento no 860-T-72, acabou prevalecendo o 

                                                 
2 Carta internacional sobre conservação e restauração de monumentos aprovada no Segundo Congresso 
Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, reunido em Veneza de 25 a 31 de 
maio de 1964. 
3 Lei francesa de agosto de 1962, votada por iniciativa do ministro da Cultura, André Malraux, que dava 
ao Estado a possibilidade de criar e delimitar os setores salvaguardados nas cidades ou quarteirões, 
quando estes apresentassem um caráter histórico, estético ou de outra natureza, que justificasse a 
conservação, a restauração e a valorização do todo ou de parte de um conjunto de imóveis. 
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entendimento de que o Palácio Monroe deveria ser considerado de forma isolada e com 

valor intrínseco em função ou não de suas características arquitetônicas, 

desconsiderando o seu valor histórico em função da sua própria importância em 

contextos diversos desde sua construção. 

As questões levantadas por ocasião do tombamento do conjunto arquitetônico da 

Avenida Rio Branco tiveram grande importância para a reavaliação dos critérios de 

valoração dos bens culturais. A disputa conceitual sobre o ecletismo ocorrida entre 

Paulo Santos e Lúcio Costa revelou, ao mesmo tempo, suas divergências quanto à 

política de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Segundo Maria Cecília 

Londres Fonseca (2005, p. 190), no curso da discussão do tombamento do conjunto da 

Avenida Rio Branco “ficou evidente o confronto entre os critérios distintos de valoração 

dentro dos quadros técnicos do SPHAN4”. O saldo negativo deste embate foi a 

demolição dos edifícios do Jóquei Club, do Derby Club e do Palácio Monroe, e como 

saldo positivo, numa abordagem otimista, restou o aprendizado e a revisão dos critérios 

de valoração dos bens culturais brasileiros por parte do IPHAN, na “expectativa de que 

o episódio da perda destes edifícios para a cidade ofereça lições e evitem que espectros 

de obras irremediavelmente perdidas possam suscitar manifestações tardias de 

arrependimento” (SANCHES, 2010, p. 20), como ocorreu no caso do conjunto 

remanescente da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. 

No que se refere à estrutura do Clube de Engenharia, é importante destacar as 

Divisões Técnicas Especializadas (DTEs) existentes desde o início do século XX e que 

possuem, além de outras, a atribuição de realizar estudos técnicos que podem ser 

encaminhados como propostas ao Conselho Diretor da instituição e, caso aprovadas, 

passam a ser Resoluções do Conselho Diretor, a serem apresentadas pela Presidência do 

Clube às mais variadas esferas do poder público. Por meio do trabalho das Divisões 

Técnicas são realizados os eventos do clube, como palestras, mesas de debates, painéis, 

seminários e congressos. Esses eventos podem ser promovidos por uma determinada 

DTE ou podem ser promovidos em conjunto, de comum acordo. Atualmente, existem 

19 Divisões Técnicas, cada uma delas com sua Comissão Executiva, composta de chefe, 

subchefe e secretários. Cada Comissão Executiva é eleita por um período de dois anos 

pelos associados inscritos na mesma e se reúne mensalmente para, dentro da sua área de 

atuação específica, planejar e organizar os eventos ou realizar estudos técnicos. A 

                                                 
4 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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Divisão Técnica de Urbanismo (DTE-URB) tem o objetivo de promover a discussão de 

temas relacionados com a utilização do solo urbano e qualidade de vida nos centros 

urbanos e no estado do Rio de Janeiro, em especial. Foi esta DTE-URB que atuou 

internamente no Clube de Engenharia a respeito da demolição do Monroe. 

No período de 1974/1976, a DTE-URB do Clube de Engenharia era chefiada 

pelo engenheiro e arquiteto Durval Coutinho Lobo. Na sessão de 4 de setembro de 1974 

da DTE-URB foram designados o arquiteto José de Oliveira Reis e o arquiteto e 

urbanista Ferdinando Gomes Lavinas para realizar um estudo sobre o Palácio Monroe,5 

em face do que estava sendo noticiado pela imprensa quanto à sua demolição. Coube ao 

primeiro o relato histórico e, ao segundo, o exame sobre o que poderia ocorrer no caso 

de esvaziamento da área onde se localizava o prédio e, ainda, se a não demolição 

acarretaria dificuldades ao tráfego. Com base nestes dois relatórios, Durval Lobo 

apresentou seu parecer técnico contra a demolição do Palácio Monroe, que foi 

devidamente aprovado pelo Conselho Diretor do Clube de Engenharia e encaminhado 

ao IPHAN. 

Durval Coutinho Lobo nasceu em 1910, na cidade de Campos (RJ). Formou-se 

como engenheiro geógrafo e engenheiro civil e eletricista pela Escola Politécnica do Rio 

de Janeiro, engenheiro-arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes e urbanista pela 

Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil. Foi prefeito de Macaé 

por um ano, em 1935, ainda recém-formado, a convite do interventor comandante Ari 

Parreiras. Trabalhou como engenheiro concursado na antiga Prefeitura do Distrito 

Federal e também no Departamento Nacional da Produção Mineral. Também trabalhou 

para diversas firmas e escritórios de engenharia. Teve intensa participação em órgãos de 

fiscalização profissional e associações técnicas, sendo membro vitalício do Conselho 

Diretor do Clube de Engenharia, membro dos Conselhos do Instituto de Arquitetos do 

Brasil e do Sindicato da Indústria da Construção Civil. Foi vice-presidente da Sociedade 

Brasileira de Engenharia de Segurança e vice-presidente da Academia Brasileira de 

Arte. Também atuou como membro do Conselho Fiscal da Eletrobrás e do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA). Foi professor de urbanismo na 

Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro sendo, inclusive, 

                                                 
5 José de Oliveira Reis foi professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, diretor do Departamento de Urbanismo do Rio de Janeiro, onde ingressou por concurso 
público, administrador regional de Santa Teresa e coordenador das Administrações Regionais, autor de 
uma obra sobre o urbanismo no Rio de Janeiro, ex-presidente do Comitê Nacional de Urbanismo, ex-
chefe desta DTE e ora seu vice-chefe. Ferdinando Gomes Lavinas foi técnico do DETRAN/RJ. 
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coordenador do departamento. Finalmente, foi presidente do Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA-RJ), eleito em 1975, exercendo o 

mandato entre 1976 a 1978. 

Durval Lobo sempre foi muito atuante dentro do Clube de Engenharia. Além da 

chefia da DTE-URB e da participação no Conselho Diretor da entidade, chegou a ser 

vice-diretor do Departamento de Atividades Culturais. Elaborou, ainda, os projetos de 

alteração de alguns andares de sua sede. Em entrevista concedida para a Revista do 

Clube de Engenharia (1979, p. 34-38), considerava a instituição como “a casa amiga dos 

engenheiros onde convivem arquitetos e industriais, todos trabalhando pelo apuro da 

técnica, com o único objetivo de servir ao Brasil”. Sobre a relação da instituição com as 

autoridades governamentais ao longo de sua história, destacou que o “clube esteve 

presente na vanguarda dos grandes acontecimentos por que passou a Nação. O próprio 

Governo Federal já se dirigiu ao clube em ocasiões que desejou obter uma informação 

segura sobre problemas”. Afirmou ser um homem realizado profissionalmente e 

vocacionado para a engenharia, sempre atuando “em prol do interesse maior da 

coletividade”. Perguntado a respeito de como teria “enfrentado problemas de difícil 

solução, ou até mesmo incompreensões, devido à divergência de ideias com relação a 

diretrizes adotadas”, respondeu que mesmo diante de “obstáculos quase intransponíveis, 

o tempo e o debate permitem ir em frente”. Considerava normal a divergência e o 

diálogo natural, mas não suportava “a desconfiança que serve de base a argumentos que 

nela se apoiam”, ressaltando que “graças a deus, o que proponho, embora, em princípio, 

com certa relutância, acaba sendo aceito”. 

O parecer de Lobo apresentado à DTE-URB do Clube de Engenharia inicia-se 

com um relato histórico do Monroe, destacando a sua importância para afirmação da 

nação brasileira no cenário internacional, tendo em vista os diversos elogios recebidos 

por ocasião da construção do pavilhão nos EUA. Considerava que a reconstrução do 

prédio numa área nobre da cidade, na avenida que era o principal eixo urbano de então, 

ao lado de edifícios como a Biblioteca Nacional, a Escola de Belas Artes e o Teatro 

Municipal, demonstrava a sua grande importância histórica e arquitetônica. Para Lobo, 

 

(...) destruir esse ‘Palácio’, assim batizado esse imóvel para bem 

avaliar sua grandeza, é como que amputar um membro a um corpo 

íntegro, tal se considera esse conjunto de imóveis tão característicos 

da época em que foram construídos, posicionada a arquitetura em sua 
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máxima expressão, pelos melhores elementos de que se podia dispor 

(AGUIAR, 1976, p. 128). 

 

A sua proposta era restaurar o edifício, seguindo o exemplo francês: “em Paris, 

restauram o que se foi alterando, mutilando, através do tempo pela faina inglória dos 

depredadores” (AGUIAR, 1976, p. 128). Lobo deixa claro a sua indignação com a 

proposta de eliminar o Palácio Monroe, e afirma que tal fato não poderia ser aceito sem 

protesto: 

(...) admitir-se isso, ainda como argumento, é debochar do sentimento 

que alicerça o respeito e a gratidão pelo fecundo trabalho dos que nos 

antecederam. E não é só isso. E também a responsabilidade que temos 

com o futuro, pois jamais seriamos perdoados se não entregássemos 

aos jovens de amanhã o que fizeram os jovens de ontem. Somos, e 

jamais poderemos deixar de ser, guardiães dos valores que recebemos. 

Se não pudermos entregá-los maiores ainda, é nosso dever entregá-los 

íntegros. Se nossa geração não pôde produzir melhor, por que destruir 

o que antes de nós foi feito como valor autêntico de uma época? 

(AGUIAR, 1976, p. 131). 

 

No parecer, Durval Lobo faz referência ao fato de que a Companhia do Metrô 

desviou sua linha para não demolir o palácio e gastou muito dinheiro para não 

prejudicar as suas estruturas. Aliás, no aspecto urbanístico, o parecerista é enfático ao 

afirmar que: 

(...) o Monroe não prejudica o tráfego; no terreno que ocupa seria 

ridículo pensar-se em área verde, diante do aterro do Flamengo, a 

maior extensão ajardinada da cidade e, ainda, ao lado do Passeio 

Público; estacionamento, também, impossível, pelo número pequeno 

de veículos que o usariam; considerá-lo como empachamento da 

paisagem, é sem nenhuma base tal opinião, porquanto ele faz parte 

integrante dessa paisagem; falta de pureza arquitetônica, já 

demonstrado que era o característico da época, e, sendo assim, 

quantos edifícios ficariam em pé, não digo no Brasil, mas, e, 

especialmente, na Europa? (AGUIAR, 1976, p. 132). 

 

Durval Lobo eleva o tom da sua indignação na parte conclusiva do documento, 
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fazendo uma comparação com a Torre Eiffel em Paris cuja demolição chegou a ser 

aventada no momento em que estava em estado precário. Porém, o resultado dos 

debates na França foi pela restauração:  

 

Essa Torre não constitui a marca, o logotipo de Paris? E a Torre de 

Pisa? Porque não demoli-la logo? Ao que parece, é porque não está ela 

no Brasil. Vou fazer uma sugestão aos bárbaros: há falta de pedreiras 

na zona sul desta Cidade. A pedra britada está caríssima. Vem de 

longe. Mas aí está o Pão de Açúcar que é uma pedreira por demais 

atraente. Por que não transformá-lo em pedra para construção? Srs. 

Bárbaros, um estudo de viabilidade econômica provaria que, vendida 

a pedra, arrasado o morro, poderia surgir no local um espigão, que 

estaria colocado, como hotel, em lugar mais do que adequado. Vamos, 

bárbaros! Mãos à obra! (AGUIAR, 1976, p. 132). 

 

No final do parecer, Durval lastima “os comentários afoitos aparecidos nas 

páginas dos jornais numa fúria vandálica” e afirma que o caso do “Monroe vai 

corroendo as consciências dos que as têm, vai minando o respeito dos que o possuem, 

vai destruindo os compromissos dos que conhecem seus deveres”, ressaltando que não 

foram trazidos em momento algum pelos seus algozes argumentos técnicos suficientes 

para a demolição do prédio, que deveria ser restaurado por ser um “imperativo da 

inteligência brasileira” (AGUIAR, 1976, p. 135). 

Sabemos que os esforços realizados pelo Clube de Engenharia e por Durval 

Lobo não foram suficientes para a preservação do Palácio Monroe. Em abril de 1975, a 

Mesa Diretora do Senado resolveu propor a extinção da sua representação no Rio de 

Janeiro e devolver o Palácio Monroe ao patrimônio da União. O Palácio foi demolido 

entre janeiro e agosto de 1976 por uma firma demolidora especializada contratada pelo 

Governo Federal (Figura 2). Porém, antes do desaparecimento do prédio, uma última 

tentativa foi realizada para preservá-lo. 
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Figura 2 - Palácio na fase final da demolição 

 
(Arquivo Público do Rio de Janeiro) 

 
 
O Manifesto contra a demolição do Palácio Monroe 
 

O Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas Aulete (Online) 

assim define a palavra “manifesto”: “declaração formal de intenções ou expressão 

pública (geralmente por escrito) de ideias políticas, estéticas”. Para o Dicionário Aurélio 

(2010, p. 486), “manifesto” significa: “declaração pública ou solene das razões que 

justificam certos atos ou em que se fundamentam certos direitos; programa político, 

religioso, estético etc.” E o verbo “manifestar” tem a seguinte definição: “tornar 

manifesto, público e notório; divulgar, declarar, manifestar uma opinião”. 

Assim, o manifesto é uma declaração formal, individual ou coletiva, para a 

transmissão de opiniões, decisões, intenções e ideias que tem como objetivo principal 

expor determinado ponto de vista. Na literatura, o manifesto situa-se entre os chamados 

gêneros argumentativos, cujo propósito do emissor é persuadir, convencer o interlocutor 

por meio de argumentos considerados plausíveis. O manifesto também é considerado 

como uma importante ferramenta democrática, pois permite que o indivíduo ou a 

coletividade expressem publicamente o seu ponto de vista sobre determinada situação 

ou assunto de interesse coletivo. O manifesto atua, assim, como uma espécie de 

denúncia acerca de uma situação que ainda não é de conhecimento de toda a população, 
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ou ainda pode funcionar como um alerta sobre a possibilidade da ocorrência de um fato 

potencialmente lesivo à coletividade. Além disso, como observa Claudia Viscardi (2016, 

p. 3), “os manifestos servem como justificativa de uma determinada opinião ou intenção 

expressas publicamente, assumindo um caráter propositivo. Um manifesto é, pois, uma 

carta de intenções com justificativas que visem a convencer seus leitores, sem que se 

explicite direitos já conquistados”. 

Por outro lado, o manifesto é um documento histórico que pode ser tomado 

como um veículo auxiliar de reconstrução do contexto no qual ele foi gerado, pois 

representa uma estratégia política por meio da qual se busca reafirmar a identidade dos 

signatários, “fundamentando esta estratégia em torno dos atributos relacionados à 

competência técnica e ao sentido de missão” como expõe Libânia Xavier (2004, p. 21). 

Trata-se, portanto, de uma preciosa fonte de estudo uma vez que permite acessar as 

intenções dos grupos que se mobilizaram em torno de uma ideia ou fato. 

Em 1º de dezembro de 1975, 162 pessoas, quase na totalidade arquitetos, 

urbanistas e engenheiros, expuseram o inconformismo com relação à decisão de demolir 

o Palácio Monroe. Este manifesto foi a culminância do esforço realizado pela Divisão 

Técnica de Urbanismo do Clube de Engenharia, instituição esta que sempre defendeu a 

importância histórica e arquitetônica do prédio e que foi responsável pelo pedido de seu 

tombamento. 

Sob o aspecto da estrutura textual, um manifesto, enquanto gênero literário, não 

possui uma rigidez quando comparado aos demais gêneros. No que se refere à forma da 

qual se constitui, geralmente se apresenta bem simplificada: um título, que deve 

sintetizar o assunto e o pensamento abordado; o corpo do texto, que esclarece os 

posicionamentos e argumentos dos autores; o local, data e assinatura dos manifestantes. 

Quanto ao título, o manifesto em prol do antigo Pavilhão São Luiz, foi bem lacônico: 

simplesmente “Palácio Monroe”. Quanto à autoria, foi Durval Lobo quem redigiu o 

documento expondo o inconformismo com a decisão do presidente da República, que 

determinou a demolição do edifício. Em que pese já ter apresentado a sua biografia 

voltamos a destacar que, em 1º de dezembro de 1975, Durval Lobo, além de ser chefe 

da DTE-URB do Clube de Engenharia, tinha acabado de ser eleito presidente do 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-

RJ), para o mandato entre 1976 a 1978, e também era professor de urbanismo na 

Faculdade de Arquitetura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

O texto do manifesto possui um estilo passional exatamente como foi o parecer 
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de Durval Lobo na DTE-URB. Não há divisões em itens, sendo um texto corrido de 

duas páginas seguido das assinaturas. O documento foi redigido sem muitas 

expectativas de reverter aquilo que parecia inevitável: 

 

Os que subscrevem o presente documento desejam apenas firmar 

perante nossos pósteros, sobretudo aqueles que investigarem os fatos 

desta época, que a demolição do Palácio Monroe provocou a 

advertência seguida de veemente apelo para que fosse evitada a 

destruição de um edifício que, além de sua significação histórica, 

integra o conjunto da mais alta expressão como patrimônio 

arquitetural representativo do implante da República em nosso país 

(AGUIAR, 1976, p. 175). 

 

Após uma breve referência sobre a história do prédio e sua importância para o 

país e para cidade do Rio de Janeiro, levando em consideração o contexto da época em 

que foi construído, o manifesto enfrenta a questão da estética do edifício, objeto do 

debate sobre historicismo e ecletismo travado entre Lúcio Costa e Paulo Santos no 

âmbito do processo de tombamento no 860-T-72, julgado pelo IPHAN:  

 

Nossa preocupação não é a de definir o Palácio Monroe, nem nenhum 

outro dos edifícios do mesmo conjunto, como obra-prima de 

Arquitetura, mas considerá-los no seu todo, reconhecendo o 

significado e a relevante presença que representariam para a 

posteridade, da mesma maneira que hoje lamentamos a destruição, em 

tempos passados, de edificações características de nossos períodos 

históricos. 

E desse conjunto o de maior significação, sob este aspecto, é 

precisamente o Palácio Monroe que, por muitos anos, até a 

inauguração de Brasília, foi sede do Senado Federal, além de ter sido 

sede da Câmara dos Deputados. 

Não podemos deixar de assinalar que esse edifício, fielmente 

reconstruído aqui no Rio por decisão do presidente da República, 

Rodrigues Alves, obteve na Exposição de Saint Louis, nos Estados 

Unidos, em 1904, a maior láurea, frente aos pavilhões concebidos 

pelos principais arquitetos do mundo, que representavam a grande 

maioria das nações concorrentes. 
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Era, enfim, a Arquitetura da época, em todo o mundo (AGUIAR, 

1976, p. 175). 

 

Fica clara a intenção em destacar a importância do Monroe como parte de um 

conjunto arquitetônico representativo de um período da história do Brasil e que, 

exatamente por este motivo, deveria ser preservado para as futuras gerações. O 

manifesto não se furta em rebater também as questões que complementavam os 

argumentos para a demolição do edifício, como a ausência de utilização das instalações 

após transferência do Senado para Brasília, o risco com a passagem do metrô abaixo do 

terreno onde se encontrava e o desafogo urbanístico e viário que  supostamente 

aconteceria com o seu desaparecimento: 

 

A demolição do Palácio Monroe não se justifica por nenhuma 

utilização posterior imediata. Não constitui embaraço ao tráfego 

naquela área, conforme comprovado por estudos técnicos 

recentemente realizados e sua preservação até há pouco foi admitida, 

sofrendo o traçado do “metrô” um desvio afim de não atingi-lo. 

Diante da notícia de sua demolição e paralelamente aos apelos para 

que fosse conservado, pela sua significação, surgiram também 

iniciativas para seu aproveitamento em face da carência de edifícios 

para instalações de serviços estaduais, municipais e mesmo federais, 

havendo quem, como o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, se propusesse a realizar as 

obras necessárias à sua instalação sem ônus para o Governo 

(AGUIAR, 1976, p. 176). 

 

No aspecto urbanístico, o Monroe era considerado como um fechamento lógico 

e perfeito da Avenida Rio Branco, que equilibrava e dava coerência entre os seus lados. 

Porém, o manifesto reconhecia que o edifício estava desfigurado em decorrência das 

diversas intervenções indiscriminadas ao longo dos anos. A solução proposta era a 

restauração do prédio às suas características originais e a utilização do espaço como um 

museu representativo do momento histórico em que foi construído: 

Sua importância mereceu a significativa homenagem de figurar nas 

notas de 200 mil réis. Sempre admirado em sua magnificência, hoje, 

apesar de desfigurado, é um “fecho” para a Praça Marechal Floriano, 
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limite esse, urbanisticamente perfeito, configurando de modo 

inteligente a escala humana. 

Sem o Palácio, a vista não terá limite, perdendo essa Praça, desse 

modo, sua virtude que era exatamente proporcionar o equilíbrio entre 

seus lados. 

Tudo, portanto, recomendava o aproveitamento do Palácio Monroe 

com a condição especial de existirem todos os elementos do projeto 

que permitiriam, em qualquer oportunidade, colocar o edifício nas 

mesmas condições que tinha ao ser inaugurado em 1906, para sede da 

3ª Conferência Panamericana, honrado que foi o Brasil com essa 

escolha. 

Diversas sugestões foram suscitadas para a utilização do Palácio 

Monroe, depois de restaurado em suas estruturas, espaços e decoração 

originais, inclusive como unidade museológica especializada para a 

cidade e época de seu implante (AGUIAR, 1976, p. 176). 

 

O manifesto pretendia pontuar o inconformismo de um grupo de expoentes da 

arquitetura e da engenharia com o destino de um prédio público tão importante para a 

história nacional. A preocupação principal do documento era registrar para as futuras 

gerações aquilo que os signatários consideravam como sendo uma espécie de atentado 

ao patrimônio histórico brasileiro, como podemos perceber no parágrafo final: 

 

Com sua demolição, já decidida, restará aos usuários do ‘metrô’ 

perceberem que, onde foi o Monroe, haverá uma misteriosa curva, 

cuja explicação lembrará a ponderação do problema por parte dos 

administradores que temeram destruir esse Palácio e souberam fazer o 

progresso – neste caso, a linha subterrânea do metropolitano – sem 

danificar ou comprometer, as bases de um patrimônio histórico e 

artístico. Aquela misteriosa curva será a memória da data deste 

documento (AGUIAR, 1976, p. 176). 

 

Em análise realizada nas 162 assinaturas que constam do manifesto, 

conseguimos relacionar 88 nomes correspondentes. A partir desta relação, realizamos 

um levantamento biográfico com o objetivo de identificar a profissão de cada um dos 

signatários reconhecidos, bem como se exerciam ou não, no momento da assinatura, 

alguma função associativa, de classe ou acadêmica. Este levantamento foi realizado 
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utilizando o cruzamento das informações obtidas no processo de tombamento no 860-T-

72 do IPHAN, quando Paulo Santos menciona alguns nomes que também assinaram o 

pedido de tombamento realizado pelo Clube de Engenharia; as respostas dos signatários 

que entrevistamos e que conseguiram identificar algumas outras assinaturas; e pesquisa 

nominal realizada através do sítio eletrônico do Google, que nos direcionava para 

diversas entidades, empresas e universidades com as quais estes signatários tiveram 

algum vínculo. Após este levantamento conseguimos obter uma biografia mínima de 78 

dos 88 signatários identificados. Esta é, portanto, a nossa base de análise. 

Como já afirmamos, a grande maioria ou quase a totalidade dos signatários 

identificados era composta por arquitetos e engenheiros, sendo que Durval Lobo tinha 

ambas as qualificações: formou-se como engenheiro geógrafo e engenheiro civil e 

eletricista pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, arquiteto pela Escola Nacional de 

Belas Artes e urbanista pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do 

Brasil. Assim, pelo levantamento realizado, 51 signatários eram arquitetos e/ou 

urbanistas (57,95%); 24 eram engenheiros (27,27%); dois pertenciam a outras 

profissões, Clarival do Prado Valadares, médico e historiador, e Nelson de Nóbrega, 

artista plástico (2,74%); Durval Lobo era arquiteto, urbanista e engenheiro (1,31%); e 

não conseguimos identificar a profissão de 10 signatários (11,36%). Estes números 

representam 54,32% dos 162 assinantes no manifesto. 

Pela análise destes dados, e se fosse mantida uma proporção equivalente no caso 

de ser possível identificar a profissão de todas as 162 pessoas que apoiaram o manifesto, 

os arquitetos representam quase o dobro do número de engenheiros. Esta “distorção” é 

curiosa pelo fato de que o manifesto foi produzido dentro do Clube de Engenharia, por 

um de seus sócios mais atuantes e que, na grande maioria das vezes, se identificava 

profissionalmente como engenheiro. 

Entre os signatários estavam diversos integrantes de entidades de classe e de 

órgãos públicos: Roberto Burle Marx (conselheiro do Conselho Superior de 

Planejamento Urbano do Estado da Guanabara – CSPU), Alex Nicolaef (diretor do 

Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC), Olinio Gomes Paschoal Coelho 

(ex-chefe do Serviço de Tombamento da Divisão do Patrimônio Histórico e Artístico do 

Estado da Guanabara), Luís Paulo Conde (presidente do Instituto de Arquitetos do 

Brasil – IAB/RJ), Geraldo da Costa Reis (presidente do Clube de Engenharia), Helio de 

Almeida (ex-presidente do Clube de Engenharia e na época deputado federal), Carlos 

Prestes Cardoso (presidente do CREA-RJ), Fausto Aita Gai (presidente do Conselho 
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Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e reitor da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro), Inácio de Lima Ferreira (conselheiro do CONFEA e presidente 

eleito do CONFEA para o biênio de 1976 a 1978), Jorge Machado Moreira (conselheiro 

do IAB-RJ e presidente da Comissão de Defesa da Paisagem do Rio), José Vasquez 

Ponte (presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas), Antônio Pedro de 

Alcântara (vice-presidente do IAB-RJ), Alfredo Luiz Porto de Britto (secretário do IAB-

RJ), Bernardino Bruno (conselheiro do CREA-RJ), Jorge Luiz Paes Rios (conselheiro 

do CREA-RJ), José Ricardo Abreu (ex-presidente do Sindicato dos Arquitetos da 

Guanabara), Leizer Lerner (presidente da Associação dos Antigos Alunos da 

Politécnica), Rui Rocha Velloso (conselheiro do IAB-RJ), Fernando Burmeister 

(conselheiro do IAB-RJ), Milton Pernambuco da Rocha (presidente do CREA-DF) e o 

próprio Durval Lobo recém eleito presidente CREA-RJ. 

Podemos entender que a opção por agregar ao documento uma relação de 

pessoas composta por reconhecidas lideranças de classe e integrantes de órgãos públicos 

tinha por objetivo conferir ao manifesto legitimidade e aceitação. Havia também, entre 

os signatários, diversos professores de universidades públicas e privadas, 

principalmente da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

onde Durval Lobo lecionava: Alfredo Luiz Porto de Britto, Donato Mello Junior, Dora 

Monteiro e Silva de Alcântara, Francisco Cesário Alvim Neto, José Ricardo Abreu e 

Olinio Gomes Paschoal Coelho. 

Marlice Nazareth Soares de Azevedo, atualmente professora titular do Programa 

de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Federal Fluminense, era professora colaboradora do Curso de 

Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da UFRJ, e nos informou que tomou 

conhecimento do documento através de Durval Lobo, também professor do curso, sendo 

que foi ele quem colheu a sua assinatura no manifesto.6 

Já Jorge Luiz Paes Rios, que era secretário da Divisão de Formação e Exercício 

Profissional do Clube de Engenharia, professor no Departamento de Engenharia da Uerj 

e conselheiro do CREA/RJ, apesar de não ter absoluta certeza, presumiu que a sua 

assinatura foi recolhida durante uma sessão do Conselho do CREA/RJ, que naquele ano 

tinha acabado de eleger Durval Lobo como presidente da instituição para o biênio 

1976/1978.7 

                                                 
6 Entrevista escrita enviada por correio eletrônico no dia 22 de outubro de 2017. 
7 Entrevista escrita enviada por correio eletrônico no dia 19/10/17. 
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Por outro lado, constatamos que alguns dos signatários que aderiram à iniciativa 

do clube eram recém-formados como, por exemplo, Carlos César Vieira de Mattos 

(1973, Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 

UFRRJ) e Eloisa Maciel Camacho (1973, Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ). Também percebemos que outros signatários eram 

cônjuges que exerciam a mesma profissão, tais como Antônio Pedro de Alcântara e 

Dora Monteiro e Silva de Alcântara (arquitetos), Almir Fernandes e Marlene Allan 

Fernandes (arquitetos), Francisco José Lopes Mendes e Hortência Gonçalves Mendes 

(arquitetos), Luiz Paulo Conde e Rizza Paes Fernandes Conde (arquitetos). 

Marlene Allan Fernandes afirmou que não se lembrava do manifesto apesar de 

admitir a probabilidade de ter assinado o documento em virtude de sua participação no 

IAB-RJ, tanto como associada quanto como dirigente na gestão de Luiz Paulo Conde.8 

Já Almir Fernandes, bastante atuante no IAB-RJ e no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo-RJ, afirmou que na época não acompanhou “vivamente o movimento de 

resistência à demolição do Palácio Monroe, além de ter subscrito o Manifesto do Clube 

de Engenharia”.9 

José Luiz Mendes Ripper, arquiteto e atualmente professor emérito no Programa 

de Pós-Graduação em Design da PUC-Rio e coordenador do Laboratório de 

Investigação em Living Design (LILD) da mesma universidade, lembrou que foi Rizza 

Paes Fernandes Conde, amiga e colega de profissão, quem colheu a sua assinatura no 

manifesto. José Ripper afirmou que havia esperança de preservar o Monroe através do 

documento e que, a todo o momento, recebia notícias sobre esta possibilidade. Quando 

a decisão de demolir o prédio foi tomada, causou-lhe muita revolta e frustração, pois era 

um “desrespeito à história do Brasil”.10 

De toda forma, como ficou bem claro no último parágrafo do manifesto, não 

havia muita expectativa de conseguir reverter a demolição que já estava em pleno 

andamento quando os jornais divulgaram o documento. A signatária Marlice Nazareth 

Soares de Azevedo afirma, inclusive, que foi “uma tentativa de sustar o processo de 

demolição sem muita expectativa de sucesso”.11 O próprio Durval Lobo, esgotado de 

sua campanha e diante da destruição que já havia começado no início de janeiro de 

1976, admitiu ao Jornal do Brasil (1976, p. 7) que não tinha mais esperanças de 

                                                 
8 Entrevista escrita enviada por correio eletrônico no dia 20/10/17. 
9 Entrevista escrita enviada por correio eletrônico no dia 20/10/17. 
10 Entrevista realizada por telefone no dia 26/10/17. 
11 Entrevista escrita enviada por correio eletrônico no dia 23 de outubro de 2017. 
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interrompê-la e que naquele momento qualquer ação neste sentido seria “apenas uma 

choradeira” para lembrar que a demolição pelo menos: 

 

(...) provocou advertência seguida de veemente apelo para que fosse 

evitada a destruição de um edifício que, além de sua significação 

histórica, integra o conjunto da mais alta expressão como patrimônio 

da arquitetura representativa do implante da República em nosso país. 

 

A repercussão do manifesto não foi tão significativa quanto o estudo promovido 

pelo Clube de Engenharia antes do início da demolição. Os jornais e periódicos só 

vieram a dar notícia de sua existência quase dois meses após a data em que foi lançado 

com a destruição em andamento. O incansável Durval Lobo em entrevista para o Diário 

de Notícias desabafou: 

 

Não houve um argumento sequer favorável à demolição do Palácio 

Monroe. O trabalho feito pelo Clube de Engenharia não teve nenhuma 

contradita. Até então, os favoráveis à demolição do antigo Senado 

Federal davam entrevistas pelos jornais. Depois da manifestação do 

Clube de Engenharia, em documento de grande repercussão no meio 

técnico e intelectual, documento este enviado diretamente ao 

presidente da República, os favoráveis à demolição se calaram. Não se 

compreende porque se vai demolir um edifício que obteve o maior 

prêmio do mundo, concorrendo com países civilizados e altamente 

desenvolvidos. Só mesmo no Brasil isto acontece, dada a nossa 

insensibilidade pelos grandes eventos do passado (FRIDMAN, 2011, 

p. 52). 

 

Na entrevista publicada no jornal Última Hora (1976, p. 12), Durval Lobo 

conclui: 

Espero que esse documento sirva de alerta, e é preciso que fique 

registrado para a posteridade, que os responsáveis pelas entidades 

técnicas de alto nível, como o Clube de Engenharia, não ficaram de 

braços cruzados, pois protestaram até quanto puderam, contra a 

destruição do já saudoso Palácio Monroe. 
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Considerações finais 
 

A demolição do Palácio Monroe, realizada de forma violenta e arbitrária, 

encontrou ressonância não somente perante os intelectuais e personalidades da 

engenharia e da arquitetura, como também na população da cidade. Porém, esta 

ressonância não teve força suficiente para enfrentar o estado autoritário e manter o 

edifício de pé. 

A trajetória do Monroe foi breve, intensa e polêmica. Sua demolição aconteceu 

em pleno regime militar, quando a liberdade, em todos os seus aspectos, era bastante 

restrita. Esta falta de liberdade limitou de sobremaneira a possibilidade de resistência 

para evitar a destruição do prédio. O Manifesto do Clube de Engenharia do Rio de 

Janeiro foi quase uma cruzada pessoal de seu associado Durval Coutinho Lobo, que fez 

o que estava ao seu alcance para preservar o Monroe. O manifesto pretendia pontuar o 

inconformismo de um grupo de expoentes da arquitetura e da engenharia com o destino 

de um prédio público que consideravam importante para a história nacional e, talvez, 

impedir sua demolição. Neste sentido, vale mencionar o depoimento de Leizer Lerner, 

também signatário do manifesto: 

 

Há mais de 40 anos passados ocorreu a demolição do Palácio Monroe. 

Houve de fato esse movimento de resistência à decisão governamental 

de destruir aquela bela e histórica edificação. Fizemos o que estava ao 

nosso alcance para demover o governo dessa infeliz decisão. Mas não 

resultou.12 

 

Porém, em algumas das entrevistas realizadas pudemos perceber que parte dos 

signatários do manifesto não tinha a expectativa de sustar o processo de demolição, 

como destacou Marlice Nazareth Soares de Azevedo. Até porque, o momento político e 

social não permitia o confronto de ideias e valores, como aduziu Almir Fernandes. De 

toda forma, como destacamos, o manifesto também tinha como um de seus objetivos 

registrar para as futuras gerações aquilo que os signatários consideravam uma espécie 

de atentado ao patrimônio histórico brasileiro. 

Não podemos saber se a demolição do Palácio Monroe ficará registrada para a 

posteridade como era a intenção de Durval Lobo e do Clube de Engenharia através do 

seu manifesto, mas sabemos que as dimensões material e imaterial do Monroe 
                                                 
12 Declaração escrita enviada por correio eletrônico no dia 27 de novembro de 2017. 
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repercutem até os dias atuais em decorrência da violência simbólica que caracterizou a 

sua destruição. Afinal, tratava-se de um prédio público cuja arquitetura foi a primeira a 

receber uma premiação internacional e que abrigou o Senado Federal por 35 anos. 

Infelizmente, estes e outros atributos não foram suficientes para a sua preservação 

diante do contexto político, econômico e urbano do país e da cidade do Rio de Janeiro 

na década de 1970. Porém, no campo da memória, o palácio ainda resiste, pois 

frequentemente é usado como um emblemático exemplo dos excessos praticados pelas 

autoridades em relação ao patrimônio público e cultural. 
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Resumo: Neste artigo, apresentamos os resultados de dois projetos de extensão 

realizados em parceria, entre o Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros e 

Indígenas (NEABI), da Universidade Federal da Paraíba, Brasil; a Vanderbilt 

University, Estados Unidos; e a British Library, Inglaterra. Os projetos EAP 627 e EAP 

853 digitalizaram documentos históricos que estavam sob a ameaça de serem apagados 

da memória, datados dos séculos XVII ao XX, em Mamanguape, São João do Cariri e 

João Pessoa, estado da Paraíba. Metodologicamente, essa pesquisa se caracteriza como 

um estudo de caso do tipo descritivo e de cunho exploratório. Como resultado, além da 

criação de um acervo digital com mais de 230 mil imagens, os dois projetos 

contribuíram como atividade acadêmica para um ensino mais dinâmico e interativo 

entre o aluno e o conhecimento direto proporcionado pela prática arquivística. 

 

Palavras-chave: Arquivística; acervos digitais; projetos de extensão. 

 

Endangered Archives Programme: archivistic experiences and the 

digitization of historical documents in Paraíba 

 

Abstract: In this article, we present the results of two extension projects carried out in 

partnership between the Nucleus of Afro-Brazilian and Indigenous Studies and 

Research (NEABI), Federal University of Paraíba, Brazil; Vanderbilt University, USA; 

and British Library, England. Projects EAP 627 and EAP 853 digitized historical 

documents that were under threat of being erased from memory, dating from the 17th to 

the 20th centuries, in Mamanguape, São João do Cariri and João Pessoa, state of 
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Paraíba. Methodologically, this research is characterized as a case study of the 

descriptive type and exploratory. As a result, in addition to the creation of a digital 

archive with more than 230,000 images, the two projects contributed as an academic 

activity to a more dynamic and interactive teaching between the student and the direct 

knowledge provided by the practice archives. 

Keywords: Archival; digital collections; extension project. 

 

Introdução 

 presente artigo teve como cerne os relatos de experiência de pesquisa e 

digitalização de documentos históricos no âmbito de dois projetos de 

extensão realizados, a partir da parceria entre o Núcleo de Estudos e 

Pesquisas Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), pertencente ao Departamento de 

História da Universidade Federal da Paraíba, com a Vanderbilt University, nos Estados 

Unidos, e a British Library, na Inglaterra. O primeiro é intitulado EAP 627 – Digitising 

endangered seventeenth to nineteenth century secular and ecclesiastical sources in São 

João do Carirí and João Pessoa, Paraíba, Brazil; e o segundo, intitulado EAP 853 – 

Creating a digital archive of eighteenth and nineteenth century criminal and notarial 

records in Mamanguape, São João do Cariri and João Pessoa, Paraíba, Brazil. 

Especificamente, buscou-se quantificar a documentação digitalizada, descrever o 

trabalho técnico metodológico utilizado e exemplificar trabalhos acadêmicos 

construídos, a partir dos acervos digitais criados. 

Como abordagem metodológica, a pesquisa se caracteriza como um estudo de 

caso do tipo descritivo ao possibilitar a narração dos projetos de extensão dentro dos 

seus contextos reais, com o intuito de compreendê-los de forma mais detalhada. Com 

essa abordagem investigativa procuramos responder a duas questões centrais, sendo 

estas: o “como?”, ao mostrar o processo de digitalização, suas etapas e procedimentos, e 

o “por quê?” (YIN, 2005), em vista que, se aprofunda nas situações e interações de 

fatores relevantes aos projetos e suas dinâmicas sociais e acadêmicas. Ademais, é 

caracterizada como um estudo exploratório, com o intuito de “(...) proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito (...)” (GIL, 2010, p. 

27). 

Como campo de pesquisa foram utilizados, em João Pessoa, os arquivos do 

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, do Arquivo Histórico Waldemar Bispo 
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Duarte e do Fórum Cível Desembargador Mário Moacyr Porto. No que concerne a São 

João do Cariri, os arquivos estudados foram os da Paróquia de Nossa Senhora dos 

Milagres e do Fórum Nivaldo Farias Brito, enquanto que em Mamanguape, o arquivo 

do Fórum Desembargador Miguel Levino Oliveira Ramos. 

Os dois projetos de extensão foram financiados pela British Library, por meio do 

programa Endangered Archives Programme,1 que objetiva contribuir para a preservação 

de documentos que estão sob a ameaça de desaparecimento, por negligência ou 

deterioração física. Em vista disso, a prioridade é que a documentação original não saia 

do país de origem, exceto em casos excepcionais, quando é necessário fazê-la, 

temporariamente, para fins específicos de conservação ou cópia. Os equipamentos 

utilizados na digitalização permanecem no país do projeto no final da concessão para 

uso futuro. 

Para além da digitalização de documentos manuscritos e impressos, o 

Endangered Archives Programme tem financiado projetos que trabalham na perspectiva 

de preservação de áudio de línguas ou dialetos próximos de extinção, principalmente na 

África. Como por exemplo, as 1.296 horas de gravações dos programas da Rádio 

Golha,2 no Irã, gravados entre 1956 e 1979, e as pinturas rupestres das montanhas 

Tadrart Acacus,3 no sudoeste da Líbia. 

O Endangered Archives Programme tem parceria com a Arcadia,4 um fundo 

financeiro mundial que colabora com projetos de preservação da memória em diferentes 

segmentos por todo o planeta, apoia instituições que preservam o patrimônio cultural e o 

meio ambiente, além disso, os financiamentos são concedidos, desde que todos os 

materiais produzidos sejam disponibilizados gratuitamente na internet. 

No Brasil, há outro projeto de digitalização em andamento, com o apoio 

financeiro do Endangered Archives Programme, coordenado pelo prof. dr. João José 

Reis, o EAP 703 – Digitising Endangered Manuscript Sources: The Notary Books of 

Bahia, Brazil, 1664-1889,5 que está sendo executado no Arquivo Público do Estado da 

Bahia, e tem a meta de digitalizar 841 livros de notas, gerando aproximadamente 

450.000 imagens. 

                                                      
1 Disponível em: <http://eap.bl.uk>. 
2 Disponível em: <https://sounds.bl.uk/World-and-traditional-music/The-Golha-radio-programmes>. 
3 Disponível em: <https://eap.bl.uk/project/EAP265>. 
4 Disponível em: <https://www.arcadiafund.org.uk>. 
5 Mais informações em: <https://eap.bl.uk/project/EAP703>. 
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Os projetos EAP 627 e EAP 853 tiveram o apoio técnico da Vanderbilt 

University, através do programa Ecclesiastical and Secular Sources for Slave Societies,6 

que preserva digitalmente documentos ameaçados de extinção relacionados a africanos 

e povos afrodescendentes nas Américas. Este programa surgiu em 2003, através de 

investimentos da Collaborative Research Grant e da National Endowment for the 

Humanities, por meio do Protecting Our Cultural Heritage. A partir de 2007, os 

subsídios do British Library permitiram que o programa se expandisse para outros 

países, fazendo com que fossem realizados projetos em Cuba, Colômbia e Brasil. 

No Rio de Janeiro, a Vanderbilt University apoiou, tecnicamente, o projeto NEH 

RZ-50095: Ecclesiastical Sources and Historical Research on the African Diaspora in 

Brazil and Cuba: Ecclesiastical, Governmental, and Private Documents from Rio de 

Janeiro, Brazil. E atualmente, em Minas Gerais, através de uma parceria com o Núcleo 

de Pesquisa em História Econômica e Demográfica da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), colabora no projeto Wills of Free and Freed Blacks (1729-1956) from 

Minas Gerais, Brazil,7 que objetiva preservar a documentação histórica relativa aos 

africanos e seus descendentes no estado de Minas Gerais. 

O Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), que 

pertence ao Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), vem 

realizando diversos projetos envolvendo ensino, extensão e pesquisa, com relação à 

preservação da memória da população negra brasileira em parceria com outras 

instituições nacionais e internacionais. 

Ainda, tem por escopo institucional o fortalecimento de atividades concernentes 

à valorização das identidades afro-brasileira e indígena, colaborando com a formação 

inicial e continuada de professores, elaborando materiais específicos sobre a temática 

afro-brasileira, contribuindo na condução de objetos de pesquisas e auxiliando, de forma 

direta ou indireta, os pesquisadores. E mais, tem estimulado estudos, sistematizando 

documentos escritos e fotografias da população negra na Paraíba e registrando 

memórias e experiências históricas de lideranças negras nascidas no século XX a partir 

da gravação de vídeo-documentários. 

Tendo em vista os contextos acima citados, percebe-se que este trabalho pode 

contribuir de maneira enfática com os estudos acerca de preservação da memória, por 

meio das tecnologias da informação, uma vez que apresenta os procedimentos técnicos 

                                                      
6 Mais informações em: <http://www.vanderbilt.edu/esss>. 
7 Disponível em: <https://www.vanderbilt.edu/esss/brazil/projects/projectminas.php>. 
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de digitalização de documentos históricos em ambientes de extensão universitária, 

exemplificando a possibilidade da captação de recursos financeiros em outras 

instituições, inclusive em outros países para a digitalização de documentos históricos 

que estavam sob a ameaça de desaparecimento. Há, ainda, a contribuição para a 

compreensão das práticas interdisciplinares, já que trabalha com aparatos teóricos e 

metodológicos da Ciência da Informação, da Arquivologia, da História, da Paleografia e 

da Diplomática, no intuito de investigar práticas empíricas para salvaguardar e 

disponibilizar na internet documentos que revelam elementos da memória paraibana. 

 

Referencial teórico 

 

O elemento que impulsiona as atividades dos (as) pesquisadores (as) na 

construção das suas pesquisas é a informação. Do mesmo modo, seu uso científico e 

social favorece a aquisição de novos conhecimentos, contribuindo para o 

desenvolvimento da ciência. Da mesma maneira, ressalta-se que as pesquisas tenham 

um caráter tanto de cunho social, quanto técnico, pois, a partir de seus resultados, os 

problemas e as soluções ficam em evidência e propiciam benefícios a sociedade. 

O processo de disseminação cultural e científica da informação tem avançado 

consideravelmente nos últimos anos, tendo os acervos digitais relevância na difusão do 

patrimônio documental arquivístico, democratizando o acesso aos registros dos 

fenômenos culturais, econômicos e sociais. 

Neste cenário, se destaca um documento significativo, publicado pelo Conselho 

Nacional de Arquivos (Conarq), a “Resolução 31”, que contém as recomendações para a 

digitalização de documentos arquivísticos permanentes. Assim, quanto à importância da 

digitalização, menciona que: 

(...) é uma das ferramentas essenciais ao acesso e à difusão dos 

acervos arquivísticos, além de contribuir para a sua preservação, uma 

vez que restringe o manuseio aos originais, constituindo-se como 

instrumento capaz de dar acesso simultâneo local ou remoto aos seus 

representantes digitais, como os documentos textuais, cartográficos e 

iconográficos em suportes convencionais (...) (CONARQ, 2010, p. 4). 

 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 

91 
 

91 
 

O Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), na mesma Resolução 31, define 

digitalização como sendo: 

(...) processo de conversão dos documentos arquivísticos em formato 

digital, que consiste em unidades de dados binários, denominadas de 

bits – que são 0 (zero) e 1 (um), agrupadas em conjuntos de 8 bits 

(binary digit) formando um byte, e com os quais os computadores 

criam, recebem, processam, transmitem e armazenam dados 

(CONARQ, 2010, p. 5-6). 

Pelas palavras de Schäfer (2010), a Resolução 31 contém as considerações 

gerais sobre os programas de captura digital, detalhando os itens específicos quanto a 

parâmetros técnicos para a composição da imagem digital, possibilitando a obtenção de 

representantes digitais, de acordo com as definições estipuladas por especialistas da 

área, oferecendo maiores perspectivas para o uso e acesso dos objetos digitais ao longo 

do tempo (SCHÄFER, 2010). 

Os documentos são requisitos fundamentais para a produção e sistematização do 

conhecimento histórico. Neste sentido, a preservação de fontes históricas, como as 

notariais, criminais e eclesiásticas possibilita o direito à memória, a proteção do 

patrimônio arquivístico, e proporciona a produção do conhecimento científico. E os 

acervos digitais são utilizados para o desenvolvimento de pesquisas nos diferentes 

níveis de estudos: graduação, mestrado e doutorado, mas também na educação básica, 

viabilizando a elaboração de estudos que valorizam as múltiplas experiências e 

vivências sociais. 

O uso dos acervos digitais para a disseminação da informação, seja para fins 

sociais, como as atividades de ação cultural (COELHO, 1989) ou difusão cultural 

(BELLOTTO, 1991), ou ainda de educação patrimonial (HORTA, GRUNBERG, 

MONTEIRO, 1999) ou acadêmicas, enquanto fenômeno socio-histórico de investigação 

científica, vem acompanhado de uma perspectiva de preservação junto aos arquivos nas 

diferentes fases – corrente, intermediário e permanente – da vida de um documento, 

propiciando uma maior relação entre as instituições e a sociedade, contribuindo com 

diálogos plurais e significativos para a temática arquivística. Outrossim, Rousso (1996, 

p. 2) entende as fontes como sendo: 
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(...) todos os vestígios do passado que os homens e o tempo 

conservaram, voluntariamente ou não – sejam eles originais ou 

reconstituídos, minerais, escritos, sonoros, fotográficos, audiovisuais, 

ou até mesmo, daqui para a frente, “virtuais” (contando, nesse caso, 

que tenham sido gravados em uma memória) – e que o historiador, de 

maneira consciente, deliberada e justificável, decide erigir em 

elementos comprobatórios da informação a fim de reconstituir uma 

sequência particular do passado. 

 

A relevância da informação no cenário administrativo e cultural, onde o volume 

de informação é cada vez maior e veloz, destaca o que a necessidade informacional 

construiu nos últimos anos, ou seja, uma consciência da importância de sua preservação, 

bem como, sua ampla distribuição e liberdade de acesso. Neste contexto, destaca-se o 

pensamento de Castells (2003, p. 501), em que a sociedade “está construída em torno de 

fluxos de capital, informação, imagens, sons e símbolos. Fluxos não representam apenas 

um elemento da organização social, mas a expressão dos processos que dominam a vida 

econômica, política e simbólica”. 

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para a 

disseminação da informação deve estar, diretamente, ligado a uma política pública de 

preservação da memória nos mais variados suportes, incluindo, aqui, as fontes orais, 

iconográficas, audiovisuais, dentre outras. Logo, com o desenvolvimento das Ciências 

Humanas e Sociais, o fortalecimento da pós-graduação e o consequente aumento de 

pesquisas, as fontes documentais como os assentos batismais, de óbitos, casamentos e 

inventários são utilizadas, principalmente, por pesquisadores em temáticas envolvendo a 

micro-história (GINZBURG, 1987) e a chamada história vista de baixo (SHARPE, 

1992). 

É importante salientar que a cooperação entre as instituições de memória, 

universidades e a sociedade é fator preponderante para a preservação do patrimônio 

arquivístico mundial, e ainda ressaltar o trabalho técnico do arquivista em interação com 

outros profissionais, como os historiadores e bibliotecários, por meio da cooperação 

técnica e financeira, para que se alcance o objetivo maior, que é preservar os 

documentos que trazem em sua essência a memória e a identidade de uma nação. A 
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partir desse ponto de vista, Ragazzini (2001) assevera que cabe ao pesquisador a tarefa 

de selecioná-las e interrogá-las, e mais: 

A fonte é uma construção do pesquisador, isto é, um reconhecimento 

que se constitui em uma denominação e em uma atribuição de sentido; 

é uma parte da operação historiográfica. Por outro lado, a fonte é o 

único contato possível com o passado que permite formas de 

verificação. Está inscrita em uma operação teórica produzida no 

presente, relacionada a projetos interpretativos que visam confirmar, 

contestar ou aprofundar o conhecimento histórico acumulado. A fonte 

provém do passado, é o passado, mas não está mais no passado 

quando é interrogada. A fonte é uma ponte, um veículo, uma 

testemunha, um lugar de verificação, um elemento capaz de propiciar 

conhecimentos acertados sobre o passado (RAGAZZINI, 2001, p. 14). 

Como bem ressalta Bacellar (2008), as fontes, que podem ser encontradas nos 

arquivos do Poder Judiciário, são os inventários, testamentos, processos cíveis e os 

processos-crimes. Já nos arquivos cartoriais, encontramos os livros de notas e registro 

civil. O mesmo autor (2008, p. 36) comenta que “os testamentos, preciosos registros das 

últimas vontades de um indivíduo, permitem que se penetre no mundo das crenças e das 

visões de mundo do homem do passado”, levando em consideração o contexto histórico 

de sua produção, período colonial ou imperial, podemos identificar a presença do 

sentimento religioso. 

No que se refere aos processos-crimes e cíveis, estas fontes apresentam-se como 

democráticas, pois possibilitam identificarmos vários grupos sociais: do escravizado ao 

senhor, e viabilizam a análise de vários assuntos, conforme nos orienta Bacellar (2008, 

p. 37): 

 

(...) são fontes preciosas para o entendimento das atividades mercantis, 

já que são recorrentes os autos de cobranças judiciais de dívidas e os 

papéis de contabilidade de negócios de grande e pequeno porte. A 

convocação de testemunhas, sobretudo nos casos dos crimes de morte, 

de agressões físicas e de devassas, permite recuperar as relações de 

vizinhança, as redes de sociabilidade das populações do passado. 
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Todavia, em relação à Arquivística, recentemente as autoras Natália Bolfarini 

Tognoli e Elane Rodrigues da Silva Ferreira publicaram um artigo na Revista Ágora 

(2017, p. 7-28), intitulado “Os arquivos eclesiásticos e a Arquivística brasileira: uma 

análise dos artigos publicados nos periódicos arquivísticos brasileiros”, analisando como 

a literatura científica da Arquivística brasileira aborda o tema dos arquivos eclesiásticos. 

Como resultado, “observou-se que a temática recebe pouca atenção da comunidade 

científica da Arquivística no país, o que demonstra que a discussão sobre os estudos no 

âmbito dos arquivos eclesiásticos caminha a passos curtos” (TOGNOLI, FERREIRA, 

2017, p. 8). 

 

Resultados e discussões 

 

Os projetos EAP 627 e EAP 853 foram realizados num âmbito de extensão 

universitária, a partir de uma parceria entre o Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-

Brasileiros e Indígenas (NEABI), da Universidade Federal da Paraíba, no Brasil; a 

Vanderbilt University, nos Estados Unidos; e a British Library, na Inglaterra. 

A extensão universitária busca colaborar com a formação acadêmica e cidadã 

dos discentes por meio de ações pautadas nas necessidades da comunidade. Neste caso, 

procura preservar e difundir documentos históricos, fortalecendo, assim, o ideal de uma 

Arquivística socialmente responsável. Para Silva (2002), a extensão busca 

problematizar o ensino, a pesquisa e interligar a universidade ao contexto regional e à 

realidade social, promovendo a troca de saberes com a atividade pedagógica, 

desenvolvendo uma metodologia de ação social na universidade. 

O conceito de extensão está ligado à função social da universidade, integrando o 

ensino e a pesquisa, permitindo o apoio à comunidade no enfrentamento dos problemas 

sociais. Vidigal (2008) corrobora com essa perspectiva, ao relacionar a extensão a um 

trabalho social e útil, com a intencionalidade de atuação frente aos desafios e 

contradições da realidade social, afirmando que “é na extensão universitária que a 

vocação pública das universidades se reforça e que se solidificam os laços com a 

sociedade e com os movimentos sociais que a compõem” (VIDIGAL, 2008, p. 14). 

Os projetos que aqui foram destacados estiveram sob a coordenação da profª. 

drª. Courtney Campbell, da University of Birmingham, Inglaterra; do prof. dr. Marshall 

Eakin, da Vanderbilt University, e da profª. drª. Solange Rocha, do Departamento de 
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História da Universidade Federal da Paraíba, sendo supervisionados tecnicamente pela 

profª. pos-doc. Maria da Vitória Barbosa Lima. Num total, 16 alunos participaram na 

condição de extensionistas, entre graduandos e mestrandos, das áreas de Arquivologia, 

História e Ciência da Computação, em nível de graduação, e História e Ciência da 

Informação, em nível de mestrado. 

O processo de digitalização se inicia com a procura e a seleção dos documentos 

nos acervos e a assinatura de acordos entre as instituições. Logo que a parceria é 

oficializada, acontecem as atividades nos arquivos, realizando a identificação, a 

higienização e o acondicionamento. Estes procedimentos também servem para verificar 

outros fatores, como a falta de algumas folhas, objetos estranhos e/ou documentos de 

origens diferentes que estejam misturados. 

Em seguida, se inicia o processo de digitalização (ver imagem 1), empregando o 

recurso da fotografia digital, que devido à fragilidade dos documentos, não é 

aconselhável a sua cópia por scanner. Desta maneira, são utilizadas câmeras acopladas a 

um tripé que cria estabilidade para a imagem, além de disparadores remotos que 

impedem que as imagens fiquem embaçadas e/ou ilegíveis, além de escala de cores, 

réguas, mesa com superfície escura para contrastar com o documento, computadores e 

HD’s externos para o armazenamento das imagens. 

Os formatos das imagens capturadas atendem tanto às orientações do Conarq, 

contidas na Resolução 31, como às regras da British Library, que recomendam a captura 

de uma matriz no formato RAW, com a dimensão de 4.000 x 3.000 pixels, com 

profundidade de 24 bits por canal RGB (red, green, blue), gerando um arquivo não 

comprimido de, em média, 12 megapixels. Juntamente com esse arquivo, a câmera gera 

um arquivo em JPEG, com resolução mínima de 180 dpi. O mesmo arquivo em RAW 

possibilita, ainda, a criação de arquivos de alta resolução para armazenamento no 

formato TIFF. 

 
Imagem 1 – Processo de digitalização no Tribunal de Justiça da Paraíba 



 

96 
 

 
Fonte: Tribunal de Justiça da Paraíba, 20178 

 
 

Após esta fase, é realizada a revisão das imagens e a confecção de tabelas 

descritivas contendo os seus respectivos metadados, que serão disponibilizados, junto 

com as imagens, nas plataformas digitais, resumindo cada item documental, 

sintetizando os elementos necessários para a descrição, tais como: identificar a tipologia 

documental, autoria, os cargos, títulos, a destinação, o assunto, as datas, dentre outras 

informações, que ajudam os pesquisadores, por exemplo, na seleção e delimitação de 

recorte temporal ou objeto de estudo. 

O primeiro projeto, EAP 627 – Digitising Endangered Seventeenth to Nineteenth 

Century Secular and Ecclesiastical Sources in São João do Carirí e João Pessoa, 

Paraíba, Brazil, foi realizado entre os anos de 2013 e 2015, e teve como meta criar um 

acervo digital contendo os mais antigos e ameaçados registros históricos do estado da 

Paraíba.9 

Foram utilizados três arquivos: 1) Instituto Histórico e Geográfico Paraibano; 2) 

Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte, em João Pessoa; e 3) Paróquia de Nossa 

Senhora dos Milagres, em São João do Cariri. Como resultado, foram digitalizados 262 

volumes de documentos manuscritos e impressos, totalizando 82.890 imagens. 
                                                      
8 Disponível em: <www.tjpb.jus.br/projeto-de-extensao-da-ufpb-produziu-acervo-digital-com-
documentos-historicos-do-judiciario>. 
9 Pode ser acessado nas plataformas da British Library e Vanderbilt University, nos seguintes endereços: 
<http://diglib.library.vanderbilt.edu/esss_627.pl> e <https://eap.bl.uk/project/EAP627>. 
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No Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte foram selecionados 128 volumes 

manuscritos, datados de 1704 a 1889, organizados cronologicamente em 11 séries: 

Registro de Sesmarias (1704-1824), Registro de Terras (1854-1865), Atos da 

Administração Central, Portugal e Brasil (1797-1856), Cartas Patentes (1776-1865), 

Atos do Governo da Paraíba (1823-1889), Prefeitura e Chefia de Polícia (1837-1871), 

Instrução Pública (1865-1889), Câmara Municipal e Assembleia Provincial (1830-

1853), Tesouro Provincial (1837-1875), Administração de Rendas (1841-1869) e 

Magistrados (1877-1886). 

No Instituto Histórico e Geográfico Paraibano foram selecionados 46 volumes 

de documentos manuscritos e impressos, compreendendo o período de 1660 a 1927, 

organizados em 12 séries: Escrituras (1660-1665), Ordens Régias (1709-1821), 

Correspondência de Governo (1757-1824), Livros de Notas (1799-1861), Justiça (1688-

1887), Emancipação de Escravos (1881-1884), Rendas e Transportes (1851-1918), 

Legislação Provincial e Constituição Estadual (1838-1892), Partido Político (1911-

1920), Atlas Geográfico (1868-1909), Missais (1856-1873) e Documentos Coloniais, 

Imperiais e Republicanos (1781-1927). 

Na Paróquia de Nossa Senhora dos Milagres, em São João do Cariri, a 

documentação foi organizada em sete séries, datada de 1752 a 1931, num total de 54 

volumes: Livro de Batismo, Casamento e Óbito (1752-1815), Batismos (1765-1928), 

Crisma (1778-1816), Casamento (1770-1927), Óbito (1786-1931), Finanças (1766-

1861) e Filiação (1915-1917). 

O acervo digital criado a partir desta documentação já foi utilizado para a 

construção de estudos, dos quais podemos citar, em nível de mestrado, a pesquisa 

intitulada “Parentesco e sociabilidades: experiências de vida dos escravizados no sertão 

paraibano (São João do Cariri), 1752-1816”, de Solange Mouzinho Alves, que mostrou 

a população escravizada no sertão de São João do Cariri, analisando a formação de 

parentescos e sociabilidades de mulheres, homens e crianças escravizados, em suas 

experiências familiares, por meio de investigações de rituais da Igreja Católica. Esta 

pesquisa foi fundamentada nas fontes documentais eclesiásticas. 

Podemos citar ainda a dissertação de mestrado “Tecendo redes, construindo 

laços de solidariedade: a construção de famílias negras e a prática do compadrio no 

Cariri paraibano (São João do Cariri, 1850-1872), de Eduardo Queiróz Cavalcante, que 

discutiu a formação de famílias negras, as relações de compadrio e a morte de 
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escravizados e libertos da Freguesia de Nossa Senhora dos Milagres, também em São 

João do Cariri. 

A dissertação intitulada “Diáspora africana na Paraíba do Norte: trabalho, tráfico 

e sociabilidades na primeira metade do século XIX”, de Matheus Silveira Guimarães, 

buscou compreender como os africanos foram introduzidos na Paraíba e como 

sobreviveram na região, a partir de diversas fontes como relatórios e correspondências 

de governadores e presidentes da província da Parahyba do Norte, inventários e 

testamentos, requerimentos de soltura, registros de batismo, cartas de alforria, dentre 

outras, abordando aspectos econômicos e sociais da região, indicando quais eram as 

principais rotas de importação e como se dava o cotidiano dos africanos. 

O segundo projeto foi intitulado EAP 853 – Creating a Digital Archive of 

Eighteenth and Nineteenth Century Criminal and Notarial Records in Mamanguape, 

São João do Cariri, and João Pessoa, Paraíba, Brazil, ocorreu de agosto de 2015 até 

agosto de 2017, e teve como objetivo digitalizar documentos notariais e criminais no 

estado da Paraíba, existentes no Fórum Cível Desembargador Mário Moacyr Porto, em 

João Pessoa; no Fórum Desembargador Miguel Levino Oliveira Ramos, em 

Mamanguape; e no Fórum Nivaldo Farias Brito, em São João do Cariri.10 

No Fórum Cível Desembargador Mário Moacyr Porto, em João Pessoa, foram 

selecionados 276 itens documentais, totalizando 18.386 imagens. São 31 itens 

documentais referentes à 1ª Vara Judicial, organizada nas séries: Inventários (1881-

1900), Juízo Comercial (1867-1893) e Ações Criminais (1888-1893). Já na 2ª Vara 

Judicial, foram selecionados 245 itens documentais organizados nas séries: Inventários 

(1881-1900), Juízo de Órfãos (1874-1900), Juízo Comercial (1881-1900) e Ação 

Criminal (1886). 

No Fórum Desembargador Miguel Levino Oliveira Ramos foram digitalizados 

771 itens, totalizando 56.722 imagens, tendo uma corte temporal de 1850-1918. Essa 

documentação foi organizada nas seguintes séries: Juízo Comercial (1866-1899), Juízo 

de Órfãos (1850-1898), Ações Criminais (1870-1908), Inventários (1857-1918) e Ações 

Cíveis (1863-1899). 

Em São João do Cariri, no Fórum Nivaldo Farias Brito, foram selecionados 896 

itens documentais, todos inventários, que datam de 1782 até 1900, totalizando 74.036 

                                                      
10 Pode ser acessado na plataforma da British Librarym: <https://eap.bl.uk/project/EAP853>, e na 
plataforma da Vanderbilt University, 
<https://www.vanderbilt.edu/esss/brazil/projects/projectparaiba2.php>. 
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imagens. Aqui, a digitalização ocorreu como em todos os outros acervos, de forma 

improvisada na sala de audiências, e ainda foi necessário que a equipe ficasse na cidade 

durante a semana inteira, visto que a ida e vinda diária para João Pessoa, onde os alunos 

residem e têm suas respectivas atividades acadêmicas, não são possíveis. 

Quanto aos inventários, podemos exemplificar com a digitalização da primeira 

página do inventário de José Rodrigues Lima (ver imagem 2), datado do ano de 1803, 

em São João do Cariri – PB, onde registrava-se o patrimônio do falecido e como este 

deveria ser repartido entre os seus herdeiros. 

 
Imagem 2 – Primeira página do inventário de José Rodrigues Lima, 1803 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Os projetos EAP 627 e EAP 853 mantêm uma política que promove a 

indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, destacando sua relevância acadêmica, 
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pois os mesmos estão em consonância com os projetos pedagógico dos cursos de 

História e Arquivologia, no que concerne à preparação de mão de obra técnica na 

organização de acervos documentais, locais onde se encontram a matéria-prima – a 

fonte primária – do historiador/a. 

 

Considerações finais 

 

Retomando reflexões feitas neste texto, é importante destacar que muitos dos 

acervos digitais reconhecidos mundialmente são financiados por entidades que têm em 

seu escopo a democratização da informação e a socialização de fontes documentais, 

mediante parcerias financeiras e técnicas, com vistas a garantir à sociedade o direito à 

memória e ampliar pesquisas sobre os diferentes momentos históricos. 

Os acervos digitais criados já contribuíram com o desenvolvimento de pesquisas 

abordando a formação de redes de solidariedades e experiências familiares entre 

escravizados, livres e libertos nos séculos XVIII e XIX na região de São João do Cariri, 

como também a temática da diáspora africana na Paraíba do Norte, destacando temas 

como tráfico, trabalho e sociabilidades no século XIX. Busca-se também a construção 

de material didático que pudesse ser usado em sala de aula, no nível fundamental e 

médio, enriquecendo o ensino da História, Geografia, Português, entre outras ciências, 

em especial na Paraíba. 

A extensão é compreendida como um fazer acadêmico mais criativo e que 

direciona para uma formação que se preocupa com os problemas contemporâneos, é 

aberta à produção de novos conhecimentos, novas práticas sociais e políticas, 

fortalecendo a teoria com as diversas realidades sociais, sendo possível ampliar 

currículos, estabelecer diálogos inter/trans disciplinares, institucionais e culturais, de 

estudantes e demais envolvidos. 

É importante destacar a negligência dos órgãos gestores com relação à 

organização e preservação dos acervos tidos como históricos no estado da Paraíba. A 

inexistência de uma política pública para os acervos que compõem toda infraestrutura 

administrativa do estado e dos 223 municípios tem causado preocupação na sociedade 

civil com a possível perda de documentos históricos referentes à Paraíba. 
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Resumo: O patrimônio paleontológico do Triássico sul brasileiro, representado por 

fósseis de vertebrados, invertebrados, plantas, icnofósseis e sítios fossilíferos, indica 

uma importante paleobiodiversidade, de relevância internacional, pela presença de 

diversos grupos de distribuição regional ou cosmopolita, que permitem reconhecer 

mudanças bióticas e paleoambientais de escala local, regional e global. No entanto, a 

preservação de sítios fossilíferos na região central do Estado do Rio Grande do Sul, sul 

do Brasil, relativos a rochas sedimentares fossilíferas do período Triássico, entre 250 e 

200 milhões de anos, está relacionada a ações de intervenção no solo e subsolo, tais 

como escavações, terraplanagens e remoções de solo, que podem acarretar em aspectos 

positivos (p. ex., o acesso ao subsolo) quanto negativos (p. ex., destruição de fósseis) no 

manejo de tal patrimônio. Além disso, o patrimônio paleontológico encontra-se 

altamente fragilizado, necessitando de ações concretas para sua preservação, tanto na 

forma de legislação quanto físicas, como a manutenção das áreas expostas, sem 

vegetação. 

 

Palavras-chave: Patrimônio material; patrimônio cultural; paleontologia. 

 

Abstract: The paleontological heritage of the South Brazilian Triassic is represented by 

vertebrates, invertebrates, plants, ichnofossils and fossil sites, and indicates a 

paleobiodiversity of international importance, due to the presence of many groups of 

regional and cosmopolite distribution, allowing recognizing biotic and 

paleonvironmental shifts of local, regional and global relevance. However, preservation 

of fossiliferous sites at the central region of Rio Grande do Sul State, Southern Brazil, 

related to Triassic fossiliferous sedimentary rocks, between 250 and 200 million years 

ago, is linked to subsoil intervention, such as excavations, drillings, soil removal that 

may lead to positive (e. g., subsoil access) or negative (e. g., fossil destruction) aspects. 

Nevertheless, the paleontological heritage is presently fragile, in need of concrete 
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actions towards its legal and physical preservation, such as the maintenance of exposed, 

non-vegetated areas. 

 

Keywords: Tangible heritage; cultural heritage; paleontology. 

 

Introdução 

 

 patrimônio paleontológico é constituído pelos vestígios diretos (fósseis) ou 

indiretos (icnofósseis) da vida pretérita, bem como pelos locais onde os 

mesmos são encontrados (sítios fossilíferos), conforme Carvalho & Da Rosa 

(2008), diferenciando-se do patrimônio geológico, que compreende todas as ocorrências 

naturais e elementos da geodiversidade, que possuam excepcional valor científico 

(PEREIRA et al., 2016). Os fósseis são considerados pela Constituição Brasileira como 

bens da União (art. 20), enquanto os sítios paleontológicos fazem parte do patrimônio 

cultural da nação (art. 216). 

Processos geológicos sedimentares são responsáveis pela preservação dos 

fósseis ao longo do tempo geológico, enquanto a exposição das rochas, seja por 

processos naturais, como a erosão, ou pela ação antrópica, como a escavação para 

construção de rodovias, habitações ou benfeitorias, leva à rápida exposição das rochas 

sedimentares com potencial fossilífero, e, por conseguinte, a sua coleta ou destruição 

por intemperismo. No entanto, o crescimento urbano pode ser considerado um fator de 

aceleração dos processos antrópicos, com inúmeras atividades de intervenção no 

subsolo (escavações, terraplanagens, remoções de solo, sondagens) que podem causar 

impacto sobre a própria existência do patrimônio paleontológico. Embora algumas 

ações antrópicas levem ao descobrimento de novos sítios fossilíferos, a maior parte 

dessas atividades gera impacto negativo sobre sua existência, demandando ações 

concretas para a preservação do patrimônio paleontológico brasileiro. 

 Neste trabalho são apresentados relatos de casos positivos e negativos de 

preservação de sítios fossilíferos na região central do estado do Rio Grande do Sul, 

relativos a rochas sedimentares fossilíferas do período Triássico, entre 250 e 200 

milhões de anos, bem como o estado atual de sua preservação, relacionada ou não a 

ações de intervenção. 
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Patrimônio paleontológico da região central do Rio Grande do Sul 

 

 O patrimônio paleontológico do Triássico sul brasileiro é constituído por 

vertebrados, plantas, invertebrados, icnofósseis e seus respectivos sítios fossilíferos 

(BELTRÃO, 1965; BORTOLUZZI, 1974; CARVALHO, DA ROSA, 2008; DA ROSA, 

2004, 2011, 2015). Os fósseis são encontrados em rochas sedimentares das formações 

Santa Maria e Caturrita (ANDREIS et al., 1980), atualmente agrupadas na 

Supersequência Santa Maria (ZERFASS et al., 2003), dividida em quatro sequências 

(Pinheiros-Chiniquá, Santa Cruz, Candelária e Mata; cf. HORN et al., 2014), contendo 

quatro zonas de associação (ZA) de fósseis de vertebrados (ZA Dinodontosaurus, ZA 

Santacruzodon, ZA Hyperodapedon e ZA Riograndia; cf. SOARES et al., 2011) e a ZA 

Rhexoxylon, com lenhos silicificados de coníferas e gingkófitas de idade incerta. 

Os vertebrados fósseis são os mais comuns na região, e remontam a animais de 

diversos grupos, indicando uma rica paleobiodiversidade (SCHULTZ, LANGER, 

2007). Foram registrados peixes (LIMA et al., 1984), anfíbios (DIAS DA SILVA et al., 

2011), pararépteis procolofonóides (CISNEROS et al., 2006; CISNEROS, SCHULTZ, 

2003) e répteis diápsidos e sinápsidos. Dentre os diápsidos, contabilizam-se arcossauros 

basais (Erpetosuchia, Pseudosuchia, “Rauisuchia”) e derivados (Aetosauria, 

Rhynchosauria, Dinosauria, Sphenodontia, Squamata), enquanto os sinápsidos são 

constituídos por dicinodontes e cinodontes. 

As plantas são abundantes, mas encontradas de forma localizada, em pouco mais 

de vinte sítios fossilíferos. Em dois afloramentos na cidade de Santa Maria foram 

registradas impressões vegetais da Flora Dicroidium, constituída por esfenófitas, 

pteridófilas, pteridospermófitas, gingkófitas, coniferófitas, Benettitales, Cycadales 

(GUERRA-SOMMER, CAZZULO-KLEPZIG, 2000), e em um afloramento em Faxinal 

do Soturno ocorrem estruturas florescentes de Williamnsonia (BARBONI, DUTRA, 

2013). Em 17 afloramentos entre Mata e Santa Maria foram registrados lenhos 

silicificados de coníferas (SANTOS, MOREIRA, 1987; BOLZON, 1995), porém este 

número deve ser revisto, por semelhantes achados em Faxinal do Soturno (ZERFASS, 

2007) e Candelária (Carlos Rodrigues, com. pessoal). 

Os invertebrados têm menor distribuição, com achados de insetos e 

conchostráceos. Existem duas impressões de asas de insetos descritas (PINTO, 1956; 

BELTRÃO, 1965) e algumas em estudos (CENCI, 2013; CENCI, ADAMI-

RODRIGUES, 2017), bem como diversos tipos de conchostráceos (GALLEGO, 1996; 
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JENISCH et al., 2017). Recentemente alguns conchostráceos foram descritos para a 

porção superior do afloramento Linha São Luiz, em Faxinal do Soturno, com uma 

afinidade jurássica e potencialidade para rediscussão das idades ali presentes (ROHN et 

al., 2014). 

Os icnofósseis são conhecidos por registros de coprólitos (SOUTO, 2001; 

FRANCISCHINI et al., 2017), pegadas de vertebrados (COSTA DA SILVA et al., 

2008a, b, c, 2012), bioturbações de invertebrados (NETTO, 2007) e pedotúbulos (DA 

ROSA et al., 2004a; DA ROSA, 2015). São descritos inclusive parasitas fósseis, 

encontrados em coprólitos, na forma de ascarídeos (SILVA et al., 2014) e oxiurídeos 

(HUGOT et al., 2014). 

Existem diversos sítios fossilíferos amplamente conhecidos pela comunidade 

paleontológica, embora poucos tenham sido publicados de forma separada. Este 

fenômeno é relativamente recente, onde novos sítios fossilíferos são apresentados com 

sua descrição geológica e posicionamento estratigráfico da respectiva biota fóssil. 

Assim, foi feito um levantamento sobre a existência e preservação dos sítios fossilíferos 

de Santa Maria (DA ROSA, 2004), que resultou no Mapa Temático nº 18 do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Santa Maria, com indicação dos 

sítios existentes e destruídos, bem como a sinalização de uma faixa de proteção ao redor 

dos mesmos, recomendando a necessidade de proteção e estudos prévios, no caso de 

obras no local. O sítio Passo das Tropas foi descrito com maior detalhe, devido ao seu 

registro fóssil, sendo sugerida sua proteção (DA ROSA et al., 2009). 

Em outros municípios foram indicados sítios de forma isolada, como o sítio 

Polêsine (hoje sítio Predebon; AZEVEDO et al., 1999; COSTA DA SILVA et al., 

2011), Sítio Alto-Guarda-Mor (DA ROSA et al., 2006), Bortolin (DA ROSA et al., 

2008); Wachholz (MULLER et al., 2015), Cortado (DA ROSA et al., 2004b); Linha 

Várzea (DA ROSA et al., 2005a), Picada do Gama (DA ROSA et al., 2005b), além 

daqueles sítios já publicados pela Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e 

Paleobiológicos (SIGEP, Tab. 1). Alguns dos sítios discutidos no texto são apresentados 

na figura 1. 
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Tabela 1 – Sítios paleontológicos do Triássico da região central do estado do Rio Grande do 
Sul, publicados no sítio eletrônico da SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e 
Paleobiológicos) 

Sítio Município Fósseis Referência 
Predebon 
(SIGEP 045) 

São João do 
Polêsine 

Pegadas de lacertiformes, 
teromorfóides e dinossauros 

COSTA DA SILVA et 
al. (2008a,b,c, 2011) 

Arenito Mata 
(SIGEP 009) 

Mata e São Pedro 
do Sul 

Lenhos silicificados de coníferas GUERRA-SOMMER e 
SCHERER (2002) 

Membro 
Alemoa (SIGEP 
022) 

São Pedro do Sul 
e Santa Maria 

Tetrápodes triássicos BARBERENA et al. 
(2002) 

Passo das 
Tropas (SIGEP 
084) 

Santa Maria Impressões vegetais da Flora 
Dicroidium, insetos, conchostráceos, 
escamas de peixes 

DA ROSA et al. (2009) 

Fonte: http://sigep.cprm.gov.br/sitios.htm. 

 



 

Figura 1 – Contexto geológico e localização dos principais sítios fossilíferos do Triássico do sul 
do Brasil. (A) América do Sul e localização da Bacia do Paraná; (B) Mapa simplificado das 
unidades geológicas no centro do estado do Rio Grande do Sul (modificado de DA ROSA, 
2015); (C) Localização de sítios fossilíferos citados no texto. 
 

 A importância do patrimônio paleontológico sul brasileiro não se limita àquela 

região, mas a uma importância global, visto que muitos dos fósseis ali encontrados 

representam elementos-chave para o entendimento das mudanças geológicas e da 

evolução da vida em nosso planeta. Como exemplo, pode-se citar a presença dos mais 
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antigos dinossauros, que juntamente com fósseis argentinos colocam esta região como 

centro de origem e irradiação deste grupo. Da mesma forma, cinodontes derivados da 

Família Brasilodontidae, encontrados na Quarta Colônia, são atualmente considerados 

como o grupo irmão dos mamíferos, marcando o surgimento da linhagem mamaliana e, 

em suma, da própria existência humana. 

 

Estado atual de preservação 

 

É aqui apresentado o estado atual de preservação de alguns sítios fossilíferos 

importantes da região central do estado do Rio Grande do Sul, a fim de embasar a 

discussão sobre a relação com o crescimento urbano. 

Em Mata, é possível observar lenhos silicificados nas Praças e no Jardim 

Paleobotânico de Mata, que recebem significante visitação (CARVALHO, DA ROSA, 

2008). Estes locais encontram-se relativamente bem preservados, embora sem maiores 

recursos educativos e/ou turísticos. 

Em São Pedro do Sul, o sítio Piscina, às margens da rodovia BR 287, tem uma 

sinalização precária, apesar de seu enorme potencial educativo, com relação aos lenhos 

silicificados preservados em arenitos da Formação Caturrita. Já o sítio Água Boa foi 

recentemente reestudado, a partir do alargamento da rodovia que dá acesso à cidade de 

Dilermando de Aguiar, permitindo o reconhecimento de fácies de canais fluviais e de 

planície de inundação na Formação Caturrita (BARDOLA et al., 2009a, b), bem como 

na construção de um monumento com lenhos daí procedentes. Por outro lado, o 

afloramento Inhamandá, na saída nordeste da cidade, de onde foram recuperados restos 

de um aetossauro (ZACARIAS, 1982), encontra-se parcialmente destruído. 

 Em Santa Maria, alguns sítios foram totalmente destruídos (Matadouro, Lar das 

Vovozinhas, Jazigos 1 a 4), enquanto outros parcialmente ainda resistem (Passo das 

Tropas, Vila dos Sargentos, Cidade dos Meninos). Em outros, o crescimento da 

vegetação ou da violência urbana não permitem mais o acesso (Vila Caturrita e Vila 

Kennedy). Atualmente, obras de duplicação de rodovias (RS509 – “Faixa Velha” e 

BR158 e BR287 – “Travessia Urbana”) tiveram acompanhamento de escavações e 

outras obras de intervenção no subsolo, por parte de paleontólogos contratados para tal 

fim. Por outro lado, houve uma obra importante para a preservação do Sítio Cerro da 

Alemoa, com o tombamento de 20 hectares, para a criação do Parque Paleontológico da 

Alemoa. 
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 Na Quarta Colônia, muitos sítios foram descobertos em obras de escavação para 

barramento e concentração de água (“açudes”), o que demonstra uma fragilidade, com 

relação ao risco de destruição dos fósseis, tanto de vertebrados quanto de invertebrados, 

pela erosão da própria água e necessidade intermitente de manutenção com novas 

escavações. Da mesma forma, diversos sítios, posicionados em propriedades 

particulares (Predebon, Buriol, Pivetta, Linha São Luiz, Janner, Wachholz, Aserma, Ki-

Delicia, Niemaier), carecem de uma infraestrutura de proteção, basicamente dependente 

da boa vontade dos proprietários, que têm evitado qualquer intervenção sem a presença 

de paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria. A mesma situação ocorre em 

Paraíso do Sul (sítio Linha Várzea) e Novo Cabrais (sítio Cortado), onde os 

afloramentos situam-se em áreas particulares, com utilização para abastecimento de 

água ou de terra. Nestes casos, a declaração dos mesmos como Monumentos Naturais, 

por ação das câmaras de vereadores dos municípios, pode diminuir o impacto negativo 

sobre os proprietários, que teriam isenção fiscal parcial sobre sua propriedade, por 

exemplo. 

 

Tabela 2 – Aspectos positivos e negativos na preservação do patrimônio paleontológico do 
Triássico sul brasileiro 

Ações \ Aspectos Positivos Negativos 
Abertura de estradas 
(rodovias e ferrovias) 

Exposição do subsolo, com 
potenciais achados fósseis 

Perda do acesso, por colocação de 
leivas de grama ou crescimento natural 
da vegetação 

Formação de açudes Exposição do subsolo, com 
potenciais achados fósseis 

Coletas de fósseis dependentes do 
regime hídrico 

Construção de imóveis Exposição do subsolo, com 
potenciais achados fósseis 

Perda do acesso, por soterramento 

Criação de parques ou 
monumentos 
paleontológicos 

Preservação das áreas de 
escavação, potencialidade 
turística 

Má vontade dos proprietários, por perda 
do direito ao uso pleno do solo 

 

Discussão 

 

As leis orgânicas dos municípios de Mata e São Pedro do Sul reconhecem os 

fósseis como bens de importância científica e a necessidade de sua preservação. Por sua 

vez, a lei orgânica de Santa Maria não possuía nenhum item relacionado à paleontologia 

até 2002, e após uma alteração realizada em 2 de janeiro de 2002, o artigo 212 passa a 

definir “os depósitos e sítios fossilíferos, paleozológicos e paleobotânicos (...) 

considerados patrimônio natural, histórico e cultural do município, podendo ser 

declarados por lei como monumento natural”. Já o Plano Diretor de Desenvolvimento 
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Urbano e Ambiental de Santa Maria, criado pela lei complementar 034/2005, 

claramente define a importância do patrimônio paleontológico e da necessidade de sua 

preservação, tanto no uso do solo quanto no aspecto científico, cultural e de 

desenvolvimento socioeconômico, através do turismo científico. Neste sentido, devem 

ser citadas três ações importantes para a preservação do patrimônio paleontológico de 

Santa Maria: 

- Decreto de Tombamento do Parque Paleontológico da Alemoa, que define uma área de 

20 hectares, contendo dois importantes sítios fossilíferos (“Sanga Grande da Alemoa” e 

“Cerro da Alemoa)”, para futura criação de uma área de pesquisa associada com 

educação patrimonial e visitação turística; 

- Decreto de Criação do Largo Padre Daniel Cargnin, no final da Avenida Fernando 

Ferrari, onde foram encontrados os resquícios fósseis do cinodonte Therioherpeton 

cargnini; 

- Decreto de Isenção Fiscal para Desconto no IPTU em propriedades com sítios 

fossilíferos, para compensação aos proprietários que permitem o acesso aos 

pesquisadores, ao mesmo tempo em que cooperam com a preservação dos sítios 

fossilíferos, como citado anteriormente. 

No entanto, estas ações parecem não ter ecoado junto à comunidade, visto que os 

trabalhos de acompanhamento de escavações em obras de duplicação de rodovias em 

Santa Maria foram considerados como um “empecilho ao progresso”, muitas vezes 

disseminados em notícias, colunas e charges em jornais locais. Esta visão foi combatida 

em parte pelo autor, nos mesmos locais. 

 

Conclusões 

 

O patrimônio paleontológico do Triássico sul brasileiro representa importante 

paleobiodiversidade, com fósseis de importância internacional, porém altamente 

fragilizado quanto à sua preservação. Embora as obras de intervenção no subsolo, tais 

como escavações, terraplanagens, remoções de solo, entre outras, têm permitido o 

achado de novos sítios fossilíferos, as mesmas atividades, em sua continuidade sem o 

devido acompanhamento, têm levado à destruição parcial ou total de alguns sítios 

fossilíferos, impedindo novos achados de fósseis. Esta situação varia nos distintos 

municípios da região central do estado do Rio Grande do Sul, mas, via de regra, 
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apresentam situação preocupante, com relação ao crescimento urbano, desordenado ou 

não. 
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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 
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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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Resumo: Este artigo, escrito sob a forma de ensaio, parte do cotidiano vivido para 

expressar algumas possibilidades com relação ao patrimônio cultural. As experiências 

se passam no sudoeste paulista, em Itapetininga, uma cidade com mais de dois 

centenários de existência, porém com poucas construções capazes de narrar sua história. 

Há um número expressivo de casarões e casarios do início do século XX, contudo, essas 

marcas do passado parecem não ter lugar no presente, pois as antigas construções estão 

cedendo seu espaço à verticalização e outras funcionalidades, como as de 

estacionamento de veículos particulares. Neste ensaio, são apresentadas as ideias 

elementares de preservação, cotejadas com a teoria sobre histórias de vida de Eclea Bosi 

e de lugares de memória de Pierre Nora. Para ilustrar as ideias, uma amostragem de 

construções itapetininganas é incluída no artigo. Ao final, acredita-se que ainda falta 

sensibilização popular, pois, sem ela, o que resta é lamentar sobre os restos do passado. 

 

Palavras-chave: História; lugar de memória; patrimônio. 

 

Preservation, moaning and destruction of cultural heritage: the case of 

Itapetininga/SP 

 

Abstract: This paper, written as an essay, parts from the daily life to express some 

possibilities with regard to cultural heritage. The experiments take place in the 

southwest of São Paulo, in Itapetininga, a city with over two centenarians of existence, 

but with few buildings capable of telling its history. There is an expressive number of 

mansions and houses of the early twentieth century, however, these marks of the past 

seem to have no place in the present, as the old constructions are giving up their space 

to verticalization and other functionalities, such as the parking of private vehicles. In 

Ivan Fortunato 
Doutor em Desenvolvimento 
Humano e Tecnologias e em 
Geografia pela Universidade 

Estadual Paulista. Professor do 
Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São 
Paulo, campus de Itapetininga, e 
do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Humanas e Sociais 

da Universidade Federal do ABC. 

 

Preservação, lamentação e destruição do 
patrimônio cultural: o caso de 
Itapetininga/SP1 

 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 

136 
this essay, the elementary ideas of preservation are presented, compared with Eclea 

Bosi’s life stories theory and Pierre Nora’s theory of places of memory. To illustrate the 

ideas, a sampling of Itapetiningan constructions is included in the paper. At the end, it is 

believed that there is still a lack of popular awareness, because without it, what remains 

is to mourn over the remnants of the past. 

 

Keywords: History; place of memory; heritage. 

 

s cidades brasileiras, de uma forma geral, e não apenas Itapetininga, estão cada vez 

mais feias e desumanas. As velhas casas, mesmo pequenas e simples, mas com estilo 

agradável, estão desaparecendo para dar lugar a verdadeiros “caixotões”, copiados 

não sei de onde, em nome da “modernidade”. Parece até que essas cidades estão “esquecendo” 

que nelas abrigam seres humanos com sentimentos. Itapetininga já perdeu uma parcela 

significativa de seu patrimônio arquitetônico. É preciso salvar o pouco que resta (CARDOSO, 

2017, p. 7). 

Estamos em Itapetininga, cidade localizada no sudoeste paulista, distante 160 

quilômetros da capital estadual. Começamos este ensaio com a constatação recente de 

que a cidade já perdeu boa parte de seu patrimônio arquitetônico. Trata-se de um 

excerto de uma matéria do jornal local, publicada em um momento em que a cidade 

finalmente se dá conta de que seu Centro Histórico já estava sendo repaginado há alguns 

anos: antigas casas coloniais, casarões e casarios, alguns inclusive quase centenários, 

dão lugar a construções comerciais, estacionamentos e projetos de arranha-céus. 

O apelo trazido pelo colunista é uma tentativa de sensibilização da população 

para a defesa de seu próprio patrimônio. A investida é salutar, pois o patrimônio 

construído tem a função de preservar a memória coletiva, mas esta só interessa a quem 

dela participa. Isso significa que ressaltar a devida importância de uma construção é 

papel de quem dela depende para manter viva sua própria história. Ou seja, a 

salvaguarda de um patrimônio construído pode – e deve – ir além de seu valor agregado, 

do tipo “foi construído por renomado arquiteto”, “aqui viveu importante político”, “o 

imperador hospedou-se em um desses quartos”, e assim por diante. Isso porque a casa 

de alguém pode se tornar material que preserva a memória da cidade, de uma forma 

muito mais importante que o imponente prédio que foi mandado construir por algum 

magnata. Isso fica evidente nas palavras escritas por Eclea Bosi (2003), ao declarar que: 

 

A
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As histórias de vida muitas vezes decorrem em sobrados da pequena 

classe média, que não merecem tombamento, porque lá não morou 

barão algum, mas foram adquiridos com prestações custosas, 

privações sem fim, que resultaram nessas casas adoráveis que 

conhecemos: a máquina de costura a um canto da sala, a TV redimida 

por uma toalha de crochê, os gerânios... Salas onde a gente ficaria um 

século escutando, onde as meias-paredes filtram conversas, exercícios 

de piano, a água correndo, a canção dominical (BOSI, 2003, p. 204). 

 

Ao escrever sobre os sobrados que contam histórias de vida, Bosi (2003) estava 

recuperando memórias da cidade de São Paulo. Mesmo assim, suas frases ecoam na 

percepção do texto jornalístico de que as velhas casas de Itapetininga estão dando 

espaço para “caixotões”, iguais aos de muitas e muitas cidades, despersonalizando-as. 

Bosi (2003) já havia chamado a atenção para o fato de que a dialética da modernidade 

causa tensões cotidianas entre a resistência e a transformação. Contudo, é preciso 

entender que resistir, nesses casos, não significa ser contrário ao desenvolvimento ou às 

mudanças decorrentes da dinâmica da própria vida, mas de batalhar pela preservação 

daquilo que conserva a memória e narra a história coletiva local. Inclusive, sem 

memória e sem história, não há evidências de transformação. Eclea Bosi (2003) 

conseguiu captar a emoção sentida em casos de mudança radical na paisagem urbana, 

dessas em que as casas deram lugar a caixotes: 

 

Quando a fisionomia do bairro adquire, graças ao trabalho ingente dos 

moradores, um contorno humano, ele se valoriza. Vêm as imobiliárias 

e compram uma casa, depois outra, o quarteirão. Os vizinhos se 

reúnem, querem resistir: os edifícios altos esmagam sua moradia, 

roubam-lhes o sol, a luz, o horizonte (BOSI, 2003, p. 206). 

 

Embora fundamental para a geração de renda e emprego, a especulação 

imobiliária já é conhecida pelos seus danos à paisagem (FORTUNATO, 2012). Em vez 

de se criar novos lugares, harmonizar ou conviver com a configuração atual, põe-se tudo 

abaixo, criando nova cidade. Isso acontece particularmente e amiúde em centros 

históricos, locais onde o valor de mercado do metro quadrado de um terreno e, 

consequentemente, da área construída, são consideravelmente altos, justificando 

investimento imobiliário. Itapetininga decretou seu boom imobiliário no ano de 2017 
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(G1 ITAPETININGA E REGIÃO, 2017), embora as ações contra seu patrimônio já 

tivessem acontecendo há alguns anos, com mudanças mais sutis do que a verticalização 

da paisagem. 

A destruição de diversas construções antigas na região central itapetiningana 

gerou lamentação, escandalizou e repercutiu negativamente em veículos de 

comunicação da cidade e até mesmo fora, como a publicação no blog São Paulo Antiga 

(NASCIMENTO, 2010). A esse respeito, vimos que a desconfiguração de um ponto 

comercial gerou revolta de intelectuais, sem que esses apresentassem qualquer 

justificativa para tal revolta, exceto, talvez, pelo saudosismo (JORNAL ROL, 2017). 

Além disso, não oferecem meios para que eventos semelhantes não aconteçam no 

futuro. Vimos, também, a preocupação com a ausência de políticas públicas adequadas 

à defesa do patrimônio, de forma muito bem argumentada, esclarecendo que a 

preservação precisa de apoio técnico e financeiro, pois sem esses, só resta mesmo 

lamentar (MORAES, 2013). Ainda, vimos que a comoção pela destruição de histórico 

casarão, localizado ao lado do Largo da Matriz, despertou a necessidade de se atentar 

para a complexidade que envolve a questão da preservação, que passa pela identificação 

do interesse histórico, da complicada situação quando se envolve propriedade privada e 

os desafios técnicos da própria preservação (PAIÃO, 2010). Entretanto, no mesmo 

Largo, houve a demolição de diversas casas antigas e salões comerciais, sem qualquer 

alarde, sob o pretexto de que demolir é menos custoso que revitalizar. 

Eis então algumas perguntas: cabe a quem a preservação do patrimônio 

construído? Como se faz? Com quais meios e recursos? Respostas a essas perguntas 

caem em um complexo emaranhado jurídico, perpassado pela mais antiga legislação a 

esse respeito, que data de novembro de 1937, ainda em vigor: trata-se do decreto-lei nº 

25, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional (BRASIL, 

1937). A coisa se complexifica ainda mais com a promulgação da mais recente 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), a qual traz expresso no art. 216 a definição e as 

formas de preservação do patrimônio cultural. Profunda discussão sobre os meandros 

jurídicos da proteção legal ao patrimônio, à luz do decreto de 1937 e da constituição de 

1988, foi feita por Barros (2008). Para a autora, a legislação em vigor ainda é 

insuficiente para preservação do patrimônio construído, sendo necessária a inclusão do 

patrimônio nas questões de desenvolvimento e progresso (dando novas funcionalidades 

às construções, por exemplo), além da participação da sociedade civil naquilo que lhe é 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 

139 
(ou deveria ser) de interesse: a preservação da sua história e de sua memória e, 

consequentemente, de sua própria identidade. 

De acordo com Eclea Bosi (2003), dificilmente a especulação imobiliária e a 

transformação do espaço urbano respeitam a memória e a história. O que importa, 

sempre, é o valor do terreno e o consequente valor multiplicado que se consegue pela 

venda do metro quadrado construído. E isso nunca respeita o valor simbólico. Segundo 

a autora, essa questão de demolir o que é velho para dar lugar ao que é novo constitui 

num sério e urgente problema político, pois envolve interesses diversos: o da 

manutenção da memória ou o do lucro capital. Quem tem o poder de transformar um 

lugar, afirma a autora, deveria sempre escutar os moradores e respeitar sua memória. 

Isso também é uma questão complexa, pois, na maior parte das vezes, o “novo” 

configura-se como progresso frente à “feiura” do velho, desqualificando a importância 

da preservação e da memória como elementos fundamentais para o próprio sentido de 

continuidade e progresso. 

Contudo, como já delineado neste artigo, a memória importa somente a quem 

está diretamente conectado com a história do lugar. Não se pode, obviamente, esperar 

isso de quem adquire um imóvel em determinada cidade. Da mesma forma, quem o 

vende pode não ter relação emocional, afetiva ou simbólica com a construção vendida. 

O valor arrecadado com a venda, portanto, é o único elemento que pode garantir a 

continuidade do elemento construído, ou sua deformação. Nesse sentido, fator 

fundamental para a preservação do patrimônio construído é a compreensão de que tal 

edificação importa para a memória coletiva (cf. HALBWACHS, 1990). Quando isso 

não acontece, mas a preservação é feita, amplia-se a chances de se criar o que Pierre 

Nora (1993) nomeou como locais de nostalgia. Segundo o autor, são construções que 

não evocam a memória, nem a história, somente o saudosismo de uma época que não 

volta mais. Exemplos desses locais são edifícios que foram protegidos pelas elites 

intelectuais e/ou pela alta sociedade, principalmente por conta de seu apelo estético. 

Nesses casos, servem de adornos à paisagem, se inscrevem na categoria de patrimônio, 

mas sua salvaguarda não diz respeito à memória, à história, nem a identidade. 

Itapetininga ainda não pode se dar ao luxo de ufanar nem mesmo a existência 

de locais de nostalgia. Como vimos, os intelectuais apenas lamentam a desconfiguração 

de fachadas e condenam a destruição de antigos palacetes que abrem espaço para 

estacionamentos particulares ou arranha-céus. Na cidade, somente o Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São 
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Paulo, o CONDEPHAAT, atestou a existência de patrimônios construídos de interesse 

coletivo na cidade de Itapetininga, tendo realizado o tombamento de três edificações. 

O primeiro foi o da sede da Fazenda Tenente Carrito, no ano de 1982, sendo 

atualizado em 2016 apenas para seu recinto, pois a sede da Fazenda não existe mais, não 

resistindo às intempéries, mesmo registrada no Livro do Tombo Histórico sob inscrição 

nº 267, de 1987. O segundo ato de tombamento do CONDEPHAAT, registrado no 

Livro do Tombo sob a inscrição nº 337, de 2003, foi sobre as escolas estaduais Peixoto 

Gomide, Coronel Fernando Prestes e Adherbal de Paula Ferreira, mais conhecidas como 

“as três escolas”. Conjunto arquitetônico criado por Ramos de Azevedo, a edificação 

central é centenária e reconhecida como a primeira escola normal do interior paulista, o 

que ratifica sua importância histórica e cultural não apenas para a cidade, mas para todo 

estado paulista (cf. FORTUNATO, 2017). O terceiro, e ainda não inscrito no Livro do 

Tombo Histórico no momento de escrita deste artigo, diz respeito ao edifício da atual 

Secretaria da Cultura, no “largo dos amores”. O tombamento foi aprovado por maioria 

de votos na sessão do CONDEPHAAT de fevereiro de 2018, cuja notificação foi 

publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 10 de março. O edifício foi 

tombado sob o nome de suas antigas funcionalidades: “Casa de Câmara e Cadeia e 

Prefeitura de Itapetininga”. Trata-se de uma ação de salvaguarda de edifícios que 

materializam a segurança pública e justiça no Estado, incluindo construções de 

Araraquara, Mogi-Mirim e São Pedro. 

Nessa conjuntura atual, definida na epígrafe deste ensaio como “o momento de 

salvar o pouco lhe resta”, devemos nos fazer as seguintes perguntas: o que precisa ser 

salvo? Por quê? Para quem? Essas perguntas direcionam para um necessário 

mapeamento do patrimônio arquitetônico de Itapetininga capaz de despertar na 

população sentidos de pertença, provocados pela recuperação de sua memória. Somente 

quando se tiver identificados os lugares aos quais Nora (1993) sabiamente declarou 

como sendo “de memória” é que o trabalho de salvaguarda efetivamente pode começar. 

Existem diversos palacetes, casarões e casarios na cidade, além de prédios públicos e de 

utilidade pública. Alguns são bastante reconhecidos da população, como o edifício da 

delegacia na Av. Francisco Valio, edifício do início do século passado, projetado por 

Ramos de Azevedo (figura 1), ou o Fórum que fica na Praça Peixoto Gomide, 

conhecido pela população como fórum “velho” (figura 2). 
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Figura 1 – Edifício projetado por Ramos de Azevedo 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 
Figura 2 – Fórum “velho” 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 

Deve-se incluir neste rol de prédios públicos a antiga estação da FEPASA 

(figura 3), o palacete onde está a Secretaria de Estado da Saúde (figura 4) e o edifício do 

D.E.R (figura 5). 

 

Figura 3 – Prédio da antiga FEPASA 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 
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Figura 4 – Palacete da Secretaria de Estado da Saúde 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 

Figura 5 – Edifício D.E.R. 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 

Há, ainda, o casario no final da Rua Monsenhor Soares (figura 6), um casarão 

abandonado na mesma rua (figura 7), além de um casarão muito bem cuidado, onde essa 

rua encontra a Rua General Carneiro (figura 8). 

 

Figura 6 – Casario na Rua Monsenhor Soares 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 
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Figura 7 – Casarão abandonado Rua Monsenhor Soares 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 

Figura 8 – Casarão na Rua General Carneiro 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 

Concluindo essa amostragem, pode-se incluir o casarão que fica na Rua 

Quintino Bocaiúva, conhecido como Solar dos Rezende (figura 9), em completo estado 

de abandono, além de uma casa em aparente desamparo, que fica na esquina das ruas 

Lopes de Oliveira com a Aristides Lobo, supostamente construída em taipa de pilão 

(figura 10). 

 

Figura 9 – Solar dos Rezende 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 
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Figura 10 – Casa supostamente de taipa de pilão 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 

As dez construções ora indicadas como possível patrimônio a ser preservado 

estão no Centro Histórico de Itapetininga, quase todas na área retangular, onde se deu 

início à sua urbanização (NOGUEIRA, 1962). O croqui da figura 11 indica onde estão 

cada um dos elementos apontados como potenciais representantes do patrimônio 

arquitetônico que a cidade pode ter interesse em resguardar. 
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Figura 11 – Localização do patrimônio histórico tombado e potencial 

 

 

Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018, croqui sem escala adaptado da base 

cartográfica google.maps. 

 

Seriam esses lugares destacados no Centro Histórico itapetiningano 

representantes do conceito de “lugares de memória” cunhado por Nora (1993)? Poderia 

seu patrimônio construído narrar a história da cidade e manter vivas lembranças de 

acontecimentos que marcaram o compasso do desenvolvimento da cidade? Valeria a 

pena a salvaguarda de cada um desses edifícios como elementos capazes de preservar a 

identidade local? 

Se as respostas para tais questionamentos são “sim” ou “não”, apenas 

coletivamente elas podem ser respondidas. Em diversas cidades, existe um conselho 

municipal, composto por representantes da sociedade civil, do poder público e 

instituições diversas, capaz de discutir e deliberar a respeito de medidas protetivas de 
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seu patrimônio. Em Itapetininga, a lei municipal nº 5.602, de agosto de 2012, criou o 

“Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, 

Turístico, Literário e Paisagístico”, órgão consultivo e de assessoramento. Isso quer 

dizer que este conselho apenas informa, quando (e se) consultado, a respeito dos valores 

históricos e simbólicos de determinada construção que ser quer demolir ou repaginar. 

As declarações feitas nos meios de comunicação, por outro lado, revelam que tem 

havido intensa perda do patrimônio construído da cidade. Nesse sentido, não resta 

alternativa senão a mobilização popular, particular e especialmente de instituições 

representativas da sociedade civil, estabelecidas para defesa da cultura da cidade. Isso 

quer dizer que se a população estiver sensível ao patrimônio que conta sua história e lhe 

confere sentido de existência, provavelmente a destruição do patrimônio não seja apenas 

causa para lamentação. 

Nesse sentido, pode-se dizer que não há culpados pela destruição do 

patrimônio arquitetônico, nem pela falta de resguardo da mínima parcela que se diz 

restar, senão o próprio sentido de coletividade. A manutenção de determinada parcela da 

história somente diz respeito a quem dela vive e participa. Testemunhar e apenas 

lamentar o fim trágico de lugares de memória não garante proteção. É preciso, portanto, 

unir-se, criar um laço comunitário em prol da memória para, na sequência, poder cobrar 

com propriedade das autoridades competentes que mecanismos de efetiva proteção 

sejam acionados. Lembrando, obviamente, que não se trata da manutenção de um tempo 

pretérito, que impede o progresso, mas, antes, da proteção da história, para que 

justamente o próprio progresso seja compreendido. 
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Resumo: As práticas ancestrais de cura através das rezadeiras e rezadores identificados 

na Vila Mororó como Patrimônio Imaterial são passíveis da aplicação dos parâmetros 

epistemológicos da ASI. Reflexões frutos da segunda fase da pesquisa a partir da 

observação participativa e da aplicação dos parâmetros supra citados. Uma abordagem 

multidisciplinar, desenvolvendo diálogos com sujeitos distintos, descobrindo 

vinculações no âmbito do patrimônio estudado. A maioria dos mestres é descendente 

dos Kariris, marcados pelos preconceitos imantados ao inconsciente coletivo, e ainda 

contam com a indiferença dos poderes públicos. Por meio dos parâmetros 

epistemológicos da ASI em transversalidade com o sistêmico arcabouço arqueológico, 

podemos afirmar que esses mestres são conscientes de serem recriadores e 

retransmissores das heranças pré-coloniais de suas práticas como processo da própria 

cidadania. Resultamos, assim, com a contribuição para desenvolver estratégias 

vinculadas à preservação e manutenção destes saberes ancestrais, apresentando um 

lugar de memória ao contexto local e global. 

 

Palavras-chave: Rezas; patrimônio imaterial; Arqueologia Social Inclusiva. 

 

Ancient cure practices: archaeological immaterial patrimony under the 

epistemology of Inclusive Social Archeology (ASI) in Vila Mororó, Santana 

do Cariri – CE, BR 

 

Abstract: Ancestral healing practices through healers and prayers identified in Vila 

Mororó as Intangible Heritage are liable of the application of the epistemological 

parameters of ASI. Reflections fruits of the second phase of the research from 

participatory observation and the application of the parameters mentioned above. 

Multidisciplinary approach developing dialogues with different subjects, figuring out 
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bindings in scope of the patrimony studied. Most of the masters are descendants of the 

Kariris, marked by prejudices in the collective unconscious, still rely on indifference of 

public authorities. Grounding us in the concrete experience of the másters, it is possible 

to work on a new scientific paradigma of analysis as a counterpoint to the hegemony of 

Cartesian materialism. Through the epistemological parameters of ASI in transversality 

with the systemic archaeological framework we can say that these másters are aware of 

being re-recorders and retransmitters the pre-colonial inheritance of their practices as a 

process of citizenship itself. Therefore, with the contribution to develop strategies 

linked to the preservation and maintenance of these ancestral knowledge presenting a 

place of memory to the local and global context. 

 

Keywords: Rezas; intangible heritage; Inclusive Social Archeology. 

 

 

Abordagem contextual e aportes teórico-metodológicos 

 

Não dá para ser pesquisador moita. É preciso buscar a 
alegria do Spinoza, ou seja, buscar a passagem para um 
estado mais potente do próprio ser. 

Barros Filho 
 

ste trabalho é fruto da segunda fase da pesquisa sobre as práticas ancestrais de 

cura na Vila Mororó – doravante Sítio Mororó (SM), denominação dos 

moradores do lugar. Tudo começou com um artigo para a especialização em 

Arqueologia Social Inclusiva (ASI), mas diante de riqueza tão vasta, o mergulho 

aprofundou-se passando a um trabalho colaborativo com os mestres1 para a preservação, 

conservação e promoção das práticas ancestrais de cura. O SM fica a 4,4 km da sede do 

município que faz parte da mesorregião, conhecida como Cariri Cearense. Município 

com cerca de 810 m² é mundialmente conhecido pelas pesquisas arqueopaleontológicas 

na Formação Santana.2 Localizado na Chapada do Araripe, cujo ponto mais alto fica a 

750 m acima do nível do mar, guarda uma das mais importantes fontes de água dentre as 

344 existentes na Chapada do Araripe, cujas 13 maiores estão no Ceará, sendo a 6ª 

                                                 
1 A palavra maestria deriva da raiz sânscrita mah, que significa “más grande” (SENGE, 2006, p. 204). 
2 Uma das mais importantes formações geológicas do mundo, a constituição desta iniciou-se há 133 
milhões de anos, fazendo parte da Bacia Sedimentar do Araripe, com aproximadamente 11 mil km², e 
dividiu-se em três unidades – Crato, Ipubi e Romualdo (KELLNER, 2018). 
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maior, com vazão superior a 181,46m³/h (SABIÁ; FRISCHKORN, 2004), no município 

campo da pesquisa.3 

Dessa forma, compreende-se o quanto os elementos da natureza presente nesta 

paisagem favoreceram as concentrações dos povos pré-coloniais, principalmente, o 

povo Kariri4 nesse lugar posto “(...) estava intrinsecamente ligada ao seu sistema de 

mundo e de conhecimentos em relação à vida, como um todo” (LIMAVERDE; 

PEIXOTO, 2013. In: LIMAVERDE, 2015, p.94). O SM é oficialmente mapeado como 

área urbana, mas a observação da paisagem e, principalmente, o ritmo dos moradores 

remete-nos mais ao imaginário e sentimento da Zona Rural. Segundo relatos das 

rezadeiras e dos rezadores mais experientes, até o começo do século XX, o SM era 

conhecido como Sítio Panelas, devido ao grande número de “panelas” – igaçabas, 

panelas, quartinhas – encontradas nas roças, nos terreiros das casas e dentro da mata. Os 

artefatos cerâmicos5 e líticos6 são abundantes no Cariri Cearense. 

No SM, um sítio litocerâmico permite a utilização dos resultados das pesquisas 

abalizadas pelo arcabouço sistemático arqueológico oculacentrista (HAMILAKIS, 

2012. In: PELLINI, 2015, p. 10) para abrir espaços a uma leitura da Arqueologia 

Sensorial (AS) (SANTOS-GRANERO, 2006; PELINNI, 2010; 2015; BEZERRA, 2013) 

e da Antropologia das Emoções (FAVRET-SAADA, 1990), utilizando as ferramentas 

metodológicas destas e os parâmetros epistemológicos da ASI (LIMAVERDE, 2015). 

Esta fase da pesquisa permitiu mapear oito protagonistas. Cinco mulheres e três 

homens, dentre os habitantes mais antigos do município, portadores das memórias do 

povo Kariri, que atuam no SM. No contexto saltam aos olhos a presença e a transmissão 

dos saberes ancestrais no lugar através da atuação das rezadeiras e rezadores 

descendentes do Povo Kariri, com suas ciências provenientes das tradições milenares, 

em um trabalho de resistência e manutenção. Protagonistas que legitimam a herança do 

patrimônio imaterial arqueológico. Protagonismo este que, dentro de um dos parâmetros 

epistemológicos da ASI, pode ser base para a gestão patrimonial da cultura imaterial, 

que representa um processo contínuo. Nessa direção, contemplam outros parâmetros 

                                                 
3 Os primeiros parágrafos são para vós, caros leitores, para vislumbrar a região fora do cenário midiático 
de seca e tristeza. 
4 (...) “o Homem Kariri” significa, de uma forma mais abrangente, o estudo da memória do homem que 
habitou e habita o vale da Chapada do Araripe, da pré-história até os dias atuais (LIMAVERDE, 2015, p. 
7). 
5 Panelas, jarros, quartinhas, cachimbos, urnas funerárias. “Cerâmica do Cariri” (LIMAVERDE, 2015, p. 
151). 
6 Esferas, machadinhas, mãos, pilão de pedra polida, machadinhas, tacapes, representações da flora 
(pequi). 
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epistemológicos da ASI, como ser considerados reconhecidos e legitimados pela 

comunidade do SM como guardiões dos saberes ancestrais – e de parte da memória do 

nosso país,7 como, também, serem retransmissores, para as gerações seguintes da 

comunidade local e global. Esses dados e potencial permitem afirmar ser a memória oral 

desses protagonistas elemento para uma cartografia das emoções, um apanhado 

sensorial arqueológico, e também uma abordagem transcultural e trans-histórica 

(ELIADE, 2002a, 2002b). 

Nessas memórias, em narrativas cotidianas durante o manuseio das ervas ali 

presentes, o desejo da AS se presentifica. Os mestres têm seu próprio ritmo e “calados”8 

ditam o desenrolar do processo da pesquisa. As narrativas não acontecem em qualquer 

lugar. Hora é na clareira, hora é dentro da mata fechada, às vezes na varanda durante um 

café. 

As histórias têm partituras, tons de vozes diferentes para cada momento da 

“magia oral” – denominação dada pelos mestres. A mata que nos cerca tem seus sons 

que parecem compor a cena, as ervas manuseadas dão o aroma adequado e, aceitando a 

afetação, podemos nos transportar para um tempo e espaço distantes (FAVRET-

SAADA, 1990). 

A experiência sensorial com a materialidade dos instrumentos e das ervas usados 

pelos herdeiros das práticas de cura ancestrais conta uma história, reconstrói a memória 

e sedimenta a cultura imaterial. As práticas de cura ancestrais são transculturais, os 

registros são conhecidos pela herança escrita – Vedas, Hieróglifos, Torá; e pela herança 

oral Ñangas, Xamanismo,9 Dervixes, esquimós, povos ancestrais na Oceania e na 

América do Norte (BASTOS, 2009b), para citar somente estes. 

O inventário das práticas ancestrais de cura no SM, em comparação com as 

realizadas nessas outras culturas, demonstra terem elas, naturalmente, sido mescladas e 

harmonizadas à paisagem, contribuindo para a construção do espaço sagrado. Todavia, 

estão presentes significantes e significados do mesmo conteúdo proveniente das 

relações com o mundo intangível. 

Mesmo sendo assunto recorrente na literatura, principalmente depois do fracasso 

das promessas do materialismo realístico e a retomada do estudo dessas práticas fora do 

                                                 
7 Assumo, dessa forma posto, o discurso dominante na historiografia brasileira que remete às margens do 
“limite local” grande parte da História nordestina, desconectando-a de um contexto nacional. 
8 Calado é uma das traduções para o verbete Kariri. 
9 “A palavra xamã vem do tungue saman, aparentado com o sânscrito sramana e com o pâli samana, que 
significa ‘homem inspirado pelos espíritos’” (MONTAL, 1986, p. 15). 
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eixo eurocêntrico e catolicocêntrico (BASTOS, 2009a), pouco valorizadas, praticamente 

nenhuma pesquisa voltou-se para a preservação desses saberes nas comunidades. 

As pesquisas em geral tomam as práticas ancestrais de cura como objeto dando 

um caráter exótico ou segregando à denominação genérica e rasa de “catolicismo 

popular”, alimentando e reproduzindo o já fadado paradigma científico newton-

cartesiano. 

É preciso compreender, por meio de outro paradigma, quando qualquer 

presença-manifestação arqueológica é tomada pelos protagonistas como um sentimento 

de pertença no espaço do SM (THUAN, 1983). Este que já é por si mesmo o lugar dos 

mestres de lá. 

O Monismo idealista é um paradigma alternativo à medida que teoriza sobre a 

relação existente entre eventos não-locais, a interação entre os sujeitos envolvidos, a 

preparação para as práticas e toda a significação atribuída aos resultados. 

  

Além das esferas material e mental (que juntas, formam a realidade 

imanente, o mundo da manifestação), o idealismo postula um reino 

transcendente, arquetípico, de ideias, como origem dos fenômenos 

materiais e mentais (...) quaisquer subdivisões, como o imanente e o 

transcendente, situam-se na consciência (GOSWAMI apud BASTOS, 

2009b, p. 121). 

 

Portanto, as presenças-manifestações são ligadas aos protagonistas atuais e não 

se limitam a elementos para análises descritivas e sínteses de culturas anteriores 

oculacentristas. Logo, o SM é território, espaço e lugar, de acordo com os conceitos de 

Yi-Fu Thuan (1983), com os quais compartilho grande empatia. O inventário da cultura 

imaterial em foco compreende os lugares sagrados, as roupas e os acessórios usados em 

momentos específicos. Elementos que poderão ser apropriados por novas gerações 

através das emoções impregnadas, motivadoras da resistência, manutenção e 

conservação, pois a ASI “(...) é, antes de qualquer outra coisa, uma arqueologia da 

afetividade, pois nos levará a considerar o sentimento do lugar” (LIMAVERDE, 2015, 

p. 56). 

Assim, alinhavarei esta expressão de vivência através do Boiadeiro10
 e da 

                                                 
10 Espírito Mestre no ritual da Jurema e alcunha aqui utilizada para preservar a identidade do informante. 
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Acácia.11 O primeiro, um rapaz de 35 anos, bacharel, mas que abandonou a profissão, se 

tornou líder comunitário e passou a “assumir sua missão” de rezador-médium e 

trabalhar no Ritual da Jurema; a segunda é uma senhora de 71 anos, descendente dos 

Kariris, rezadeira, profunda conhecedora das ervas para chás e banhos. 

 

Nas trilhas do Mororó: onde a ancestralidade das práticas de curas 

ancestrais se presentificam 

 

Aquilo que não é real, não pode vir a ser. Aquilo que é 
real, não pode deixar de ser. Mas, a linha divisória de 
ambos é vista por aqueles que veem a verdade. 

Bhagavad Gita12 

 

 Antes vieram utilizando alguns sentidos para observar, olharam, prospectaram, 

escavaram e escreveram tornando exótico, depois compararam com suas próprias 

referências e modelos eurocêntricos, depois desconstruíram. Agora, como tudo é 

processual, há a possibilidade de utilizar os sentidos e o sentimento procurando deixar-

se ir pela afetação e perceber a experiência sensorial para uma interpretação em 

primeira mão que a priori só “um ‘nativo’ faz” (GEERTZ, 1989, p. 11). 

Para novos modelos de pesquisa são necessárias novas e especiais ferramentas 

metodológicas de coleta. Para inventariar, registrar e desenvolver políticas de 

salvaguarda, principalmente para a cultural imaterial, do bem intangível, é preciso um 

novo paradigma. Dessa forma, poder-se-á fugir do pressuposto, que os textos 

antropológicos são meras interpretações secundárias ou terciárias, ou seja, textos “não-

fatuais” ou “experimentos de pensamento” (GEERTZ, 1989, p. 11). Essa “fuga” de um 

texto apenas interpretativo refere-se ao novo modelo concebido e proposto sob o quadro 

epistemológico da ASI, do movimento cinestésico da AS e aceitação do processo de 

afetação. Esse conjunto faculta uma experiência vivida no espaço sagrado que antecede, 

convive e sucede aos textos “não-fatuais” , por mais densa que seja expressa a pesquisa. 

 

 

 

                                                 
11 Acácia tenuiflora Willd, nome científico da Jurema Preta e alcunha utilizada preservando a identidade 
da informante. 
12 “No mundo oriental, os objetos jamais foram vistos como os principais depositários da tradição 
cultural. (...) Nesses países, em suma, mais relevante do que conservar um objeto como testemunho de um 
processo histórico e cultural passado é preservar e transmitir o saber que o produz”. 
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O mergulho profundo com os pés na superfície 

 
O Lugar, na voz dos protagonistas, divide-se em “Mororó de baixo” e “Mororó de 

cima”, onde moram quatro mestres de cura. No primeiro dia no campo, o Boiadeiro 

levou-me13 para conhecer a comunidade em “tour”. Recapitulemos um pouco. Por volta 

das seis horas, acordei. O Boiadeiro já estava acordado. Desceu até a Aldeia Mata da 

Jurema,14 onde o grupo coordenado por este se reúne. Ele vai todos os dias fazer sua 

“magia oral”15 (BOIADEIRO, 2018) – orações – para iniciar o dia. Quando voltou, foi 

ajudar a mãe puxando água das cisternas para abastecimento da casa. Após tomarmos 

café da manhã, fomos sentar na varanda. Ali, observamos a paisagem, conversamos 

sobre arqueologia, religiosidade, sobre a herança dos Kariris e a vivência conduzida por 

mim na tarde anterior.16 Essas informações sobre mim, deixando-me observar por ele 

durante a condução da vivência, foi importante para ele saber que encontrava espaço no 

meu universo, pois ele disse “É bom conversar com você porque a gente vê que você é 

menos materialista”. Tudo era calmo e sereno, sem pressa e sem atropelo. Naquele 

momento a arqueologia fazia sentido.  

O tempo passou e já era quase 8h30min. Ali se fez o encanto completo e decidi 

mergulhar na afetação (FAVRET-SAADA, 1990) necessária para me integrar à 

comunidade. Tomando a Associação de Moradores do SM como referência, seguimos 

pelo Mororó de baixo por uma estrada de terra, “de sol a pino”,17 passamos em frente a 

tapera “Aldeia Mata da Jurema”, local onde se reúnem mestres dos saberes ancestrais de 

várias comunidades do município. Em contínuo chegamos à “Ladeira de Luzanira”, 

lugar muito conhecido dos moradores por ser considerado um lugar “que aparecem 

assombrações”.18 Dali, seguindo à direita, já subindo a ladeira para o Alto Mororó, o 

Boiadeiro insinua o quanto seria interessante passarmos pela casa de uma das mais 

                                                 
13 Essa parte do texto aborda especificamente minha experiência única, pessoal e intransferível, e só 
encontro lugar para a pessoa do singular na narrativa de algumas situações. 
14 Um dos pontos cartografados nesta pesquisa onde rezadeiras e rezadores se reúnem. Local de 
resistência, manutenção e preservação do patrimônio imaterial das práticas ancestrais de cura destes 
descendentes do povo Kariri. 
15 O termo μαγεία – mageia, do qual deriva o vocábulo magia do português moderno, por sua vez, era 
usado para definir as práticas religiosas dos persas, que, no entanto, não eram consideradas de maneira 
negativa na literatura do Principado. Etimologicamente, a palavra “magia”, mageia no grego e magia no 
latim, parece ter originado da raiz sânscrita mah, grande, significando a atividade do mago (SILVA, 2014, 
p. 151). En el panteón romano existen un dios Maius y una diosa Maia, protectores del crecimiento, que 
han dado su nombre al mes de mayo. De la raiz sánscrita mah, crecer, engrandecer, y de mahiyas, más 
grande, más hontado (SANTIAGO, 1909, p. 203-204). 
16 Eu havia realizado uma vivência utilizando hipnoterapia e antropologia das emoções. 
17 Sob o sol de meio-dia. 
18 Espíritos de pessoas que viveram na região em tempos passados. 
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antigas rezadeiras do SM. Eu entendo e aceito. Lá chegando, fui recebida com um 

pouco de desconfiança apesar do Boiadeiro já ser conhecido há muito tempo pela 

senhora. Ela estava meio “adoentada”, mas nos recebeu no quarto. Conversa vai, 

conversa vem, ela calada, mas aos poucos foi relaxando e explicando como descobriu, 

quem a iniciou, como foi o desenvolvimento do dom dela. Falou da diferença da relação 

entre a comunidade com as práticas de cura ancestrais no passado e hoje. Enfatizou o 

quanto as “coisas do mundo estão afastando os mais novos”. A “Tia”19 referia-se aos 

cultos evangélicos neopentecostais, internet e festas como fatores dificultantes para, na 

nova geração, revelar-se os portadores dos dons, como também, para aqueles revelados 

assumirem o desenvolvimento e o “compromisso”. Quando eu agradeci e pedi ao 

Boiadeiro para irmos, assumindo uma dor na coluna, este me disse: “Tia reza! Se tu 

quiser, ela reza!” Achei interessante, fiquei curiosa, mas a ternura e a simplicidade dela 

eram envolventes de forma a ser impossível negar-se a experiência. Eu, então, respondi: 

“Quero sim.” Já estava indo em direção à “Tia” quando ela se levantou dizendo: “Se é 

pra rezar vamos lá pra sala.” Lá chegando, ela me sentou em uma cadeira em frente ao 

oratório,20 pediu ao Boiadeiro para ir buscar uma erva – “vassorinha” – e pôs-se a rezar 

sobre minha cabeça e coluna. Foi uma experiência interessante, após cinco minutos e 56 

segundos “de reza”, a dor passou e um relaxamento e leveza se instalaram. Perguntei 

então à “Tia” o porquê de ser a vassorinha, e ela, com uma destreza francesa, 

respondeu: “Não tem porque não [risos]. Qualquer planta você pode rezar. Só não pode 

ter espinho.” E, curiosa como uma criança, levantei as sobrancelhas e de súbito indaguei 

– Por que não as com espinhos? A resposta foi marcadamente sertaneja – “Porque fura a 

mão da gente, né? E pode machucar os neném!” 

Dessa forma, posso expressar essa vivência como um arcabouço através da 

chave percepção, concepção, sensação, formando as experiências-emoções que 

estruturam um sistema de pensamento (BOHM, 2007), trazendo vivências íntimas, 

intransferíveis e quase inexprimíveis. Após este momento de afetação, segundo Favret-

Saada (2005), a “Tia” nos abraçou, desejou-nos sorte e partimos. Seguimos conversando 

sobre a questão das dificuldades que afastam as novas gerações das práticas ancestrais 

de cura, quando o Boiadeiro disse “vamo ali”, e apontou para uma casa quase em frente 

à dele, mas do lado do Mororó de Cima. Chegamos à casa da mais jovem rezadeira do 

                                                 
19 Tratamento carinhoso recebido pela rezadeira por todos no SM. 
20 A sala tem imagens de santos católicos, ela porta um rosário como grande parte dos mestres no SM. 
Esses elementos não me fugiram à observação. Porém, estou desenvolvendo a terceira parte da pesquisa 
que contemplará este fator. 
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SM. Ali a encontramos deitada em uma rede com um bebê nos braços e mais duas 

crianças brincando pela sala. Havia uma senhora na cozinha, que fica no final do 

corredor e, assim, podíamos vê-la. Foi flagrante o constrangimento da senhora com a 

nossa chegada. Imediatamente eu percebi que ficar “calada” como os Kariris era a 

melhor política. O Boiadeiro começou a conversar com a jovem e fazer perguntas: como 

e quando ela descobriu o dom; quem a desenvolveu no ofício; se ela rezava em adulto e 

criança. A jovem sentou-se na rede e respondeu sem irritação, mas de forma breve. “Eu 

descobri pequena, véia. Tinha uns nove ano. Eu senti vontade de seguir meu pai porque 

ele rezava e perguntou se eu queria mesmo e passou a me ensinar.” Percebi o clima 

ainda mais tenso, barulhos recorrentes nos pratos e panelas na cozinha e na mesa de 

jantar. Agradeci e chamei o Boiadeiro para irmos. Todavia, ele ainda fez uma última 

pergunta: “Você vai continuar rezando ou vai parar?” A moça olhou para ele surpresa. 

Olhou ao redor e respondeu: “Nahm! Eu vou continuar rezando. Se vierem aqui atrás de 

mim, eu rezo.” Ele respondeu: “Massa! Pois, precisando de qualquer coisa a gente tá 

lá.” Eu agradeci e, para dar alívio à jovem, peguei o braço do Boiadeiro e seguimos de 

volta a casa deste para mais café, cigarro e prosa. Nesse momento, o Boiadeiro me 

explicou que agiu daquela forma na casa da rezadeira porque a família da jovem 

convertera-se ao neopentecostalismo, prega pelas cercanias contra as práticas ancestrais 

e a pressiona a parar com o ofício. Eu perguntei se há outras formas de preconceito 

religioso e ele disse que os mais incisivos são essas pessoas. Todavia, mesmo ele 

afirmando ser devoto da “Santa Benigna”,21 reconhece que o turismo religioso 

promovido pelo poder público é sempre voltado para os rituais católicos e silenciam 

diante dos saberes ancestrais. 

A noite caiu e chegou à casa do Boiadeiro a rezadeira Acácia. Uma senhora de 

71 anos de idade com tanta energia, vigor e sobriedade, porém calma, calada e serena. 

Conversamos bastante, sobre diferentes assuntos e ela falou rapidamente, entre causos e 

cafés, das ervas e plantas que ela usa para chás e banhos. Passaram-se, exatamente, sete 

meses desde este primeiro contato, contando-se nesse período 27 visitas ao local, para 

somente em janeiro deste ano a Acácia me permitir vê-la praticar a “magia oral” – rezar 

sobre uma pessoa. Durante uma caminhada de mais de dois minutos, Acácia chamou-

me e pediu para eu ficar ao lado dela na trilha. Ficamos ali paradas, ela sem nenhuma 

                                                 
21 Jovem que morreu martirizada em Santana do Cariri-CE no ano 1941. O processo de beatificação está 
em trâmite. Disponível em: <http://diocesedecrato.org/livro-com-a-biografia-da-serva-de-deus-benigna-
cardoso-da-silva-e-lancado-oficialmente-em-crato-ce/>. 
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demonstração de cansaço e eu “arquejando”. Esperamos um tempo até que ela disse 

“vamos”. Seguimos o ritmo dos retardatários. Eu observava. Enfim, uma senhora 

passou mal. Acácia se prontificou a ajudar imediatamente. Sentou a senhora, pegou 

algumas folhas22 e rezou sobre a cabeça e o corpo daquela senhora. Eu não consegui 

ouvir uma palavra. A senhora tomou o tempo dela, melhorou e continuamos a 

caminhada. Mais tarde eu perguntei a Acácia por que ela havia parado e me chamado. 

Ela respondeu: “É, eu tive um toque sim.” Nove meses depois decidi ser mais incisiva e, 

menos calada, falei para o Boiadeiro que gostaria de aprender as rezas. Ele riu e disse 

que eu poderia, sim, aprender a “magia oral”. Desconversou e disse que queria que eu 

conhecesse uma rezadeira23 em outra cidade. Lá, perguntei se ela queria me ensinar as 

rezas. Ela disse que “só um homem pode ensinar a uma mulher e só uma mulher pode 

ensinar a um homem, se for diferente a reza fica fraca”. O Boiadeiro confirmou esse 

ensinamento. Pareceu-me que ele queria que ouvisse de outra pessoa. Ela ainda disse 

“Você vai encontrar quem te ensine as rezas” e nos abraçou muito, muito forte. Saímos 

dali e o silêncio foi o assunto principal até a noite, quando encontrei novamente a 

Acácia, falei que estava com uma dor na barriga e ela começou a me aconselhar uns 

chás e disse: 

 

As ervas são boas pra muita coisa. Por exemplo, a folha da jurema 

serve pra banho. É pra sonhar bem e acalmar. Tem gente que sonha 

bem, só tem desejos bons. Eu me dou muito bem com essas pessoas. 

Olhe! Quando eu vejo a pessoa meu coração abraça. Você é uma 

pessoa que meu coração abraçou (ACÁCIA, 2018). 

 

Perguntei então se ela poderia falar mais sobre outras ervas. Ela sorriu e 

continuou: 

 

Eu aprendi com minha mãe. O chá da Marcela com a casca de laranja 

é pra limpar. O chá do manjericão bom pra cabeça. Faz o chá, não 

cozinha, pega as foinhas, bota água fervendo e cobre. Toma o chá e 

fica quieto que é pra o chá limpar a cabeça e o corpo. O chá da 

cidreira dá sono. O chá da alfavaca tira inflamação, a inflamação de 

todo o organismo. Mas aí, a gente fala pras pessoas e as pessoas não 

                                                 
22 Ela não disse qual planta era. 
23 Esta rezadeira já foi vereadora várias vezes na cidade em que ela mora. 
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acreditam. Têm delas que ficam é achando graça, zombando 

(ACÁCIA, 2018). 

 

Eu estava envolvida pela força das palavras mais do que pelas informações. O 

tempo pareceu ter parado. No momento de volta ao raciocínio perguntei sobre os banhos 

e suas “serventias”, e ela respondeu: “Os banhos são de manjericão, de folha da jurema, 

da folha de cajueiro”. E, fora o banho da folha da jurema, ela não me deu maiores 

detalhes. O Boiadeiro explicou-me que muitas orações “que são a magia oral não podem 

ser ditas em voz alta ou transmitidas sem autorização”. Indaguei o que era preciso para 

ter autorização e eles foram uníssonos, “precisa conhecer os ensinamentos e ser 

conhecida pelos encantados”.24 Eu consegui, em algumas situações, ouvi algumas partes 

de rezas, e duas “magias orais” me foram ensinadas pelo Boiadeiro. Entretanto, não fui 

autorizada a transmiti-las ratificando aqui neste artigo meu compromisso ético com os 

protagonistas que acompanham minhas produções científicas e para quem eu sempre 

dou o feedback. Voltando para minha cidade, fui realizando o processo de desafetação 

colocando-me questões sobre como alguns pesquisadores conseguiram as rezas e 

autorização para publicá-las em outras comunidades. Mircea Eliade em Naissances 

mythiques (1959) faz alusão às práticas ancestrais de cura afirmando: 

 

Toda sociedade primitiva possui um conjunto coerente de tradições 

míticas (...) Não é unicamente uma instrução dentro do sentido 

moderno do termo. O neófito somente se torna digno do aprendizado 

sagrado ao término de uma preparação espiritual (ELIADE, 1959, 

11).25 

 

Eliade trata os rituais secretos, mitos e lendas desde a Idade da Pedra – Proto-

História dos indo-europeus; Índia e o sacrifício cósmico; religião grega e os mistérios de 

Elêusis; e os enigmas das religiões iraniana e israelense –, passando pelas origens do 

Judaísmo, a legitimização do Buda e o triunfo do Cristianismo26 (ELIADE, 1978). O 

espaço sagrado é o todo. A interação entre céu, terra, pedras, água, vegetação, tempo e 

mito (ELIADE, 1978; 1979), como também, o é para as rezadeiras(os) do SM. Tudo 

                                                 
24 Os encantados para os mestres no SM são adultos ou crianças que se perderam na mata e se 
encantaram, mas que ainda estão vivos. Narrativa diferente da coleta entre os Wakona-Kariri-Xucuru por 
Clóvis Antunes (1973, p. 39). 
25 Tradução livre da autora. 
26 O autor diferencia Cristianismo do catolicismo. 
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está interligado e manifesta-se nos sentimentos dando o pertencimento ao lugar – nada 

mais próximo da AS, da ASI e da antropologia das emoções. Outros autores, como Ray 

Moraux, em Mythes et rites de passage en Afrique Noire (2012), falam de práticas 

similares às das rezadeiras e rezadores ao explanar sobre os terapeutas de Abron na 

Costa do Marfim. Segundo Moraux, a teoria da doença de Abron apresenta uma 

variedade de causas de doenças:27 “Ces agents participent à la fois au monde naturel et 

au monde surnaturel” (MORAUX, 2012, p. 102).28 Forma esta descrita similarmente 

pelas rezadeiras e rezadores do SM, mas também não relatam nenhuma descrição de 

“fórmula ritualística”. Para os mestres do SM, a causa é o mais importante, e a “magia 

oral tem segredo”. Algumas pessoas têm o dom de vislumbrar a causa imediatamente: 

“Não tem uma reza ou um modo pré-definido. É a intuição do médium, do rezador que 

vai dizer qual magia usar. Aí podem ter outros elementos, como o banho ou o chá” 

(BOIADEIRO, 2018). Mas a maioria, como os terapeutas de Abron, perscrutam os 

sintomas posto que “les symptômes fournissent à l’occasion des indices qui permettent 

de conclure à la cause” (MORAUX, 2012, p. 103).29 Esses elementos transculturais e 

trans-históricos são encontrados nas relações cotidianas dos descendentes do povo 

Kariri no SM. 

 

Conclusão 

 

 Este conjunto de elementos demonstra serem as práticas ancestrais de cura no 

SM um patrimônio arqueológico cultural imaterial complexo a ser investigado. 

Primeiro, a penetração no ritual das práticas ancestrais de cura, por elas mesmas, como 

foi mencionado, exige longo tempo e aceitação não só do plano imanente, mas do 

transcendente. A pessoa precisa ser conhecida pelos encantados e/ou pelos espíritos, 

depois só um homem pode transmitir a magia oral a uma mulher e vice-versa. Partes 

dessas restrições e etapas são heranças das tradições ancestrais ligadas ao numinoso, e 

outra parte, indiretamente, ligada ao longo período de exílio às margens da sociedade; 

renegados e silenciados pelo discurso materialista-realístico dominante baseado no 

pensamento aristotélico e estruturado no cartesianismo. 

Segundo, as práticas ancestrais no SM requerem uma gestão do território de 

                                                 
27 Sentido de entender e curar. 
28 “Estas pessoas participam ao mesmo tempo do mundo natural e do sobrenatural.” Tradução livre da 
autora. 
29 “Os sintomas fornecidos na ocasião da consulta revelam a doença.” Tradução livre da autora. 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 

161 
 

forma colaborativa. Hoje, as políticas públicas estão ligadas aos interesses econômicos, 

pressionados por instituições religiosas. Neste sentido, não incluem a preservação e a 

salvaguarda desse patrimônio imaterial e, ao mesmo tempo, desenvolvem o turismo 

religioso católico e permitem ação de uma emergente prática neopentecostal agressiva 

(BARROS, 2013) na comunidade em questão. Políticas que se encontram distantes da 

participação popular, sem intenções de inclusão real e respeitosa dos habitantes locais e 

com desrespeito aos saberes e práticas de cura ancestrais. 

 Neste contexto, buscar os líderes e os mestres para trabalharem como cidadãos 

cientistas na transmissão do conhecimento das práticas ancestrais, fazendo uso, também, 

do arcabouço da Arqueologia Colaborativa, fortalecerá as políticas de preservação e 

conservação do patrimônio imaterial e, por conseguinte, do material lito-cerâmico30 já 

revelados na comunidade. 

 São esses mestres protagonistas essenciais a serem ouvidos para dinamicamente 

trabalharem nas ações de resistência, conservação, manutenção, como também, em todo 

o processo de gestão decisória visando sempre incluir toda a comunidade nas decisões 

sociopolíticas e culturais. 

 Essas respostas não deverão ficar circunscritas aos bancos da coletividade 

acadêmica e/ou política, pois os cidadãos cientistas têm um papel fundamental em todo 

o processo de construção, análise e partilha dos dados coletados para uma efetiva 

democratização da ciência. Isso posto, a meta passa a ser a inclusão dos protagonistas 

(mestres, membros da comunidade e acadêmicos) no processo de resistência, 

conservação e manutenção das práticas de cura ancestrais – patrimônio imaterial – 

diante dos desafios socioculturais e políticos identificados. 

 Neste exercício de superação, a geografia antológica e a antologia geográfica, 

presentes neste espaço e no lugar, poderão fazer compreender as estruturas 

sociopolíticas e os simbolismos, revelando a hierarquização do espaço. A ASI, a AS e a 

Antropologia das Emoções, a partir dos próprios cientistas-cidadãos, leia-se as 

rezadeiras e rezadores descendentes do povo Kariri, poderão, em movimento contínuo, 

dirigir as ações para uma rede de trabalho social e colaborativo. 

 É preciso demonstrar que a arqueologia deve olhar objetos como testemunhos de 

sociedades ou mundos culturais passados dotados da sensorialidade que os guiava nas 

escolhas. Nesta perspectiva, superando o ocularcentrismo nos seus padrões newton-

                                                 
30 Procedência Cerâmica do Cariri (LIMAVERDE, 2015). 
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cartesianos limitantes, cabe desenvolver um projeto de gestão para que o patrimônio 

imaterial no SM seja gerido com a forma cabível de transpor o abismo criado desde o 

século XVII. 

Assim, consideramos que o bem imaterial no SM sob os parâmetros 

epistemológicos da ASI pode ser inventariado para desenvolver estratégias aplicáveis e 

práticas diante do contexto desafiante apresentado acima, abrindo trilhas para superar os 

antagonismos concretos presentes na comunidade. Os mestres herdeiros dos 

conhecimentos ancestrais são legitimados como guardiões do patrimônio arqueológico 

imaterial, como já o são da memória local. As rezadeiras e rezadores no SM vivem e 

recriam as heranças ancestrais e podem transmitir a percepção-concepção-sensação, 

dando experiências-emoções estruturantes para um pensamento sistêmico focado no 

trabalho processual de gestão para afirmação da cidadania. 
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Resumo: Este trabalho pretende demonstrar como as Revoltas por Víveres ou Motins 

por Alimentos, ocorridas em toda Europa do século XVII ao século XIX, e 

protagonizadas qualitativa e quantitativamente por mulheres, servem de condição de 

facto para a extensão da noção de Potência da multidão de Espinosa também às 

mulheres, a partir das interpretações que se pode ter de seus escritos. Valendo-se do fato 

de que Espinosa foi contemporâneo desses eventos, assumimos que seu pensamento 

político pode contemplar a interpretação dos acontecimentos, bem como o próprio 

filósofo poderia ter tomado ciência à época. Mobilizando sua teoria político-

epistemológica, argumentamos que o medo que a multidão inspira nas forças 

estabelecidas quando tomam o espaço público é o determinante para a incorporação de 

demandas do povo pelo Estado (imperium); o que representa em alguma instância um 

processo positivo de democratização. No escopo deste artigo, foram os corpos 

femininos, movidos pela imitação afetiva e o reconhecimento mútuo na adversidade, os 

principais responsáveis por mudanças na configuração do poder. 

 
Palavras-chave: Espinosa; potência; mulheres. 

 
Abstract: This work intends to demonstrate how the Revolts for Foodstuffs, occurred 

throughout Europe from the 17th to the 19th century and carried out qualitatively and 

quantitatively by women, serve as factual condition for the extension of the notion of 

potentia of the crowd in Spinoza also to women, from the interpretations that can be had 

of his writings. Taking advantage of the fact that Spinoza was contemporary of these 

events, we assume that his political thought can contemplate the interpretation of 

events, just as the philosopher himself might have known about those manifestations at 

the time. Mobilizing his political-epistemological theory, we argue that it is the fear that 

the crowd inspires in the established forces when they take the public space, the 

determinant for the incorporation of people’s demands by the State; which in some 
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instances represents a positive process of democratization. In the scope of this article, it 

was the female bodies, driven by affective imitation and mutual recognition in 

adversity, that were responsible for changes in the configuration of power. 

 
Keywords: Spinoza; potentia; women. 

 
 

Introdução 

 
ste trabalho pretende demonstrar como as Revoltas por Víveres ou Motins por 

Alimentos, ocorridas em toda a Europa, do século XVII ao século XIX, 

protagonizadas qualitativa e quantitativamente por mulheres, servem de 

condição de facto para a extensão às mulheres da noção de Potência de multidão de 

Espinosa, por meio das interpretações que se pode ter de seus escritos. Para tanto, 

fazemos a exegese de três obras do autor: a Ética (2004), o Tratado Político (2004) e o 

Tratado Teológico-Político (1988), com o intuito de corroborar a hipótese aventada de 

que as mulheres podem ser consideradas sujeitas dotadas de potência enquanto 

coletividade (Potência de multidão). A análise e confrontação dos conceitos espinosanos 

de imitação afetiva (imitativo), potência (potentia) e multidão (multitudo) serão os 

instrumentos teórico-metodológicos que nos permitirão desenvolver nosso argumento. 

Valendo-se do fato de que Espinosa foi contemporâneo desses eventos, 

assumimos que seu pensamento político pode contemplar a interpretação dos 

acontecimentos, bem como o próprio filósofo poderia ter tomado ciência à época. A 

partir de sua teoria político-epistemológica, alegamos que o medo que a multidão 

inspira nas forças estabelecidas quando tomam o espaço público é o determinante para a 

incorporação de demandas do povo pelo Estado (imperium),1 o que representa em 

alguma instância um processo positivo de democratização. No escopo deste artigo, 

foram os corpos femininos, movidos pela imitação afetiva e pelo reconhecimento mútuo 

na adversidade, os principais responsáveis por mudanças na configuração do poder 

estabelecido. 

 

 

                                                           
1 Cabe ressaltar os limites e ambiguidades da tradução do termo em latim imperium para Estado, uma vez 
que a filosofia de Espinosa não contempla as conotações modernas de Estado, nos marcos de um Estado-
Nação. Por isso, optamos por manter o termo imperium sempre acompanhado da tradução Estado. 
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Revoltas por Víveres e o medo da multidão 

 

O século XVII inicia um período na história europeia de centralidade política da 

sublevação das massas. Apesar desse modelo de intervenção violenta não ser uma 

novidade, esse século presencia a ampliação do fenômeno de forma sistemática. 

Eclodem diversas revoltas urbanas e rurais que refletem as clivagens de classe social, 

evidenciam a coesão das comunidades locais em oposição a Estados cada vez mais 

incisivos em matéria fiscal e promovem abalos nos poderes estabelecidos das 

monarquias absolutistas, tendo na Revolução Inglesa seu episódio mais notável 

(ANTOINE, MICHON, 2006). Espinosa vivencia a relevância política das massas e, por 

isso, formula um projeto filosófico-político no senso de uma ambivalência com relação 

à multidão (multitudo) – termo usado pelo autor para referir-se às suas proposições para 

com as massas. Como aponta Balibar (1990 apud AGUIAR, 2015), há em Espinosa a 

existência de um medo duplo em relação às massas: o medo que elas inspiram nos 

governantes pela intensidade e violência de suas práticas, e o medo que elas próprias 

experimentam, na condição de pressuposto ontológico (afeto) que guia sua ação 

política. 

 O medo da multidão, no pensamento político de Espinosa, deriva da 

compreensão do direito como potência (potentia) – esforço que todo corpo faz para se 

preservar na existência enquanto tal (ESPINOSA, Tratado Político, II, §13, 2004, p. 

446). Essa afirmação leva a noção de multidão a exceder o modelo jusnaturalista de 

direito natural, porque ele concebe essa indissociável imbricação com o medo como um 

fato da natureza humana, inerente ao sujeito (ibidem, II, §4, 2004, p. 442) e como um 

poder de autoconservação (CHAUÍ, 2003). Desse modo, o medo que a multidão inspira 

nos governantes torna-se uma forma de manter um direito – direito natural, direito 

primeiro de “conservar-se a si mesmo em ato”, na vida (CHAUÍ, 1973). Nesse sentido, 

é possível a reivindicação de uma leitura afirmativa do filósofo em prol das massas. 

Seguindo o que o autor comenta no Tratado Político sobre o governo aristocrático: 

 

(...) a razão que faz com que na prática o poder não seja absoluto é, 

portanto, a de que a massa da população permanece temível para os 

detentores do poder; esta conserva, por consequência, uma certa 

liberdade que não tem expressão legal, mas que nem por isso é menos 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 

 
 

169 
 

tacitamente reivindicada e mantida” (ESPINOSA, Tratado Político, 

VIII, § 4, 2004, p. 486). 

 

É a reivindicação do direito de poder (direito como potência) continuar na vida e 

o medo que essa demanda inspira no Estado (imperium) que fazem das Revoltas por 

Víveres movimentos passíveis de serem analisados à luz do pensamento espinosano. 

 Essas revoltas tinham por causa principal a tendência de reformas fiscais, 

iniciada no século XVII e disseminadas pelas monarquias absolutistas europeias, que 

aumentaram a tributação sobre os bens comercializados na época para custear guerras 

entre os impérios do continente – o que na realidade incidia diametralmente sobre os 

alimentos, penalizando, assim, os estratos mais pobres. Essa reconfiguração da taxação 

conjugava-se a uma situação alimentícia degradante provocada por colheitas medíocres, 

epidemias e o deslocamento de recursos para o abastecimento dos esforços de 

constantes guerras. Os anos de inverno rigoroso, e consequente colheita diminuta, 

levavam à especulação dos gêneros alimentícios existentes, causando uma realidade de 

fome generalizada no campo e na cidade. Na França, Espanha, Portugal e Alemanha, o 

agricultor dos anos 1600 não conseguia suprir as demandas da população. Somadas às 

condições naturais adversas, no início e na metade do século, epidemias de peste 

arrasaram o continente, sendo especialmente devastadoras na península ibérica. Dos que 

não morreram de fome ou de peste, restou o contingente (masculino) de mobilização 

permanente para a guerra. Inglaterra, França, Espanha, Holanda, Itália dispendiam 

grande parte dos poucos recursos disponíveis para guerras entre si (ANTOINE, 

MICHON, 2006). Nesse contexto de carestia e guerra é que as mulheres, que se 

mantiveram como força de trabalho, tanto no campo quanto na cidade, vão liderar as 

mobilizações pela reivindicação de seu direito natural de permanecerem na vida, não 

morrendo de fome. 

 Os Motins por Alimento eram rebeliões mistas, mas se tornaram um lugar onde 

o papel feminino teve destacada atuação. Primeiramente, porque na conjuntura do 

século XVII restaram mais mulheres do que homens para compor o corpo político dos 

motins. Segundo porque, mesmo que a mulher desse tempo não seja a dona de casa 

burguesa que os séculos seguintes irão conhecer e que o trabalho doméstico não tivesse 

ainda um marcado recorte de gênero, a cozinha era um espaço reservado às mulheres. 

Das pequenas propriedades rurais do interior às casas abastadas da cidade, ir ao 

mercado e preparar as refeições era uma atividade feminina. Como eram elas que 
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cuidavam dos mantimentos, aumentos especulativos no preço dos grãos e do pão 

inflamavam a intervenção pública dessas atrizes sociais (PERROT, 2017). 

 Essas rebeliões consistiam em verdadeiras invasões às feiras, aos caminhos, 

estradas, moinhos e todo tipo de lugar de contenção ou passagem dos víveres, visando 

atacar mercadores e atravessadores que eram tidos como aproveitadores, culpados pela 

fome que o povo estava passando. Em caso de penúria ou de alta indevida dos preços, 

as mulheres davam o alerta rebelando-se, protestando, culpando e ameaçando os 

comerciantes, destruindo suas cargas ou apoderando-se delas, dando-se o direito de 

preservação da sua vida e de seus congêneres (PERROT, 2017). São as mulheres do 

século XVII que pedem para as autoridades locais tabelarem o preço de grãos e pães – 

conquista vivenciada com avanços e retrocessos pelas mulheres e pelas sociedades dos 

séculos XVIII e XIX. 

 A violência dessas revoltas fez com que as autoridades locais passassem a 

regular o comércio de grãos e a estabelecer um preço máximo para esses víveres 

(BOURGUINAT, 2002). Nos termos de Espinosa, o medo que a multidão produz nos 

poderosos, o medo das massas e da potência da multidão servem de freio a um mal 

infligido pelo Estado, que nesse caso consistia na licenciosidade das autoridades 

permitirem um ciclo vicioso de escassez de alimentos, especulação e fome. Verifica-se 

no capítulo III, §2, do Tratado Político, que “o direito daquele que detém o poder 

público, isto é, do soberano, não é senão o direito natural, o qual se define pela potência 

não de cada um dos cidadãos, tomados à parte, mas da massa conduzida de certo modo 

por um mesmo pensamento” (ESPINOSA, Tratado Político, III, §2, 2004, p. 449). 

Nesse sentido, a multidão, ao inspirar medo, resiste ativamente a formas de dominação, 

valendo-se do medo como um motor para garantir liberdades e conquistas (BOVE, 1996 

apud AGUIAR, 2015). 

 

A imitação afetiva como mecanismo de consolidação da multidão 

 

 Na perspectiva espinosana, a multidão (multitudo) compreende um emaranhado 

de relações de conveniência e composição de corpos, formada em função de relações 

que ocorrem essencialmente a partir de um processo de similitude na mobilização de 

afetos – imitação afetiva (imitativo) (BRAGA, 2017). Segundo o filósofo, “se 

imaginamos que uma coisa é semelhante a nós, e pela qual não experimentamos 

qualquer afecção, é afetada de uma afecção qualquer, apenas por esse fato somos 
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afetados de uma afecção semelhante” (ESPINOSA, Ética, III, prop. XXVII, 2004, p. 

295). Esse princípio de semelhança e reconhecimento inerente à formação da multidão 

deriva da ideia de corpo individual e coletivo. Para Espinosa, “o objeto da ideia que 

constitui a alma humana é o corpo, ou seja, um modo determinado da extensão, 

existente em ato, e não outra coisa” (ESPINOSA, Ética, II, prop. XIII, 2004, p. 234). E 

continua: “se de um corpo, isto é, de um indivíduo composto por vários corpos, se 

retiram certos corpos e, ao mesmo tempo, outros em número igual e da mesma natureza 

como precedentemente, sem qualquer mudança na sua forma” (Ibidem, prop. XIII, lema 

IV, 2004, p. 239). Dessa forma, “se continuarmos assim até o infinito, conceberemos 

facilmente que a Natureza inteira é um só indivíduo cujas partes, isto é, todos os corpos, 

variam de infinitas maneiras, sem qualquer mudança do indivíduo na sua totalidade” 

(Ibidem, prop. XIII, lema VII, escólio, 2004, p. 240). A imitação afetiva, gerada por 

essa confluência de orientações particulares, forma o comportamento coletivo da 

multidão. É, portanto, o mecanismo de imitação do desejo do outro, o fundamento da 

sociabilidade (BRAGA, 2017). Por esse processo, Espinosa concebe a multidão por 

uma reunião de singularidades e expressão de multiplicidades convergentes, bem como 

reconhece na superação do medo um sujeito de potência. 

 A potência (potentia) reside na possibilidade de indivíduos comporem, e não 

simplesmente somarem potências; isto é, a noção de multidão não se expressa apenas 

por seu caráter numérico, mas é composta pelo princípio inerente de conveniência das 

relações. Não há indivíduo atomizado em Espinosa. A questão da articulação do Todo e 

das partes coloca-se, então, não como a unidade subsumindo a multiplicidade, mas sim 

como o múltiplo encontrando a potência de sua unidade na multiplicidade que o compõe 

(BOVE, 2012b apud AGUIAR, 2015). A potência da multidão possibilita aos corpos 

terem acesso a novos modos de pensar individualmente e realizarem feitos 

coletivamente, que não seriam capazes sozinhos. No que diz respeito à liberdade da 

multidão, 

Montag (1999) chama atenção para o fato de a multidão não ser livre 

quando designa um todo pelo qual se sacrifica o indivíduo, perdendo 

neste caso o projeto de existência coletiva total sentido e podendo ser 

causa de rebeliões cotidianas e guerra civil. Enquanto a multidão é 

potente e livre, ela se esforça por romper as relações de poder e 

dominação que não lhe convém. É nesse sentido que a potência de 

afirmação da vida e de perseverança na existência se assemelha à 
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resistência à dominação, entendida como uma resistência sempre ativa 

e inventiva, e não somente passiva ou reativa (BOVE, 1996). Bove 

nota que, em passagens da obra, Spinoza extrai da multidão os 

dominantes, o que sugere que a potência da multidão pode ser 

dividida, que da diversidade e multiplicidade convergentes podem 

estar excluídos os dominantes (2012a). No caso dessa configuração, 

uma parte teme a outra, uma parte quer dominar a outra, uma parte 

contrapõe-se a outra. Na visão de Bove, isso ocorre quando a multidão 

se auto-organiza de forma heteronômica, quando, por exemplo, 

instituições tendem a mascarar a potência da multidão. Dessa forma, 

afirma Bove, jamais há adequação entre multidão e Estado, ou entre 

multidão e aparato jurídico. Há sempre uma tensão (AGUIAR, 2015, 

p. 173). 

 
A diligência de Espinosa aos afetos humanos advém de uma “teoria das paixões” 

que nasce do medo recíproco e o desejo de dominação, desencadeando conflitos que 

exigem o advento da vida política para possibilitar aos sujeitos – corpos individuais – 

conservar-se na vida (CHAUÍ, 2003). A medida dosagem dos afetos é a capacidade que 

compele todos os que vivem sob um domínio a agir de acordo com a lei, sendo o medo 

e a esperança os constitutivos e os freios regulares da sociedade política (BRAGA, 

2017). Para o autor, não há pecado antes da lei, e o advento da política não transforma a 

natureza humana, uma vez que não há como desfazer o núcleo passional (ESPINOSA, 

Tratado Político, I, §5, 2004, p. 440). Assim, a lei deve se amparar sempre em 

elementos extrajurídicos – afetos – para que uma sociabilidade pacífica e segura tenha 

lugar. 

 Espinosa não tenta conter a tensão constante entre a multidão (multitudo) e o 

Estado (imperium). A autocomposição desse conflito não é um problema em si. O que o 

filósofo entende por “Estado” é o direito político definido pela potência da multidão no 

exercício de uma circunscrição definida (na cidade) enquanto corpo inteiro dessa 

multidão. Nas palavras do autor: “Há o costume de se chamar poder político a este 

direito que define o poder do número, e possui absolutamente este poder quem, pela 

vontade geral, cuida da coisa pública, isto é, tem a tarefa de estabelecer, interpretar e 

revogar as leis, defender as cidades, decidir da guerra e da paz etc.” (ESPINOSA, 

Tratado Político, II, §17, 2004, p. 447). Por isso, é preciso converter a multidão em 

povo de um Estado (imperium), pois não há direito fora da sociedade civil. 
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A necessidade da unidade das massas num só desejo – na concórdia – é o que o 

seu projeto ético-político advoga para liberar a verdadeira potência da multidão. A 

saber: “se duas pessoas concordam entre si e unem suas forças, terão mais poder 

conjuntamente e, consequentemente, um direito superior sobre a Natureza que cada uma 

delas não possui sozinha e, quanto mais numerosos forem os homens que tenham posto 

as suas forças em comum, mais direito terão eles todos” (ESPINOSA, Tratado Político, 

II, §13, 2004, p. 446). E continua, 

 

Como no estado natural cada um é senhor de si próprio, enquanto 

pode defender-se de forma a não sofrer a opressão de outrem, e 

porque, individualmente, o esforço de autodefesa se torna ineficaz 

sempre que o direito natural humano for determinado pelo poder de 

cada um, tal direito será na realidade inexistente, ou pelo menos só 

terá uma existência puramente teórica, porquanto não há nenhum meio 

seguro de o conservar. É também certo que cada um tem tanto menos 

poder, e por conseguinte, menos direito quanto mais razões tem para 

temer. Acrescentamos que sem mútua cooperação os homens nunca 

poderão viver bem e cultivar a sua alma. Chegamos, portanto, a esta 

conclusão: que o direito natural, no que respeita propriamente ao 

gênero humano, dificilmente se pode conceber, a não ser quando os 

homens têm direitos comuns, terras que podem habitar e cultivar em 

comum, quando podem vigiar a manutenção do seu poder, proteger-

se, combater qualquer violência e viver segundo uma vontade comum 

(ESPINOSA, Tratado Político, II, §15, 2004, p. 446). 

 

 Essa perspectiva de convergência da multidão (multitudo) a viver sob direitos 

comuns só se dá num Estado (imperium), uma vez que o direito civil absorve o direito 

natural, transformando a liberdade política na determinação do próprio Estado 

(imperium), e não mais dos indivíduos enquanto súditos ou cidadãos (CHAUÍ, 2003). 

Tendo a multidão por fundamento e o medo por impulsor, Espinosa considera que toda 

formação política deve tender à forma de um Estado Absoluto para se consolidar; ou 

seja, para conservar sua forma política, qualquer que seja ela, o Estado (imperium) 

precisa abarcar cada vez mais a multidão em seu exercício (AGUIAR, 2015, p. 153-

154). “O poder conferido a uma assembleia suficientemente numerosa é absoluto, ou 

aproxima-se muito dessa condição. Se existe um poder absoluto, não pode ser senão o 
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que o povo inteiro possui” (ESPINOSA, Tratado Político, VIII, §3, 2004, p. 486). Isso 

nos permite afirmar que o melhor Estado (imperium), aquele que se deve almejar, 

consiste em uma forma de organização em que não há nenhuma resistência à vontade do 

soberano porque o poder desse Estado (imperium), e por consequência desse soberano, 

provém da atividade política da multidão; definida pela potência do número enquanto 

elemento formador da potência do Todo. 

 

O lugar da mulher na multidão 

 

 Essa potência pode expressar-se em qualquer forma ou regime político. Isso 

significa que, em todos os regimes, a multidão exerce a sua potência em alguma escala, 

tendendo a expandi-la e tornar seu poder absoluto. De onde se depreende que a 

maximização da potência da multidão é latente a toda forma política como princípio 

fundamental (AGUIAR, 2015). No entanto, Espinosa preocupa-se em aumentar a 

participação da multidão no Estado (imperium); o que corresponderia a transformar 

democraticamente os regimes independentes da forma que eles tinham – Monarquia, 

Aristocracia ou Democracia, pois, impressionado pela Revolução Inglesa, o filósofo 

percebe que é inútil derrubar um rei sem transformar a estrutura de poder vigente, ou na 

sua própria terminologia, sem mudar o encadeamento dos afetos ou a disposição das 

relações (Ibidem, 2015, p. 154). 

 A noção de que não adianta matar um tirano quando ainda se conservam as 

causas da tirania é um aspecto do pensamento de Espinosa que retoma a Maquiavel. 

Podemos supor que há uma forte influência do pensador florentino na conformação do 

potencial subversor que a multidão assume em Espinosa, como expresso nessa elogiosa 

passagem: 

O penetrante Maquiavel demonstrou clarissimamente que meios um 

príncipe onipotente, possuído pelo desejo de domínio, deve usar para 

estabelecer e manter seu poder; porém, quanto ao fim visado, este não 

surge claramente. Se se propôs uma boa finalidade, tal como é de 

esperar um homem prudente, parece demonstrar de que imprudência 

as massas dão provas quando suprimem um tirano, quando não 

podem suprimir as causas que fazem com que um príncipe se torne um 

tirano, mas, pelo contrário, quanto mais motivos houver para temer 

um príncipe, tanto mais causas há para fazer dele um tirano, tal como 

acontece quando a multidão faz do príncipe um exemplo e glorifica 
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um atentado contra o soberano como um alto feito. Talvez Maquiavel 

tenha querido, também, mostrar quanto a população se deve defender 

de entregar o seu bem-estar a um único homem que, se não é fútil ao 

ponto de se julgar capaz de agradar a todos, deverá constantemente 

recear qualquer conspiração e, por isso, vê-se obrigado a preocupar-se 

sobretudo consigo próprio e, assim, a enganar a população em vez de 

salvaguardar. E estou tanto mais disposto a julgar assim acerca deste 

habilíssimo autor quanto mais se concorda em considerá-lo um 

partidário constante da liberdade e quanto, sobre a maneira necessária 

de a conservar, ele deu opiniões muito salutares (ESPINOSA, Tratado 

Político, V, §7, 2004, p. 460, grifo nosso). 

 

 De todo modo, a democracia é o projeto político preferido porque “em 

democracia, com efeito, ninguém transfere o seu direito natural para outrem a ponto de 

este nunca mais precisar de o consultar; transfere-o, sim, para a maioria do todo social, 

de que ele próprio faz parte e, nessa medida, todos continuam iguais, tal acontecia 

anteriormente no estado de natureza” (ESPINOSA, Tratado Teológico-Político, XVI, 

1988, p .315). Além de na democracia o poder político ser composto pela multidão, ela 

atende ao pressuposto de que nenhum sujeito será subjugado por seu semelhante, 

consolidando a estabilidade social na medida em que o temor de ser escravizado não 

guia a multidão. Nas palavras do autor, 

 

Num Estado democrático, são menos de recear os absurdos: primeiro, 

por ser quase impossível que a maior parte de um conjunto de homens 

reunidos, se for um conjunto suficientemente grande, concorde com 

um absurdo; segundo, pelo próprio fundamento e finalidade da 

democracia, o qual, como também já dissemos, não é senão evitar os 

absurdos do instinto e conter os homens, tanto quanto possível, dentro 

dos limites da razão, para que vivam em concórdia e paz. Sem este 

fundamento, todo o edifício ruirá. (ESPINOSA, Tratado Teológico-

Político, XVI, 1988, p. 313). 

 

 Espinosa define a democracia como Estado Absoluto, no qual “todos, repito, têm 

o direito de sufrágio e acesso às funções públicas; podem reclamar os seus direitos e não 
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se lhos pode negar” (ESPINOSA, Tratado Político, XI, §1, 2004, p. 516). No entanto, 

no mesmo inacabado capítulo, ele exclui as mulheres dessa cidadania: 

 

Talvez haja quem pergunte se é por natureza ou por instituição que as 

mulheres devem estar sob o poder dos homens. Com efeito, se for só 

por instituição que tal acontece, então nenhuma razão nos obriga a 

excluir as mulheres do governo. Porém, se consultarmos a própria 

experiência, veremos que isto deriva da sua fraqueza. Em parte 

nenhuma aconteceu, com efeito, os homens e as mulheres governarem 

juntos, mas em qualquer parte da terra onde se encontrem homens e 

mulheres vemos os homens reinarem e as mulheres serem governadas, 

vivendo assim ambos os sexos em concórdia. Pelo contrário, as 

amazonas, de quem se espalhou a fama de terem outrora reinado, não 

toleravam homens a morar no solo pátrio: amamentavam só as fêmeas 

e, se parissem machos, matavam-nos. Se as mulheres fossem por 

natureza iguais aos homens e sobressaíssem igualmente pela fortaleza 

de ânimo e pelo engenho, que são aquilo em que acima de tudo 

consiste a potência humana e, por conseguinte, o direito, sem dúvida 

que, entre tantas e tão diversas nações, se encontrariam algumas onde 

os dois sexos governassem em paridade e outras onde os homens 

fossem governados pelas mulheres e educados de modo a terem, pelo 

engenho, menos poder. Como isto não aconteceu em parte nenhuma, é 

totalmente lícito afirmar que as mulheres, por natureza, não têm o 

mesmo direito que os homens e estão lhes necessariamente 

submetidas, de tal modo que não é possível acontecer que ambos os 

sexos governem de igual modo e, muito menos, que os homens sejam 

governados pelas mulheres. Se, além disso, considerarmos os afetos 

humanos, ou seja, que os homens a maioria das vezes amam as 

mulheres só pelo afeto libidinoso e apreciam o seu engenho e a sua 

sabedoria só na medida em que elas sobressaem pela beleza, suportam 

com muita dificuldade que aquelas a quem amam se interessem de 

algum modo por outros, e coisas do mesmo gênero, facilmente 

veremos que não é possível, sem prejuízo grave da paz, homens e 

mulheres governarem de igual modo. Mas é bastante sobre esse ponto 

(ESPINOSA, Tratado Político, XI, §4, 2004, p. 516). 
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O apelo à experiência prática que Espinosa utiliza para excluir as mulheres da 

participação política é o mesmo que esse trabalho mobiliza para defender que as 

mulheres são sujeitas de potência. Margareth Gullan-Whur (2009) argumenta que é 

estranha a recusa do filósofo em aceitar que o intelecto das mulheres pode competir com 

o dos homens, posto que ele deve ter convivido com mulheres eruditas, além de ser 

atribuído que ele teria aprendido latim e grego com uma menina holandesa de 12 anos, 

filha de seu professor (Ibidem, 2009, p. 96). Para a autora, a mobilização do exemplo 

das amazonas é um recurso de falsa experiência porque Espinosa estaria justificando a 

limitação da racionalidade feminina, baseando-se no resultado da inferência dedutiva de 

um único caso, que ele próprio admite ser uma lenda, em vez de aplicar seu método 

epistemo-metodológico de confirmar deduções a priori (Ibidem, 2009, p. 97). Isso leva 

Gullan-Whur a concluir que a passagem sobre as mulheres no Tratado Político é 

inconsistente com a doutrina geral da Ética. 

Matheron (2011) interpreta que Espinosa descarta mulheres e servos da 

participação porque esses não gozariam de autonomia política: as mulheres por serem 

propriedade dos maridos ou de um chefe da família, por receberem educação 

assimétrica, por serem privadas de frequentarem e disputarem espaços de poder, eram 

consideradas de natureza mais fraca; os servos, por dependerem materialmente e, muitas 

vezes, simbolicamente de seus senhores para a subsistência, tendem a reproduzir os 

interesses desses outros. Os fundamentos dessa restrição estariam contemplados pela 

condição de liberdade cerceada por estar sob a jurisdição de outrem (FRAGOSO, 2012, 

p. 6), como expressa esse parágrafo do Tratado Político: “segue-se do que precede, que 

cada qual está na dependência de um outro na medida em que está no poder desse outro, 

e que pode repudiar qualquer violência, castigar como julgar bem o dano que lhe é 

causado e, de uma maneira geral, viver segundo a sua própria compleição” 

(ESPINOSA, Tratado Político, II, §9, 2004, p. 445). 

Matheron (2011), no entanto, defende que não se pode afirmar que Espinosa 

considerasse mulheres e servos incapazes de gerirem suas próprias vidas e de governar. 

O que ele advoga é que o realismo político usado para pensar o Tratado contém uma 

recusa do filósofo em vislumbrar uma sociedade hipotética, na qual servos seriam livres 

e mulheres teriam paridade de poder político com os homens. Como conclui Matheron, 

essa passagem vista em perspectiva na obra espinosana permite que a contextualizemos 

no bojo de seu projeto ético-político de tendência ao aumento de potência da multidão, 

isto é, afirmação da liberdade dos sujeitos – aqui incluindo também as mulheres. 
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Conclusão 

 

As Revoltas por Víveres ilustram episódios em que a mobilização feminina foi 

determinante para a aceitação de demandas da população pelo Estado (imperium); o que 

em alguma instância representa um processo de democratização. Foram os corpos 

femininos que movidos pela imitação afetiva de compartilharem e se reconhecerem na 

dor – comiseração (ESPINOSA, Ética, III, prop. XXVII, esc., 2004, p.296) – dos 

homens que iam morrer nas guerras e do restante da comunidade que passava fome, 

insurgiram-se contra um Estado (imperium) dissonante em relação à vontade da cidade. 

O protagonismo combativo das mulheres devia-se a uma divisão sexual do trabalho que 

incumbia a elas a tarefa da alimentação, no escopo das atividades da “ética do cuidado”. 

Transformadas em guardiãs da casa e da comida, a violência feminina justificava-se 

pelo que, no século XVIII, passou a ser chamado de economia moral: vigilância das 

“donas de casa” contra aumentos desmesurados nos produtos básicos. Com isso, elas 

protegiam seus filhos, bem como o povo. Assim sendo, cabe reivindicarmos o papel de 

potência da multidão feminina, pois, ainda que esses episódios não tenham mudado as 

estruturas da divisão de poder na política e na sociedade da época, demostram a 

autonomia feminina para articular-se na esfera pública, pleiteando e causando alterações 

no Estado (imperium), que passa, assim, a resguardar legalmente um afeto da multidão. 
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Resumo: Este trabalho objetiva discorrer sobre a importância do fubá de moinho 

d’água e o de moinho elétrico nas práticas alimentares de famílias pesquisadas em duas 

regiões do estado de Minas Gerais, resultado de dois trabalhos acadêmicos das autoras: 

uma dissertação sobre narrativas culinárias e cadernos de receitas do Sul de Minas 

(Venturelli, 2016) e uma tese sobre práticas alimentares em famílias rurais da Zona da 

Mata (Lima, 2015). A pesquisa etnográfica apontou para a recorrência do uso do fubá 

em vários pratos, sobretudo no angu, ainda presente no cotidiano alimentar local e que 

compõe o cardápio básico para muitas famílias. Além de uma iguaria, o angu oferece 

chaves para interpretação das diversas representações no sistema culinário. Segundo os 

entrevistados há uma notável diferença entre o angu feito com o fubá tradicional e 

aquele moído no moinho elétrico. As pesquisas apontaram que mesmo em tempos de 

transformações das práticas alimentares, alguns hábitos arraigados permanecem 

duradouros. 

Palavras-chave: Patrimônio alimentar; tradição culinária; Minas Gerais. 

 

A daily food calls “angu” – a iguary on the table of meals from Minas 
Gerais 

 

Abstract: This work aims to discuss the importance of the water mill and the electric 

mill feeding practices of families researched in two regions of the state of Minas Gerais, 
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the result of two academic papers of the authors: a dissertation on culinary narratives 

and notebooks recipes from the South of Minas Gerais and a thesis on feeding practices 

in rural families in the Zona da Mata. The ethnographic research pointed to the 

recurrence of the use of the cornmeal in several dishes, especially in the angu, still 

present in the daily local food and that composes the basic menu for many families. In 

addition to a delicacy, the angu offers keys for interpreting the various representations 

in the food chain. According to the interviewees there is a notable difference between 

the angu made with the traditional cornmeal and the one ground in the electric mill. 

Research has pointed out that even in times of changes in eating habits, some ingrained 

habits remain enduring. 

 

Keywords: Food heritage; culinary tradition; Minas Gerais. 

 

Introdução 

artindo de duas pesquisas em Minas Gerais, uma no Sul e outra na Zona da 

Mata, vimos pontos de interseção que nos trouxeram reflexões acerca da 

existência do angu nas mesas de camponeses e moradores de pequenos 

municípios urbanos, onde ainda há acesso aos produtos de origens locais, como no caso, 

o fubá. 

As pesquisas apontaram que, mesmo em tempos de transformações das práticas 

alimentares contemporâneas, alguns hábitos permanecem e algumas tradições – no caso 

do angu, como exemplo – podem se apresentar como comida de resistência em meio ao 

processo de modernização alimentar que vem firmando como importante iguaria da 

cozinha mineira. Por outro lado, verificamos também que, com a transformação dos 

hábitos alimentares provocada pelo processo de modernização e a consequente 

ampliação do consumo de alimentos processados que vem ocorrendo nas áreas rurais, o 

angu, como comida do cotidiano, pode vir a enfrentar uma redução cada vez maior em 

seu consumo, considerando que os maiores apreciadores, dentre o público pesquisado, 

são pessoas com idade acima de cinquenta anos, cujo consumo do angu ocorre desde a 

infância, quando era alimento não apenas do almoço, mas também nos intervalos como 

merenda, ou ainda, como sobremesa, misturado ao leite e goiabada. 

Alguns entrevistados chegam a sacralizar o angu, equiparando tal iguaria ao 

pão nosso de cada dia, devido à crença em seu poder de nutrir, de dar “sustança” ao 

corpo para realizar o trabalho pesado do dia a dia. 
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Contextualizando historicamente a comida em Minas Gerais: da escassez à 

fartura 

 

Minas Gerais é o quarto estado com maior área do Brasil, possui enorme 

diversidade nos hábitos alimentares, muito por conta das influências recíprocas de 

outros estados fronteiriços, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, 

Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. 

Arruda (1990) destaca em Minas Gerais duas fases muito importantes para a 

sua formação histórica e cultural: a primeira é a do ciclo da mineração (final do século 

XVII a final do século XVIII), período em que a vida urbana emerge com uma intensa 

movimentação; a segunda fase é a chamada “ruralização”, que se inicia ao final do 

século XVIII justamente com o declínio da mineração, seguindo até o início do século 

XX. Para a autora, na segunda fase as áreas rurais (as fazendas) passam a ter maior 

valorização, tornando-se o “microcosmo do universo material, social e cultural” 

(ARRUDA, 1990, p. 135). Além das duas principais fases, a autora destaca uma terceira 

em Minas, que se configura a partir dos meados do século XX, com a industrialização. 

Para ela, as duas primeiras fases representam formas de sociabilidade muito peculiares 

que se expressam nas práticas alimentares desses períodos e que tiveram influência 

direta na formação dos hábitos alimentares em Minas Gerais; hábitos que se 

perpetuaram até o período contemporâneo. A análise dessas informações históricas é 

fundamental para ajudar a compreender o tema central deste trabalho que é o angu – e 

também o fubá – como alimentos identitários e como comida de resistência de uma 

ponta a outra deste estado. 

 

Fase da mineração em Minas Gerais: escassez de alimentos 

 

O ciclo da mineração foi muito importante para a economia da colônia 

portuguesa e iniciou-se após a quase estagnação do ciclo do açúcar no final do século 

XVII. Teve seu apogeu em Minas Gerais no século XVIII e, nesta fase, por 

determinação da Coroa Portuguesa, toda a mão de obra deveria estar voltada 

basicamente à extração de ouro e diamante. Paula (2007) menciona que a mineração foi 

uma atividade central e decisiva na peculiaridade histórica da região onde ela ocorreu. 

Segundo o autor, algumas características dessa atividade foram a rapidez e amplitude 
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com que a região foi ocupada. Por sua importância econômica e dinamismo da 

atividade, Minas Gerais teve o maior número de escravos da América Portuguesa. 

Assim, a atividade mineradora fez surgir em Minas Gerais primeiramente uma 

sociedade urbana, baseada na extração de ouro e diamantes, com a formação de 

pequenos povoados e arraiais. Segundo Zemella (1951), “os arraiais mineiros cresceram 

tão vertiginosamente que em poucos anos muitos deles atingiram a dignidade de vila. 

Surgiram primeiramente Mariana, Vila Rica, Caeté, Sabará, Vila do Príncipe, Arraial do 

Tijuco e outros” (ZEMELLA, 1951, p. 46). Nesses “outros” está incluída a antiga vila 

de Guarapiranga, região que hoje é constituída pelos municípios de Piranga, Porto 

Firme e Presidente Bernardes, municípios da Zona da Mata que fizeram parte da 

pesquisa a que se refere parte deste trabalho. 

Em função disso, analisa Câmara Cascudo (2004), com um contingente 

elevado de pessoas que chegavam tanto do litoral da Colônia como também de Portugal, 

a escassez de alimento foi um fator marcante nesse período, pois se cultivava muito 

pouco, sendo boa parte da comida trazida por tropeiros e comercializada a preços 

elevados, as tropas enfrentavam muitas dificuldades nos trajetos pelas matas e estradas 

precárias. Frieiro (1982) e Paula (2007) relatam que as crises de abastecimento foram 

gravíssimas e causaram muitas mortes por fome, além da acelerada alta de preços dos 

alimentos. “Os primeiros habitantes não pensavam em perder tempo nas canseiras do 

amanho e plantio da terra. A falta de caminhos agravava sobremaneira o problema do 

abastecimento” (FRIEIRO, 1982, p. 56). Segundo o autor, tinha-se assim uma 

alimentação de baixo valor proteico. Para minimizar isso, comia-se o “bicho da taquara” 

assado ou torrado. Alimento que já era consumido pelos indígenas. 

Partindo da necessidade da atividade braçal e, portanto, de manter alimentados 

os homens para o trabalho, o rei ordena a importação de carne de boi para Minas, vinda 

de São Paulo, Curitiba, sertões da Bahia e Pernambuco. Essas regiões não possuíam 

grande plantel, mas passaram a ampliar a produção para atender à demanda mineira. 

Segundo Zemella (1951), apesar do empenho de São Paulo e das outras regiões em 

fazer chegar a carne até as Minas Gerais, havia irregularidades no fornecimento. Em 

função disso, usava-se muito da carne de caça e de todo o tipo de alimento que se 

poderia obter nas matas, além do pouco que colhiam nas pequenas roças para 

subsistência, insuficiente para atender a demanda de todos os trabalhadores que viviam 

na região dedicada à mineração. 
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A situação de insegurança alimentar grave que se instalava e a grande 

dificuldade na obtenção da carne bovina “estimulou o governo metropolitano à 

formação de uma zona pecuarista em torno das minas, distribuindo sesmarias em 

profusão, sempre sob a condição de os agraciados instalarem currais” (ZEMELLA, 

1951, p. 192). A outra ação do governo, da qual trata a autora, foi instituir a criação de 

suínos onde houvesse espaço para tal. Assim, passou a ser frequente entre os mineiros, 

na época, a implantação de chiqueiros rudimentares no quintal das casas, mesmo na área 

urbana. Surge então, a preferência pela carne de porco na dieta do mineiro da região de 

mineração, hábito alimentar que se mantém nos dias atuais, permanecendo ainda 

comum o costume da engorda de suíno por muitos agricultores entrevistados. 

O milho, que na região das Minas Gerais passou a ser mais importante para 

consumo humano do que a mandioca, tinha como derivados: pipoca, curau, pamonha, 

farinha, cuscuz, biscoitos, bolos, cerveja de milho verde, aguardente, canjica, “que os 

ricos comiam por gosto e os pobres por necessidade” (FRIEIRO, 1982, p. 57). Isso 

porque estes derivados eram consumidos apenas pelos proprietários das terras e outros 

poucos abastados. Segundo Saint-Hilaire (1938) e Frieiro (1982), aos escravos só era 

dado o angu, que durante muito tempo foi a base de sua dieta. Saint-Hilaire (1938), que 

aprovou o paladar da alimentação à base do milho, descreve detalhes do fubá e a 

importância do angu para a alimentação dos escravos. 

 

Para fazer servir o milho à alimentação ordinária dos homens, é ele 

preparado de duas maneiras diferentes. Sua farinha simplesmente 

moída e separada do farelo, com o auxílio de uma peneira de bambu, 

toma o nome de fubá. É fazendo cozer o fubá na água, sem 

acrescentar sal, que se faz essa espécie de polenta grosseira que se 

chama, como já o disse, angú, e constitui o principal alimento dos 

escravos (SAINT-HILAIRE, 1938, p. 206). 

 

O viajante Pohl (1951, apud FRIEIRO, 1982) relata o que testemunhou da 

alimentação dos escravos: “alimentavam-se os negros, ao almoço e à ceia, com farinha 

de milho misturada com água quente, o angu, propriamente dito, no qual punham um 

naco de toucinho, e ao jantar davam-lhes feijão” (POHL 1951, apud FRIEIRO, 1982, p. 

75). O objetivo era alimentar o escravo somente daquilo que o mantivesse em boas 

condições de saúde e forte o suficiente para fazer render o trabalho na lavra. 
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O angu era desde essa época cozido sem adição de sal. O principal motivo era a 

dificuldade de sua obtenção em Minas Gerais e, consequentemente, o seu preço 

elevado. Portanto, o sal era usado com parcimônia para ração animal e para conservação 

de alguns alimentos, como toucinhos e feijão, por exemplo. Frieiro (1982) sugere que 

em função disso poder-se-ia, talvez, atribuir o angu sem sal como invenção mineira. 

Analisando o lugar da comida no processo de formação do território das Minas 

Gerais na fase da mineração, verificamos que ela teve uma função muito mais 

fisiológica – ou seja, a de matar a fome e sustentar a pesada lida diária que era o 

trabalho na lavra – do que de sociabilidades. Conforme os registros de Mawe (1922) e 

Saint-Hilaire (1938), verifica-se que os habitantes da região de Minas Gerais faziam 

suas refeições com muita rapidez e com pouca conversa. 

 

Fase da ruralização em Minas Gerais: fartura de alimentos 

 

A fase da ruralização em Minas Gerais é considerada aquela em que, 

paulatinamente, vai surgindo um novo dinamismo econômico e reprodutivo, para além 

da mineração. Segundo Arruda (1999), Iglesias (1970), Carrara (2007) e Frieiro (1982), 

não ocorreu um corte radical encerrando o ciclo da mineração e fazendo surgir o ciclo 

da ruralização. A demarcação de uma periodização é feita pelos autores mais por razões 

metodológicas para discorrer sobre o ritmo histórico, econômico e cultural daquele 

período na região. 

Iglesias (1970) utiliza os termos “opulência e decadência” da mineração e 

sugere os períodos da seguinte maneira: os anos de 1693 a 1770, a fase considerada do 

surgimento ao auge da opulência mineração; e 1770 a 1883, o que abrangeria a sua 

decadência. Tal declínio orientou os novos rumos da atividade agrícola. Arruda (1999) 

aponta a Carta (ou Ordem) Régia como o marco de reconhecimento da Coroa do 

declínio da mineração e da necessidade de estimular a produção agrícola na região. Em 

suas palavras: 

A mudança de atitude por parte das autoridades governamentais do 

Reino corresponde, na realidade, à avassaladora crise da produção 

aurífera depois dos anos sessenta. Impunham-se novos caminhos à 

economia de Minas, capazes de dar sustentação aos significativos 

contingentes populacionais que lá haviam se estabelecido na primeira 

década do século XVIII (ARRUDA, 1999, p. 140). 
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Nesta fase, o problema de abastecimento já não era mais tão grave, mas os 

preços dos alimentos continuavam altos. Era tempo de maior fartura em relação à fase 

de mineração, mas ainda assim com muitos obstáculos. Zemella (1951) defende que, em 

função da situação dada, a região de Minas Gerais foi orientando, pouco a pouco, seus 

caminhos no sentido da autossuficiência e as atividades dos habitantes se desviando 

para a lavoura, pecuária e a manufatura. “Na própria região onde se localizavam as 

lavras ou minas, multiplicaram-se as plantações. As minas agonizantes passaram a 

apoiar-se na lavoura que, se expandindo, procurava gulosamente as manchas de terra 

fértil que havia nas imediações das lavras” (ZEMELLA, 1951, p. 239). Tal processo não 

significou um rompimento abrupto da mineração. Assim, o trabalho na lavra 

permanecia, embora em muito menor importância do que antes – nas fases pós-colheita 

– quando se utilizava a mão de obra dos escravos que pudessem ser retirados 

temporariamente da lavoura. 

São muitas as teses e discussões baseadas em documentos e arquivos sobre a 

Minas Colonial e sobre as dinâmicas produtivas e o controle político-econômico nas 

duas fases: a mineração e a ruralização. Porém, para os objetivos deste trabalho, importa 

saber se o declínio da mineração e consequente ampliação da produção agropecuária 

(considerada assim a fase da ruralização) geraram mudanças nos hábitos alimentares da 

população mineira do entorno da região mineradora. Nesse sentido, os autores que 

orientam a esse respeito são: Frieiro (1982), Magalhães (2004), Arruda (1990), Abdala 

(2007), Vasconcellos (1968) e Torres (2011). 

 

Temos a impressão (e Gilberto Freyre e Caio Prado Júnior pensam 

igualmente assim) que o mineiro, tanto na Colônia nos tempos de 

mineração, no Império, passada a série de crises dos primeiros tempos 

de mineração, alimentava-se bem e melhor do que a maioria dos 

brasileiros, ao menos quanto ao peso e valor nutritivo. O mineiro 

exige “sustância”, quer comida substancial e pouco liga para 

refinamentos complicados (TORRES, 2011, p. 101). 

 

A observação de Torres (2011) corrobora a de Frieiro (1982), que sinaliza para 

uma alimentação mais farta na fase da ruralização e, segundo Arruda (1999), a produção 

diversificada nas fazendas era uma característica deste período. Os excedentes de carne 

suína, toucinho, carne seca, farinha de milho, farinha de mandioca, rapadura, 
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aguardente, óleo, fumo, café, queijos, algodão em fios e tecidos rústicos, eram vendidos 

nas cidades mais próximas. O angu e o feijão continuaram presentes na mesa de todos, 

sobretudo na do pobre. Segundo os autores, nas famílias mais ricas tinha-se como 

costume servir refeições muito fartas para as visitas, mesmo que essa não fosse a 

realidade cotidiana, inclusive com variedades de doces, numa tentativa de apagar as 

privações alimentares vivenciadas anteriormente. 

Saint-Hilaire, em uma de suas passagens por Minas Gerais no século XIX, 

relata suas percepções sobre a comida nas áreas rurais e o destaque para o angu: 

 

Galinha e porco são as carnes que se servem mais comumente em casa 

dos fazendeiros da província das Minas. O feijão preto forma prato 

indispensável na mesa do rico, e esse legume constitui quase que a 

única iguaria do pobre. Se a esse grosseiro manjar este último 

acrescenta mais alguma coisa, é arroz, ou couve, ou outras ervas 

picadas (…). Um dos pratos favoritos dos mineiros é galinha cozida 

com quiabo, mas o quiabo não se come com prazer senão 

acompanhados de angu, espécie de polenta sem sabor (SAINT-

HILAIRE, 1938, p. 186-187). 

 

Na percepção de Magalhães (2004), na região onde se iniciou a mineração em 

Minas Gerais não houve alterações importantes na comida ao longo dos anos; feijão, 

arroz, farinha de milho, fubá e derivados continuaram a ser alimentos básicos. Tal 

situação é responsável pela identidade alimentar que se configura ainda hoje na 

culinária mineira. 

 

Comida e identidade 

 

A comida aponta uma grande parte de quem somos e a qual grupo social 

pertencemos. Por ser a comida um dos primeiros eventos familiares dos quais 

participamos, o que ela exerce em nós, mesmo depois de adultos, pode ser definitivo em 

termos de nossas escolhas não apenas gustativas, como também o impacto emocional 

que gerou em nós quando crianças. A maneira como um alimento nos fora apresentado 

pelos adultos afetivamente poderosos em nosso círculo social pode gerar traumas 

profundos ou adoração profunda quando nos deparamos novamente, enquanto adultos, 
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com esse determinado alimento. Portanto, para Mintz (2001), a comida assume em nós 

um poder sentimental duradouro. 

A comida e o comer são atividades centrais ao longo de nossa existência e, 

atualmente, as análises de comunidades se tornaram mais complexas devido às 

interconexões econômicas entre as localidades. Myntz atribui à Evans-Pritchard, 

Malinowski e Firth a facilidade dos estudos da antropologia da alimentação devido à 

tipificação que esses estudiosos construíram sobre unidade de produção, distribuição e 

consumo de cada comunidade por eles estudada. Contudo, o desafio é grande numa 

pesquisa atual ao se deparar com um território no qual já não existe mais uma unidade 

de produção e consumo, e sim várias vertentes. A indústria alimentícia chega aos 

solavancos e, na maioria das vezes, as pessoas não mais produzem o que consomem. 

Vemos por toda parte a nova geração de crianças que desconhece a origem dos 

alimentos, pois já os consomem prontos, como as papinhas ou frutas e legumes cortados 

e embalados a vácuo ou semiprontos, assim tem-se apenas o trabalho de colocar no 

forno de micro-ondas, o que facilita a vida corrida das famílias modernas. 

Em se tratando de um estudo feito em municípios com população inferior a 

sessenta mil habitantes, alguns apelos tecnológicos não são atendidos nesses locais onde 

não há grandes lojas de eletrodomésticos, por exemplo. As cozinhas desse campo de 

pesquisa no sul de Minas possuem pouco ou nenhum equipamento elétrico. As 

cozinheiras ainda se utilizam de técnicas tradicionais de corte e cocção, e muitas delas 

preferem o fogão à lenha ao fogão a gás. 

Ainda hoje, o angu está na mesa diária de muitos mineiros, principalmente nas 

áreas rurais e casas modestas. Ele é tão versátil que é comido como acompanhamento de 

carnes e verduras; com leite e goiabada, como sobremesa, ou ao longo do dia, com um 

gole de café. Existe também a raspa do angu disputada por muitos. No final de seu 

demorado cozimento, na caçarola forma-se uma camada fina de casca crocante que fica 

colada na panela. Há quem goste dela crocante ou quem coloque na própria caçarola 

onde está a raspa, um pouco de leite e melado de cana. Ali mesmo na caçarola, às 

colheradas, a mistura é degustada como sobremesa. Outras influências africanas, 

indígenas e portuguesas são componentes da mesa sul mineira, cotidianamente ou em 

ocasiões de festa: frango com quiabo, mandioca e seus derivados, carne de porco em 

diversas modalidades. Mas a preferida é a costelinha, acompanhada de jiló e couve. 
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O angu como prato de resistência 

 

Em Serranos, sul de Minas, cidade com população estimada de 2.030 

habitantes (IBGE, 2014), a entrevistada Nilda Ribeiro de Sousa Vilela (89 anos em 

2014) estabeleceu uma relação sacramentada com o angu que ela come todos os dias 

religiosamente, na hora do almoço. Deve ser feito com o fubá do Chico Marques, um 

produtor local que produz fubá moído em moinho de pedra, uma técnica arcaica de 

moer milho. Nilda é contundente ao dizer que o angu feito com fubá industrializado 

encaroça, amarga e não fica cozido no ponto. Ela sabe quando o angu é preparado com 

fubá de supermercado e não aceita entrar em sua casa outro fubá que não o do Chico. 

Ela diz que seu bom dia só chega depois de comer, todos os dias, às 11 horas, um 

pedaço do angu feito pela Cida, sua cozinheira há 25 anos. Dá a primeira garfada e o 

semblante muda. Ela acredita no poder restaurador do angu quentinho, feito na hora. 

Entrar na cozinha das pessoas é também ser convidada a adentrar os quintais e 

conhecer pelo nome os produtores, os padeiros e leiteiros. Cozinha, quintal e produtor 

têm uma espécie de relação simbiótica. 

Tamanha foi a curiosidade sobre o fubá que mais parecia uma iguaria ao 

paladar da Dona Nilda, que fomos levadas à casa de Francisco Carlos Vilela Miranda, 

conhecido como Chico Marques, onde ele tem o moinho de pedra. Na casinha do 

moinho d’água tem uma placa, “Chico Chico no fubá”, e a data de inauguração da nova 

moenda: 05/08/2004, que antes ficava numa parte mais alta de sua propriedade e que 

hoje desceu terreno abaixo. A placa e o apelido foram presentes de um cunhado. Chico 

é o produtor de fubá mais conhecido da região e atende aos clientes mais exigentes, 

como Dona Nilda, que só come angu feito com este fubá. 

Há muitas décadas Chico toca o moinho – herança do falecido pai – que, pelas 

contas que fez, beira os oitenta anos de existência. Participamos de todo o processo de 

moagem do milho e verificamos a textura fina e delicada do fubá e que, de fato, não 

carrega o amargo do milho moído em sistema elétrico. Explicou-nos a engrenagem do 

moinho de pedra que começa a funcionar nas primeiras horas do dia e ali fica, ao longo 

do dia, moendo milho. Das sete ao meio-dia, a produção atinge uma saca de quarenta 

quilos. Por dia, são oitenta quilos de fubá finíssimo e reluzente como ouro. 

Os apetrechos do moinho têm nomes muito interessantes: Chamador – vibra e 

chama o milho para cair na pedra; e Parador – segura o milho para não passar direto 

sem moer. 
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Chico tem ciência para explicar a diferença do milho moído na pedra para o 

moído pela eletricidade. Segundo Chico, 

 

Tem o óleo do milho que o moinho elétrico queima (por isso dá o 

amargor no fubá) e a pedra não queima o óleo do milho. Isso faz toda 

a diferença no sabor do que for feito com o fubá. Tem fubá que até 

amarga. Tem fubá que, na hora de mexer o angu, empelota. 

 

A famosa expressão “angu de caroço”, com certeza, não foi criada com base no 

fubá do Chico, porque seu fubá só faz angu sem caroço, lisinho e firme. 

 

Chico Chico sem fubá 

 

Em 2014, já havia prenúncio de que a falta de água poderia comprometer o 

moinho. No ano seguinte, desde junho, Chico teve de instalar um sistema elétrico. Foi 

de doer o coração, ver a modificação no moinho dele. Abaixo da placa de inauguração 

do moinho d’água tem uma anotação feita com caneta, sinalizando a mudança de 

sistema de energia: desde 06/06/2015. Um problema ambiental jamais sonhado nos 

tempos de seu pai. 

Chico brinca dizendo: “Como pode a falta de água chegar em Serranos, no fim 

do mundo, onde Judas perdeu as botas?” 

Se o problema da falta de água persistir na região, moinhos que ainda persistem 

e que favorecem agricultores locais e modos de produção artesanal, estarão sob a 

ameaça de perderem sua funcionalidade e serem apenas ícones de uma época remota. 

 

O vilarejo de Santo Antônio do Porto: Fubá de mio que cóie na roça 

 

A vantagem de adentrar o universo da pesquisa etnográfica, que neste trabalho 

abrange o contexto rural do sul de Minas e Zona da Mata mineira, é que, em primeira 

mão, as histórias chegam sem intermediários, como defende Ginzburg (2006). Ao 

contrário de certos historiadores, que muitas vezes acessam o universo dos camponeses 

com o filtro da cultura dominante e do mundo da escrita, a perspectiva antropológica 

coloca o pesquisador em contato direto com a fonte da cultura a ser estudada que, nesse 

caso, é permeada pela circularidade histórica proposta pelo autor. São duas classes 
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sociais distintas – a dos donos de terras e fazendas e a dos empregados – que se 

encontram, à mesa, de maneiras distintas, mas que se influenciam, reciprocamente, tanto 

em costumes quanto em conhecimentos culinários. 

 

O (...) termo circularidade entre a cultura das classes dominantes e a 

das classes subalternas existiu, na Europa pré-industrial, um 

relacionamento circular feito de influências recíprocas, que se movia 

de baixo para cima, bem como de cima para baixo (...) (GINZBURG, 

2006, p. 10). 

 

Ginzburg analisou os arquivos dos depoimentos e da história pessoal de um 

moleiro europeu do século XVI, o famoso Menocchio, que fora queimado por ordem da 

Inquisição. Sua pesquisa desembocou em uma hipótese geral sobre a cultura popular, 

mais precisamente sobre a cultura camponesa. Ginzburg sinalizou a existência, na fala 

de Menocchio, de um estrato cultural profundo, proveniente das comunidades em que 

há a predominância da transmissão oral de conhecimentos armazenados na memória 

humana, que se torna, por muitas vezes, quase incompreensível para as comunidades em 

que a cultura escrita predomina. A linguagem oral é performática, marcada por gestos, 

murmúrios e entonações, é um prolongamento do corpo, enquanto a escrita é linear, 

desprovida de entonação, cristalizada nas páginas dos livros (GINZBURG, 2006, p. 

104). No caso nos países da Europa medieval, as diferenças eram mais profundas ainda. 

A nobreza falava uma língua, em geral aquela que acabou se consolidando como língua 

nacional, e os camponeses falavam línguas regionais diferenciadas, que até hoje 

resistem, muitas delas reconhecidas hoje pela União Europeia. 

Quanto ao português, Saramago sinalizou que “existem várias línguas faladas 

em português”. É numa delas, na variante do português regional que a entrevistada 

Geralda da Fonseca Ribeiro, nascida em 1955, em Santo Antônio do Porto (Azeite), 

descreve, como é feito o processamento do milho até se transformar em fubá: “Esse 

fubá é de mio que cóie na roça, a gente dibuia ele, bana e põe no munho”. 1 

Quando essas cozinheiras, marcadas pelo universo da oralidade, relatam suas 

experiências culinárias, evidenciam em sua fala detalhes e termos culturais próprios da 

variante dialetal da região que contrariam a norma padrão da língua portuguesa e, 

muitas vezes, soam incompreensíveis para quem não domina o código. Nestes casos, as 

                                                           
1 Esse fubá é de milho que colhe na roça, a gente debulha ele, abana e põe no moinho. 
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receitas são transmitidas, de boca a boca, dentro de comunidades em que predomina a 

tradição oral e a linguagem assume o caráter dialetal – tais dialetos são incorporados 

oficialmente pelos moradores que tecem suas memórias através da linguagem e também 

de práticas arcaicas como moer o fubá em moinhos d’água e cozinhar no fogão à lenha. 

O sociólogo francês Maurice Halbwachs afirma que as lembranças se 

alimentam das diversas memórias oferecidas por um grupo ao qual estamos ligados 

emocionalmente. É o que o autor denomina de comunidade afetiva (HALBWACHS, 

2006, p. 38-41). Para ele, dificilmente nos lembramos fora deste quadro de referências. 

Da mesma forma, Halbwachs trabalha as dicotomias entre memória e esquecimento 

pelo contato com o grupo. Não nos lembramos por diferentes motivos, mas estes, em 

geral, estão ligados ao grupo ou à distância dele. Esquecer um período de nossas vidas é 

perder contato com aqueles que nos rodeavam naquele momento. Mais uma vez, o lugar 

também se mostra importante na relação memória-cozinha, pelo fato de a família ser o 

lugar social por excelência, e a cozinha, um espaço de contato. É neste ponto que se 

observa um elemento fundamental e que afirma o caráter social da memória: a 

linguagem. As narrativas são montadas dentro de um eixo guiado por uma forma de 

narrar criada em uma comunidade de ouvintes, mas isso passa obrigatoriamente por 

uma forma de linguagem. 

No trabalho etnográfico, observaram-se alterações de algumas práticas e 

permanência de outras ao longo dos séculos até os dias atuais. O que sustenta esse 

hábito antigo numa sociedade moderna? Pode-se dizer que é a força da tradição que 

envolve os modos de fazer e mantém a memória coletiva das comunidades estudadas, já 

que estas se apresentam na ordem da vivência e da ritualização, de acordo com Renato 

Ortiz (2006, p. 135), quando trabalha as diferenças e semelhanças entre memória 

coletiva e memória nacional. Ao falar do candomblé, o autor descreve a ênfase da 

transmissão oral e como uma tradição se sobrepõe à outra. 

 

O candomblé tende a manter uma tradição fixada nos tempos 

passados. Esta dimensão de preservação da tradição se manifesta na 

sua tradição de culto assim como na ênfase que se dá à transmissão 

oral do conhecimento (...) cabe sublinhar que mesmo as 

transformações se fazem sob a égide de uma tradição dominante, a da 

memória coletiva (...) (ORTIZ, 2006, p. 132). 
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Inspirando-se na obra de Halbwachs, Ortiz nos mostra que a memória coletiva 

é ligada à noção de tradições repensadas, revivificadas, dentro de um conjunto de 

pessoas, porém, o mecanismo de relembrar é dinâmico. Na combinação de elementos 

diversos na memória dessas pessoas, no caso de Ortiz, de uma manifestação cultural, 

ocorre a modificação de aspectos culturais. Embora a memória coletiva esteja 

obrigatoriamente ligada a determinado grupo social e sofra interferências de outros 

grupos, há sempre uma tradição que predomina na manutenção da identidade dessas 

pessoas. Há uma força de tradição, mas também há um jogo de forças para mantê-la. 

 

Comida e identidade na Zona da Mata mineira: o fubá e o angu no cotidiano 

alimentar 

 

O fubá na Zona da Mata mineira continua a exercer grande importância no 

cotidiano alimentar das famílias rurais. O cultivo de milho era feito em 97,5% dos sítios 

visitados. O fubá está presente nas quitandas produzidas semanalmente, sobretudo a 

broa, mas também no angu preparado para o almoço de todos os dias no fogão a lenha, 

cuja sobra serve também ao jantar e até mesmo em merendas que tem sabor de infância, 

como relatou Mercês, 41 anos, moradora da comunidade de Bom Jesus do Bacalhau, em 

Piranga: “Antigamente, a merenda mais comum era leite com angu, no leite quente ou 

frio... às vezes quando me dá saudade de comer, aí, eu faço... quando a gente era 

criança, tinha sempre...”. A preferência é para o fubá de moinho d’água, cuja qualidade 

é tida pelos entrevistados como sendo muito superior. Porém, são poucas as 

propriedades da Zona da Mata que ainda possuem o moinho d’água, por algumas razões 

expostas nas entrevistas, que são: escassez de água para tocar o moinho – coincidindo 

com o que foi também observado no sul de Minas; o trabalho para administrá-lo e como 

consequência a opção das gerações mais novas pela praticidade do moinho elétrico. Em 

apenas uma das quarenta famílias entrevistadas havia o moinho d’água, o restante 

possuía o elétrico. Dois dos entrevistados declararam sobre o desinteresse da parte dos 

moradores mais jovens em dar continuidade de uso ao moinho tradicional. 

 

Antigamente muita gente tinha moinho d’água... aqui mesmo tinha 

uns três ou quatro numa distância de 5 Km por aqui... foi acabando... 

os velhos foram morrendo e os mais novos não quiseram saber de 
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mexer com isso não, porque é muito trabalhoso (Alonso, 82 anos, 

morador da comunidade de Xopotó, em Presidente Bernardes). 

 

Os moinhos tocados a água ficam, quase sempre, mais longe da casa, 

perto de onde corre uma água, né? O elétrico pode ficar em qualquer 

lugar debaixo de uma coberta ou perto do paiol... dá menos trabalho... 

e, de primeiro, tinha muita gente na roça... não tinha problema ter 

muito serviço, mas hoje... dessa gente nova, não tem quase ninguém 

mais aqui (Francisco, 64 anos, morador da comunidade de São 

Domingos, em Porto Firme). 

 

Sobre a ligação entre memória e tradição, Giddens (2012), citando Halbwachs 

(1992, p. 100), diz que “o passado desmorona, mas só desvanece na aparência, pois 

continua a existir no inconsciente”. As observações sobre o passado em que existia o 

moinho d’água estão carregadas de memórias, lembranças de sabores e de idealização. 

 

Considerações finais 

 

O que nos motivou a nos unir – e alguns resultados de nossa pesquisa – para 

escrever sobre o angu consiste na importância que damos à cultura alimentar e às 

tradições alimentares. Caso não aconteça em nossas sociedades a valorização da 

alimentação como um bem cultural, no meio de tantas praticidades alimentares – 

característica do mundo contemporâneo –, algumas dessas iguarias típicas correm o 

risco de desaparecer, sobretudo se permanecerem como interesse apenas de pessoas 

mais velhas em sua elaboração. Em Minas Gerais, o angu está presente em quase todos 

os cardápios de restaurantes self service, principalmente em regiões de forte apelo 

turístico. Porém, vêm ocorrendo mudanças em seu sabor, textura e aparência conforme 

relatado pelos entrevistados em função de o fubá de moinho de pedra estar cada vez 

mais perdendo espaço para o elétrico. No mais, nos interessou apresentar como em 

nossa pesquisa encontramos pessoas ainda tão conectadas com a produção e o consumo 

dessa iguaria que é patrimônio, embora não oficial, da gastronomia mineira, de ponta a 

ponta do estado, e que tem forte conexão com o seu processo sociohistórico e cultural 

de formação. A riqueza da comida mineira está justamente na manutenção de modelos 

antigos na reprodução das receitas, tanto em ingredientes e utensílios, quanto nas 

técnicas de cozimento (fogão e forno à lenha) e nos modos de fazer. A comida mineira 
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contribui para construir a identidade de seu povo, o que Abdala (1997) denominou de 

mineiridade. 

Em nossos caminhos de pesquisa, buscamos sinais de manutenção do 

patrimônio alimentar, compreendendo sua importância cultural e territorial nesses 

tempos pós-modernos, onde quase tudo vai se tornando líquido, como analisado por 

Zygmunt Bauman em sua ampla literatura sobre os temas da modernidade. O que 

observamos é que apesar de as pessoas que entrevistamos estarem inseridas na dinâmica 

contemporânea de mudanças, a vida cotidiana ainda segue um ritmo lento, que, de certa 

forma, difere do ritmo das áreas urbanas. Isso permite a reprodução deste status central 

da comida em sua cultura, sendo o angu um componente de grande significado 

simbólico na mesa mineira. 
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