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APRESENTAÇÃO 

Luciana CHIANCA 

 
Os Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades buscam apresentar o evento em sua 
integralidade, mas estão publicados aqui na íntegra apenas os artigos apresentados 
oralmente e remetidos à Coordenação do evento em versão integral. A partir desta 
amostra, percebemos a multiplicidades de perspectivas metodológicas, teóricas e 
disciplinares que marcaram o II Colóquio Festas e Sociabilidades e a importância de 
sua continuidade para a afirmação de um campo de pesquisa relevante para os 
estudos da sociedade e cultura. 

Desta forma, o II Colóquio Festas e Sociabilidades foi a ocasião de retomar uma 
reflexão já iniciada por especialistas, e ampliar a discussão para interessados na 
temática iniciada em 1996 pelo Grupo de Pesquisa Cultura, Identidades e 
Representações Sociais (CIRS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que 
realizou o Ciclo de Estudos sobre a Festa, resultando numa publicação sobre a 
temática na Revista Vivência (1999, EDUFRN, ISBN 0104-3069). 

Dez anos depois, em 2006, por iniciativa dos colegas da UFS e UFBA aconteceu o I 
Colóquio Festas e Sociabilidades, na cidade de Aracaju (na Universidade Federal de 
Sergipe). A partir de então articulou-se uma rede nacional de pesquisadores sobre a 
Festa, que vem se mobilizando nos eventos acadêmicos e científicos onde ela se 
inscreve, promovendo Mesas Redondas e Grupos de Trabalho. Essa rede visa ser um 
meio eficiente de comunicação e divulgação de trabalhos de pesquisa, intercâmbios 
entre professores, alunos e pesquisadores, apresentação de trabalhos individuais e 
coletivos de pesquisa, organização de eventos científicos, etc. 

O I Colóquio Festas e Sociabilidades contou com a participação de pesquisadores dos 
estados de Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, potencializando 
diferentes implicações epistêmicas, metodológicas e empíricas inseridas no tema da 
festa. Em 2008, Eufrásia Santos organizou e publicou os Anais desse evento, através 
da Editora da Universidade Federal de Sergipe (ISBN 9788-5782-2069-3). 

Dois anos depois, em 2008, o II Colóquio Festas e Sociabilidades realizadas na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte consolidaram a perspectiva 
interdisciplinar e o intercâmbio entre pesquisadores de diferentes instituições de nível 
superior, estreitando os laços já existentes localmente entre o grupo de Pesquisa 
CIRS desta Universidade com o CASO, do Instituto de Ensino Federal/RN. 
Organizando o evento em parceria, esses dois grupos de pesquisa reafirmaram seus 
interesses investigativos na área das festas, abrindo perspectivas de atuações 
conjuntas. 

O formato do II Colóquio respeitou a crescente demanda de espaço para debate e 
divulgação de pesquisas e reflexões acadêmicas sobre a festa. Foi pensando nisso 
que ele admitiu uma composição variada, incluindo 08 Pôsteres (de jovens 
pesquisadores), Conferências com pesquisadores de renome nacional como Maria 
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Laura V. de Castro (UFRJ) e internacional como Graças Indias Cordeiro (ISCTE- 
Lisboa), uma Palestra sobre Políticas Publicas na área Cultural, com Maria do Carmo 
Lélis (Prefeitura de Recife-PE), e uma Vídeo-conferência com a profª. Rita Amaral 
(USP). Ampliando o espaço de dabates, propusemos 06 Grupos de Trabalho 
coordenados por professores e pesquisadores de duas instituições diferentes, com 69 
comunicações inscritas, seguindo eixos temáticos como a Identidade, a Religiosidade, 
o Patrimônio e o Turismo, as Etnicidades, o Cotidiano, a Comunicação, a História e a 
Antropologia. O evento contou com uma Cerimônia de Abertura que contou com a 
presença do Presidente da Associação Brasileira de Antropologia, Prof. Dr. Carlos 
Caroso, o Magnifico Sr. Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e da 
Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além do Diretor Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Transcorreu apresentando um Mostra temática de Vídeo-Documentários, uma feirinha 
de livros e o lançamento de 02 livros: um de Marluce Menezes, intitulado “Meu Santo 
Antônio de Aracaju”, e a 2ª. edição de “A Fábrica dos Sonhos” sobre a festa junina de 
Campina Grande (PB), de autoria de Elisabeth de Andrade Lima (UFCG). O evento 
também apresentou o prótotipo de um sistema de localização de eventos (inclusive 
festivos), projetado pelo Lavid (UFPB). Finalmente, o II Colóquio apresentou Esquetes 
Teatrais do Grupo Falas e Pantomimas do IEF/RN, e trouxe o grupo de Pagode 
“Motiva Samba” para o Campus da UFRN. 

Foram dias de debate intenso, grande fluxo de participantes (115 inscritos) e grande 
troca de informações, ressaltando a convicção de que a Festa é um campo clássico de 
investigação social que permanece sendo revisitado por pesquisadores jovens e 
sêniors, suscitando novas interrogações, proposições teóricas e perspectivas 
metodológicas. Esses Anais configuram um testemunho dessa vitalidade, e 
possibilitam que se revisite- ainda que parcialmente- o ambiente intelectual e social 
desses três dias de II Colóquio Festas e Sociabilidades. 

Como já mencionamos, esse evento foi promovido por dois grupos de pesquisa, mas 
contou com o apoio de inúmeros colegas, alunos, instituições e grupos . Cabe no 
entanto agradecer de modo especial à Direção do CCHLA/UFRN, que recebeu o II 
Colóquio em suas dependências. O seu apoio institucional oferecido sem reservas ao 
CIRS para a realização do II Colóquio Festas e Sociabilidade encoraja a produção e 
dignifica a pesquisa, merecendo nossa gratidão. 

Na outra ponta do processo, uma menção especial aos alunos voluntários da 
organização do evento, especialmente ao “petianos” de C. Sociais/UFRN, e aos 
bolsistas do CIRS/UFRN e do CASO/IEF-RN. Na UFPB, em 2011 contamos com o 
apoio dos bolsistas do Projeto PAMIN-LAVID/PIBIC-UFPB. Sem essas mais ou menos 
anônimas contribuições não poderíamos ter acolhido nossos visitantes como o 
fizemos, nem apresentar a todos os Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades. A 
todos, muito obrigada. 

João Pessoa, julho de 2011 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
 

Dia 10/09/08 

19:00hs - Conferência de Abertura: “Sobre festas e rituais: questões para a análise do 
comportamento simbólico” 
Profª. Dra. Maria Laura Viveiros de Castro (UFRJ) 
Local: Auditório da Biblioteca Central Zila Mamede/UFRN 

20:30hs – Coquetel e Feirinha temática de livros: Festas e Sociabilidades 
Local: Hall da Biblioteca Central Zila Mamede/UFRN 

 

Dia 11/09/08 

08:30hs - 1ª. Sessão de Grupos de Trabalho 01, 02, 03, 04, 05 e 06. 
Local: CCHLA/Azulão e Setor II 

14:00hs - Palestra: “Festas e Políticas Públicas de Cultura: outras intervenções” 
Maria do Carmo Conceição Lélis (Gerente de Preservação do Patrimônio Imaterial - Casa do 
Carnaval - Prefeitura de Recife/PE) 
Local: Auditório Consecão/CCHLA 

15:00hs - Apresentação do Sistema de localização espaço-temporal da festa 
Profª. Dra. Tatiana Aires (LAVID/UFPB) 
Local: Auditório Consecão/CCHLA 

16:00hs - Vídeo Conferência: “Festas à Brasileira” 
Profª. Dra. Rita Amaral (USP) 
Local: Auditório Consecão/CCHLA 

17:00hs - “Cenas de bolso” 
Grupo Falas e Pantomimas (Cefet/RN) 
Local: Auditório Consecão/CCHLA 

 

Dia 12/09/2008 

08:30hs - 2ª Sessão dos Grupos de Trabalho 01, 02, 03, 04, 05 e 06. 
Local: CCHLA/Azulão e Setor II (ver link Programação detalhada dos GTS) 

14:00hs - Conferência de encerramento: “Festa e Sociabilidades: comparações luso-
brasileiras” 
Profª. Dra. Graça Indias Cordeiro (ISCTE-Lisboa) 
Local: Auditório B do CCHLA 

15:30hs - Mostra de documentários “A festa em imagens” 
Local: Auditório B do CCHLA 
- “Festa do sangue” (dir. Artemilson Lima) 8’ 
- “O Maior São João do Mundo” (dir. Luciana Chianca) 18’ 
- “De Outros Carnavais...” (dir. Flávia Pedreira) 12’ 
- “Do Monte à rua” (dir. Artemilson Lima) 4’ 
- “Sangê!” (dir. Luciana Chianca) 8’ 
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16:30hs - Lançamento de livros 
Local: Auditório B do CCHLA 
- Elizabeth de Andrade LIMA,A Fábrica dos Sonhos: a invenção da festa junina no espaço 
urbano. 2ª. Edição, EDUFCG, Campina Grande, 2008. 
- Marluce Nascimento MENEZES,Meu Santo Antônio de Aracajú. Look Gráfica/Facex, Natal, 
2008. 

17:00hs - Exposição de Painéis e “Conversa com os Autores” 
Local: Hall do Auditório B do CCHLA 

17:30hs - Festa de encerramento 
com apresentação do Pagode de Mesa Motiva Samba 
Local: Estacionamento do CCHLA 
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PROGRAMAÇÃO DOS GT’s 

 
GT 01 Festas: diálogo entre a História e a Antropologia 

Coordenadoras: Lea F. Perez (UFMG) e Flávia Pedreira (UFRN) 

1ª. Sessão - dia 11/09/08 
08:30 às 11:30 - sala C5 - Setor de aulas II/CCHLA 

 
1) O texto festivo: sous les pavés, la plage 
Denise Pimenta - detpimentinha@yahoo.com.br 

2) Religião, festa e ritual: estrutura e evento como agenciamentos 
Fátima Regina Gomes Tavares - fattavares@uol.com.br 

3) Dias de festa na cidade: notas etnográficas sobre o ritual do Reinado no centro-oeste 
mineiro 
Rubens Alves da Silva - rrubensil@hotmail.com 

4) O cortejo da virgem 
Marcos da Costa Martins - marcosdezuza@yahoo.com.br 

5) Do ManiCongo aos Reis de Congo: reminiscências do Reinado mineiro 
Rafael Barros Gomes - rafamiragem@yahoo.com.br 

6) Da África ao Brasil: elementos históricos co-formadores e estruturantes do congado belo 
horizontino 
Marcelo de Andrade Vilarino - marcelovilarino@yahoo.com 

7) Festas e viajantes nas Minas oitocentistas 
Léa Freitas Perez - freitasperez@uol.com.br 

 
2ª. Sessão - dia 12/09/08 

08:30 às 11:30 - sala C5 - Setor de aulas II/CCHLA 

 
1) A atualização da tradição e as políticas públicas culturais: O Registro da Festa de Nossa 
Senhora do Rosário de Chapada do Norte/MG 
Roberto de Moura Fonseca - roberto.fonseca@iepha.mg.gov.br, 
robertomourafonseca@gmail.com 

2) Da memória ao folguedo: um mergulho pela história do congado setelagoano e suas 
festividades 
Taís Diniz Garone - thaisgarone@yahoo.com.br 

3) A Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem em festa 
Wanessa Lott - wlott@uai.com.br 

4) Tentativas de interdição do Carnaval (1942-1945) 
Flávia de Sá Pedreira - flasaped@uol.com.br 

5) Entre danças e lembranças: história e festa junina nos sertões do Seridó 
Hugo Romero Cândido da Silva - hugoromeros@yahoo.com.br 

mailto:rrubensil@hotmail.com�
mailto:marcosdezuza@yahoo.com.br�
http://mail-b.uol.com.br/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=rafamiragem@yahoo.com.br&ID=IbY2nKuHreHLqZj9mYKDiQa8vwKbSi2XksrdHKvfL6&R_Folder=RmVzdGFlbXJlZGU=&msgID=69&Body=0�
mailto:marcelovilarino@yahoo.com�
mailto:roberto.fonseca@iepha.mg.gov.br�
mailto:robertomourafonseca@gmail.com�
mailto:flasaped@uol.com.br�
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6) Rituais de cura por curandeiras populares: identificação, representação e transitoriedade 
Ana Beatriz Silva Pessoa - ceffetiana@yahoo.com.br, cefetiana5@hotmail.com 

7) Contrafação: pequenos detalhes históricos incidem em grandes mudanças práticas 
Euridiana Silva Souza - euridiana@yahoo.com.br 

8) Deuses, mitos e festas: a fronteira entre o sagrado e o profano no Egito Antigo 
Josiane Gomes da Silva - narizinhoegito@hotmail.com 

 

GT 02 Festas e identidades: processos e transformações 
Coordenadoras: Ladyselma Albernaz (UFPE) e Luciana Chianca (UFRN) 

1ª. Sessão - dia 11/09/08 
“Temporalidades, historicidades, sociabilidades” 

08:30 às 11:30 - Consecão/CCHLA 

 
1) A voz poética do Fandango de Canguaretama-RN: performance, festa e sociabilidade 
Ricardo Elias IekerCanella (Doutorado PPGCS/UFRN) 

2) “Deixe longe o mal olhado. O meu coco é muito bom, digno de ser invejado” 
Lucia Helena Barbosa Guerra (Mestrado PPGA/UFPE) 

3) O líder e a tradição: discurso autoridade nas novas configurações festivas 
Christiane Rocha Falcão (Mestrado PPGA/UFPE) 

4) “Samba nego, branco não vem cá, se vier, pau há de levá”: o confronto identitário na festa 
do Lambe sujo de Laranjeiras/SE 
Mesalas Ferreira Santos (Mestrado em Sociologia/UFS) 

5) Identidade, dádiva e pessoa em torno da festa da “meladinha” na cidade de Aracaju (SE) 
Wellington de Jesus Bonfim (Mestre em Antropologia Social/UFRN) 

6) No São João estaremos aí: a contribuição teórica da noção de performance para pensar o 
retorno dos migrantes nordestinos durante as Festas Juninas 
Greilson José de Lima (Doutorado PPGA/UFPE) 

7) Anavantus e anarriês no Arraial da Capital: reflexões sobre a categoria tradição a partir das 
quadrilhas juninas do Recife-PE 
Hugo Menezes Neto (Mestre em Antropologia/UFPE) 

8) A ciência está em festa: aprendendo com a religiosidade norte-rio-grandense num espaço de 
devoção e lazer 
Elaine Cristina Alves da Costa Savalli (Doutorado PPGCS/UFRN) 

 
2ª. Sessão - dia 12/09/08 

“Relações, posições, espaços e fronteiras” 
08:30 às 11:30 - Auditório B (Azulão)/CCHLA 

 
1) Congado mineiro: espaço da identidade e educação da cidadania 
Sonia Cristina de Assis (Mestrado em Educação, Cultura e Organizações 
Sociais/FUNEDI/UEMG) 

mailto:ceffetiana@yahoo.com.br�
mailto:cefetiana5@hotmail.com�
http://mail-a.uol.com.br/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=narizinhoegito@hotmail.com&ID=IlTCr9GwzmPIZA8dxqiAxIMxFhIwi1eg1YwnL9eQX&R_Folder=RmVzdGFlbXJlZGU=&msgID=108&Body=0�
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2) O Candomblé Angola na praça: colóquios da resistência 
Ivete Miranda Previtalli (Doutorado PPGCS/PUC-SP) 

3) O processo de construção de identidades negras nas práticas discursivas dos sambas 
enredos africanos 
Ageirton dos Santos Silva (Doutorado PPG Estudos da Linguagem/UFRN - Professor 
CEFET/PB) 

4) Carnaval do Recife: os muitos sentidos de uma festa 
Eduardo Pinheiro (Mestrado PPGA/UFPE - Casa do Carnaval/Prefeitura do Recife) 

5) Carnaval do Recife: memória, tradição e identidade cultural 
Cristiane Maria Nepomuceno (Professora UEPB/Campus I) 

6) A configuração “Palco” e suas contribuições para distinção social em festas urbanas na 
Paraíba 
Giancarlo da Silva Galdino (Mestrado em Ciências Sociais/UFCG) 

7) A representação sobre o cotidiano, identidade e memória no Bairro Santo Antônio a partir 
das festas de Santo Antônio e Bom Jesus dos Navegantes na cidade de Aracaju 
Marluce Nascimento Meneses (FACEX/RN) 

8) Festejar o passado: a escrita da história de Natal nas comemorações do quarto centenário 
da cidade 
Wesley Garcia Ribeiro Silva (Mestrado PPGH/UFRN); Ana Maria do N. Moura (graduação em 
História/UFRN) 

9) Festa e identidade social 
André Luiz Piva de Carvalho (Professor UFPB/João Pessoa - UFBA) 

 

GT 03 Festa e Cotidiano 
Coordenadoras: Eufrázia C. M. Santos (UFS) e Maria Isabel Dantas 

(CEFET/RN) 

1ª. Sessão - dia 11/09/08 
“Cotidiano e sociabilidades festivas” 

08:30 às 11:30 - Auditório A (Azulão)/CCHLA 

 
1) A festa do chouriço: o sabor do sangue no Seridó potiguar 
Maria Isabel Dantas (IFRN) 

2) Festa do Pacará: uma rede de sociabilidade 
Marilu Albano da Silva (mestranda do PPGAS/UFRN) 

3) A festa é para todos: (Re)visitando a Festa de Nossa Senhora dos Remédios (Cruzeta/RN) 
através da relação entre festa, cotidiano e práticas religiosas 
Edivalma Cristina da Silva (PPGCS/UFRN) 

4) Entre foliões e congadeiros: perspectivas de fé e religiosidade no cotidiano festivo da 
Irmandade do Rosário de Justinópolis 
Juliana Aparecida Garcia Corrêa (UFMG) 
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5) Boieiros de um terreiro de assentados: tradição, reatualização e identidades camponesas 
Gilvan Sousa dos Santos; Maria Dione Carvalho de Moraes (UFPI) 

6) A cidade em festa: vida cotidiana e práticas socioespaciais em Caicó/RN (1950/1960) 
Marcos Antônio Alves de Araújo (PPGE/UFRN) 

 
2ª. Sessão - dia 12/09/08 

“Festa, cultura e lazer” 
08:30 às 11:30 - Auditório A (Azulão)/CCHLA 

 
1) O Festival do Jegue na cidade de Itabi/SE: cotidiano, festa e lazer 
Beatriz Resende Santana;Eufrázia C. Menezes Santos (UFS) 

2) Aventura da festa na cidade: uma abordagem etnográfica das raves na Grande Fortaleza 
Jefferson Veras Nunes (FUNCAP) 

3) “A taça do mundo é nossa”: Festa e Superstição no país do futebol 
Bruno P. Meira; Daniel A. de França; Maria C.L. de Oliveira; Wallas J. de Lima 

4) O São João de Paz e Amor em Areia Branca/SE: notas etnográficas 
Liana Matos Araújo (UFS) 

5) Boate Vogue: uma festa de exaltação na cidade do Natal-RN 
Janile Rejane Arruda dos Santos; Rodrigo Severo dos Santos (IFRN) 

6) Sociabilidades e Performances na festa do Lambe-sujo de Laranjeiras/SE 
Mesalas FerreiraSantos (NPPCS/UFS) 

 
GT 04 Festas, Espetáculos e Comunicação 

Coordenadores: Bruno C. Cavalcanti (UFAL) e Luis Custódio da Silva (UEPB) 

1ª. Sessão - dia 11/09/08 
08:30 às 11:30 - Auditório C (Azulão)/CCHLA 

 
1) Espetacularização da cultura na metrópole: estudo de caso sobre as representações do 
congado em B. Horizonte - MG 
Antonielle P. da Cunha (Geografia - UFMG) - antoniellep@yahoo.com.br 

2) Reflexões sobre a festa da lavadeira 
Priscilla Barbosa da Silva - pryxylasilva@hotmail.com 

3) Quem são os donos da festa? 
Yuri Noberto (UFS) - yurinorberto@hotmail.com; David Barreto (UFS) - davidjs84@hotmail.com 

4) As formas do travestimento contemporâneo: uma etnografia do Bloco As Pecinhas de 
Maceió 
Brunno Rodrigues Lima (Ciências Sociais - UFAL) - brunnoguees@yahoo.com.br 
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Helder Alexandre Medeiros de Macedo 
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Irene de Araújo van den Berg 

4) Arquitetura religiosa como veículo impulsionador da sociabilidade e do turismo: igreja de 
Santa Rita de Cássia - Pedro Velho/RN 
Maria Raquel Galvão Leite 

5) As festas e o patrimônio cultural em Minas Gerais, o caso da Festa de Nossa Senhora do 
Rosário de Chapada do Norte 
Roberto de Moura Fonseca 

6) A presença das festas religiosas e do turismo cultural nas discussões sobre o Plano 
Nacional de Cultura 
Pedro Junqueira Pessoa 
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2ª. Sessão dia 12/09/08 

08:30 às 11:30 - sala C6 - Setor de aulas II/CCHLA 

1) Uma cidade em festa: Currais Novos e a celebração da Festa de Sant’ Ana em seus 200 
anos de história 
Ana Nery Silva de Oliveira 

2) Com a bênção dos santos, a interface entre sagrado e profano nas festas juninas em 
Campina Grande 
José Enilson Fernandes; Luiz Rivadávia Prestes Almeida 

3) O imaginário no Reinado de Nossa Senhora do Rosário em Belo Horizonte/MG 
Vânia Noronha (Doutora/Universidade Fumec/PUCMinas) 

4) Ritos dos penitentes de São Francisco: tradição e sacrifício no ciclo pascoal 
Luciano Souza dos Santos (UFS) 

5) As narrativas do circuito “neo-esô”: Os sentidos de festejar e de pertencer nas “comunidades 
sem essência” da nova era a partir da dádiva 
Amurabi Pereira de Oliveira (IFPE/Petrolina) 

 

GT 06 As etnias e suas festas 
Coordenadoras: Eliana Quirino (Cefet/RN) e Julie Cavignac (UFRN) 

1ª. Sessão dia 11/09/08 
08:30 às 11:30 - Auditório Consequinho/CCHLA 

 
1) “As festas entre os Truká” 
Mércia Rejane Rangel Batista (profa. UFCG) 

2) “A árvore mãe: a festa da carnaúba e a configuração da etnicidadeTapeba” 
Rita Gomes do Nascimento (Doutoranda do PPGEd/UFRN - Bolsista da FUNCAP - Técnica em 
Educação na equipe de Educação escolar Indígena da SEDUC) 

3) “Festa Cabocla e identidade étnica na Comunidade de Mirandas, Carnaúba/RN 
Susana Rolin Silva (UERN) 

4) “Encantos, simbologias, magias e crendices: saberes dos povos da floresta acreana” 
Elane Andrade Correia Lima (IFRN) 
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Palestra de abertura: 

 

O ESTUDO DOS RITOS: 

IMAGENS DO TEMPO NO CARNAVAL CARIOCA E NO BOI-BUMBÁ DE PARINTINS1

 Na formação da sociedade brasileira, em especial, o calendário cristão de fundo católico 

configurou o quadro temporal de grande parte do calendário ritual e festivo anual de cultura popular. 

Movendo-se ao longo dos séculos na renovação do ciclo de nascimento, paixão, morte e 

ressurreição de Jesus Cristo, esse calendário imprimiu ao desenrolar do ano uma ordem passional, 

repetitiva. De tal modo que, entrecruza-se com o tempo histórico – dentro do qual as sociedades e 

 

      Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti 

 Uma das funções chaves da atividade simbólica dos homens é a marcação do tempo.  Antes 

mesmo de que qualquer noção de “história” existisse  noção que im prim iu decisivam ente sua 

marca na forma como hoje concebemos a passagem do tempo, alterando as funções e os quadros 

sociais da memória  as sociedades construíam  seus calendários tendo por referência, além  dos 

processos naturais, como o dia e a noite ou as estações do ano, a periodicidade dos ritos, das 

festas, das cerimônias públicas.  

 Os ritos imprimem à vida coletiva um ritmo e asseguram sua regularidade e sua convergência.  

Neles, a dimensão simbólica totalmente constitutiva do humano atinge se aguça ao extremo, e é por 

isso que, para a antropologia, os rituais são vistos como uma porta de entrada para a compreensão 

das sociedades e dos grupos sociais. Com seu caráter repetitivo e autoconsciente, haja vista o 

intenso preparo que sempre requerem, os rituais falam – com as suas muitas linguagens próprias – a 

dos cheiros, cores, sabores, músicas, objetos e danças – sobre coisas que não costumamos a falar 

rotineiramente, sobre problemas e tensões, sobre valores profundos transmitidos pela memória de 

gerações e modificados a cada nova geração. Falam muitas vezes sobre coisas que não foram 

mesmo feitas para serem ditas na forma verbal mais direta.  

 Com os rituais explicita-se um tipo de tempo com forte conteúdo simbólico, um tempo fortemente 

associado à qualidade das experiências humanas que nele se realizam. Um tempo diferente da 

noção de tempo abstrata da física ou da matemática, ou mesmo da metafísica, e também do tempo 

que denominamos histórico. O tempo histórico valoriza a sucessão de acontecimentos que não se 

repetirão jamais.  O tempo simbólico tende ao repetitivo, pois traz com conteúdos cognitivos e 

afetivos característicos. É um tempo social, fortemente ligado à experiência vital e à visão de mundo 

de uma sociedade ou civilização.  Acompanha uma sociedade e uma civilização em seus processos 

de vida, mudança e desaparecimento.  

                                                           
1 Esta comunicação retoma aspectos de tema trabalhado com mais detalhes em Cavalcanti, 2002.  
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os grupos humanos se formam, crescem e se transformam  esse outro  tempo, um tempo concreto 

e “quente”, cheio de conteúdos afetivos. 

  

 Com esses pressupostos antropológicos, convido vocês a percorrerem comigo a análise cultural 

de dois rituais festivos e espetaculares contemporâneos – o desfile das escolas de samba no 

carnaval carioca e o boi-bumbá de Parintins/Amazonas – desvendando neles a simbolização de 

distintas imagens de tempo.  

 Trabalho com o carnaval carioca desde os idos de 1984 (Cavalcanti, 1999, 2006) e tenho 

estudado os folguedos do boi no Brasil desde 1996 (Cavalcanti,2000,2002,2004, 2008). A análise 

que segue pressupõe a compreensão das categorias nativas que emergem na pesquisa etnográfica 

dessas festas bem como a compreensão da experiência da corporalidade no contexto das narrativas 

e contextos rituais do desfile carnavalesco e do boi-bumbá de Parintins.  Esses dois rituais possuem 

evidente dimensão e sofisticação estéticas. Ao longo dos anos, desenvolveram formas 

coreográficas, musicais, plásticas e visuais extremamente elaboradas e padronizadas de 

apresentação. Ambos também norteiam-se pela competição em torno do melhor desempenho, 

buscando de modo sempre renovado e cada qual a seu modo a realização de um desfile ou de uma 

apresentação bem sucedidos e capazes de emocionar brincantes e público. O que acontece no 

coração dessas performances rituais? 

 

I. O desfile das escolas de samba no sambódromo no Rio de Janeiro 

Do ponto de vista cultural, o desfile festivo foi o centro articulador da formação das escolas de 

samba no Rio de Janeiro. O surgimento das escolas, fartamente narrado por cronistas e 

pesquisadores do carnaval, data da década de 1920 e, já no início dos anos 1930, o desfile as 

agregava numa competição em cujo contexto definir-se-ia uma forma artística própria.  Ao longo do 

século XX, o desfile propiciou à cidade um canal de expressão e mediação de processos sociológicos 

importantes tais como a expansão da cidade rumo aos subúrbios e à periferia, a expansão das 

camadas médias e populares e sua interação, a importância crescente do jogo do bicho nas camadas 

populares.  

A competição carnavalesca gerou, com o correr dos anos, um sistema ritual apto a incorporar 

novas escolas (surgidas em diferentes bairros da cidade e seus arredores) e a eliminar escolas 

antigas (que, ou combinaram-se formando novas, ou simplesmente desapareceram). Atualmente, o 

desfile abarca 5 divisões, totalizando cerca de 60 escolas de samba.  

Do ponto de vista artístico, a forma do desfile completou-se na década de 1950.  Data de então a 

definição do perfil atual e característico cuja base é a escolha anual de um tema, logo desenvolvido 

como enredo. A transformação do enredo nas linguagens plástica e visual das fantasias e alegorias, e 

rítmico-musical do samba-enredo, comanda a confecção do desfile. Conforme o ano caminha, esse 
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processo reúne cada vez mais gente, alcançando a plenitude no rito, uma celebração de toda a 

cidade na qual o círculo social de cada escola alcança o seu máximo. O meu livro, Carnaval carioca: 

dos bastidores ao desfile, narra esse processo detalhadamente.  Em 1984, marcando a história do 

carnaval na cidade, a inauguração do Sambódromo estabeleceu uma nova situação espacial para os 

desfiles.  

Desde então, nos dias de carnaval, as escolas das três primeiras divisões do carnaval carioca 

desfilam na pista de 700 metros do Sambódromo, ladeada pelas cadeiras de pista, camarotes e 

arquibancadas. O Sambódromo comporta hoje cerca de 72.000 lugares e, se tomarmos as 

atualmente 12 escolas do grupo especial (aquelas que desfilam no domingo e na segunda de 

carnaval) por referência, cada uma delas reúne entre quatro a cinco mil componentes. Somando tudo 

isso, sem considerar o pessoal de serviços, mídia etc, temos nas duas noites de desfile, quase 

duzentas mil pessoas naquele ambiente “ao vivo”. Durante um desfile, cada grande escola deve 

percorrer essa pista no tempo máximo de 80 minutos, narrando o enredo através de simultâneas 

linguagens expressivas, com o "visual" - as fantasias coloridas e os expressivos carros alegóricos; e 

com o "samba" - o canto do "puxador" acompanhado do canto coral de toda a escola e da bateria.  

O movimento dançado das alas, grupos com fantasias alusivas a temas específicos do enredo, 

conduz então a evolução linear da escola. Os carros alegóricos pontuam esse alinhamento, 

elaborando e desdobrando, em cadeias imprevistas de sentido, os principais tópicos do enredo.  A 

dança ritmada e coletiva dos corpos conduz a escola em movimento linear, integrando o "visual" ao 

"samba", unindo as dimensões festiva e espetaculares do desfile.   

Numa apresentação bem sucedida, a distinção entre espectadores e brincantes – que é 

certamente um componente importante do espetáculo – diminui bastante. Para o brincante, cantar e 

dançar fantasiado numa ala é também ser visto e admirado, e isso é parte da brincadeira. Para o 

espectador, aquele para quem o enredo é "contado", ver e admirar são atividades que acompanham 

o cantar e o dançar. Muitas vezes, o espectador não apenas saúda a passagem da escola mas 

brinca também, unindo-se efetivamente a ela, como um participante especial. É muito comum 

também um desfilante voltar para as arquibancadas após a passagem de sua escola para usufruir 

como espectador/brincante o desfile das outras escolas. 

A dança e o canto coletivos e ritmados associam fortemente os sentidos da visão e da audição, 

criando um contexto em que, quem dança e canta, também vê e é visto. Vale a pena lembrar que, 

quando um sambista explica a um leigo o significado de dois itens centrais de julgamento, a 

evolução e a harmonia, ele dirá que a evolução pode ser julgada por uma pessoa surda e a 

harmonia por uma pessoa cega.2

                                                           
2 Esses dois quesitos diferem dos demais em sua natureza simbólica cuja análise conduz à dimensão estrutural do rito. Os 
outros quesitos são: enredo, samba-enredo, bateria, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, conjunto, alegorias e 
adereços e, finalmente, fantasias.   

 Referida ao entrosamento entre ritmo da percussão e canto coral 

das alas, a harmonia privilegia o instante. É um quesito de base auditiva, pois é pelo ouvido que o 

brincante une seu canto ao dos demais, obedecendo ao ritmo percussivo coletivo. Essa adequação 

é então 'julgada' no quesito. Esse ouvir aciona, entretanto, processos sinestésicos decisivos, pois é 
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pela união da visão a essa audição que o brincante/cantor organiza, por sua vez, sua dança coletiva 

e progressiva, o que nos traz à evolução. Referida ao movimento de uma escola na pista, a 

evolução é um quesito de base eminentemente visual, a acionar especialmente o olhar de quem 

julga ou assiste. Ao implicar, em alguma medida, a apreensão de uma totalidade, a evolução supõe 

uma posição de relativa exterioridade no desenrolar do desfile.  

O desfile propõe assim ao olhar uma posição especial, responsável pela apreensão de uma 

informação crucial trazida por sua forma narrativa e, por isso, ele é também um espetáculo. A 

formação completa de uma escola de samba compreende: comissão de frente e abre-alas, conjunto 

das alas pontuado pelos carros alegóricos (8 atualmente) e entremeado pela ala das baianas, porta-

bandeira e mestre-sala,"puxador" e "empurradores" (os intérpretes do samba na avenida, o pessoal 

do "gogó"), bateria e velha guarda. Em termos ideais, a única possibilidade de apreensão dessa 

totalidade é visual, e quanto mais alto nas arquibancadas, melhor. No caso das grandes escolas de 

samba, na prática, essa formação não se completa nunca e uma escola jamais está inteira na pista.  

Um sistema de comportas organiza o desfile de cada escola pelos 700 metros da Passarela: os 

dois portões localizados em suas extremidades se abrem e fecham em uma dupla seqüência 

permitindo a passagem da escola.  Ocorre o seguinte: abertura do portão de entrada/entrada da 

escola na passarela  mais ou menos 40 minutos até a  abertura do portão de saída/ início da 

saída da escola  mais ou menos 20 minutos  fechamento do portão de entrada na última 

extremidade/ os últimos setores da escola já entraram na pista   mais ou menos 20min.  a 

escola acaba de sair/fechamento do portão de saída. Ou seja, quando parte da escola já está 

saindo, uma parte dela ainda está entrando na passarela. É apenas durante os 20 minutos (um 

quarto da duração de um desfile) em que tanto o portão de entrada quanto o de saída estão abertos 

que a passarela fica efetivamente cheia com o desfile da escola. Quando os dois portões estão 

ambos fechados novamente, a passarela vazia estará novamente pronta para receber a passagem 

de outra escola de samba.  

Uma impressão fundamental deriva dessa percepção visual: uma escola "passa" como um 

fluxo compacto que não deve ser detido por nenhum acidente de percurso (um vazio causado pelo 

atraso de um grupo de alas, por uma falha mecânica num carro alegórico, pelo tombo de uma porta-

bandeira…). Essa percepção visual de um fluxo, ao implicar uma certa relação entre tempo e 

espaço,  traz informações cognitivas importantes.  Retenho o ponto para a comparação com o 

Bumbá.  

Por ora ressalto que, se a visão traz, mais do que a informação, o desejo nunca satisfeito de 

completude ou totalidade, e se essa informação requer distância e exterioridade, pois a melhor 

posição aqui é, indubitavelmente, a do espectador situado no alto da arquibancada, essa 

'exterioridade' é relativa e só pode ser apreendida desde dentro da festa-espetáculo. A evolução de 

uma escola não indica um movimento ao qual se assiste, mas um movimento do qual o espectador 

é parte integral. O olhar que acompanha vive a passagem de uma escola na pista, requerendo a 

companhia simultânea do samba, cuja letra e melodia integrais são repetidas pelo menos 50 vezes 
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ao longo do percurso. Um bom samba-enredo, dizem os entendidos, é aquele que, quanto mais 

cantado, mais vontade se tem de cantá-lo. Essa qualidade imprevisível, só revelada na passarela, 

chama-se de "rendimento" do samba. O samba que "rende" favorece a dança e a adequação de 

seu ritmo ao canto, propiciando uma evolução "leve" e "solta" da escola.  

Assim é que "passar bem", o ideal almejado de toda escola, embora corresponda tecnicamente 

ao quesito visual da "evolução", resulta da sinestesia entre visão e audição ao longo do desfile. 

Qualquer inadequação entre percussão e canto coral, ou dificuldade experimentada no canto, 

afetará, não apenas a "harmonia", mas também a evolução. Uma escola que "passa bem" é, afinal, 

aquela que motiva os espectadores a tornarem-se também brincantes, a cantarem e a dançarem 

durante toda a performance. A boa passagem é uma passagem cheia. E então ela terá sido. 

 

II. As apresentações dos Bois-Bumbás de Parintins/Amazonas 

O festival dos Bois-Bumbás ocorre anualmente na cidade de Parintins/Amazonas, situada no 

arquipélago das Tupinambaranas, bem próximo à fronteira com o estado do Pará, na região 

conhecida como Médio Amazonas, em função de sua posição bem no meio do curso do grande rio. 

O Bumbá é uma variante, espetacular e massiva, das brincadeiras do boi, registradas no país desde 

as primeiras décadas do século XIX (Cavalcanti, 2000).  

Em Parintins, os dois grupos de bois que hoje competem no festival surgiram na segunda 

década do século XX. A memória oral reteve para o Boi Garantido - o boi vermelho e branco com 

um coração na testa, o ano de 1913. O Boi Caprichoso - o boi azul e preto com uma estrela na 

testa, teria surgido logo em seguida. Outros bois existiram, porém, apenas Garantido e Caprichoso 

permaneceram, ocupando hoje o centro da cena festiva. Algumas razões embasam esse peculiar 

dualismo que ganhou vida em Parintins.  

 As bases territoriais das redes de relações dos grupos Garantido e Caprichoso, 

respectivamente situadas a oeste e a leste da cidade, tornaram-se aos poucos uma oposição 

importante na morfologia e organização social urbanas. Parintins, cidade totalmente plana, pensa-se 

em relação ao leito do rio, distinguindo entre a parte de "baixo" e a parte de "cima" que congregam 

redes de famílias e parentelas distintas. A sociabilidade dos dois grupos agregou essas diferentes 

redes de relações. Desde sua fundação até a década de 1960, os dois grupos apresentaram-se na 

forma tradicional, percorrendo as ruas da cidade nos dias do santos juninos e enfrentando-se em 

brigas severas que deixaram marca na memória local. Não se destacavam, então, dos demais 

folguedos existentes na cidade, como as quadrilhas juninas e as pastorinhas natalinas. A criação do 

"Festival Folclórico de Parintins", em 1965, ao formalizar o confronto entre os dois grupos, trouxe 

um processo de mútua emulação; o festival tornou-se um sucesso conforme os Bois tornavam-se a 

sua principal atração, expressando sua tradicional rivalidade através de uma padronização artística 

que vem, desde então, se sofisticando. A década de 1990, em especial, com marcada ênfase 

indianista, definiu a atual forma de ser que serve de referência à análise. O confronto, agora festivo, 
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entre os dois Bois associou-se assim fortemente à representação da unidade da cidade, cuja fama 

chegou à capital estadual, espalhando-se em toda a região norte. 

De tal modo que, ainda nos dias de hoje, à oeste, ou "para cima", situa-se o Boi Garantido, seu  

'Curral' (a quadra de ensaios) e seus 'QGs'  (Quartéis-Generais, as oficinas de confecção das 

alegorias e das fantasias dos grupos). No lado leste, ou para 'baixo', fica o Boi Caprichoso, seu 

'Curral' e 'QGs'. De tal modo que, caminhar para 'cima' (oeste) ou para 'baixo' (leste) nas ruas de 

Parintins, é adentrar a rede de relações de um dos Bois Bumbás, embora certamente de forma não 

tão marcada como outrora. 

A construção do "Bumbódromo", em 1988, consagrou essa dualidade e seu lugar central na 

representação unitária da cidade. O estádio é uma estrutura de concreto armado, com cerca de 

45.000 lugares nas arquibancadas erguidas ao redor de uma arena.  Situado na área urbana 

central, o Bumbódromo alinhou-se com o cemitério local, a catedral de Nossa Senhora do Carmo, a 

praça municipal e o porto, traçando uma linha imaginária que divide Parintins ao meio. A arena e as 

arquibancadas elaboram internamente essa divisão do espaço exterior. A metade oeste, 

pertencente à 'galera' vermelha, abriga os torcedores do 'Garantido'. A metade leste, pertencente à 

'galera' azul, os torcedores do Boi 'Caprichoso'.  

Atualmente, nas três noites do último fim de semana do mês de junho, Caprichoso e Garantido, 

cada qual com cerca de 3.500 brincantes, revezam-se na arena do Bumbódromo, que tem a forma 

de um losango, assemelhado a uma cabeça de boi, em espetáculos de cerca de duas horas e meia 

de duração. A limitação da competição a dois contendores é contrabalançada pela elaboração 

interna da performance. A cada noite, mantendo um mesmo modelo de apresentação, os grupos 

renovam suas fantasias, carros alegóricos e lendas. 

Em Parintins, as apresentações anuais trazem sempre um slogan, um tema-título, sobre o 

ambiente amazônico e a cultura cabocla com suas lendas e criaturas sobrenaturais, as diferentes 

culturas indígenas regionais, muitas histórias de destruição de grupos antigos e a defesa ecológica 

da mata. A esse slogan sobrepõem-se os personagens básicos da lenda da origem da brincadeira 

[Um boi precioso, dado por um rico fazendeiro a sua filha querida, é morto por um vaqueiro de 

confiança para satisfazer um desejo de sua mulher grávida. O fazendeiro descobre o crime e 

suspenderá a punição ao vaqueiro se este ressuscitar o boi. Um médico/um padre tentam e 

fracassam. Finalmente, um pajé realiza o feito seguido do  perdão e da reconciliação festiva]. O 

resultado é uma performance fragmentada, organizada em torno de pequenas seqüências 

dramáticas dançadas cada uma delas com sua própria apoteose. A sucessão dessas seqüências 

conduz finalmente à seqüência apoteótica final.   

Um componente notável das apresentações é a partipação das "galeras", instaladas em suas 

respectivas metades das arquibancadas. Os assentos destinados a elas são gratuitos e 

correspondem a 80% do espaço disponível. Lá, a galera - um quesito de julgamento - saúda o seu 

boi, cantando, dançando e produzindo muitos efeitos especiais. Na hora do espetáculo do oponente, 

a galera permanece sentada, em silêncio profundo (ela perderia pontos importantes se prejudicasse 

o rival). Assim é que, do ponto de vista do torcedor, há duas formas alternadas de participação: ou 

você canta, dança e produz efeitos visuais, ou você escuta e aprecia quieta, cuidadosa e muito 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

24 

criticamente enquanto o oponente preenche, de modo gradual, a totalidade da arena. Por isso, 

numa formulação benévola, as pessoas dizem que, em Parintins, "ama-se um boi e admira-se o 

outro". 

Afora a galera (que já está lá aguardando), o apresentador (o primeiro a entrar em cena), o 

levantador de toadas (o segundo a entrar em cena) seguido pelas orquestras de percussão 

(batucada no Garantido ou marujada no Caprichoso), não há ordem fixa para a entrada dos demais 

personagens. Toadas diversas acompanham os diferentes momentos cênicos, e a performance 

conclui-se sempre com uma sequência dramática denominada "ritual". Para além disso, as demais 

cenas, incluindo a do boi e seu séquito, são livremente encadeadas. Os personagens individuais - a 

Cunhã Poranga (moça bonita em tupi), a sinhazinha da fazenda, o boi, a rainha do folclore, e o pajé 

- geralmente entram em cena trazidos por alegorias e acompanhados por toadas específicas. Sua 

aparição é sempre saudada com foguetório e efeitos especiais.  

Alguns elementos, como os maravilhosos tuxáuas, cujas fantasias são em si mesmas 

pequenas alegorias, adentram a arena, desfilam e se vão. A maior parte dos brincantes, entretanto, 

permanece na arena, especialmente as 'tribos' masculinas e femininas, grupos de jovens com 

fantasias de inspiração indígena que, com coreogafias definidas, gradualmente preenchem a arena, 

ocupando integralmente o espaço disponível com o seu Boi. Quando a arena está cheia, começa o 

'ritual', o apogeu da apresentação que corresponde à principal encenação do pajé, sempre um 

extraordinário bailarino. Depois disso, todo o grupo, movimentando-se em círculos, retira-se da 

arena.    

 No Bumbá, num contexto corporal também fortemente sinestésico e graças à forma totalmente 

interna e definida de participação da galera na apresentação, as fronteiras entre espectadores e 

brincantes são mais difusas do que no carnaval. Contudo, a apreensão da dinâmica do espetáculo 

repousa, aqui também, na percepção visual. Aqui também o melhor lugar é o alto da arquibancada, 

em uma posição de relativa exterioridade. O curioso, nesse caso, é que quem aprecia a 

apresentação de um boi é sempre, de forma crítica, o seu oponente. Os artistas do Boi 

freqüentemente comparam-se ao carnaval carioca. Um tópico favorito de comparação são as 

alegorias - um empréstimo cultural intencional (alegorias foram introduzidas no Bumbá na década 

de 1970, por um artista local amante e conhecedor do carnaval carioca). Entretanto, eles logo 

acrescentarão: no carnaval, as alegorias "passam diante dos olhos", no Bumbá elas "acontecem".  

 Essa percepção é chave para a compreensão da dinâmica narrativa do Bumbá. Um grupo de 

boi preenche gradualmente a arena - com suas tribos, principais personagens, entrada dos carros 

alegóricos para a definição das sucessivas cenas acompanhadas pelas toadas e pela dança 

coletiva, denominada localmente de "bailado". Esse preenchimento gradual e sucessivo traz um 

sentido de acúmulo cuja tensão é sempre provisoriamente liberada em um clímax, um 

"acontecimento" - uma seqüência especial de ação, acompanhada de toadas especiais, fogos de 

artifício e efeitos visuais. Tudo rumo ao clímax final que corresponde ao preenchimento apoteótico 

da arena e a seu esvaziamento subseqüente. A boa apresentação, pontuada por apogeus, digamos, 

de intensidade média,  desenvolve-se em direção a uma apoteose dramática alcançada no 
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momento da ocupação plena da arena, transformada em território exclusivo de um dos dois grupos. 

Tudo então se esvai, para recomeçar nas noites seguintes. 

 

Concluindo 

Em cada caso, o uso e a definição ritual do espaço concretizam e problematizam o jogo entre 

diferentes temporalidades. O Sambódromo e do Bumbódromo escolheram respectivamente a linha 

e o círculo como formas básicas de seu espaço ritual. Através da visualidade do espaço, da lógica 

de seu uso pela dinâmica de suas respectivas narrativas, esses rituais nos trazem diferentes noções 

do tempo e de sua passagem. Nesse sentido, a preeminência da visão na apreensão dessa 

informação, essa visão  integrada e sinestésica acionada nos contextos festivos que procurei 

apreender, é a razão cultural primeira do caráter espetacular de ambas as festas.   

No desfile carnavalesco, há prevalência do tempo sobre o espaço. A pista é linha, neutralizada, 

vazia e homogênea. Em seu percurso ritual, o tempo será fluxo contínuo e irreversível, passagem 

linear que não deve ser interrompida - como “um rio que passou em minha vida, e meu coração se 

deixou levar”, cantado por Paulinho da Viola. O tempo flui ao longo do espaço como em direção a 

um futuro indefinido. Porém, nesse futuro ainda que incerto, o carnaval voltará! Pois esse tempo 

mais "moderno" se aninha dentro do ciclo ritual cristão e repetitivo de um ano. No cerne ritual, 

entretanto, como condição para a competição, o tempo é quantitativamente homogeneizado pela 

cronometragem. O fragmento de tempo de 80 minutos é neutro nesse sentido, abstratamente 

idêntico e vazio diante de seu preenchimento que será o desfile.  Essa “obediência ao relógio”, 

medida exata que incomoda a tantos puristas, é assim peça chave de ritualização, pois será 

totalmente subvertida e transformada em duração cheia, pelo uso e vivência qualificados desse 

fragmento de tempo.  

O desenvolvimento do desfile expressa como que uma revolta contra a linearidade espacial e 

narrativa por ele assumida. Pois vejamos bem: em sua vivência concreta, o tempo de sua duração 

é, de certo modo, multiplicado, ou melhor  estilhaçado em mil cacos, pela maneira nada linear de 

apresentar um "enredo". O termo “enredo”, extraído de formas eruditas de criação artística e 

utilizado na expressão corrente de “enredos carnavalescos”, é profundamente enganoso. O enredo 

funciona apenas parcialmente como princípio organizador da narrativa ritual. O termo indica, no 

ponto de partida do processo de criação coletiva, um ideal de unidade que assegura de fato uma 

espécie de moeda simbólica comum sempre pronta a ser trocada, desfeita ou renovada em muitos 

outros sentidos expressos simultaneamente em diferentes linguagens artísticas. Não há, entretanto, 

num desfile unidade ou coerência de sentido que resista por mais de breve instante. Um desfile 

corresponde ao esquartejamento visual dos enredos, subdivididos em múltiplos tópicos, que se 

abrem, por sua vez, em muitos outros numa cadeia infindável, ou melhor, que só se fecha por 

necessidade externa: o tempo de sua apresentação se esgota. Os enredos são assim remendados, 

triturados, expandidos nos tópicos representados nas alegorias e desdobrados nas fantasias. Tudo 

se complica ainda mais pois, enquanto visualmente há desdobramento e multiplicação, 

musicalmente há reforço e repetição. 
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 Um samba-enredo é repetido inúmeras vezes ao longo do percurso ritual, ancorando o enredo em 

apenas alguns motivos básicos. Os carnavalescos, em especial, gostam de compará-lo a uma trilha 

sonora (a idéia seria a de um suporte musical do que é apresentado visualmente, como num filme 

em que a imagem comanda a ação e seu desenrolar).  A comparação é forçada e está longe de 

expressar a tensão complementar, cheia de inversões e subversões, estabelecida entre "samba" e 

"visual" na narrativa do desfile. Repetindo-se sempre, quase à exaustão, alimentando o movimento 

linear e progressivo da escola em desfile, o samba é uma 'trilha' de natureza muito peculiar.  

O samba-enredo não sustenta uma ação comandada pela imagem, ele é, antes, a razão de ser do 

próprio movimento, ele não segue nada, antes conduz e alimenta o movimento da escola como um 

campo de presença. O samba é cantado ao vivo, no "gogó" e seu intérprete é um "puxador" pois, de 

fato, ele “puxa” o samba com a sua primeira passagem solo no momento final da concentração da 

escola, quando o desfile está prestes a irromper. A cronometragem do desfile começa quando, 

acompanhado pela percurssão da bateria e pelo canto coral das alas, o samba põe a escola em 

movimento, rompendo o portão inicial.  Um samba gostaria de repetir a si mesmo eternamente, de 

ser ouvido para sempre. Essa repetição (que encantou o compositor minimalista Philipp Glass no 

desfile de 1991), pela tentativa de negação do fluxo linear que lhe é implícita, assemelha-se a uma 

forma de querer a eternidade.  

A escola passa e cada pedaço é visualmente diferente, mas traz  consigo sempre o samba que, 

igual a si mesmo, retorna sempre. O sentido da visão traz novidades e acontecimentos em 

fragmentos de significado. A audição, por sua vez, relaciona essas imagens em fluxo irreversível a 

um conjunto semântico fixo e reversível. Um carro alegórico corresponde àquele pedaço de samba 

e, depois que tiver passado, sem ter nunca sido completamente visto, não retornará jamais. Porém, 

enquanto durar o desfile, o canto repetido a ele aludirá facilitando a captura desses muitos sentidos 

que fluem em uma forma fragmentária e moderna de integração da experiência.  

Submetendo-se ao tempo linear, o desfile concreto de cada escola é, por essa razão, uma rebeldia 

contra ele, cada desfile realmente o carnavaliza na mais pura acepção bakhtiniana do termo3

No Bumbá, o espaço prevalece sobre o tempo. Não se trata aqui de passagem, mas sim de 

território, a ser qualificado e ocupado. A arena é um círculo no coração da cidade a ser preenchido 

num fragmento de tempo, cuja cronometragem define e enfatiza apenas seus limites externos: uma 

duração excepcional na qual a totalidade do espaço pertencerá exclusivamente a apenas um dos 

grupos. A alternância na forma de participação das galeras é significativa. Trata-se de um uso da 

, 

bagunça-o, abre-o desordenadamente, libertando-o de qualquer univocidade. Por isso, aquele 

tempo que irremediavelmente passa torna-se também um tempo que, enquanto dura, não quer se 

acabar. O desfile é, inicialmente, um fragmento de espaço a ser preenchido por um fluxo de tempo; 

graças ao jogo sinestésico entre visão e audição, os termos dessa equação tornam-se 

intercambiáveis. Tempo que embora não queira passar, passa e muda, mas retorna sempre, ainda 

que diferente, “no ano que vem”. Pedaço de espaço idêntico e neutro a ser percorrido por vários 

contendores, que cedem lugar um ao outro. Estamos no centro da cidade, mas a passarela 

propriamente dita não tem centro, é linha.  

                                                           
3 A carnavalização como capacidade de renovação e relativização do mundo. Bakhtin,  1987. 
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visão e da audição nos moldes de Radcliffe-Brown (1965), seja como sentidos integrados ao uso 

total do sistema muscular no canto e na dança, seja como associados à inibição do movimento 

muscular que produz o silêncio e a quietude. Visão e audição permanecem constantes nas duas 

posições alternadas e a diferença se estabelece a partir da ativação e inibição da musculatura 

dançante e 'cantante'. A ativação do movimento relaciona-se à adesão e à afirmação de uma 

identidade que culmina na ocupação integral da arena. A inibição do movimento, por sua vez, 

relaciona-se à civilidade que controla a rivalidade - é hora do outro apresentar-se. No entanto, essa 

apresentação não ocorre, como no desfile carnavalesco, ao longo de um espaço 'neutro' pelo qual 

se passa. Vimos como uma escola não "ocupa" a pista do desfile - ocupar seria parar, e parar, ainda 

que por breve instante, seria perder. Na passagem de uma escola, a ênfase está posta no tempo, 

em sua linearidade concretizada e rebatida no espaço da pista.  No Bumbá, diversamente, não se 

trata simplesmente de assistir à apresentação do adversário, de respeitar e tolerar seu direito à 

existência, e mesmo a possibilidade de sua superioridade no campeonato. Trata-se, mais do que 

isso, de vê-lo ocupando integralmente um espaço que, ao menos naquela duração, não se deseja 

ver dividido. Como esse espaço, tornado território por sua ocupação, não pode ser definitivamente 

nem de um nem de outro, pois a realização desse desejo traria consigo o risco de destruição da 

própria identidade, e tampouco interessa a sua divisão, a solução é alternar sua ocupação. A 

totalidade da arena é, a cada turno, inteiramente minha ou tua. Tua necessária presença, condição 

da minha existência, é sempre vitória ou derrota. O ethos aqui é guerreiro. Inibir é experimentar 

tolerar o  que parece intolerável; a inibição, condição da  'civilidade',  tem o sabor selvagem de uma 

sempre possível derrota, o silêncio alude à humilhação de ver, e vivenciar como possível, a 

ocupação pelo outro de um território reivindicado como exclusivamente seu. O espaço é o centro de 

referência desse universo, ele tem aqui primazia, o uso do tempo está a seu serviço.  Importa a  

mais apoteótica ocupação da arena.  

Se o tempo é aqui um ciclo de plenitude e exaustão, um tempo que sempre termina e recomeça, é 

importante lembrar que o Bumbá escolheu pequenas narrativas cênicas para a composição de suas 

sequências dramáticas. Ora, vale notar que essas sequências trazem no seu desenrolar o sentido 

da irreversibilidade com a irrupção da "supresa" e com a noção de "acontecimento" tão 

característica  do tempo histórico e cronológico (Meyerson, 1956). 

O diálogo proposto pelo exame do uso dos sentidos da visão e da audição nos dois festivais 

relaciona diferentes noções de tempo e de espaço, cuja elaboração emerge como fonte primordial 

de significação. No carnaval, o tempo é transformado em puro fluxo e é representado desse modo 

através da neutralização e da linearidade do espaço ritual; no Bumbá, o espaço ritual é 

transformado em território a ser ocupado, operação possibilitada pela reversibilidade do tempo em 

ciclo de morte e renascimento. Esse jogo de significados acionado por essas diferentes noções de 

tempo e espaço, torna esses festivais momentos críticos de elaboração de formas diferenciadas de 

estar na história. O Bumbá, com sua natureza claramente mítica, toma decidido partido da 

temporalidade cíclica e tradicional. Porém mais do que isso, problematiza-a também ao manifestar 

intenso e “moderno” interesse pela irrupção de “acontecimentos”, surpresas irreversíveis, dentro do 

ciclo reversível de morte e ressurreição.  O desfile, por sua vez, intrinsecamente moderno em sua 
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apropriação de uma concepção linear do tempo que flui, revolta-se contra a inexorável 

irreversibilidade dessa  passagem e estilhaça-a em mútliplas linguagens superpostas, adensando o 

instante, e acabando-se afinal em cinzas, que se acenderão novamente em fogo e brasa no ano 

vindouro.  

A maneira de utilizar o referencial semântico que organiza as duas festas tem também o que dizer 

sobre sua qualidade histórica. No carnaval, o “enredo”, condutor do desenrolar do rito, é um 

dispositivo flexível que, ao garantir a continuidade de uma forma artística, é também capaz de 

renovar seu conteúdo semântico, datando-o anualmente 4

                                                           
4 Para a relativização dessa datação, que na memória coletiva transforma-se num registro governado  pela 
lógica ritual anual de todo o processo, ver Cavalcanti, 1999. 

. No Bumbá de Parintins, a alusão ao 

tema mítico da morte e ressurreição do bicho precioso veio conviver com um tema anual oriundo do 

imaginário regional. Vale notar que a categoria nativa para esse tema é ‘slogan’, que tem 

justamente a intenção explícita de diferenciar-se do "tema" ou do "enredo" do carnaval carioca. 

Essas matrizes semânticas superpostas integram-se apenas parcialmente no desenrolar da 

performance. Se é verdade que esse desencaixe acentua o caráter fragmentário típico de todas as 

formas da brincadeira do Boi, ele acentua também o compromisso da festa com o tempo cíclico de 

seu  mito de referência. 
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FESTAS E VIAJANTES NAS MINAS OITOCENTISTAS , PRIMEIRA APROXIMAÇÃO 

Léa Freitas Perez**

Desde esse ponto de partida, toma-se como objeto as festas cívicas e religiosas em 

Minas Gerais no século XIX, tal como vistas, descritas, analisadas e interpretadas pelos 

viajantes que estiveram na região. Trata-se de uma “etnografia histórica”, que se propõe a 

 

Resumo: Seguindo uma pergunta central, de cunho conceitual, a saber, o que é a festa, 

qual é o seu lugar na vida coletiva, sobretudo num país como o Brasil (que afinal é o país do 

carnaval), toma-se como objeto de estudo as festas em Minas Gerais no século XIX, tal como 

vistas, descritas, analisadas e interpretadas por viajantes que estiveram na região.  

 

Avida de uma palavra está na sua passagemde um locutor a outro, de um contexto a 

outgro, de uma coletividade social a outra, de uma geração a outra. E a palavra não esquece 

jamais seu trajeto, não pode se desembaraçar inteiramente da influência dos contextos 

concretos de que faz parte. [...] Todo membro de uma coletividade falante não encontra 

palavras neutras,linguísticas, livres de apreciações e orientações de outrem, mas sim palavras 

habitadas por vozes ougtras. Ele as recebe pela voz de outrem, plenos da voz de outrem. Toda 

palavra de seu próprio contexto provém de outro contexto, já marcado pela interpretação de 

outrem. Seu pensamento só encontra palavras já ocupadas. 

Danon-Boileau 

 

Do tema e seu tratamento 

A festa constitui fecundo campo para pensar a vida humana em coletividade sob sua 

dupla modulação, a de agregação (estar-junto) e a de imaginário (fabulação, desejo, campo do 

possível), pois em seus diferentes regimes de empiricidade, opera ligações as mais variadas e 

inusitadas, possibilitando para quem dela participe a vivência (desdobrada em experimentação) 

de uma existência outra que a do real socializado, uma existência que é própria da festa. Ou 

nos termos de Jean Duvignaud, na festa “o homem muda a si mesmo porque ele se inventa” 

(1994, p. 117).  

                                                           
** Antropóloga, Professor Associado do Departamento de Sociologia e Antropologia da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais 
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realizar uma cartografia5. Se transitoriedade e efemeridade correspondem à estrutura profunda 

e atemporal da festa, ela só se realiza numa sociedade determinada, num tempo particular, 

portanto, atravessada pela história concreta, por isso este texto propõe uma mútua 

interpelação entre antropologia e história, uma vez que a a festa é tomada tanto como 

“documento etnográfico situado” quanto como “pedaço de história” (Sanchis, 1983, p. 18)6

Nem propriamente história nem tampouco puramete ficção, abrangendo um campo 

extenso quanto ao seu caráter e natureza, gerada pela experiência do deslocamento 

geográfico e do estranhamento cultural, a literatura de viagem compõe um gênero específico 

de escritura que adquiriu grande importância editorial com a descoberta do Novo Mundo, 

constituindo ainda hoje importante fonte de informação para diferentes áreas do 

conhecimento

. A 

intenção é tornar (tanto quanto possível) perceptível e compreensível o mundo festivo 

brasileiro, restituindo o movimento mesmo da vida que o constitui, seu modo histórico de ser 

particular. 

 

Da literatura de viagem e do viajante 

7

Sobre os relatos dos viajantes que estiveram em Minas, Francisco Iglesias observa que 

mesmo que tenham mérito desigual, uma vez que variam “da análise técnica da atividade 

mineratória do solo, fauna ou flora, aos hábitos do povo, suas crenças e organizações; da 

ligeireza ou invenções de uns à objetividade e lucidez de outros”, é inegável que eles 

. Mas ela é ainda mais. É condição de possibilidade da própria antropologia 

como disciplina, uma vez que encena escrituralmente as relações entre o ocidente e a 

alteridade intransitiva que era o Novo Mundo então, estando assim na origem de uma teoria da 

diferença, cuja sistemação validou toda a antropologia dos séculos XIX e XX (Affergan, 1987, 

p. 109).  

O Brasil recebeu vários viajantes estrangeiros, de diferentes origens. Para Minas Gerais, 

Hélio Gravatá arrola a presença de 45 viajantes nos séculos XIX e XX, desde o inglês John 

Mawe, o primeiro estrangeiro a ter permissão a viajar pelo território mineiro (em 1808), até o 

português Miguel Torga que esteve na região em 1954. Segundo o autor, 10 seriam alemães, 2 

americanos do norte, 1 americano do sul, 2 austríacos, 12 franceses, 10 ingleses, 4 italianos, 3 

portugueses e 1 suíço. Produziram algo em torno de 55 relatos (1970, p. 11). 

                                                           
5 Sobre a etnografia histórica como gênero antropológico: Sahlins, 2004. 
6 Tal proposição inspira-se, de um lado, na proposição de Sahlins (1994) da dupla articulação e 

imbricação entre o ordenamento histórico e o ordenamento simbólico, levando em consideração que toda 
festa é simultaneamente a inserção temporal e a fuga para o extra temporal. 

7 Relativamente ao Brasil, a literatura de viagem tem sido fartamente usada por nossos mais 
importantes intelectuais: desde Nina Rodrigues, passando por Gilberto Freyre, Octávio Ianni, entre 
outros. Sobre sua importância como fonte de pesquisa, entre outros: Campos, 1970; De Certeau, 
Michel,1991; Moreira Leite, 1997; Oberacker, 1970; Pratt, 1999, Mindlin, 1991, Boaventura Leite, 1996. 
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produziram uma “apreciável mineiriana” que “exige as atenções do estudioso”. Ressalta que 

Minas “tem enorme dívida relativamente aos viajantes em geral e a alguns em particular”, 

sobretudo a August Prouvençal de Saint-Hilaire, que fez pelo estado o que Humboldt fez pelo 

México (1970, p. 1)8

A viagem remete o viajante/estrangeiro a uma experiência de profunda modificação 

espaço-temporal, ou nos termos bem postos por Lilia Schwarcz, anuncia “uma trajetória rumo a 

um espaço e um tempo descontínuos”, que provocam um duplo estranhamento, a experiência 

do ser e estar diferente de si mesmo e do outro (2001, p. 603). Experiência antropológica 

estrito senso, aguça à la fois o olhar, a percepção, a emoção, tornado o relato, um “desfile de 

valorações” (Schwarcz, 2001, p. 606). É preciso sim desconfiar dos julgamentos 

inevitavelmente comprometidos do viajante/estrangeiro, contudo, e pela mesma razão (sua 

situação de proximidade e distância simultâneas), revelam o que de ordinário não vemos, pois 

contrasta, denuncia, se encanta e se apaixona

. 

9

O viajante não se reduz a uma nacionalidade, do mesmo modo que a viagem não se 

limita a um deslocamento espaço-temporal. Em ambos os casos, é questão da vivência de uma 

experiência de vida, na qual viajante e viagem são apenas metáforas. Como bem lembra 

Roberto DaMatta, ao caracterizar o movimento de construção do conhecimento na 

antropologia, há dois tipos de viagem: a do herói clássico e a do xamã. A primeira é composta 

de “três momentos distintos e interdependentes: a saída de sua sociedade, o encontro com o 

outro nos confins de seu mundo social’ e o ‘retorno triunfal’, quando o herói volta “ao seu 

próprio grupo com os troféus”. Trata-se de um deslocamento horizontal, de mudança de lugar 

(1978, p. 29). Essa modalidade de viagem, que DaMatta diz ser também a do antropólogo, é 

muito próxima da que efetivamente realizaram os viajantes-estrangeiros que aqui estiveram, o 

que nos possibilita, inclusive, considerá-los como nossos primeiros etnógrafos. Por isso não é 

sem razão que a rica empresa de escritura dos viajantes tenha um forte parentesco com a 

etnografia antropológica, uma vez que nela a relação entre ação (observação e às vezes 

participação numa realidade desconhecida) e a palavra (texto com a narrativa da experiência) é 

constitutiva. O viajante, tal qual o etnógrafo, encontra-se numa situação liminar, podendo  jogar 

com a proximidade e com distância, confrontar o estranho com o familiar, produzindo textos 

que revelam repúdio e fascínio simultâneos, que con-fundem interpretações e juízos, descrição 

e julgamento moral.  

.  

                                                           
8 Nascido em Orléans (França), o célebre naturalista era especialista em botânica. Veio ao Brasil, 

aos 39 anos, como membro da Comitiva do Conde de Luxemburgo. Ficou no Brasil por seis anos, tendo 
realizado quatro grandes viagens pelo país, três das quais em território mineiro (entre 1816 e 1822). 
Formou uma das maiores coleções de botânica até então empreendida por um naturalista. Seus relatos 
combinam o clássico diário de campo com reflexões pessoais e pesquisa histórica. Sobre 
Saint-Hilaire e as festas nas Minas oitocentistas: Perez e Barros, 2006.  

  
9 Segundo Georg Simmel, a “unidade da distância e da proximidade”, presente em toda relação 

humana, se organiza, no estrangeiro, segundo a fórmula: a distância no interior da relação significa que o 
próximo é distante, mas o fato mesmo da alteridade significa que o distante é próximo (1984, p. 53, 54). 
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Como gênero literário o relato de viagem também se aproxima da etnografia, pois em 

princípio, ambos pretendem produzir um efeito de objetividade, tendo assim objetivo 

pragmático e não semântico, uma vez que visam mostrar, convencer, agir. No caso do relato 

de viagem, tipicamente, e na etnografia, por disseminação, trata-se de discurso que hesita 

entre a descrição objetiva (afirmação de uma verdade) e a narração (afirmação de uma 

crença), induzindo, necessariamente à preminência da enunciação, da subjetividade e das leis 

do relato (Affergan, 1987, p. 109). Como bem mostra Marília Amorim, “nos escritos de viagem, 

a narração é condição de possibilidade da descrição”, isto é, o que é preeminente 

relativamente ao referente é “a arte de escrever e não de descrever” (2001, p. 74). 

De fato, o que temos na literatura de viagem é um jogo: consigo mesmo e com a 

alteridade, uma construção do outro a partir de si mesmo, e de si mesmo a partir do outro [dir-

se-ia mútua afetação no jargão antropológico contemporâneo], bem como a 

possibilidade/experiência de ser outro que si mesmo10

Em meio a tantos objetivos e diante de tantas coisas a observar e a relatar foi impossível 

para os viajantes não serem afetados pelo “estranho espetáculo dos homens” vivendo num 

“império de festas”

. A afetação dos viajantes ajuda a 

entender a nossa própria, uma vez que sua escritura evidencia quanto o relato é função de 

condições de enunciação, que são circunscritas pela posição ocupada pelo sujeito da fala em 

um dado sistema de lugares. Aqui também é questão de alteridade: entre eles (os viajantes) e 

nós (antropólogos e historiadores que trabalhamos com a literatura de viagem).  

 

Dos viajantes e das festas 

11

Temas como fauna, flora, riquezas minerais, sociedades indígenas, eram muito mais 

relevantes, afinal em sua grande maioria os viajantes eram cientistas, notadamente 

naturalistas. As festas eram entendidas, e isto é muito significativo, como “costumes e usos” da 

população, item sempre presente nos relatos de viagem. Como muito bem nota Moreira Leite, 

apontando para uma importante conexão entre história e antropologia, que este texto quer 

enfatizar, “os viajantes observaram, descreveram e classificaram o mundo social, refletindo, por 

comparação, sobre a vida cotidiana do grupo visitado”, comparação cujo inevitável contraste 

[conflito radical, acrescento eu], que tentavam superar, levava-os a se debruçar sobre o 

.  

As festas, mesmo sendo assunto recorrente na literatura de viagem, particularmente na 

do século XIX, não constituíam o alvo principal dos viajantes, exceto para os que vieram por 

motivos religiosos. De fato, aparecem para os viajantes como um desvio (deslocamento) do 

centro de gravidade de seu olhar, a estranha alteridade que se impõem malgré tout.  

                                                           
10 A respeito da afetação na prática etnográfica: Favret-Saada, 1977. 
11 As expressões estranho espetáculo dos homens e império de festas são de Schwarcz, 2001. 
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folclore, crenças e tradições [dir-se-ia, etnografia no jargão antropológico], quando não à 

história propriamente dita (1997, p. 15). Como o cotidiano brasileiro era permeado e 

atravessado por festas, era impossível não considerá-las.  

O século XIX é, para os intelectuais europeus, um período de “descoberta da cultura 

popular”, ou seja, “o interesse por festas, contos e músicas ‘populares’, assume grande 

relevância” (Lisboa, 2001, p. 625). Tanto é que, em termos narrativos, as descrições das festas 

elaboradas pelos viajantes não somente tinham como objetivo “informar o leitor, com mínimos 

detalhes, acerca do evento, mas também serviam para caracterizar os habitantes, segundo 

uma elaborada concepção de raça, cultura e civilização” (Lisboa, 2001, p. 635). 

Mesmo que muitas de suas detalhistas descrições de nossas festas, que, diga-se de 

passagem, exerciam sobre eles uma mescla de fascínio e repulsa, encantamento e medo, 

tivessem como objetivo de fundo a crítica ao barbarismo de nossos costumes, nem por isso 

deixam de ser igualmente um “testemunho que é quase único” numa sociedade iletrada como 

era a sociedade brasileira. (Schwarcz, 2001, p. 612). 

De acordo com Lisboa, o tema da festa “pode ser apresentado formalmente de maneira 

diferente” (2001, p. 624). Tanto pode ser sob a forma de capítulos separados quanto de forma 

generalizada, ou seja, as festas aparecem inseridas em capítulo sobre os costumes. Em sua 

grande maioria, no entanto, surgem ao longo do texto, seguindo o deslocamento do viajante, 

seu encontro sendo, no mais das vezes, fortuito. 

Usar-se-á como procedimento de modelização textual, o diálogo com os autores e a 

citação, quase sempre, integral da narrativa que fizeram, uma vez que se assume que o traço 

fundamental da linguagem é a alteridade sob a forma das figuras do diálogo e da citação12

Os viajantes que percorreram o território das gerais se depararam com grande 

quantidade e variedade de tipos/modalidades festivas: públicas e privadas, religiosas e 

profanas, de brancos, de índios e de negros

. 

13

                                                           
12 “Não há linguagem”, diz Amorim, inspirada em Benveniste, “sem que haja um outro a quem eu 

falo e que é ele próprio falante/respondente; também não há linguagem sem a possibilidade de falar do 
que um outro disse” (2001, p. 97). 
 

13 Vale ressaltar que não há uma divisão rígida entre os tipos, uma vez que se sobrepõem uns aos 
outros. Pode-se, por exemplo, ter uma festa cívica associada à religião, do mesmo modo que trânsitos 
étnicos como o de negros que participam de festas cívicas e de festas religiosas da Igreja. A classificação 
é muito mais um recurso textual do que o estabelecimento de tipos puros de festividades, que não 
existem. 

. Entre as públicas, destacam-se as festas cívicas 

como a coroação de D.Pedro I, a maioridade de D. Pedro II, entre outras. As festas religiosas, 

notadamente as do catolicismo romanizado, entre as quais Pentecostes, Páscoa, Natal, Corpus 

Christi, incluindo também casamentos, batizados e funerais, estão entre as mais mencionadas. 

As festas de irmandades religiosas, particularmente as de santos padroeiros, não deixam de 

ser referidas, uma vez que também se con-fundem com as festas de negros (congadas). As 

festas indígenas chamam atenção particularmente por suas danças, bebedeiras e brigas 
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generalizadas. Como europeus civilizados que eram (e do que muito se orgulhavam), os 

viajantes apreciavam, muito embora se surpreendessem com a quantidade, as festas privadas: 

bailes, soirées, jantares com as autoridades locais, almoços nas casas das boas e respeitadas 

famílias, as célebres jogatinas da aristocracia, modalidades festivas que marcaram época pelo 

seu furor e gasto suntuário. Festas populares (como cavalhadas e carnaval) igualmente 

aparecem. O carnaval, quase um escândalo. 

Georg Wilhem Freireyss fornece uma nítida apreensão da importância da festa na 

sociedade mineira, associando-a, como era de praxe entre os viajantes, aos usos e costumes 

do povo e aos sentimentos extremos. Destaque especial para sua variedade14

É de uma festa cívica a mais impressionante descrição/interpretação da festa brasileira 

feita por um viajante. Trata-se da “sagração da independência” que Philipp von Martius e 

Johann Karl Baptiste von Spix assistiram no Tejuco

: 

Das regras gerais para usos e costumes ou observações sobre isto, em parte alguma é mais 

difícil do que aqui, onde eles são mais diversos ainda do que as cores da população. Há, porém, 

dois extremos na vida em que os homens pouco divergem entre si, os quais são a alegria e a dor, as 

festas e o luto (1982, p. 114). 

15

Já desde nossa chegada a Tejuco se haviam tomado disposições para solenizar a 

coroação do rei com festejos patrióticos, que haviam sido ao mesmo tempo organizados em 

todo o Brasil. O patriotismo de Ferreira da Câmara, que compreendia a grandeza e dignidade 

: 

Todos os elementos centrais do fenômeno festivo estão lá: associação entre o sagrado e 

o profano, encontro do popular como o cívico, o luxo e o esplendor do espetáculo nitidamente 

barroco, as misturas e quebras de hierarquias, os jogos de poder. Aqui se vê um dos mais 

significativos double bind operados pela festa, o encontro da estrutura carnavalizadora com a 

estrutura do poder. 

Desde logo destacaram a “pompa e esplendor”: 

                                                           
14 Natural de Frankfurt (Alemanha) tinha formação em história natural e interessava-se 

notadamente por zoologia. Esteve pela primeira vez no Brasil em 1803, em Santa Catarina, por ocasião de 
uma viagem de volta ao mundo. Organizava coleções zoológicas, ornitológicas e botânicas para o Museu 
de Estocolmo. Encantado com nossa fauna e flora almejou retornar ao país para fazer pesquisa, o que se 
efetivou em 1813, quando, juntamente com um grupo de cientistas, desembarcou no Rio de Janeiro, na 
missão do barão Von Langsdorf (cônsul-geral da Rússia) Fez duas viagens à Minas: a primeira, em 1814, 
foi feita a convite de Eschwege; na segunda, em 1815, teve a companhia do príncipe Wied-Neuvied. Seu 
relato é relativo à primeira viagem. 

15 Membros da Missão Austríaca, chegaram ao Brasil em 1817. Spix, nascido em Hotchsroldt 
(Bavária), era o mais velho dos dois, tinha 36 anos quando aportou em terras brasileiras. Zoólogo, 
trabalhava como conservador do Museu de Munique. Veio ao Brasil com financiamento da Academia de 
Ciências de Munique. Martius, nascido em Eslanger (Baviera) era médico de formação, mas exercia o 
ofício de botânico; chegou jovem ao Brasil, com 23 anos. Foi financiado por D. José I. Permaneceram no 
Brasil de 1817 a 1820, tendo viajado à Minas em 1818. 
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do acontecimento, pelo qual o Brasil, pela primeira vez, recebia a sagração da independência, 

incitou-o a dar a essas festas toda pompa e esplendor significativo (1981, p. 46). 

A comemoração teve início com um espetáculo teatral em praça pública para o qual 

seguem “em préstito festivo” atores e espectadores, representando o poderio da coroa. 

Tivemos com isso ocasião de admirar o tato perfeito e fino sentimentalismo do sertanejo 

brasileiro. Começaram as cerimônias com um espetáculo em teatro, para esse fim erguido com 

tablado na praça do Mercado, para onde o povo e os atores se dirigiram em préstimo festivo. 

Arautos abriam o séqüito, seguia o coro de cantores e mais quatro figurões  que, 

representando as vastas possessões da monarquia portuguesa, traziam com os emblemas dos 

povos, europeu, índio, negro e americano, um globo terrestre, acima do qual estava a imagem 

de D. João VI. Fechava o préstito um grupo imponente de rapazes e raparigas, vestidos como 

pastores, trazendo guirlandas de flores, com as quais, chegando ao teatro, enfeitaram a 

imagem do monarca, ao estrondo de aclamações do público (p. 46). 

Jovens, travestidos de pastores, executavam danças de brancos (“danças portuguesas, 

das Índias Orientais”) e de negros (essas não denominadas), significativamente entremeadas, 

nos intervalos, por “quatro arlequins” que, “com pulos bizarros”, parodiavam “os desajeitados 

gestos dos selvagens americanos”, devertindo “a numerosa assistência (p. 46). 

Faz parte igualmente das comemorações uma peça teatral, que tinha como pano de 

cena “o gênio do Brasil”, o que obviamente não poderia faltar em se tratando de uma festa 

ufanista.  

Menos significativa foi a peça tragicômica “A noiva reconquistada”. O pano da cena 

representava o gênio do Brasil, pisando a hidra da desunião, oferecendo aos habitantes um 

molho de espigas. Essa pintura era obra de um Brasileiro que, sem estudos, depusera tão bem 

as figuras e tão proporcionadas, além do colorido muito adequado, que em tal painel se 

reconhecem, com prazer, sinais de belas qualidades artísticas na gente deste país (p. 46). 

As cavalgadas, trazendo à cena festiva a luta entre mouros e cristãos, remetem os 

viajantes à “bela época cavalheiresca da Europa”. Note-se a menção aos “limões de cera” 

(típico artefato de carnaval) usados em disputas galantes.  

Não menos interessante espetáculo foram as cavalgadas. Cavaleiros trajando veludo 

vermelho e azul, bordado a ouro, armados de lanças, figuraram combates entre mouros e 

cristãos, e, nesses desafios, faziam lembrar a bela época cavalheiresca da Europa. Antes de 

começar esse combate simulado, cruzaram-se cristãos e mouros; depois, separaram-se em 

duas filas, e correram uns para os outros, atacando-os ora com lanças, ora com espadas e 

pistolas. No seguinte carrossel da argolinha, conseguiram com grande agilidade, uns após 

outros, enfiar o anel em rápida correria desde o camarote do intendente até ao fim da pista 

fronteira, onde ele estava pendurado. Se o herói era bem sucedido, retirando a argolinha com a 
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lança, ele escolhia na assistência uma dama, mandava-lhe um pajem negro pedir licença para 

lhe oferecer o troféu, entregava-lho, e, triunfante, ao som de fanfarra corria ao encontro dos 

cavaleiros, trazendo na lança uma écharpe ou laço de fita, ali amarrado pela mão da escolhida. 

Noutras manobras, os combates de esgrima e tiro ao alvo eram para obter cestos com 

artísticas flores, frutos ou animais do país ou eram lutas contra mascarados. Uma linda 

diversão, que fazia lembrar a galanteria do tempo da cavalaria, consistia em levarem os 

cavaleiros limões de cera, cheios de flores, que beijavam como presente de sua dama, e 

depois os atiravam uns nos outros enchendo de flores o campo de batalha. Esses divertidos 

espetáculos enceraram-se com corridas em fila, formando meandros, volteios e círculos, nos 

quais os atores se mostraram exímios cavaleiros e todos se dispersavam, depois das lutas, 

trocando entre si manifestações de amizade, como bons cristãos (p. 46, 47)  

Mas a festa não acabou por aí. Os próprios viajantes perceberam que não se tratava de 

uma, mas de várias festas: “O remate dessas festas foram bailes e iluminações” (p. 47). 

A característica comemoração negra, a coroação do “rei congo”, da “rainha xinga” e da 

corte real mereceu longa menção dos observadores16

Negros, levando o estandarte, abriam o préstito; seguiam-se outros levando as imagens 

do Salvador, de São Francisco, da Mãe de Deus, todas pintadas de preto; vinha depois a 

banda de música dos pretos, com capinhas vermelhas e roxas, todas rotas, enfeitadas com 

grandes penas de avestruz, anunciando o regozijo, ao som de pandeiros e chocalhos, de 

ruidoso canzá e da chorosa marimba; marchava à frente um negro de máscara preta, como 

mordomo, de sabre em punho; depois, os príncipes e princesas, cujas caudas eram levadas 

por pajens de ambos os sexos; o rei e a rainha do ano antecedente, ainda com cetro e coroa; 

. Mais uma vez, acionando sua vivência 

européia, compararam a coroação do “rei dos pretos” com a do “rei da fava”, destacando seu 

caráter de “formalidade sem significação”, leia-se, sem ameaça ao poder branco europeu. 

Também os negros esforçaram-se por festejar, a seu modo, essa extraordinária 

solenidade patriótica; para isso, acharam justamente então mais adequado escolherem um rei 

dos pretos. É costume dos negros do Brasil nomearem todos os anos um rei e sua corte. Esse 

rei não tem prestígio algum político nem civil sobre os seus companheiros de cor; goza apenas 

da dignidade vaga, tal como o rei da fava, no dia de Reis, na Europa, razão por que o governo 

luso-brasileiro não opõe dificuldade alguma a essa formalidade sem significação. Pela votação 

geral, foram nomeados o rei congo e a rainha xinga, diverso príncipes e princesas, com seis 

mafucas (camareiros e camareiras), e dirigiram-se em procissão, à igreja dos pretos (p. 47). 

O rei, a rainha e sua corte seguiram em desfile até a “igreja dos pretos”. O “préstito” é 

minuciosamente descrito: 

                                                           
16 Os hábitos e costumes dos negros, rubrica sob a qual a festa aparecia, foram um dos temas mais 

destacados pelos viajantes. Sobre o tratamento dado ao negro na literatura de viagem relativa à Minas 
Gerais consulte-se Boaventura Leite, 1996.  
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e, finalmente, o real par, recém-escolhido, enfeitado com diamantes, pérolas, moedas e 

preciosidades de toda espécie, que haviam pedido emprestado para essa festa; a rabadilha do 

séqüito era composta da gente preta, levando círios acesos ou bastões forrados de papel 

prateado (p. 47). 

Na igreja deu-se a sucessão real, após a qual teve lugar “uma visita de gala” ao 

“intendente”. A religião e a política se encontrando e mutuamente se carnavalizando. A cena é 

admirável: 

Chegando à igreja da Mãe de Deus, preta e só de negros, o rei deposto entregou o cetro 

e a coroa ao seu sucessor, e este fez então uma visita de gala, na sua nova dignidade, ao 

intendente do Distrito-Diamantino, com toda a sua corte. O intendente, já prevenido dessa 

visita, esperou o seu hóspede real em camisola de dormir e carapuça. O recém-eleito, negro 

fôrro e sapateiro de ofício, ao avisar o intendente, ficou tão atrapalhado que, ao ser convidado 

para sentar-se no sofá, deixou cair o cetro. O delicado Ferreira da Câmara apanhou-o, e, rindo, 

o restituiu ao rei já cansado, com as palavras:- “Vossa Majestade deixou cair o cetro!”. O coro 

musical exprimiu com barulhenta toada a respeitosa gratidão pelo gesto do intendente, e, 

finalmente, saiu toda a multidão, depois de haver, segundo o costume dos escravos, dobrado o 

joelho direito diante das pessoas da casa, e, caminhando alegremente pelas ruas, o rei e a 

rainha voltaram às suas choças (p.47,48 ). 

 

No dia seguinte, num evidente ato da obrigatória reciprocidade, ao invés de fazer, o “rei 

dos negros” recebe visita. Note-se aqui uma riquíssima inversão espacial, da casa do 

intendente para a praça pública. Certamente impactados com a diferença irredutível do que 

viram em se tratando de uma “embaixada”, os viajantes exaltam negativamente “tão bizarro 

espetáculo” que os fazia imaginar (note-se a força dessa expressão) “estar diante de um bando 

de macacos”. Mesmo tornando a diferença formal um atributo moral, não deixam de perceber a 

fina etiqueta com que o rei congo recebe os estrangeiros17

O mesmo espetáculo repetiu-se no outro dia, mas com umas variantes. O novo rei dos 

negros recebeu oficialmente a visita de um enviado estrangeiro à corte do Congo (a 

denominada congada). A família real e a corte, em roupas de gala, dirigiram-se com pompa à 

praça do Mercado; o rei e a rainha sentaram-se em cadeiras, à sua direita e esquerda, 

acomodaram-se, em bancos baixos, os ministros, camareiros e camareiras e os mais 

dignitários do reino. Deante deles estavam colocados, em dupla fila, os músicos da banda, com 

sapatos amarelos, e vermelhos, meias pretas e brancas, calças vermelhas e amarelas, com 

. 

                                                           
17 A festa, segundo Duvignaud, promove uma “mística do dom”, ou seja, “um dom que provoca 

sua resposta e um outro dom, uma troca que se intensifica num espaço delimitado e concentrado”, 
provocando em seus participantes um conjunto de emoções, de vivências que favorecem o 
desenvolvimento do sentimento de participar de um corpo coletivo (1984, p. 147, 148). 
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capinhas de seda, todas rotas, e faziam uma algazarra infernal com tambores, flautas, 

pandeiros, chocalhos e com a chorosa marimba; os dançadores anunciaram o enviado com 

pulos e cabriolas, com as mais singulares caretas e as mais profundas mesuras, e traziam os 

seus presentes, apresentando tão bizarro espetáculo, que se imaginava estar deante de um 

bando de macacos. Suas Majestades pretas a princípio repeliram a visita do estrangeiro, mas 

acabaram recebendo-o com estas palavras: - “Que lhe estavam abertas às portas e o coração 

do rei”. O rei do Congo convidou o enviado a tomar assento à sua esquerda, e, ao som da 

música ruidosa, fez distribuição de comendas e bastões espanhóis (p. 48). 

O final apoteótico da “estanha festa”, apropriadamente qualificada de “festança”, 

promove “reflexões” nos narradores:  

Concluiu-se, afinal, a festança com brado do rei dos pretos, que o seu povo todo reunido 

repetiu; - ‘Viva el-rei d. João VI !’ – Quão interessantes são as reflexões do pensador, que, em 

retrospectiva visão, recorda as passagens dessa estranha festa! (p. 48) 

Saint-Hilaire assistiu na Vila do Príncipe (Serro), as festividades em comemoração à 

coroação de D. Pedro I. A festa aconteceu simultaneamente às comemorações da Páscoa, 

numa evidente e programada ligação entre sagrado e profano, entre secular e religioso. Na 

narrativa do naturalista francês destacam-se as características misturas festivas, irrompendo 

em meio ao espetáculo do poder: 

Já se tinha anunciado, desde muito por toda a província, que a coroação do Rei de 

Portugal e do Brasil teria lugar no Rio de Janeiro a 6 de abril (1817), que era o dia de Páscoa. 

Quis-se também celebrar, em Vila do Príncipe, esse notável acontecimento; em conseqüência, 

na véspera soltaram-se bombas durante o dia todo; a tarde do mesmo dia todas as casas 

foram iluminadas; os principais habitantes passearam pelas ruas acompanhados de bandas de 

música, e, quando o grupo chegou ao canto da praça em que residia o cura, um dos 

funcionários da tesouraria leu um pequeno poema em honra do soberano; finalmente, os 

negros dançaram durante toda a noite (2000, p. 151). 

O primeiro dia de festa foi marcado por uma série de eventos: desfile cívico, missa, 

sessão de juramento na câmara municipal, tiros de fuzil, Te Deum, cortejo pela cidade com o 

estandarte português. As personagens, sua disposição no cortejo e na missa, as insígnias, a 

pomposa indumentária, tudo é minuciosamente referido. Saint-Hilaire marca seu lugar como 

estrangeiro, enfatizando que contentou-se “em ser espectador”. 

No dia seguinte, dia da festa, pelas dez horas, os membros da câmara municipal 

(camaristas), com o ouvidor à frente, dirigiram-se à igreja em traje de gala. 

O ouvidor levava um manto de seda negra, com pregueado miúdo nas costas, e largas 

pregas aos ombros; trazia à cabeça um chapéu redondo muito baixo, e na mão a longa vara 

branca, símbolo de sua dignidade. Os camaristas calçavam sapatos com fivelas, meias de 
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seda branca, casaca e calções negros e uma vestia de setim branco; tinham uma longa 

gravata de filó ou renda que descia do alto do pescoço até o estômago; e, por cima das suas 

vestes flutuava uma capa de seda negra com gola de cetim branco, e debruada com uma larga 

fita do mesmo estofo. Cobria-lhes a cabeça um chapéu a Henrique IV, orlado de pelos brancos 

e com pluma da mesma cor; o botão desses chapéus era bastante rico, e geralmente ornado 

de grande número de crisólitas. Como o ouvidor, os funcionários traziam na mão um bastão de 

cerca de seis pés; mas, em vez de branco, era dourado, e, na extremidade superior, viam-se 

as armas de Portugal. 

Os camaristas e o ouvidor ouviram a missa alinhados em duas filas no meio da nave, 

logo abaixo da entrada do coro. Como a missa não era paga, foi dita em voz baixa. Quando 

terminou, os camaristas, o ouvidor e os principais cidadãos entraram na casa da câmara. Ali se 

leu uma fórmula de juramento que cada um assinou por sua vez, enquanto um destacamento 

da milícia, reunido à entrada da igreja matriz, dava tiros de fuzil. O ouvidor, durante a 

assinatura do juramento, me fez sentar ao seu lado; mas, na minha qualidade de francês, 

contentei-me em ser espectador. Após o juramento, voltou-se à igreja, e cantou-se um Te 

Deum com música, admiravelmente bem executada. Dessa vez a câmara e o ouvidor foram 

para o coro; cada camarista, assim como os principais cidadãos receberam um círio, e me 

quiseram prestar a mesma honraria. Pelo fim do Te Deum, um sacerdote, que fazia as funções 

de sub-diácono, apresentou o incenso ao ouvidor e aos membros da câmara. 

Quando o Te Deum terminou, os dois almotacéis (espécie de comissário de polícia), e o 

juiz do povo montaram a cavalo. Eram seguidos pelos principais cidadãos, após os quais 

vinham os camaristas e o ouvidor. O juiz do povo portava um estandarte com as armas de 

Portugal e marchava entre dois almotáceis. Em todas as esquinas e encruzilhadas os três 

cavaleiros paravam, e o juiz do povo gritava: Viva o rei dos reinos unidos de Portugal, Brasil e 

Algarves. O povo descobria-se, e respondia viva! Quando o cortejo acabou de percorrer a 

cidade, voltou à porta da casa da câmara, e aí se dispersou (p. 151, 152). 

No final das comemorações, como não podia deixar de ser, afinal, trata-se de Brasil, teve 

lugar um carnaval: mascaradas, batuques, travestimento, bombas e foguetes. Enfim: 

transgressões, licenciosadade, experiência de ser outro que si mesmo. Digno de destaque, o 

double bind entre carnaval e Páscoa, sobretudo porque diz Saint-Hilaire, não se tratar de um 

fato excepcional, mas da regra. 

À tardinha, mascarados, quase todos armados de sabres, se espalharam pela vila. Não 

foi, porém, em honra da coroação que teve lugar esse carnaval: todos os anos, garantiram-me, 

ele se repete no dia de Páscoa, nas diversas partes da província. Os mascarados que 

passavam pela casa do cura saudavam-no, e ele respondia à saudação. Um punhado deles, 

entre os quais havia muitos homens disfarçados em mulher, parou na praça em que eu estava 

morando, se pôs a dançar o batuque; grande número de senhoras se achavam às janelas, e 

observa que nenhuma delas se retirou durante essa dança obscena. 
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Quando anoiteceu, fizeram-se luminárias como na véspera. Os negros, crioulos e 

africanos, puseram-se a passear pelas ruas; estes, fazendo ouvir sua música monótona e 

cansativa, e os primeiros cantando, em tom menos uniforme, coplas em honra ao soberano. 

Enquanto isso, uma parte dos principais habitantes percorria a vila a cavalo e fantasiados. À 

medida que marchavam soltavam-se à sua retaguarda bombas e foguetes; paravam às 

esquinas das ruas principais e dentre eles recitavam repetidamente versos em que se fazia o 

panegírico do príncipe. Quando o cortejo chegou defronte à casa do vigário, fez-se-lhe uma 

pequena saudação. A festa terminou por danças de negros que se prolongam bastante pela 

noite a dentro: fora celebrado do modo mais brilhante possível com tão escassa população (p. 

152). 

George Gardner testemunhou as comemorações da maioridade de D. Pedro II em 

Diamantina18. Ao narrar à festa fez comentários acerca do que ele pensava que a população 

pensava relativamente à maioridade do “jovem imperador” [os antropólogos geertznianos 

diriam que fazia representações de representações], bem como sobre o caráter adulador e vão 

do evento, sobretudo levando em consideração o tratamento que D. Pedro I tinha recebido. É 

patente a falta de simpatia do autor quanto ao comportamento da população com a monarquia 

e seus flertes com as idéias republicanas. A festa, mesmo sendo uma festa do poder , 

desvelava, como lhe é próprio, sob a rubrica do aniversário, a transitoriedade das coisas, a 

perecidade das pessoas e a efemeridade dos sentimentos. Ressalta o fato de a festa durar três 

dias, típica observação entre os viajantes que, no geral, se admiravam com a longa duração 

das festas e com a profusão de dias santos e feriados civis que havia no Brasil19

Durante minha residência na cidade, chegou notícia sensacional: D. Pedro II, o jovem 

imperador, fora chamado a assumir as rédeas do governo, em oposição ao desejo do Regente, 

antes de ter atingido a idade estabelecida por lei. Parece que o fato merecia aprovação 

decidida da maior parte da população, havendo por isso, manifestações de regozijo na ocasião. 

À tarde houve missa cantada na igreja matriz, estando presente todos os membros do 

Conselho Municipal, bem como toda corporação da guarda-nacional. À noite houve iluminação 

pública e a guarda-nacional, após várias descargas em frente do quartel, desfilou pelas ruas 

principais, com banda de música à frente, acompanhada do conselho municipal e os principais 

.  

                                                           
18 Nascido em Glasgow (Escócia), chegou ao Brasil em 1836, aos 24 anos, com o intuito de fazer 

pesquisa na área da botânica, para a qual obteve financiamento de amigos da Sociedade de Linneus. 
Esteve em Minas entre 1839 e 1841. Voltou para a Europa, em 1841, levando um valioso acervo de 
espécies vegetais. 

19 De acordo com Spix e Maritus, em finais da década de 1810, eram 35 dias santos e 18 feriados 
civis. “Acrescentem-se”, diz Emanuel Araújo, “a esses dias de folga – e de folguedos – os domingos, 
naturalmente santificados, o do padroeiro do lugar e os de comemorações especiais (que ninguém era de 
ferro), como a translação de qualquer imagem de uma igreja para outra, a chegada de um bispo, o 
falecimento do soberano, o casamento do soberano, a coroação do soberano, o nascimento do futuro 
soberano e, claro, mais um ou dois (ou vários) dias de festa justificavam de sobra a bajulação coletiva de 
celebrar o aniversário do soberano, da mulher do soberano, dos filhos do soberano ou até o do supremo 
representante do soberano na Colônia. Assim, tem-se a forte impressão de que entre um festejo e outro se 
trabalhava. E trabalhava-se cansado da festa passada, mas poupando-se, está visto, para a próxima” (1993, 
p. 130). 
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habitantes da cidade. Acompanhei o conselho, ao qual fora convidado pelo presidente, tendo 

assim oportunidade de observar toda a cerimônia: aqui e ali, fazia-se alto em frente à casa de 

algum cidadão respeitável, recitando cinco ou seis pessoas versos compostos durante o dia em 

honra do dia, enquanto das sacadas as senhoras da casa atiravam flores perfumadas com 

água de Colônia. Também de vez em quando a multidão cá em baixo era honrada com uma 

canção de uma das belas. Isto se repetiu por três noites sucessivas. Muitos dos versos 

produzidos nesta ocasião eram em extremo apropriados: a maior porção, porém, se resumia na 

mais repulsiva adulação do jovem imperador. Adulação, por certo, tão vã e efêmera como a 

que se fez a seu pai que, quando proclamou a independência do Brasil, recebeu deste mesmo 

povo honras pouco inferiores às que se tributam a divindades, mas que, após dez anos de um 

reinado propício, teve de abdicar em favor de seu filho infante, sem a mínima expressão de 

pesar dos súditos. Ao contrário, estes pareciam regozijar-se com uma medida que tendia à 

consumação das idéias republicanas, que por esse tempo ameaçavam arrastar o império a um 

vórtice de anarquia e confusão. 

Felizmente, porém, para o país, a maior parte da comunidade teve o bom senso de 

renovar sua afeição às instituições monárquicas, que parecem bem adaptadas aos hábitos e 

maneiras do povo brasileiro. E eu tive então a grata oportunidade de presenciar as exuberantes 

expansões de entusiasmo, que espero seja mais duradouro que o que exibiram em outra 

ocasião ao ilustre fundador do império brasileiro (1942, p. 390, 391). 

O conde de Suzannet assistiu, nitidamente aborrecido, às comemorações do aniversário 

de D. Pedro II em Ouro Preto20

Assisti, em dois de dezembro de 1842 às cerimônias realizadas em Ouro Preto em 

comemoração do aniversário do imperador. Fui arrastado bem contra a vontade e tive de ouvir 

um Te Deum, na igreja paroquial. Apesar dos pomposos uniformes de gala e das 

condecorações de todos os funcionários, a impressão que se tinha ao ouvir essas vozes 

monótonas, e essa música tão lenta e ao ver todos com enormes velas na mão, era que se 

estava assistindo a um enterro. Quando acabou o Te Deum, tivemos que ver o desfile das 

tropas, assistir às salvas; os quatrocentos homens da guarnição, metade brancos, metade 

negros, marchavam como soldados que passassem a vida a dormir. Os oficiais, com uma 

prudência que eu admirei, saltaram dos cavalos no momento do desfile, na certa para poupar-

. Tanto a missa quanto o desfile das tropas, característico 

double bind de poderes operado pela festa cívica, lhe dá impressão de estar em um “enterro”. 

Acidamente pontua o anacronismo civilizatório do beija-mão, bem como a representação teatral 

que encerra as comemorações, a seus olhos, de tão baixa qualidade, que se retira 

furtivamente: 

                                                           
20 A viagem do nobre francês, cujos dados pessoais não são conhecidos, além de uma declarada 
fidelidade aos Bourbon, difere da clássica expedição científica, uma vez que ele mesmo declara: “era 
jovem, independente e livre; por isso, não tardei em me aborrecer com a vida inativa e monótona que 
levava, e deixei a França para completar minha educação, visitando países estrangeiros”, o que fez 
durante seis anos. Esteve em Minas em 1842. 
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nos o dissabor de vê-los cair ao primeiro movimento de susto dos cavalos, que nunca tinham 

ouvido fogo. Terminada a revista, todos os funcionários acompanharam o presidente ao 

palácio, e ajoelharam-se diante do retrato do Imperador; essa espécie de beija-mãos é um 

hábito bastante curioso num país que se julga bastante civilizado para ser uma república. À 

noite houve um grande espetáculo: o retrato do Imperador foi colocado sobre o palco, e 

entoaram uma canção, em seguida o presidente deu um sinal, e três vivas foram dados pela 

assembléia. Uma vez o retrato retirado de cena, o Imperador foi esquecido, e todos passaram 

a ocupar-se da peça em que todos os papéis mesmo os de mulher eram apresentados por 

oficiais e soldados. A peça era o drama português Inês de Castro. Os atores eram, às vezes 

traídos pela memória e paravam no meio das mais belas tiradas. A sala era pequena e baixa; 

só havia uma ou duas mulheres bonitas; as outras, segundo me disseram, ficaram assustadas 

com a chuva. Depois de permanecer alguns instantes na sala deixei com prazer o drama 

prosseguir sem minha presença (1957, p.100 a 102). 

Em suas andanças pelas pequenas cidades (muitas vezes chamadas de aldeias, 

arraiais, vila ou mesmo pousos) do interior da província, os viajantes literalmente esbarravam 

nas festas religiosas, tanto as do catolicismo romanizado, quanto as do catolicismo popular.  

A cidade é o pólo de atração nos dias de festa, a começar pela missa dominical. A 

cidade é o lugar e palco da festa, do mesmo modo que o domingo santo é um dia festivo por 

excelência. Chama-lhes atenção a mudança na cena urbana. A cidadezinha vazia, feia e 

pacata, recebe gente, que de longe vem, para a missa dominical, ficando toda movimento e 

agitação. As gentes vestem suas melhores roupas. Depois do sagrado, o profano na praça: 

jogos, circo, desfile pelo passeio público, etc. 

A este respeito, Saint-Hilaire é paradigmático: 

Nos lugares auríferos, assim como nas regiões exclusivamente agrícolas, os lavradores 

só vêm à povoação para assistir à missa do domingo e das festas, e suas casas ficam 

fechadas durante os dias de trabalho (2000, p. 137). 

Vendas bem sortidas indicam que esta cidade [Vila de Guaratinguetá] faz algum 

comércio, mas como a maioria das casas hoje que é dia útil está fechada, presumo que 

pertençam a agricultores que as não habitam senão nos domingos e dias de festa (1974, p. 

72). 

Não vi, durante o percurso [em Pium-i], nem casas nem plantações. Em compensação 

encontrei várias carroças atreladas a três ou quatro pares de bois, que levavam as famílias ao 

arraial para a festa da Páscoa. No sertão, onde as fazendas ficam geralmente muito afastadas 

da paróquia, somente os homens vão ao povoado regularmente durante o ano, mas por 

ocasião das duas grandes festas, Natal e Páscoa, a família inteira empreende essa viagem. 

Mulheres e crianças são metidas dentro dos carros de bois, e eles passam alguns dias na casa 

que possuem no arraial para em seguida retornarem à fazenda (2004a, p. 98). 
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Veja-se a descrição de um desses domingos feita por James Wells21

John Luccock chega a Curral Novo num domingo

. Estava ele na vila 

Capela Nova e a cena assim se descortinou: 

Domingo de manhã. Realmente a vila apresenta uma certa aparência respeitável de 

domingo. A tempestade passou há muito, o dia está claro e cintilante, há um cheiro de frescor 

no ar e o lugar parece mais limpo, como se tivesse passado por uma faxina de noite de 

sábado. Há um movimento inusitado nas ruas, pois em lugar da aparência deserta habitual, 

elas agora são animadas por grupos de camponeses vestidos com suas melhores roupas, que 

vêm assistir a missa matinal; eles vêm a cavalo, sós ou de garupa, a mulher montada atrás do 

homem, ou vêm a pé; muitas das mulheres trajam a típica e antiquada capa preta de Minas, 

que dá a velhas e jovens a mesma aparência de anciãs; os homens estão todos vestidos com 

asseio, com paletós de algodão claro ou preto. Muitos vieram a pé de distâncias consideráveis 

e, ao se aproximarem da vila, tanto homens como mulheres param para calçar os sapatos, 

reassentar os cachos oleosos e se “aprontar” de todos os modos antes de entrar na High Street 

de Capela Nova (1995, p. 129).  

A missa, um dos grandes atratores urbanos foi anunciada: 

O sininho rachado da igreja martela furiosamente, em vez de repicar, e os devotos se 

reúnem; as mulheres ocupam o interior e se acocoram sobre o chão ladrilhado, os homens se 

congregam em torno das portas e ao longo das paredes (p. 129).  

O aspecto cênico da cerimônia não parece agradar ao viajante, o que, de alguma 

maneira, é compensado pela atitude religiosa dos presentes: 

Um velho padre entoa o serviço com sua voz nasalada de taquara rachada; a parte 

musical é executada pelas mulheres em tons dolorosamente altos, assistidos pela orquestra de 

dois violinos, um cornetim, trombone e tambor; mas é tudo bem organizado, e talvez conduzido 

com mais sinceridade do que muitos ofícios dominicais em nossa terra (p. 129, 130).  

Finda a missa, o profano (a diversão e o lazer) tomou primazia: “alguns vão para casa, 

outros vão visitar amigos da vila, e muitos dos homens vão jogar” (p. 130). 

22

Após ter cavalgado por cerca de seis milhas através dessas campinas abertas e planas, 

chegámos numa pequenina e graciosa igreja, cercada por um muro baixo e ligada a um 

. A cena é muito parecida com a 

vivida por Wells, todavia, com ênfase para a diversidade das personagens e para o clima 

festivo, de “feira”: 

                                                           
21 Engenheiro inglês, chegou ao Brasil em 1873, encarregado de realizar explorações pelo interior do país. 

Esteve em Minas em 1885. 
22 Comerciante inglês que veio para o Brasil nos quadros da participação inglesa na transferência 

da corte lusitana, notadamente no que tange aos tratados comerciais firmados entre Portugal e Inglaterra. 
Chegou em terras brasileiras em 1808 como representante da firma Lupton & Co. Esteve em Minas em 
1817. 
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presbitério. A distância, seu aspecto era extremamente interessante, pois que era dia santo e, 

embora não tivéssemos avistado uma única habitação, umas trezentas pessoas, no mínimo, ali 

se tinham reunido para ouvir missa. Esta já tinha terminado e as senhoras, vestidas de branco 

ou de cores vistosas, se haviam sentado sobre o capim, com guarda-sóis verdes, azues, 

vermelhos e roxos, abertos por cima, a título de abrigo contra a soalheira. Suas feições esguias 

e tez pálida, marcadamente as distinguiam como brasileiras do interior, enquanto que seus 

chapéus de lã preta e “baetas” que usavam emprestavam-lhes certa semelhança para com 

uma congregação de damas do país de Gales, no verão. Os senhores de mais idade achavam-

se conversando, a certa distância, entre os cavalos, dando ao seu grupo qualquer cousa do 

aspecto de uma feira; os mais moços se tinham empenhado em alegres jogos, animando o 

cenário com seus clamores e vivacidade; os escravos estavam ao pé de suas “senhoras” ou 

bem vigiando suas montarias (1975, p. 290). 

 

Aqui quatro double binds fundamentais operados pela festa, a saber: com o urbano, com 

a religião e com a estética e com o lazer. Festas, notadamente procissões e festas de santos, 

são no Brasil expressões urbanas e formas de espetáculo e de lazer por excelência, mostram 

uma maneira singular de viver a sociedade e de perceber o mundo e de com ele se relacionar. 

Vale re-lembrar que a cidade é, por suas origens, o espaço próprio da mestiçagem das 

pessoas e das coisas. É também o lugar de fazer festa, momento onde as máscaras e a 

teatralidade dos papéis sociais adquirem uma outra dimensão, a do movimento, da alegria, do 

jogo, e, sobretudo, da mistura dos códigos e das pessoas, criando um mundo virtual, de júbilo e 

êxtase. 

As procissões religiosas, que combinavam diferentes modalidades festivas, chamavam 

atenção pelo duplo caráter de espetáculo e de diversão, mas deixavam dúvidas, para alguns 

viajantes, quanto à fé dos participantes. 

Gilberto Freyre, em sua aguda e arguta percepção do Brasil, remarca que o tipo de 

cristianismo que dominou em nossa formação social foi o da “religião doce, doméstica, de 

relações quase de família entre os santos e os homens”, no qual, as igrejas estavam “sempre 

em festas”. Cristianismo,diz ele, de caráter acentuadamente “doméstico, lírico, festivo”, onde 

santos tornavam-se compadres e santas comadres dos homens. Feito de festas e de 

procissões alegres, coloridas, com toques profanos, como “as figuras de Baco, da Virgem 

fugindo para o Egito, Mercúrio, Apolo, o Menino Jesus, os doze Apóstolos, sátiros, ninfas, 

anjos, patriarcas, reis e imperadores dos ofícios; e só no fim o Santíssimo Sacramento”. Era, 

avança o mestre pernambucano, uma “liturgia antes social que religiosa”, na qual se 

encontrava lado a lado o lírico, o passional, o carnal, na composição de uma religiosidade 

dionisíaca: “aos santos e anjos só faltando tornar-se carne e descer dos altares nos dias de 

festa para se divertirem com o povo; os bois entrando pelas igrejas para ser benzidos pelos 

padres; as mães ninando os filhinhos com as mesmas cantigas de louvar o Menino-Deus; as 
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mulheres estéreis indo esfregar-se, de saia levantada, nas pernas de São Gonçalo do 

Amarante; os maridos cismados de infidelidade conjugal indo interrogar os ‘rochedos dos 

cornudos’ e as moças casadouras aos ‘rochedos do casamento’; Nossa Senhora do Ó adorada 

na imagem de uma mulher prenhe” (1984, p. 22, 249, 355).  

Idolatria da criatura, da carne, avessa à ortodoxia e ao ascetismo. Uma religiosidade 

menos atenta ao sentido íntimo das cerimônias que às cores e à pompa exterior, ou seja, 

voltada mais para o concreto do que para o abstrato, sempre pronta a fazer acordos e 

conciliações. Uma tal forma de viver o religioso não é feita para impor uma moral rígida e 

códigos fixos. A religiosidade brasileira parece ter retido da religião, antes de mais nada, sua 

dimensão estética e de recreação. Seu ponto forte e pedestal é a efervescência da assembléia 

(Perez, 2000, p.47)23

Richard Francis Burton ao comentar uma festa de Corpus Christi em Matozinhos, notou 

a mudança de “função” civilizatória e, consequente “desvirtuamento” moral das festas religiosas 

no Brasil, tornadas diversão e lugar de encontro

.  

24

Essas procissões eram muito estimuladas por Nóbrega e os grandes luminares jesuítas 

de 1550. Sem dúvida, o espetáculo, a melodia e o mistério arrastaram muito tupi tresmalhado 

do rebanho para o aprisco dos Padres. Aqueles ardorosos missionários foram seguidos por 

homens que pensavam como Hosius: “Retirem da Igreja a pompa e o cerimonial, e suas 

doutrinas tornar-se-ão fabulas de Esopo”. O rito não tardou a declinar e tornar-se um sistema 

. Mesmo transmutando a diferença cultural 

em atributo moral, não deixa de perceber, bem ao estilo durkheimiano, que festa é 

assembléia,é feita para “reunir as pessoas”. 

Ao chegarmos à câmara municipal e prisão, fomos detidos pela procissão do dia de 

Corpus Christi; tiramos os chapéus, e ficamos sentados ao sol, até a procissão passar. 

Nada há de notável na “função”. Todas as irmandades ou Ordens Terceiras lá estavam: 

os brancos com opas vermelhas, os pardos com opas verdes, e os pretos – naturalmente – 

com opas brancas. Não faltavam os anjinhos, de saias curtas, calças compridas com babados, 

sapatos de cetim e asas, todos com menos de dez anos, aparentemente o nec plus ultra da 

idade angelical, e todas aprendendo a vaidade com gosto. Havia uma profusão de velas de 

cera e muito pouca arte nas imagens. O sacerdote mais importante carregava o santíssimo, 

sob um pálio bordado, e militares com banda de música vinham atrás. 

                                                           
23 Quando os fiéis estão reunidos, diz Durkheim, o estado de efervescência religiosa se traduz por 

“movimentos exuberantes que não se deixam facilmente sujeitar a fins muito estritamente definidos”. 
Eles escapam, sem objetivo preciso, pelo “simples prazer de se desdobrar”, como um jogo (1985: 542, 
545). 

24 De origem irlandesa, estudou na Universidade de Oxford, tendo trabalhado na Companhia das 
Índias, o que lhe oportunizou a escritura de vários livros sobre a África e o Oriente, tornando-se um autor 
consagrado. Pode-se dizer que foi o primeiro antropólogo a pisar em terras basileiras, pois era 
reconhecido como tal pela célebre Royal Geographical Society. Veio para o Brasil, em 1861, como 
cônsul. Esteve em Minas em 1868. 
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de farsas e mascaradas, “cerimônias irreverentes e palhaçadas ridículas”. Em nossos dias, é 

perfeita e devidamente decoroso e cumpre o útil objetivo de “reunir as pessoas”. É uma 

combinação de passeio, visita e piquenique – na realidade é o derivativo, o grande desfile, para 

a pobre vaidade humana, aqui tão pouco exaltada, em comparação com a Europa. E, como em 

toda parte do Brasil, os cidadãos, primeiro, têm pouco o que fazer fora de casa, e, segundo, 

têm ainda menos o que fazer em casa, esse estilo de devoção floresce (1976, p. 107). 

Luccock comentou acidamente uma procissão que viu em Vila Rica, muito 

provavelmente porque lhe servia de contra-ponto para denunciar a “decadência moral” que 

notava na cidade. Mais uma vez, a diferença formal é travestida em atributo moral.  

A fim de entravar essa decadência moral tornaram-se deslumbrantes as cerimônias 

religiosas, havendo uma grande regularidade na frequência aos seus serviços de que porém 

parece estar o coração ausente. Numa grande procissão a que assistimos, a impressão geral 

provocada no espírito era a de que os padres cumpriam com as obrigações que lhes tocavam, 

mas a populaça era turbulenta e indecorosa. Não se percebiam sentimentos verdadeiramente 

religiosos nessa demonstração; e, no serviço comum da Ave-Maria, que, tal como no Rio, se 

executava às esquinas das ruas, a pessoa que o conduzia ficava animadamente a conversar, 

em seus intervalos, voltando a prestar atenção quando chegava sua vez (1975, p. 338).  

Burmesteir não questiona a fé, muito embora também acentue o aspecto de diversão e 

de espetáculo, notadamente nas festas de santos, com as incontornáveis rifas e com o habitual 

exibicionismo dos partipantes. 

Procissões religiosas de grande solenidade não são raras, visto que constituem ao 

mesmo tempo divertimento público, do qual todos participam com o mesmo ardor e vestidos 

com os melhores trajes. As mulheres das classes mais elevadas usam também nessas 

ocasiões a capa e o lenço na cabeça, enquanto que os homens vão descobertos, de chapéu 

na mão. O padre caminha debaixo de um pálio, levando nas mãos o Santíssimo. Em sua 

frente, vai um homem carregando o Crucifixo e, atrás, outros dois com lanternas ou bandeiras. 

As pessoas que exercem alguma função religiosa recebem da igreja uma capa vermelha de 

seda, com aberturas para os braços, as quais são ostentadas com visível orgulho. O padre 

escolhe, entre os presentes, os que deseja distinguir, indicando as pessoas de maior relevo 

para carregar o pálio. Para as demais funções, admitem-se até mulatos, mas nunca escravos. 

Todos os homens livres podem fazer parte das irmandades, mas a aceitação nas mesmas 

depende dos seus membros. Quando a procissão se realiza em honra de um santo ou de 

Nossa Senhora, a respectiva efígie ou estátua é levada na procissão, carregada por quatro 

homens num andor, espécie de maca, festivamente ornamentada com flores. Depois da 

procissão, realiza-se, em geral, a rifa de vários objetos oferecidos à igreja, o que atrai grande 

número de curiosos e assistentes. Já vários dias antes da procissão tais objetos são levados 

pelas ruas para serem exibidos ao povo, interessando-o, destarte, na festa próxima. Mas 
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somente os que pagam bem ou os que dão algum donativo à igreja recebem um bilhete (1952, 

p. 250). 

Wilhelm Ludwig von Eschwege fez deliciosa descrição de uma festa de Assunção de 

Nossa Senhora em Formiga, cidade que o impressionou negativamente pela “ociosidade” 

generalizada, onde os dias e noites eram ocupados com “o baralho, o jogo da bola, de damas e 

de dados” 25

As festas de irmandades são muito citadas. Causam profundo impacto nos viajantes os 

gastos suntuosos que as irmandades realizavam com suas igrejas, com as festas de seus 

padroeiros, bem como suas disputas agonísticas

. Mais moralmente condenável ainda lhe parecia tal quadro, pois que dizia respeito 

“à parte mais bem situada da população”, isto é, “brancos e mulatos”, os mesmos que, “em 

dias de festa, vestem paletó e usam gravata”. Tal quadro de vida contrastava profundamente 

com o que ele esperava encontrar em se tratando de uma pequena cidade.  

É de estranhar que a moralidade – em lugar tão pequeno e afastado, longe do litoral, de 

onde a imoralidade costuma irradiar-se através de réprobos de varias nações – tenha caído 

tanto! (1996, p. 79) 

Sobre a festa religiosa, que ele chama “serviço religioso”, pontua a grande afluência de 

gente de outros lugares, mas, sobretudo, a mistura entre sagrado e profano: 

Ao tempo de minha estada em Formiga, festejou-se o dia da Assunção de Nossa 

Senhora, e muita gente dos arredores acorreu ao povoado, para assistir ao serviço religioso. 

Escravas bem vestidas percorriam as ruas, vendendo doces, pães, biscoito, etc., dispostos em 

tabuleiros sustentados por cavaletes e cobertos por um encerado, para proteger a mercadoria 

contra as intempéries.  

Enquanto boa parte da população assistia à missa, uma outra, bem menor, divertia-se, 

na parte de trás do templo, jogando bola. Quando a procissão com a imagem da Virgem saiu, o 

povo deu inicio aos cânticos e rezas, alternadamente (Chama-se a isto cantar o terço). O jogo 

só se interrompeu por um momento, o suficiente para que os jogadores pudessem dar um 

rápido olhar sobre a procissão que passava. 

O jogo perseguiu o dia inteiro, e alguns divertiam-se atirando nas andorinhas (p. 81). 

26

                                                           
25 Natural de Hessen (Alemanha), era engenheiro de Minas. Veio para o Brasil em 1810, com 31 

anos, nos quadros do processo de transferência da corte portuguesa, para aqui trabalhar, tendo sido 
contratado como técnico de exploração mineral. Foi enviado para Minas em 1811, onde .viveu até 
1820/21. Fixou residência em Congonhas do Campo, tendo hospedado, entre outros, Freireyss, Saint-
Hilaire e Wied-Neuvied. Boaventura Leite remarca que “a maior parte dos autores que tratam das obras 
dos viajantes não incluem Eschwege, tal foi sua vivência e entrosamento por essas paragens” (1996, p. 
26). 

26 O princípio da rivalidade e do antagonismo domina, segundo Mauss (1974), todas as práticas de 
troca-dom e é disso que se trata na cena evocada pelos viajantes. 

. Para Saint-Hilaire, eram “festividades 

quase pagãs”, geradoras de “despejas loucas”, de “esbanjamentos inúteis”: 
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Além dessas igrejas e suas sucursais, existem outras pertencentes a irmandades, e, 

enquanto estes últimos templos se ornam com prataria e alfaias preciosas, muitas vezes a 

igreja matriz é completamente abandonada. A mais ínfima povoação possui às vezes cinco ou 

seis templos; mal uma confraria dispõe de alguns recursos logo inicia a construção de uma 

igreja, sem pensar em como a terminará; se, porém, o zelo arrefece, o edifício não se termina, 

ou orna-se o interior e as paredes, ficam caindo em ruínas. Constroem-se templos sem 

necessidade, fazem-se despesas loucas para celebrar os padroeiros com festividades quase 

pagãs, e, como já o fiz notar alhures, não se pensa em fundar estabelecimentos de caridade, 

hospitais, escolas gratuitas, etc., etc. Nem mesmo se pode dizer que para esse abuso concorra 

uma piedade mal compreendida, na maioria das vezes a causa é a vaidade. As irmandades 

rivalizam entre si e procuram distinguir-se por esbanjamentos inúteis. Tão grandes privilégios 

foram concedidos às ordens terceiras do Carmo e de Santo Antônio, que frequentemente, são 

vistas a lutar com sucesso contra uma das autoridades mais respeitáveis para os cristãos, a 

autoridade de seus pastores (2000, p. 84). 

Indubitavelmente, a festa do catolicismo popular que mais despertou interesse nos 

viajantes foi a Congada/Festa de Nossa Senhora do Rosário, pois era uma forma típica do que 

tomavam como hábitos e costumes dos negros.  

Sobre esta festa, o Conde Francis de La Porte Castelnau deixou uma minuciosa e 

impressionante narrativa27

Chegando à cidade, encontrei com facilidade a casa do mais importante morador dali, 

para o qual eu tinha uma carta de recomendação. Recebeu-nos o barão de Sabará com uma 

hospitalidade perfeitamente feudal. Sirvo-me desta expressão, porque havia a maior analogia 

entre a sua situação e a que ocupava a nobreza na Idade Média. Goza ele de extraordinária 

influência, tanto pela sua fortuna pessoal, como por ser o comandante de todas as milícias. 

Levando ao extremo a imitação dos tempos antigos, fez questão de nos fazer servir à mesa 

pelos três filhos. De uma da janelas do salão foi-nos dado gozar de singular espectáculo: refiro-

. A cena enfileira vários double bind festivos: o contraste entre a 

“hospitalidade perfeitamente feudal” com que é recebido pelo Barão de Sabará e o 

“extravagante carnaval” dos negros, a“balbúrdia” final (promotora do encontro da natureza com 

a cultura), na qual a escuridão da noite se con-funde com a escuridão dos corpos negros. 

Atento, percebe as misturas singulares, operadas pela festa, entre o que chama de 

“reminiscências da costa africana com os costumes brasileiros e cerimônias religiosas”, assim 

como confusões que a festa promove entre “danças nacionais”, “combates simulados” e “toda 

espécie de cambalhotas dignas dos macacos mais exercitados”. Suprema ironia pareceu-lhe a 

presença de “um preto mascarado de branco”. A citação é longa, mas inevitável. 

                                                                                                                                                                          
 
27 Francês de origem, mas nascido em Londres, o aristocrata se dedicava às ciências naturais, 
particularmente à geologia e à zoologia. Visitou inúmeros lugares ao redor do mundo, apaixonado que era 
por “regiões exóticas”. Chegou ao Brasil, aos 31 anos, em 1843. Viajou por Minas entre 1843 e 1844. 
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me à grande festa dos negros, reunidos para a eleição de um rei do Congo. Fazem todos os 

anos este extravagante carnaval, adquirindo o eleito grande influência sobre os companheiros. 

A cena era muito curiosa, misturando singularmente as reminiscências da costa africana com 

os costumes brasileiros e cerimônias religiosas. A princípio, o rei do Congo, em companhia de 

sua metade, vem ocupar uma das cadeiras postas de antemão para uso da corte. Ambos estão 

magnificamente vestidos, trazem coroas de prata maciça e ceptros dourados. Um grande 

guarda-chuva os garante da influência da lua, que vem nascendo. Coisa digna de reparo, o rei 

traz uma máscara preta, como se tivesse receio de que a permanência no país lhe tivesse 

desbotado a cor natural. A corte, em cujos trajes se misturam todas as cores e os enfeites mais 

extravagantes, senta-se de cada lado do casal de reis; vem depois uma infinidade de outros 

personagens, os mais consideráveis dos quais eram sem dúvida grandes capitães, guerreiros 

famosos ou embaixadores de potências longínquas, todos paramentados à moda dos 

selvagens do Brasil, com grandes topetes de penas, sabres de cavalaria ao lado, e escudo no 

braço. Nessa balbúrdia, confundiam-se danças nacionais, de diálogos entre pessoas, entre 

estas e o rei ou entre o rei e a rainha, combates simulados e toda espécie de cambalhotas 

dignas dos macacos mais exercitados. A coisa mais divertida era porém um preto mascarado 

de branco, e vestido com a farda vermelha do soldado inglês; trazia um violão e era 

acompanhado por uma orquestra, por assim dizer, nacional. A escuridão acabou por encobrir 

estes personagens, que não poderiam querer mais do que nela se confundir (1949, p. 171, 

172). 

O barulho das festas dos negros também causa impacto a Freyress, que fica mesmo 

incomodado. 

As 3 horas chegamos a Santa Rita, uma aldeia a 5 léguas de Santana e a uma da mata dos Puris. 

Aí estavam todas as casas cheias de gente que tinham vindo assistir à festa, de modo que só havia o 

meio de dirigirmo-nos à casa do padre, na esperança de encontrar abrigo, porém, isso não foi 

possível. Tivemos, pois, de continuar o nosso caminho até uma fazenda a um quarto de légua 

mais adiante. Fomos muito bem recebidos, porém, não tivemos descanso por causa dos muitos 

escravos que se tinham reunido no terreiro da casa, onde dançaram a noite toda, com uma música 

infernal e uma gritaria insuportável, tal qual Langsdorff o tinha descrito em Santa Catarina (1982, p. 

80).  

Sobre os festejos a Nossa Senhora do Rosário, que assistiu em Lagoa Santa, 

Burmesteir faz uma preciosa descrição/interpretação, enfatizando todas as características 

fundamentais da festa enquanto fenômeno sócio-antropológico. Aponta para seu caráter 

efervescente, efêmero, suntuário, de comensalidade, de espetáculo, de subversão do real 

socializado, de abertura para o imaginário, de experiência de ser outro que si mesmo. De 

festim, enfim. Uma longa e absolutamente inevitável transcrição literal se impõe: 

A 8 de junho, iniciam-se, em Lagoa Santa, os grandes festejos de Nossa Senhora do 

Rosário. Durante essa festa, o escravo sai, por alguns dias, da sua situação de oprimido para 
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sentir-se não somente livre, mas também um homem forte a influir nos destinos do mundo. Os 

escravos escolhem entre si um “rei” e uma “rainha”, sempre escravos legítimos e não pretos 

livres, os quais também participam da festa. O povo nomeia então o “casal real” e os ministros, 

os “príncipes” e as “princesas reais”, “damas” e “cavalheiros da Corte” e todos os que hão de 

pertencer à “Corte” do novo “rei”. Cada um desses “dignitários” se enfeita da melhor maneira 

possível, usando velhas fardas e mantas, calçados de seda e tudo o mais que pode descobrir, 

dando-se grande valor aos enfeites de ouro legítimos e aos diamantes. Na casa do Dr. Lund, vi 

a filha do seu mordomo ostentando no pescoço e nos braços correntes de ouro de considerável 

valor, e também brincos. Em tal ocasião, um ajuda ao outro – os pais aos filhos, os mais velhos 

aos mais moços – mas somente o pessoal que faz parte da “Corte” se apresenta assim com 

jóias. O “rei” usa uma coroa de papelão dourado e um cetro, enquanto a “rainha” apresenta-se 

cingida por um rico diadema; os “dignitários” costumam usar chapéu de dois bicos. 

Acompanhado por toda a sua “Corte”, o “rei” desfila pela localidade, em solene e alegre 

procissão, ao som de uma banda de música, com estandartes e cantores, e dirige-se até a 

igreja, onde recebe a benção do padre. O cortejo continua depois, terminando tudo num lauto 

banquete. O patrão da “rainha” costuma pagar as despesas do festim, sendo os demais gastos 

e os emolumentos da igreja custeados com fundos obtidos por meio de uma coleta. A festa 

continua noite adentro com danças e novos desfiles à luz de archotes, prosseguindo os 

divertimentos até que os meios escasseiem e a fadiga e o sono vençam os participantes. 

Depois, a vida entra novamente nos eixos: o”rei” depõe a coroa, a “rainha” tira o diadema, os 

“dignitários” despem suas vistosas fardas e as jóias são restituídas aos cofres. Essa farda, de 

pouco interesse para os brancos, é de grande importância para os pretos, e nenhum destes 

aceitaria trabalho em tal período nem que se lhes oferecesse uma fortuna. E os espectadores 

não faltam; brancos, mulatos e pretos ouvem, durante dias, o cantarolar monótono de centenas 

de vozes. A festa de Nossa Senhora do Rosário é a maior do ano na vida do pobre escravo 

(1952, p. 238, 239). 

Saint-Hilaire testemunhou uma festa em São Domingos muito significativa para a 

apreensão e compreensão do fenômeno festivo no Brasil. Várias festas em uma: Pentecostes 

realizada no dia da festa de São João, com cortejo de Congada, foliões e pagamento de 

promessa. O ilustre viajante participou acompanhando o Imperador do ano. 

Enquanto estive em S. Domingos, celebraram-se aí as festividades que, em todo o 

Brasil, tem lugar por ocasião de Pentecostes, mas que os habitantes do lugar haviam adiado, 

nesse ano, para o dia de S. João (2000, p. 284).   

A iluminação festiva chamou-lhe particular atenção, evocando sua terra natal. 

Na véspera desse dia puseram-se luzes em todas as ruas, e houve uma iluminação tal 

como seguramente jamais fizeram semelhante em nossas vilas da França. Em volta toda a 

igreja, que se ergue isolada na praça pública, levantara-se uma aléia de duas fileiras de 

lampiões, colocados sobre varas da altura de um homem. Finalmente, soltou-se um fogo de 
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artifício feito no próprio lugar, e, se as peças não eram muito variadas, eram, pelo menos, 

bastante belas (p. 284). 

O pomposo cortejo do imperador até à igreja abre o evento festivo. 

No dia seguinte, o comandante da povoação, em cuja casa me hospedara, perguntou-

me se eu queria acompanhar o Imperador. Ignorava inteiramente em que consistia essa 

cerimônia; mas, como vi que me queriam fazer uma honraria, achei que não devia recusar. 

Depois de me vestir, dirigi-me em companhia do comandante a casa daquele que, nesse ano, 

representava o papel de Imperador. Grande número de pessoas se aglomerava diante da 

porta, e não havia menos gente na primeira peça em que entramos. Ali, deram-me, assim 

como ao comandante e a duas outras pessoas, um grande bastão vermelho, mais alto do que 

eu tendo passado, em ambas as extremidades, uma fitinha rósea. O Imperador apareceu logo. 

Estava vestido, como todas as pessoas de certa categoria do país, de fraque e calções; mas 

levava um cetro e uma coroa de prata, e, por trás de seu traje estava presa, à maneira de 

manto, uma larga banda de veludo carmesim, guarnecida de galões cruzados em largos 

losangos. Dois oficiais, dos quais um levava um sabre desembainhado e o outro uma salva de 

prata, precediam-no, e um terceiro levava-lhe o manto. Eu e as três outras pessoas a quem 

foram dadas às varas vermelhas, formamos com esses bastões um quadrado em tomo do 

Imperador. O oficial que lhe segurava o manto estava com ele no quadrado, os dois outros 

postaram-se adiante. 

Saímos então da casa. Uma orquestra de músicos detestáveis, todos velhos mestiços, 

veio colocar-se à frente dos dois oficiais, e executou um hino em honra ao Imperador. À frente 

desses músicos alinharam-se alguns sacerdotes vestidos apenas com as batinas, e, 

finalmente, uma considerável multidão de povo seguiu todo o cortejo. Chegando à porta da 

igreja, o Imperador ajoelhou-se. Um padre de sobrepeliz veio apresentar-lhe o incenso, e um 

outro deu-lhe o crucifixo a beijar. Entrando na igreja, desfizemos o quadrado de varas. O 

Imperador avançou até o santuário; colocou-se debaixo de um pálio, ao lado de um dos altares 

laterais, e seus três oficiais postaram-se diante dele (p. 284-285). 

 

Na igreja foi surpreendido, mais uma vez, pela qualidade da música executada, 

evocando mais uma vez sua pátria distante. 

Entoou-se então um Te Deum, e, em seguida, cantou-se uma missa com música. As 

vozes eram agradáveis e afinadas, a música pareceu-me bastante boa, e não se terá ouvido 

nada de parecido nas nossas pequenas cidades do centro da França ( p. 285).   

Antes do Credo, dado que o comandante da povoação e os principais habitantes já 

haviam saído da igreja, os seguiu. 
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O vigário, que não oficiara, saiu também; subiu ao alto da escada que conduz ao púlpito, 

e que está colocada por fora da igreja, como sucede em quase todos os templos da província: 

dali dirigiu-nos uma saudação; retribuímo-la de baixo da escada, e em seguida tornamos a 

entrar na igreja. O vigário escolhera por tema de seu sermão o respeito e amor que se devem 

ao Espírito Santo, e pregou durante meia hora. Quando o sermão acabou, tornamos a sair da 

igreja, e saudamos o pároco pela segunda vez. Durante o Evangelho, o comandante e os 

principais habitantes da localidade ficaram ao lado do diácono, segurando cada um o círio (p. 

285). 

Durante a missa, enquanto “a maior parte dos homens ficou na porta, as mulheres 

“enchiam quase inteiramente a nave”. Destaca a vestimenta pesada que usavam. 

Quase todas eram mulatas, e apenas contava-se uma meia dúzia delas realmente 

brancas. Todas se mantinham ajoelhadas, e estavam, segundo o costume, abafadas por 

longas capas de lã. Traziam quase todas na cabeça um chale de musselina ou de chita; 

entretanto, algumas, mais elegantes, tinham um pequeno toucado de gaze, guarnecido de fitas 

vermelhas e azuis e ramalhetes de ouropéis (p. 285). 

Finda a missa, novo cortejo para a casa do Imperador, ao qual se juntou um grupo de 

foliões mascarados. 

Durante o trajeto juntou-se a nós um grupo de crioulos disfarçados (foliões). Vestiam 

blusa e calças brancas; lenços vermelhos cobriam-lhes o peito, as costas e os braços; todos 

estavam mascarados, e traziam um gorro pontudo de papel pintado, e, por fim, cada um deles 

trazia um violão ou pandeiro. Um único, que não estava disfarçado, marchava à frente do grupo 

e tocava um tambor semelhante aos dos exibidores de ursos. Um outro levava uma vara longa 

e dirigia a marcha (p, 285). 

Na casa do Imperador foi servido um “lauto jantar”, afinal, festa que é festa, tem que ter 

muita comida. 

Próximo à casa do Imperador armara-se, sob um caramanchão, duas longas mesas, 

cada uma com cinqüenta talheres. Na extremidade de uma das arcadas havia um estrado, 

acima do qual estava suspenso um dossel, e nessa espécie de trono havia uma poltrona diante 

da qual se pusera uma mesa com serviço para um. O Imperador subiu ao estrado e assentou-

se. Parte do cortejo tomou lugar diante das longas mesas de que falei, e serviu-se um lauto 

jantar, que consistia em grandes assados, aves, leitões, arroz e salada. Cada um dos convivas 

tinha diante de si um pequeno pão, e por bebida ofereceu-se aos convivas cachaça misturada 

com café e açúcar. O Imperador foi servido com grande cerimônia; seus oficiais mantinham-se 

ao lado, e cada prato lhe era trazido coberto por um longo guardanapo (p. 285).  
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O jantar foi acompanhado de música, de dança e de oferendas de doces em pagamento 

de promessas. 

Durante o jantar, os crioulos fantasiados não cessaram de dançar em volta das mesas, 

tocando seus instrumentos. Suas danças eram muito variadas e algumas bastante agradáveis. 

Em uma delas, que apenas era bizarra, os dançarinos agacharam-se em duas filas, colocando-

se dois a dois um em frente ao outro, e enquanto um deles tocava o instrumento o outro batia 

palmas. Várias mulheres, acompanhadas da música, vieram sucessivamente oferecer ao 

Imperador pratos de doces, que em seguida foram comidos pelos comensais. Essas oferendas 

são o resultado de alguma promessa feita ao Espírito Santo, e os que servem os convivas 

fazem-no também em cumprimento de um voto (p. 285-286).  

 

Durante o jantar houve um revezamento de “convivas”. Ao que tudo indica era gente 

demais para o espaço disponível. 

Depois do jantar o pároco entoou em agradecimento a Deus, o Laudate Dominum omnes 

gentes; em seguida levantamo-nos da mesa para dar lugar a outros, e os convivas renovaram-

se, assim, várias vezes consecutivamente (p 286). 

 

Comenta a “origem” nobre e sagrada da festa e sua “degeneração” profana e popular. 

A festa do Imperador instituída por uma Rainha de Portugal, teve originariamente por 

objeto a distribuição de esmolas, mas pouco a pouco degenerou e não é mais hoje em dia 

senão oportunidade de regozijo público, em que se misturam as cerimônias religiosas, de modo 

bizarro, outras ridículas e profanas (p 286).   

 

Sobre a escolha do imperador e sobre os custos da festa diz que 

Todos os anos o Imperador é substituído por outro novo, e é a sorte que designa os que 

devem preencher essa dignidade. Para custear as despesas da festividade, fazem-se coletas a 

todos os particulares, uns contribuem com dinheiro, e os outros com galinhas, bois, leitões, etc. 

É na casa do Imperador que o jantar se prepara e ele contribui, conforme suas posses, para o 

embelezamento da festa (p. 286).  

 

No final do dia e fim da festa, o novo imperador é escolhido, seguindo-se novo momento 

dionisíaco-carnavalesco, em ordeira efervescência, em “perfeita ordem e decência”. Destaque 

para “a imobilidade do Imperador” em pleno carnaval. 
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Ao entardecer, os habitantes de S. Domingos voltaram à igreja, e lá se tirou a sorte o 

nome do novo Imperador. O do ano precedente entregou a seu sucessor as insígnias da 

dignidade, e um e outro foram reconduzidos solenemente às respectivas moradas. Durante 

toda à noite os crioulos disfarçados percorreram as ruas cantando e dançando, e à meia-noite 

ainda se podia ouvi-los. É incrível como esses homens possam resistir à tamanha fadiga. As 

ruas foram também percorridas por mascarados vestidos de branco, que levavam todos eles 

archotes em lanternas de papel, e estavam montados em cavalos carregados de guizos. A 

festa decorreu em perfeita ordem e decência, e não ouvi nem gritos nem discussões; o que, 

aliás, é a conseqüência natural dessa brandura e delicadeza que caracterizam os mais 

modestos lavradores desse país. Uma das coisas que mais me impressionaram nesse dia foi a 

gravidade, ou, para melhor dizer, a imobilidade do Imperador. Não sorriu uma única vez, não 

voltou uma única vez a cabeça, e não fez um movimento inútil (p. 286). 

Da inconclusão festiva à inconclusão do texto 

As festas foram fundamentais na estruturação de nosso tecido societário, de nossas 

pautas de relacionamento, de nosso estilo de vida, de nossa sensibilidade estética, ocupando, 

assim, um lugar privilegiado na edificação de nossa sociedade e de nossa cultura. Enfim, 

graças às festas, parodiando DaMatta, o brasil se fez Brasil. 

Os viajantes que aqui estiveram nos revelam que nossas festas, em sua multiplicidade 

de manifestações e de modulações, recortando o país de norte a sul de leste a oeste, 

conformam um complexo histórico-cultural que expressa e metaforiza o fluir da vida em seu 

devir dionisíaco. Vale dizer que entre nós nada começa efetivamente, do mesmo modo que 

nada termina definitivamente. Somos, sim, o país do carnaval. Festa que é festa não acaba, 

pois mesmo que tenha um fim, esse fim não é senão pretexto para outra festa. Para ser fiel ao 

modo de ser festivo, não me é dado terminar essa viagem textual. Do ponto de vista 

quantitativo, há ainda muitos relatos para se trabalhar. A viagem está apenas no começo. Do 

ponto de vista epistêmico, acredito, com Jacques Derrida, que um texto, tal qual uma festa, 

jamais se fecha em si mesmo, muito menos prescreve uma leitura inevitável, já que a 

assinatura (a autoridade do autor) nunca se completa, pois está sujeita a múltiplos e 

incontroláveis momentos de enunciação, razão pela qual convido meu caro leitor a fazer sua 

própria viagem, sua própria festa.  
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O TEXTO FESTIVO: SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE 

Denise Moraes Pimenta (UFMG) 

 

Que se comece este texto falando do amor, pois – plagiando aqui John Caputo – o que 

vale nosso esforço, disposição física e psíquica, nosso tempo, nossas horas de insônia e 

nossas melhores investidas, nossas mais fortes crenças [se é que são crenças e não puras 

realidades] senão o amor?    O amor, este algo que é muito mais um nada, um vazio cheio de 

virtualidades, possibilidades de um vir a ser, de vir a acontecer, ou não. Sabe-se aqui que o 

amor está estreitamente relacionado com costumes, hábitos e os mais variados aspectos 

culturais e sociais, mas o amor é algo que não obedece à ordem, é por natureza a-estrutural. 

Dessa forma, é uma lacuna em meio a todo o empreendimento da ordem e da estrutura nas 

sociedades. Edgar Morin, quem mais sabe sobre tudo isso, autor que copio, diz que o amor 

quando aparece ignora barreiras, despedaça-se nelas, ele tem como seu elemento fundador a 

selvageria, é também relativo a clandestinidade e à transgressão. Morin diz ainda que o amor é 

filho de ciganos. Como não poderia deixar de ser, o amor que é um viajante, rompe as 

fronteiras, os limites, entrega-se, dança e sofre, sentimento pois desgarrado. E o amor, tão 

distante da ordem social, mostra-se marcante em uma época histórica determinada, ou seja, 

nunca os estudantes fizeram tanto amor quanto naqueles dias de Maio de 1968. Os corpos se 

amavam, os  amantes subversivos se beijavam como jamais ocorreu antes, nada mais 

apropriado do que os transgressores fazerem o amor, o mais transgressor dos atos.  

O beijo transgressor que nasce da linguagem, ou mesmo, do beijo de amor que nasce a 

palavra. Não se sabe ao certo, mas aqui também não se interessa pela origem, o importante é 

a constatação da relação íntima estabelecida entre o amor, o beijo de amor e as palavras. De 

acordo com Emmanuel Lévinas, o ser humano não é apenas um ser-no-mundo, também é um 

ser-para-o-livro. E acrescento dizendo que é um ser-para-a-escritura e que ela está 

diretamente ligada ao amor. Eu não sei a língua dos segredos, o hebraico, mas Derrida, em O 

cartão-postal: de Sócrates a Freud e além, que é em grande parte escritos de amor, escreve 

algo que pode demonstrar que o amor, a paixão e a escritura possuem uma relação eletiva:  

3 de junho de 1977. 

               e você, diga-me 

                         gosto de todas as minhas denominações para você e então teríamos 

apenas um lábio, um único para tudo dizer 

                 do hebraico, ele traduz “língua”, se podemos chamar a isto de traduzir, por 

lábio. Eles queriam elevar-se de modo sublime para impor o lábio deles, o único, o universal. 

Babel, o pai, ao dar seu nome de confusão, multiplicou os lábios, e é por isso que somos 
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separados e que morro imediatamente, morro de vontade de beijá-la com nosso lábio o único 

que quero escutar (DERRIDA, 2007, p. 15). 

Diz ainda Morin que o amor enraíza-se em nossa corporeidade e, nesse sentido, pode-

se dizer que o amor precede a palavra. Mas o amor encontra-se, ao mesmo tempo, enraizado 

em nosso ser mental, em nosso mito que, evidentemente, pressupõe a linguagem e nesse 

sentido, pode-se dizer que o amor decorre de linguagem. O amor, simultaneamente, procede 

da palavra e precede a palavra (MORIN, 2005, p. 7). A partir daí, une-se o amor – os corpos 

amantes – à “festa palavrosa”, ou melhor, “o caos da festa palavrosa”, que é a expressão dada 

por Jean Duvignaud para Maio de 68. Tal data é marcada em um calendário, é pois uma “festa 

do caos”, da subversão, da transgressão, que está inserida em uma cronologia, porém é pura 

liminaridade, é quando a margem e a desordem se inserem dentro da ordem. Assim é 

estabelecida a experiência do avesso, onde há o gasto, o desperdício incomensurável das 

palavras. Já que no princípio era o Verbo [São João], o verbo, a palavra - desde as origens - 

não está apartada da vida, da experiência. Ao contrário, é através da palavra que surge a vida, 

as experiências. Depois surge o que Manoel de Barros chama de “o delírio do verbo”. Pois 

bem, a festa é delírio, a festa da palavra pode ser entendida então como o próprio delírio do 

verbo, a festa do verbo. Maio é uma revolução estudantil [e não só estudantil] que é 

propriamente uma festa, esta realizada através da palavra. 

E este caos palavroso [“festa palavrosa”] não é um movimento homogêneo, a despeito 

do que pode parecer, Maio de 68 vai muito além do maio francês. Passa-se então também por 

vários lugares do mundo como Estados Unidos da América, Alemanha, Polônia, Argentina, 
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Chile, Brasil, dentre vários outros. Assim, o maio francês se expande, não sendo um 

movimento organizado, não há coordenação em plano global, mas que – em suma – as mais 

variadas regiões possuem muitos desejos entrelaçados e enamorados [como as mãos dos 

apaixonados]. Pois, Maio de 68 é mais do que uma revolução, é um desejo revolucionário. O 

desejo revolucionário será muito mais marcante do que a situação revolucionária. Talvez por 

isso, o movimento foi mais capaz de contestar do que vencer, de imaginar do que transformar, 

de se exprimir do que se organizar (MATOS, 1981, p. 9). O que seria Maio de 68: uma 

revolução de intelectuais, estudantes e trabalhadores por universidades e empregos melhores? 

Uma revolta que se pautava por uma recusa de uma forma capitalista, uma luta por uma nova 

forma de existência social? Talvez uma turbulência desencadeada por uma crise econômica? 

Um movimento vivo por uma mudança de mentalidade? Um movimento cultural? Ou apenas 

jovens letrados e rebeldes da burguesia pensando que faziam transformação social e cultural? 

Todas estas perguntas já foram colocadas e respondidas de maneira afirmativa ou negativa. 

Mas, entende-se aqui que Maio de 68 não tenha partido de uma crie econômica, não se encara 

também como uma simples disputa de pensamentos de gerações diferentes ou mesmo uma 

luta por melhores universidades e condições de emprego. Maio também vai além das questões 

políticas [com seus vários grupos: maoístas, comunistas, trotskistas, socialiastas, anarquistas, 

guevaristas e etc.] e também vai além da intenção dos jovens estudantes de transformarem a 

mentalidade no que tange à cultura [questões relacionadas às guerras – Vietnã -, sexualidade, 

emancipações diversas e outros]. 

Olha-se aqui para Maio de 1968 muito mais como um vazio cheio de inúmeras 

possibilidades, um próprio dom do Nada. Momento este da história do completo e imenso 

desperdício de palavras, idéias, abundância festeira dos discursos, toda uma hipérbole de 

verves virulentas, agressivas, apaixonadas e violentas. Sendo este momento uma festa, e a 

festa enquanto tal – caos e dispêndio – não serve para nada, não existe um significado 

específico, rígido e inflexível. Pelo contrário, a festa é puro significante, assim, podem-se 

imputar os mais variados significados, pois como significante é ela um campo vazio grávido de 

possibilidades e virtualidades. Além disso, sendo que o que está em questão no momento da 

festa é a experiência e principalmente o ser, este que – pensa-se aqui –também é relativo ao 

dom do Nada, pois de acordo com Heidegger, o ser não é, o ser dá-se.       Dessa maneira, o 

Maio de 68 – uma festa – encontra-se distante da mentalidade ocidental do utilitarismo e do 

funcionalismo. Este movimento festivo carrega a mentalidade da desordem, da consumação e 

do perecível. A festa de 68 se passa na esfera limítrofe, na margem [marginal], é pois a-

estrutural, debocha da ordem e, mesmo assim, consegue colocar a margem no centro das 

discussões [é quando o limite invade o cerne, o meio], causando assim alarde em todo o 

mundo [o alarde da ordem, o caos vivo que dança sobre a cabeça da estrutura]. 

 

Maio de 68 é uma festa perigosa [como se alguma festa não o fosse?] porque é desejo 

de liberdade, libertação, liberação sexual e pede muito mais: felicidade, “gozar sem entraves”, 
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o riso/o escárnio/ironia [tão bem falado por Bakhtin, o riso como o baixo material, como 

completa e total subversão]. A celebração dionisíaca que se anuncia como desordem, 

desmedida, lugar do jogo e da alucinação, da completa embriaguez. Nietzsche mostra que a 

festa dionisíaca é a reconciliação do homem com a natureza. Assim também fala Duvignaud, 

indicando que a festa é uma forma de retorno ao natural, fala do “brotar espontâneo”, do 

extremo desejo, do aniquilamento e da destruição da natureza, pois esta não apenas produz, 

mas também consome a vida. Então, pode-se vislumbrar que a festa é o perecível, a 

consumição e faz o movimento de retorno, o movimento de volta. E é exatamente assim que se 

dá em Maio de 68, os corpos se amam, se devoram, se consomem e explodem a destruição. 

Os estudantes e os intelectuais armam a festa, colocam as instituições fora de funcionamento, 

enaltecem a ilegalidade, bradam orgulhosamente a insolência e publicam todos os desejos, 

publicam toda a criação e a subversão através de panfletos, cartazes e grafites nos muros das 

universidades e das cidades, a rua torna-se o lugar da explosão festiva. Os grafites dão uma 

nova dimensão à cidade, dela se reapropriam: “Eles provêm, diz Baudrillard, da categoria do 

território. Eles territorializam o espaço urbano decodificando-o – esta rua, aquele muro, tal 

quarteirão assume vida através deles, tornando-se território coletivo. E eles não se 

circunscrevem ao gueto, eles exportam o gueto para todas as artérias da cidade, eles invadem 

a cidade branca e revelam que ela é o verdadeiro gueto do mundo ocidental”. Os grafitis e os 

cartazes de Maio de 68 conduziram os muros a uma “mobilidade selvagem”, a uma 

instantaneidade da inscrição que equivalia a aboli-los: “As inscrições e os afrescos de 

Nanterre, diz Baudrillard, exemplificam muito bem essa reversão do muro como significante da 

quadrilhagem terrorista e funcional do espaço, através de uma ação antimídia”: “É proibido 

proibir, Lei de 10 de Maio de 1968”, diz um grafiti para contestar as oficiais que dizem “é 

proibido colar cartazes, lei de 29 de julho de 1881”, leis estas que outorgam liberdade de 

contestar em certa superfície e proíbem grafitar na do lado. Esta Revolução dos Muros foi uma 

revolução cultural no bojo da qual a Imaginação tomou o Poder  (MATOS, 1981, P. 60 E 61). 

A Imaginação no Poder, este era o lema da festa caótica de 1968. Uma festa da palavra, 

textual; a celebração do discurso e do poema fragmentado. Pode-se então dizer que Maio de 

68 possui uma relação íntima com o texto festivo, não que este tenha nascido no maio francês, 

ele não nasceu em lugar algum, pode ser encontrado em várias épocas sob vários formatos, 

mas não existe uma origem, e por isso mesmo, não há para ele um tempo histórico definido. 

Filho da festa: não existe uma história da festa, porque ela não se confina a uma cultura 

(DUVIGNAUD, 1983, p. 211). Assim, tanto a festa quanto o texto festivo estão presentes na 

história [nos calendários], mas não possuem história. Algo que representa muito bem o 

paradoxo, o aspecto dual do momento festivo, a festa tem como destino trazer a discórdia e 

não a concórdia. O texto festivo carrega a mesma mentalidade, carrega – para lembrar Haroldo 

de Campos – uma “arquitextura barroca”, a cólera e a beleza. Este é o texto do momento 

histórico de Maio de 68, um texto a-estrutural, que carrega tendências anárquicas e 

subversivas. O texto festivo é feito de loucura, embriaguez, lacunas, escrito e silêncio [espaço, 

pausa, intervalos], resgata então a importância do silenciar, como diz Vincent Crapanzano, é 
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necessário que se observe o que não é dito e o que não é escrito, o autor chama a atenção 

para a expressão japonesa ma, esta que é a pura lacuna, o que não é dito. Também Haroldo 

de Campos fala sobre o Teatro Nô, expressão japonesa que reafirma o estilismo, o esteticismo, 

a figuração rítmica. O teatro Nô não procura conclusões e significados como o próprio texto 

festivo, este que também está diretamente ligado ao estilismo, não se vincula a conclusões e 

respostas tranqüilas. Além do teatro japonês, insere-se aqui também a letra japonesa que 

possui o belo e o não conclusivo: arabescos que não se deixam concluir... abrupto projetar-se 

das arestas de significantes no silêncio (Haroldo de Campos). O texto festivo como a poesia de 

Höelderlin é o texto da descomunicação, da lógica labirítinca, da incompletude, do 

fragmentário/fragmentado. E, por quê não da desconstrução? Um texto de beleza, ridículo, 

escárnio, riso, paixão, amor e estranheza. Mas a linguagem – no trovão fala o Deus às vezes 

eu possuo a linguagem e ele disse: a cólera baste e valha para Apolo – se tens bastante amor, 

somente por amor te encolerizes. (CAMPOS, 1976, p. 101) 

Aqui, fala-se do texto festivo antropológico, etnográfico. Não que o texto festivo seja 

apenas antropológico, acredita-se que ele possa abranger as diversas áreas do conhecimento 

e não está apartado da Ciência [não que se considere antropologia como Ciência] e, muito 

menos, esta está apartada da arte e da poesia. Pois segundo Michel Butor, a separação que se 

faz entre Ciência e poesia é recente, na Antigüidade não havia este distanciamento. O autor 

ainda diz que a Ciência de hoje será considerada a poesia de amanhã. Inclusive, dizia Voltaire 

que Descartes – considerado um dos mais importantes fundadores do Espírito da Ciência – era 

antes de tudo um poeta. Dessa forma, o texto festivo é “vanguarda antiga” e não promove a 

separação ente Ciência e poesia, real e irreal, subjetividade e objetividade. Este tipo de 

escritura tem como lógica o que Crapanzano nomeia como sendo a antropologia da 

imaginação, que se abre para as dimensões ignoradas da experiência, onde se destacam os 

horizontes imaginativos, onde não há separação entre realidade e irrealidade, uma só pode ser 

percebido enquanto vinculado a outra. Uma antropologia que se volta para um aquém e um 

além, onde as virtualidades e as possibilidades são plurais e onde há um distanciamento em 

relação à ontologia da presença/metafísica da presença e encontra-se também longe de 

maniqueísmos, almejando uma escritura a-moral. Texto também que ressuscita a dimensão 

romântica da antropologia, direcionando o olhar para os elementos decorativos, estéticos, de 

persuasão e de convencimento, que valoriza o potencial narrativo [as histórias, as estórias e as 

novelas]. Garante foco, dá lume à Cena, que é a relação entre o real e o irreal, o subjetivo e o 

objetivo. Caso exista algo de real e verdadeiro, sem dúvida alguma este seria a Cena. E Maio 

de 68 e suas palavras, suas letras, reforçaram esta mentalidade do texto festivo, que é 

justamente a da imaginação, o imaginário no Poder. 

Maio de 68 resgata o Surrealismo, movimento este das décadas de 20 e 30, onde houve 

uma aproximação entre o surrealismo e a etnografia. Talvez não seja tão fácil colocar a 

etnografia juntamente com a etnografia, James Clifford afirma que muitas vezes é necessário 

um exercício imaginativo. O termo etnografia, tal como o estou usando aqui, é diferente, 
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evidentemente, da técnica de pesquisa empírica de uma ciência humana que na França foi 

chamada de etnologia, na Inglaterra de antropologia social, e na América de antropologia 

cultural. Estou me referindo a uma predisposição cultural mais geral, que atravessa a 

antropologia moderna e que esta ciência partilha com a arte e a escrita do século XX. O rótulo 

etnográfico sugere uma característica atitude de observação participante entre os artefatos de 

uma realidade cultural tornada estranha. Os surrealistas estavam intensamente interessados 

em mundos exóticos, entre os quais eles incluíam uma certa Paris. Sua atitude, embora 

comparável àquela do pesquisador no campo, que tenta tornar compreensível o não-familiar, 

tendia a trabalhar no sentido inverso, fazendo o familiar se tornar estranho, do qual a etnografia 

e o surrealismo eram dois elementos. Este jogo é constitutivo da moderna situação cultural que 

estou tomando como base de meu estudo (CLIFFORD, 1998, p. 136 e 137). O surrealismo 

agrega absurdo à antropologia, ambiciona uma “etno(GRÁFICA) poética, para além de uma 

etnologia conservadora, partindo para um trabalho de fragmentos e aforismos, ironizar e 

perturbar os símbolos já estabelecidos. Uma lógica que exalta o heterogêneo, a diferença e 

não a simetria. Assim, o texto do surrealismo etnográfico é o próprio texto festivo, ressaltando a 

alteridade, que por sua vez é o coração da disciplina antropológica.        E toda a resistência a 

este tipo de escritura é muito bem explicada por Clifford: Os elementos surrealistas da 

etnografia moderna tendem a passar desapercebidos por uma ciência que se vê engajada na 

redução das incongruências mais do que, em sua produção. Mas todo etnógrafo não é um 

pouco reinventor e um “recombinador” de realidades? A etnografia, a ciência do risco cultural, 

pressupõe um constante desejo de ser surpreendido, de desfazer sínteses interpretativas, e 

valorizar – quando surge – o inclassificável, o inesperado outro. O surrealismo etnográfico e a 

etnografia surrealista são construções utópicas; eles misturam e zombam das definições 

institucionais de arte e ciência (CLIFFORD, 1998, P.169). 

 

A escritura festiva carrega assim as incongruências, o prazer e a fruição, o prazer e a 

dor, o belo e o feio/horror, a morte e a vida, é um texto ambíguo por excelência, que abarca o 

duplo. Além de ser um excitante e perigoso jogo da letra [metáforas, artimanhas]. Jogo da letra 

aberta na medida em que o texto festivo se pretende aberto e inconcluso. E como diz Maurice 

Blanchot: a escritura não tem pretensões de acabar bem, ou seja, não garante respostas 

tranqüilizadoras e cômodas. É o bacanal palavrório, é o próprio texto enquanto dom, enquanto 

desperdício, dispêndio e gasto. É este próprio texto como dom do Nada.  

Então, o que se vê em Maio de 68 e no pós-68 é justamente a relação íntima e os laços 

que jamais se soltam entre história e antropologia. François Dosse diz que o pós-68 foi o 

momento em que o historiador se volta para a história das mentalidades e tem a oportunidade 

de se imiscuir com a discussão antropológica, voltar-se para a alteridade [voltar-se para o 

Outro]. A história se volta para a antropologia, e Lévi-Strauss se refere ao historiador Fernand 

Braudel dizendo que ambos faziam a mesma coisa – ele antropólogo e Braudel historiador – 

indicando que o livro da história é o ensaio etnográfico das sociedades passadas. Porém, faz-
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se necessário dizer que há uma feroz crítica  defensora de que Maio de 68 não foi um 

movimento de subversão, contrário à inércia e a favor da descontinuidade, pelo contrário, esta 

crítica afirma que este período festivo não foi nada além de  momento de adaptação à 

modernidade e ao capitalismo, não seria então contra a sociedade de consumo, teria sido 

apenas um movimento e um momento de adaptação [adaptador]. Teria Maio de 68 existido 

como festa da palavra e da utopia ou seria apenas uma fase de adaptação? O que se entende 

aqui é que existem várias narrações, várias vias e desvios. A história de Maio de 68, assim 

como o texto festivo e a escritura antropológica, é feita a partir de restos, do resquício e como 

diz Antonin Artaud: toda escrita é o lixo. Dessa maneira, o acontecimento de maio apresenta-se 

como o próprio resto, rastro. A festa da palavra contada pelo resto da letra, o resquício da 

palavra, que vira rastro e imprecisão, verdade e mentira, ficção e romance, história e 

esquecimento. Promove ainda uma “mélange” entre o estrutural e o a-estrutural. O que 

sobrou? Que memória e que saudade? O curso das coisas nos empurrou para a lateral do 

comentário e do gozo individual. Mas será mesmo preciso afundar na lama dos clichês e na 

cloaca dos desiludidos? Claro que não. Façamos de Maio uma barricada do Verbo! (Jean-

Michel Brabant). Dessa forma, Maio de 68 existiu e existe enquanto tal - amor e paixão, utopia 

e grito, violência e virulência, cólera e excitação – a partir do momento em que foi 

escrito/contado enquanto resto, fragmento, história [esta que não é linear e inteiriça].  

Por fim, e nunca de forma conclusiva, mas sempre de forma duvidosa e intranqüila, esta 

escritura se deu num rompante de paixão por um texto de Jean Duvignaud, bela escrita que me 

trouxe a idéia de que o texto festivo, a festa, a história e a antropologia possuem laços já 

puídos, quase resto, de paixão e violência. Meu texto se apresenta também como a própria 

escrita festiva e entende a antropologia e a história como textos de criação [criatividade], 

invenção, reinvenção, construção e desconstrução. Que se entenda a importância do resgate 

da escritura enquanto atividade antropológica, histórica e, principalmente, enquanto atividade 

surrealista e romântica. 
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RELIGIÃO, FESTA E RITUAL: ESTRUTURA E EVENTO COMO AGENCIAMENTOS 

Fátima Regina Gomes Tavares 

Algumas questões iniciais 

 

A questão de como se conhecer ganha novos contornos na prática antropológica 

contemporânea, que tem problematizado modelos dicotômicos fundamentados em premissas 

coletivizantes versus individualizantes ou estrutura e contexto e que, no limite, assentam-se na 

ruptura entre linguagem e mundo. O próprio estatuto dos conceitos no âmbito das ciências 

sociais adquire novos contornos, buscando não exatamente uma aproximação com o mundo 

nos moldes do modelo tecnológico de conhecimento cumulativo, mas buscando novas 

possibilidades de experimentação das condições do pensamento (STRATHERN, 2006, p. 49-

50). 

É imbuído desse espírito que novas proposições vêm sendo feitas no sentido de produzir 

um deslocamento das metáforas representacionais para uma pragmática das ontologias ou 

modos de ser no mundo, levando-nos a uma postura bem mais “cautelosa” diante das nossas 

possibilidades compreensivas do que costumamos chamar de “alteridades”. 

O tratamento da diferença – central na antropologia – passa por novos experimentos. É 

o que acentua Viveiros de Castro a partir da leitura de Deleuze: “para determinar o que há a 

pensar como diferença intensiva antes que como substância extensiva” (2007, p. 98).  Os 

“devires”, enquanto relações intensivas não podem constituir coisas nem “entidades” 

independentes das relações que são engendradas, ou como diz Latour (2006), constituem-se 

como modos de inscrição do mundo e não pontos de vista sobre o mesmo. 

Nessa perspectiva, não há entidades, da mesma forma que não há totalidades 

sistemáticas ou tipológicas: há relações que fazem fazer, ou seja, não relações entre unidades 

que construam semelhanças ou oposições, mas “devires” como pontos de fuga possíveis. 

Assim, nas multiplicidades temos outra perspectiva de se compreender a relação, já que é 

justamente esse conceito que se encontra em xeque. Uma nova compreensão da relação 

perseguindo as suas formas intensiva e extensiva de construir diferenças, enviando sempre a 

formas diferentes (assimétricas) de construir diferenças (VIVEIROS DE CASTRO, op. cit.)  

O objetivo deste trabalho é o de introduzir essas questões no âmbito da reflexão das 

festas religiosas. Observa-se atualmente um deslocamento do paradigma estruturalista, que 

durante muito tempo foi hegemônico nesse campo de estudos, para propostas mais recentes 

que tomam a festa como um espaço de performance, ritual mobilizador de metáforas e 

metonímias no intuito de contornar as dicotomias entre estrutura e evento (GEERTZ, 1978; 

TAMBIAH, 1979). O efeito transformativo implicado na abordagem performática do ritual 
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permite compreender modos de ação em contextos cujo enquadramento já se encontra 

modulado.  

 Gostaria, no entanto, de explorar uma outra possibilidade de investigação do contexto 

ritual, problematizando o enquadramento a partir de uma abordagem não essencialista e não 

totalizadora dos contextos extra-cotidianos, minimizando assim a sua especificidade em 

relação às mediações engendradas nos processos da vida cotidiana.   

Essa idéia pode ser desenvolvida através do conceito deleuziano de agenciamento, que 

interdita qualquer dualismo (como desejo e instituição, individual e coletivo). Considerando que 

diferentes agenciamentos atravessam os processos relacionais, as fronteiras entre ritual e 

cotidianidade poderiam ser redefinidas em torno dos “devires” - como potencialidade intensiva - 

que os agenciamentos podem provocar. Assim, no âmbito do contexto ritual também emergem 

diferentes agenciamentos dos corpos e das emoções que se estendem para além das suas 

fronteiras. Afinal, se as diferenças diferem, não devemos neutralizá-las, tirando todas as 

conseqüências para a compreensão das transformações aí operadas. 

Para construir esse argumento, valho-me como campo etnográfico da discussão sobre 

as transformações por que vêm passando as festas religiosas de peregrinação, cuja paisagem 

“tradicionalmente” popular encontra-se atravessada pela emergência de novos cenários e 

atores, como é o caso do apelo turístico.      

 

Festa, peregrinação e turismo religioso 

 

Trabalhos recentes têm se debruçado na análise das confluências entre festas religiosas 

e o fenômeno turístico. Embora esse campo ainda seja muito incipiente no Brasil, autores como 

Carlos Steil (1998; 2002; 2003) e Edin Abumanssur (2003) vêm investigando essas interações, 

situando as questões aí envolvidas e sugerindo pistas para a compreensão das diferentes 

perspectivas dos atores envolvidos. Como bem observa Steil (2002), assiste-se a uma 

transformação dos paradigmas funcionalista e turneriano que até então orientavam os 

trabalhos sobre a tradição peregrínica. Nesse mesmo trabalho, Steil destaca, ainda, a 

perspectiva pioneira de Eade e Sallnow (apud Steil, 2002), que vem dinamizando as análises e 

tornando-as mais frutíferas para a investigação dos contextos “turístico-religiosos”: enfocados 

anteriormente sob o prisma da estrutura e das relações sociais, esses contextos passam a ser 

observados a partir da singularidade do evento, ou seja, das narrativas e discursos que se 

encontram em jogo.  

A investigação das feições ao mesmo tempo festiva, religiosa e turística com que vêm se 

apresentando diferentes eventos indica a necessidade de considerar a pluralidade de 

perspectivas aí envolvidas, fazendo do evento uma arena de experiências variadas. Na esteira 
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dessas análises, destacam-se as pertinências e limites das categorias com que são 

designados os atores envolvidos. Assim, as categorias de turista, romeiro e peregrino, ou 

mesmo a possibilidade de combinação entre elas têm sido problematizadas, revelando a 

presença de uma variedade de experiências sociais, mas que podem se imbricar no âmbito de 

um mesmo contexto. 

 De fato, esse deslocamento das abordagens totalizantes (buscando-se estruturas 

subjacentes) para uma perspectiva orientada pela investigação da experiência social das 

narrativas produzidas nos eventos turístico-religiosos faz parte de uma tendência mais ampla 

da antropologia contemporânea, que tende a reconhecer a dimensão multifacetada dos 

processos sociais. Num texto em que trata dos desafios atuais da antropologia nas relações 

entre religião e modernidade, Otávio Velho (1994) chama a atenção para esse ponto ao 

explorar as implicações teórico-metodológicas do trabalho, já citado acima, de Eade & Sallnow 

(1991) sobre a tradição peregrínica. O turning point à que se refere Velho, orienta-se pelo 

reconhecimento atual da ausência de fundamento implicada nos “modelos” de interpretação do 

social, para uma percepção situada “na diversidade, na historicidade e na contingência” 

(VELHO, 1994:79). Em relação ao contexto peregrínico, apresentado nesse texto como 

“ilustração” desse debate mais amplo, a posição do autor é esclarecedora: 

 

Seria preciso evitar os determinismos e os fundamentos estruturalistas, presentes tanto 

na abordagem “dialética” de Turner quanto na abordagem positivista dos funcionalistas que 

raciocinam em termos de “reforço das estruturas” (...) Dever-se-ia, ao invés, centrar-se na 

pluralidade dos discursos (por exemplo, conforme o caso, o da cura, o da penitência, o do 

sublime, o dos negócios, etc.) e no campo que constituem e que constitui o próprio culto. (op. 

cit.: 78, grifos do autor) 

 

 O que parece, enfim, constituir o campo atual das reflexões sobre a peregrinação em 

suas interfaces com outros domínios como a festa e o turismo situa-se no reconhecimento de 

suas porosidades e na aposta radical no contexto e/ou evento construindo-se através das 

narrativas que ali se interagem.  

 Mas no contexto de secularização da cultura, também é preciso reconhecer as novas 

formas de religiosidade que emergem nesse cenário como uma questão central para as 

reflexões sobre as interfaces entre festa, turismo e religião. A própria confecção do termo 

“turismo religioso” é um indicativo das transformações nesses domínios da vida social. 

Abordando as peregrinações, romarias e devoções, Edin Abumanssur (2003) se pergunta 

acerca das razões pelas quais fenômenos tão antigos como esses passam atualmente a serem 

tratados como “turismo religioso”. Suas respostas perseguem justamente as transformações 

dos fenômenos religioso e turístico, mostrando a pluralidade dos agentes envolvidos na 
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construção desses contextos tipicamente modernos. Continuando a sua argumentação, 

Abumanssur aponta a fecundidade dessa perspectiva - em que religião e turismo convergem 

num mesmo evento – para a compreensão do fenômeno religioso contemporâneo. Ainda que 

reconheça que nem todo turista é um peregrino, assim como nem toda peregrinação é uma 

forma de turismo, o autor destaca as transformações do olhar do peregrino moderno: 

 

Mas a peregrinação não se torna “turismo religioso” apenas pela ação ou tratamento 

dado a ela pelos agentes e gestores do turismo ou da administração pública. O próprio 

peregrino moderno comporta-se como um turista à medida que a religião mesma se torna 

objeto de consumo. (op. cit.: 58, grifo do autor) 

 

 O último trecho dessa citação é particularmente importante para os objetivos do meu 

trabalho. Embora o autor enfatize as especificidades dos “olhares” do turista e do peregrino, ele 

reconhece uma forma de experiência religiosa que se encontra “contaminada” pela ótica do 

consumo, aproximando-a da experiência turística. Explorando um pouco mais as 

conseqüências dessa confluência, penso que a interface entre festa, turismo e religião não 

caracterizaria exatamente uma “zona de mistura” entre esses domínios, como poderia sugerir a 

abordagem de Abumanssur. Ao invés de se pensar na festa religiosa atravessada pela ótica do 

consumo turístico, parece-me mais produtivo seguir algumas pistas já desenvolvidas nos 

trabalhos de Leila Amaral (2001; 2003) e explorar a idéia de que se trata de formas de 

experiência religiosa que se realizam através do consumo. Sobre a especificidade dessa 

experiência religiosa, Amaral assim a caracteriza: 

 

(...) o que se observa é a presença de uma religião não institucional que se encontra em 

toda a parte e em correspondência com a lógica do consumo moderno – vetor de uma 

sociedade cuja principal mercadoria é a identidade, isto é, produz-se identidade para ser 

consumida. Portanto, mais do que ter identidade, inclusive religiosa, o que se observa é a 

identidade em vertiginosa transformação e multiplicação, no ato mesmo do consumo – pela 

disseminação da própria identidade que circula pela lógica da mercadoria e pela possibilidade 

de combinar diversas narrativas e expandir os limites da diferença. (2001:08) 

  

 Ao se investigar novas dimensões da religiosidade contemporânea, certas fronteiras 

acabam sendo problematizadas, como as que tradicionalmente nos orientam a considerar que 

a experiência religiosa genuína necessariamente se realiza fora do domínio profano da vida 

social. Situando-me ainda no argumento desenvolvido por Amaral, a transitividade 

característica dessa experiência não se orientaria pelo trânsito intenso entre os diversos 
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domínios do social, mas “é a própria experiência religiosa-espiritual que se apresenta 

confundida, misturada com outras experiências normalmente tidas como não religiosas ou 

espirituais” (op. cit.:10). 

  

Festa, religião e cura 

 

Nesse momento acho importante reconsiderar, então, a questão da pluralidade de 

narrativas implicadas nas festas turístico-religiosas. As narrativas - que ao mesmo tempo em 

que constroem os contextos, são também por eles construídas - nem sempre possuem 

fronteiras bem definidas, o que nos leva a reconhecer que a pluralidade dos discursos 

(religioso, turístico, de cura etc.) mobilizados pelos diferentes agentes sempre pode desafiar as 

pretensões de sentidos pré-estabelecidos. 

  Assim, a cura, por exemplo, pode ser abordada como uma narrativa a mais a 

comparecer nesses eventos, reconhecendo-se a condição intrinsecamente plural do fenômeno. 

Mas a questão da cura também propicia novos ângulos de investigação, problematizando as 

fronteiras entre as narrativas. Assim, nas festas turístico-religiosas que se encontram 

atravessadas pela busca da cura, penso ser proveitoso considerar as reflexões sobre a 

experiência terapêutica, compreendida enquanto um percurso ou itinerário marcado pela 

provisoriedade e parcialidade na elaboração de significados. 

A percepção de que certas experiências religiosas nem sempre conformam sistemas 

estruturados, mas também compreendem “sínteses provisórias e ambíguas” (AMARAL, 

2001:15) tem conferido importância crescente à dimensão “vivida” da experiência social na 

contemporaneidade, constituindo-se num elemento-chave para a compreensão da 

complexidade, descontinuidade e suposta “incoerência” da experimentação religiosa, cada vez 

menos propensa a demarcações ancoradas em convicções doutrinárias e subjetividades 

interiorizadas. Assim, pode-se reconhecer na elaboração das experiências a anterioridade das 

relações sobre o primado das expectativas intersubjetivas que estariam conformando os 

sujeitos: nas performances dos contextos rituais é que construímos, através do engajamento 

estético, corporal, afetivo que os agenciamentos têm lugar. 

 Nessa nova perspectiva, ganha importância a manifestação das emoções porque estas 

configuram poderosos indicadores dos “devires” de “pessoas”, corpos e afetos, 

problematizando tanto as delimitações de fronteiras identitárias, como os sincretismos que as 

atravessam.  

 O “rastro” da experiência deixa entrever processos de significação que dificilmente 

podem ser enquadrados nos limites de modelos pré-estabelecidos. A criatividade – no sentido 

wagneriano – reside justamente na capacidade de “subverter” expectativas, promovendo 
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deslocamentos e metaforizações que estendem as significações para além dos seus domínios 

convencionais (WAGNER, 1981).  

 Redistribuindo as incertezas ao longo de todas as conexões que perfazem o social, 

pode-se sugerir uma nova paisagem de configuração das festas religiosas com 

entrecruzamento de narrativas: espaço de multiplicidades, atravessado por associações 

rizomáticas que desafiam a todo o momento os dispositivos de hierarquização e controle 

envolvidos nos processos de territorialização (DELEUZE e GUATARRI, 1997).  

   

Sobre os devires da festa 

 

 Uma reflexão que inicialmente foi marcada pela busca de estruturas, passa, 

atualmente, por uma problematização das “essências” implicadas nos diferentes olhares que se 

entrecruzam nos eventos. 

 Menos arrogância dos modelos interpretativos, por um lado; maior liberdade para os 

exercícios imaginativos: são indicações que parecem constituir um convite para mergulharmos 

nessas arenas turbulentas da experiência religiosa contemporânea. Ou, ainda, mais uma vez 

retomando o artigo já citado de Otávio Velho, vale o recado: 

 

Estamos hoje, portanto, diante de situações em que os antropólogos deveriam buscar 

fazer com que seus esquemas pelo menos não atrapalhassem o seu papel de intérpretes e 

tradutores de tradições para a nossa própria e limitada linguagem. Sobretudo quando cada vez 

menos podem pretender o monopólio da legitimidade desse papel, não só em face da presença 

de concorrentes, mas também das dificuldades de uma honesta contabilidade das nossas 

realizações (op. cit.: 85) 

   

 Para finalizar, acho necessário explicitar as razões pelas quais talvez devêssemos 

passar da percepção de uma territorialização dos eventos rituais, demarcando sua 

especificidade em relação ao contexto cotidiano, a uma perspectiva que acentue os 

agenciamentos deleuzianos ou as “modulações do olhar”, para caracterizar uma abordagem 

possível de investigação das festas turístico-religiosas. Modulações como possibilidades 

intensivas ou “devires” ao invés de modalidades, indicando, com isso, que os olhares não se 

encontram fixados e estanques, o que a palavra “modalidades” poderia sugerir. As modulações 

permitem, talvez, enfatizar o caráter provisório, parcial, e ambíguo dos agenciamentos 

mobilizados nas festas em que se entrecruzam experiências variadas de distanciamento e 

proximidade; de promessas e expectativas. 
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Nos agenciamentos, as expressividades e seus regimes de enunciação são 

atravessados por movimentos de territorialização (molares) e de desterritorialização 

(moleculares). Assim, os agenciamentos concretos (e o indivíduo se constitui num 

agenciamento) são necessariamente instáveis, já que processam em graus variáveis esses 

dois movimentos, onde as “afecções” não são tomadas como “ruídos” desestabilizadores das 

ações, mas possibilidades de desterritorialização de agenciamentos estabilizados, redefinindo 

corpos e enunciados.  

Contrariamente à noção de que nós somos nossos corpos, nós fazemos nossos corpos. 

A partir desse deslocamento sugerido por Annemarie Mol e John Law (2003) é possível 

problematizar as relações entre emoção, corpo e religião. Duas idéias podem então ser 

operadas na investigação desses agenciamentos no contexto das festas religiosas: a) as 

transformações aí operadas não configuram um domínio específico dos processos de ação, 

mas apresentam-se como virtualidade em qualquer agenciamento concreto; b) uma 

característica que atravessa a diversidade religiosa contemporânea refere-se à intensificação 

dos agenciamentos moleculares, mobilizando a desterritorialização através da transformação 

performática dos corpos e emoções.       

Bibliografia 

ABUMANSSUR, E. S., Religião e turismo: notas sobre as deambulações religiosas. In: 

ABUMANSSUR E. S. (org) Turismo religioso: ensaios antropológicos sobre religião e turismo. 

Campinas, SP: Papirus, 2003. 

ALVES, P. C. & RABELO, M. C., Repensando os estudos sobre representações e 

práticas em saúde/doença. In: ALVES, P. C. & RABELO, M. C. (orgs) Antropologia da saúde: 

traçandoidentidade e explorando fronteiras. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz: Relume-Dumará, 

1998. 

AMARAL, L. Sobre a radicalidade do trânsito religioso na cultura popular de consumo. 

Trabalho apresentado no Seminário Internacional de História das Religiões e III Simpósio 

Nacional da Associação Brasileira de História das Religiões, Recife, junho de 2001. 

________ Um espírito sem lar: sobre uma dimensão ‘nova era’ da religiosidade 

contemporânea. In: VELHO, Otávio (org. e introdução) Circuitos Infinitos. São Paulo: Attar, 

2003. 

DELEUZE, G. e GUATARRI, F., Mil Platôs. V. 5, São Paulo, Ed. 34, 1997. 

LATOUR, B., Changer de société. Refaire de la Sociologie. Paris: Éditions la Découverte, 

2006.  

MOL, A. e LAW, J., Embodied action, enacted bodies. The example of hypoglycaemia. 

(on-Line papers), Center for Science Studies Lancaster University, 2003 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

74 

MONTERO, P., Religião, pluralismo e esfera pública no Brasil. Novos Estudos 74, março 

de 2006, pp. 47-65. 

GEERTZ, C., A interpretação das Culturas. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. 

STRATHERN, M. O gênero da dádiva. Campinas, EdUnicamp, 2006. 

STEIL, C., Peregrinação e turismo: o natal em Gramado e Canela. Trabalho apresentado 

na XXII Reunião Anual da ANPOCS, Caxambu, MG: outubro de 1998. 

______ Peregrinação, romaria e turismo religioso: raízes etimológicas e interpretações 

antropológicas. In: ABUMANSSUR E. S. (org) Turismo religioso: ensaios antropológicos sobre 

religião e turismo. Campinas, SP: Papirus, 2003. 

______ Romeiros e turistas no Santuário de Bom Jesus da Lapa. Horizontes 

Antropológicos, Porto Alegre, ano 9, n. 20, 2003. 

TAMBIAH, S., A performative approach to ritual. Proceedings of the British Academiy, 

LXV, 1979, pp. 113-169 

WAGNER, R., The invention of culture. Chicago, The University of Chicago Press, 1981. 

VELHO, O., Religião e Modernidade: roteiro para uma discussão. Anuário 

Antropológico/92, Rio de Janeiro, 1994. 

VIVEIROS DE CASTRO, E., Filiação intensiva e aliança demoníaca. Novos Estudos 77,  

março de 2007, pp. 91-126. 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

75 

A ATUALIZAÇÃO DA TRADIÇÃO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS: O 

REGISTRO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CHAPADA DO NORTE/MG 

Roberto de Moura Fonseca28

Em setembro de 2005, uma carta enviada ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico do Estado de Minas Gerais (IEPHA/MG), pelo Conselho Deliberativo Municipal do 

Patrimônio Cultural de Chapada do Norte/MG solicitava o Registro da Festa de Nossa Senhora 

do Rosário daquela cidade como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado de Minas 

Gerais. A iniciativa baseava-se nas possibilidades abertas pela legislação estadual

 

Resumo: 

O derretimento das calotas polares é perceptível a partir de um ponto qualquer em que 

se possa medir a extensão da camada de gelo. Os ambientalistas contam com enormes 

vantagens empíricas se comparados a nós que estudamos as transformações sócio-culturais. 

Um dos problemas recorrentes das políticas públicas culturais diz respeito à conceituação e 

análise da tradição. Com efeito, determinar quais vivências culturais podem ser predicadas 

como tradicionais e marcar aqueles elementos que serão objetos de políticas de preservação 

são os principais desafios de qualquer programa público de política cultural. 

Esta comunicação exporá e analisará estas questões no âmbito do processo de Registro 

da Festa de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte/MG como patrimônio cultural do 

Estado de Minas Gerais. 

Palavras-chave: Antropologia, história, patrimônio cultural, tradição, Chapada do Norte, 

Festa de Nossa Senhora do Rosário. 

 

29

A partir daí, o Instituto instaurou o processo de Inventário e Registro da Festa. 

Entretanto, tratava-se apenas do segundo – a primeira celebração – bem cultural de natureza 

imaterial a receber esse tipo de atenção do poder público estadual, o outro havia sido o Queijo 

Minas de fabricação artesanal, em 2004. Era necessário desenvolver uma metodologia de 

inventário, contratar e ou qualificar pessoal, reestruturar a tecnocracia do órgão, etc. 

Felizmente, a Festa em questão havia sido objeto de um estudo acadêmico

 para uma 

política pública especificamente devotada ao patrimônio cultural imaterial. 

30

                                                           
28 Graduado em Ciências Sociais/UFMG; Mestrando em Antropologia/PPGAN/UFMG; Analista de Gestão Proteção 
e Restauro do IEPHA/MG. 
29 No caso do Estado de Minas Gerais, a referência é o Decreto Estadual 42.505 de 15 de Abril de 2002. 
30 PORTO, L. M. 1998. Reapropriação da tradição. Um estudo sobre a Festa de N. Sra. Do Rosário de Chapada do 
Norte/MG, Versão modificada da dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Antropologia Social 
pelo Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. 

 e a antropóloga 

responsável pelo estudo foi uma das maiores incentivadoras do pedido de Registro, além de se 

dispor a colaborar com processo necessário à sua efetivação. Do ponto de vista dos recursos 
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materiais e humanos, um grande esforço foi empreendido pelo Governo do Estado e pela 

Direção do Instituto para contratar e qualificar pessoal e também reestruturar a tecnocracia do 

órgão. Mas as dificuldades teórico-medológicas mostraram-se um desafio à parte e é sobre 

uma delas que nos concentraremos nesta comunicação. 

A questão sobre o que é exatamente uma festa tradicional apresentava-se como a 

primeira e mais urgente para a consideração sobre a pertinência do Registro e novamente foi 

providencial o trabalho de Porto (1998), porque nele essa mesma questão funcionava como 

eixo da análise e da interpretação da Festa. 

Em seu trabalho etnográfico sobre a Festa, Liliana Porto (1998) promove uma revisão no 

conceito de tradição, problematizando a noção de que a tradição necessariamente trata-se da 

referência a algo estático e imutável, sempre vinculado a uma remota origem mítica ou 

historicamente reconhecida e que está sob constante ameaça diante das tensões 

transformadoras da modernidade. Propor tal movimento teórico representa uma ruptura muito 

grande para uma narrativa patrimonialista ainda hegemônica entre os tecnocratas do 

patrimônio (Gonçalves, 1996), ainda muito presente entre os técnicos do IEPHA/MG. Por isso, 

tornou-se necessário um exame mais atencioso dos argumentos apresentados por Porto, uma 

vez que eles poderiam pavimentar uma trilha menos acidentada em direção a um conceito de 

tradição que fosse claro o suficiente para ser empregado como instrumento de análise e 

categorização no âmbito de processos técnico-administrativos dessa nova fronteira das 

políticas públicas. 

A tradição seria, de acordo com a análise de Porto, ao contrário daquilo que o termo 

representa numa abordagem corrente, algo móvel, mutável, passível de ser inventada, 

reinventada ou atualizada. Para a autora, uma festa como a Festa de Nossa Senhora do 

Rosário de Chapada do Norte, para qual dificilmente as descrições atuais conseguem ignorar 

as significativas transformações ocorridas ao longo dos cerca de dois séculos de realização 

das celebrações31

Evidentemente, não se trata apenas de considerar a auto-imagem que os promotores da 

Festa apresentam. A Festa, conforme Porto (1998), é um fenômeno social que exemplifica o 

conceito de atualização da tradição, pois, uma expressão cultural tradicional, argumenta Porto, 

de acordo com Clifford (1988), não pode ser entendida como uma sistematização fundada 

numa dicotomia do tipo “ou / ou” (“either / or”) para a regulação dos acréscimos ou retiradas de 

elementos. Em outras palavras, dizer que um determinado sistema cultural é tradicional não 

significa dizer que o acréscimo de qualquer elemento no sistema represente necessariamente 

a exclusão de outro já presente ou vice-versa, assim descaracterizando a tradição ao distingui-

la de algum ponto original ao qual é histórica ou memorialmente vinculada. 

, não deve por isso, deixar de merecer a conceituação de festa tradicional 

com a qual os principais agentes promotores da Festa, os Irmãos do Rosário, referem-se a ela. 

                                                           
31 Segundo a transcrição do Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, em 1822, data do registro do 
primeiro Compromisso, já há referência à realização, em anos anteriores, da Festa de Nossa Senhora do Rosário em 
Chapada do Norte, organizada pela referida Irmandade. 
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Nessa interpretação, a tradição permaneceria um conceito válido, ainda que 

estivéssemos diante de flagrantes transformações nas maneiras de execução de uma 

determinada prática cultual e, portanto, terminologicamente seria adequado chamar tradicionais 

todos aqueles acontecimentos que, mesmo comportando mudanças, estas, para se tornar 

parte da tradição, tivessem que ser autorizadas de acordo com um repertório de possibilidades 

de atualização reconhecidas e legitimadas pelos agentes como modificações tradicionais. Esse 

repertório guarda uma precedência em relação aos elementos da tradição em questão, mas, ao 

mesmo tempo, também está sujeito à revisão sob os mesmos critérios e processos aos quais 

as mudanças devem se submeter. É assim, basicamente, que atua o mecanismo de 

atualização da tradição. 

Porto descreve e analisa a Festa como um sistema no qual modificações passam por um 

crivo seletivo fundado numa rotina de debates e discussões que mobiliza os principais agentes 

promotores da Festa ano após ano. Nesse jogo de forças entre pessoas e instituições em torno 

da organização da Festa, algumas inovações logram ser incorporadas à Festa, passando a 

fazer parte do programa anual e recebendo o reconhecimento como evento tradicional, 

enquanto outras circunstancialmente são incorporadas ao cerimonial num determinado ano, 

para no ano seguinte serem esquecidas, sem que os agentes demonstrem qualquer 

preocupação ou sentimento de mutilação em relação ao passado tradicional ao qual 

rotineiramente se referem durante as discussões para legitimar um determinado formato, 

protocolo ou cerimonial de realização dos eventos festivos. 

O exemplo, dentre outros, mais notável do que Porto chama de atualização bem 

sucedida de uma tradição é a introdução em tempos recentes, no complexo ritual da Festa de 

Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte, do evento ‘buscada da Santa’. Efetivamente, 

poucas pessoas em Chapada do Norte ignoram que até recentemente não se realizava a 

buscada Santa no Córrego do Rosário. Entretanto, após sujeitar-se a atuação do mecanismo 

de atualização da tradição, torna-se voz unânime na cidade que a buscada é um 

acontecimento tradicional e vinculado às tradições mais originais e antigas da Festa no 

município, próprio inclusive da história de Nossa Senhora do Rosário32

                                                           
32 Para detalhes e descrições da buscada da Santa e de outros eventos que compõem a Festa de Nossa Senhora do 
Rosário de Chapada do Norte, e mesmo para uma breve mitologia dessa santa, ver Porto, 1998. 

. 

A relação entre a determinação do ponto de origem da Festa no passado histórico ou 

memorial e a autoridade ou autoria dos Irmãos do Rosário parece ser o principal mecanismo 

governando a organização da Festa, porém Porto (1998: 171) desenvolve outras idéias 

interessantes e evidencia que a referência ao passado como meio de legitimar a decisão de 

incluir ou retirar determinado elemento do programa da Festa se faz, principalmente, 

apontando para o texto do Compromisso de fundação da Irmandade. Embora, não se tenha 

notícia de nenhum Irmão do Rosário capaz de decifrar o documento que, na maioria dos casos, 

não trata dos assuntos em questão nos debates em torno da organização da Festa. 
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A referência explícita a esse passado de submissão social dos principais promotores da 

festa e especificamente, a referência a um documento oficial que testemunharia essa condição 

histórica pode nos levar a fazer conjecturas sobre a possibilidade de estarmos diante de uma 

tradição inventada, o que poderia representar uma desqualificação da Festa como bem 

cultural, já que, de acordo com a narrativa que sustenta essa categorização como instrumento 

das políticas culturais, a cultura popular deve ser autêntica, espontânea e capaz de oferecer 

resistência aos processos de dominação cultural (Gonçalves, 1996: 27-31; 56; 76-77; 104). 

Porém, segundo Porto (1998), tradições como essa Festa de Nossa Senhora do Rosário 

encaixam-se apenas parcialmente na conceituação de tradição inventada, conforme Hobsbawn 

(1997), já que, para esse autor, inventadas são aquelas tradições “construídas e formalmente 

institucionalizadas”. Assim para ser inventada, a Festa de Chapada do Norte e, em geral, as 

festas de santo promovidas por irmandades ou organizações similares a essas teriam que ter 

se constituído apenas para atender às disposições régias do Estado e tais irmandades seriam 

agremiações segregacionistas de negros, mulatos e demais gentes consideradas então como 

de estirpe inferior e também serviriam somente a evangelização católica; sendo a realização 

das comemorações do santo e outros eventos do calendário cívico e religioso apenas a 

expressão e a reafirmação de uma ordem social e de um status quo num contexto em que as 

instituições civis e religiosas eram operadas com mão de ferro a partir de Lisboa. Se tudo isso 

pudesse parecer espécie de enxerto cultural de origem européia, desvinculado do passado 

próprio dos povos da África, da sua vontade política e do seu universo cultural, sendo 

indubitavelmente apenas instrumento de opressão econômica, política e cultural, esse conceito 

de tradição inventada aplicar-se-ia com toda a precisão. Entretanto, tudo isso não condiz com o 

palco que vem sendo descortinado pelas pesquisas mais recentes nessa área. 

O principal motivo pelo qual o conceito de tradição inventada não se aplica por completo 

ao caso em questão, segundo Porto, é porque, os fenômenos aqui descritos e os 

desdobramentos políticos do conceito de tradição inventada de Hobsbawn não conseguem 

digerir os fatos rotineiramente encontrados nos estudos etnográficos e históricos mais recentes 

sobre essas questões, como o exemplifica o próprio trabalho de Porto (1998) e os argumentos 

de Sahlins (1997) em torno dos problemas decorrentes de se lidar com as tradições como 

objetos voluntariamente construídos ou em via de extinção em decorrência do contato com 

outros sistemas culturais que lhes impõem dominação. Para enfatizar o argumento e apontar 

que além da questão do patrimônio cultural, também o chamado ‘território tradicional’ é um 

outro objeto eivado por essa problemática da invenção de tradições lembramos que há muitos 

paralelos deste caso com o objeto tratado no trabalho etnográfico de Rappaport (1988)33

                                                           
33 A única referência disponível do trabalho de Joanne Rappaport que tive acesso foi a publicação The politics of 
memory: native historical interpretation in the Colombian Andes. Cambridge: Cambridge Univ., 1990. Os 
argumentos da autora que Porto expõe provêm de um ou dois artigos publicados em 1988 e me parecem revisados ou 
presentes no livro publicado em 1990 a que tive acesso. 

 

sobre o Cumbales, que são um povo nativo do departamento de Nariño no sudoeste da 

Colômbia, cuja identidade tradicional é vinculada ao cabildo, uma espécie de conselho 

administrativo municipal dos vice-reinados coloniais espanhóis (PIKE, 1969: 139-158). Assim, a 
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título de exemplo bastante ilustrativo do alcance do conceito de invenção de tradição e de suas 

conseqüências políticas, gostaríamos de lembrar que os Cumbales, de acordo com Rappaport, 

não só não interpretam o cabildo como uma tradição inventada34

Para Reginaldo (2005), por exemplo, apoiada em uma vasta documentação sobre as 

relações entre as atividades da Igreja Romana, do Estado português e as elites e os povos do 

centro-oeste africano nesse período, fica fartamente demonstrado como o catolicismo foi 

incorporado ao universo cultural africano através de predisposições culturais

, como a reconhecem como 

algo autenticamente indígena, e atualmente fazem uso das demarcações territoriais 

tradicionais do cabildo para argumentar juridicamente em suas disputas por terra contra o 

Estado Colombiano e contra outros grupos tradicionais. 

Com efeito, no caso em questão, conceituar as irmandades de negros como tradição 

inventada, conforme define Hobsbawn (1997) e aceitar os inconvenientes da teoria do contado 

e das relações interculturais decorrentes dessa conceituação, traria inúmeros problemas para o 

avanço da compreensão das festas religiosas vinculadas à irmandades de negros, bem como 

para as políticas públicas relativas ao patrimônio cultural imaterial. Pode-se argumentar com 

bastante propriedade e riqueza de fatos que não só as irmandades, mas, em geral, a adoção 

do catolicismo entre os negros já na África desde o final do Século XV e durante todo o período 

colonial teve nuances políticos bem mais complexos do que aqueles que uma historiografia 

corrente da questão costuma enfatizar (Reginaldo, 2005). Ainda durante a colônia, essas 

instituições já tinham um significado multifacetado não percebido na perspectiva teórica de 

Hobsbawn. Na realidade, se do ponto de vista do colonizador europeu, as irmandades foram 

um instrumento de controle e pacificação do cativo, também eram, simultaneamente, um 

imperativo moral que impelia o cristão numa missão evangelizadora de levar a palavra sagrada 

a todos os cantos e povos da Terra. Logo, o que fica patente nos estudos recentes dessa 

questão (Reginaldo, 2005) é que os negros eram étnica e culturalmente fracionados e as 

oportunidades de distinção social representadas pelas irmandades foram assimetricamente 

aproveitadas, havendo negros para quem a participação nessas instituições representou um 

instrumento do exercício de significativa mobilidade social ascendente (Bastide, 1971; 

Reginaldo, 2005). 

35

                                                           
34 É inegável que a instituição se encaixa na definição de Hobsbawn (1997), já que estamos diante de uma imposição 
administrativa do sistema de governo colonial espanhol. 
35 A cosmovisão da maioria dos povos do centro-oeste da África incluía referências à noções que estabeleciam o 
oceano (kalunga) como o limite entre o mundo dos vivos e mundo dos mortos. Os vivos eram pretos (os homens) e os 
mortos, por sua vez, brancos (os espíritos). Portanto, vir do oceano era o mesmo que renascer. Por essas referências 
pode-se imaginar o impacto psicológico e religioso que teve a chegada do homem branco entre os congoleses. 
(REGINALDO, 2005, pp. 16-17) 

 e interesses 

político-instrumentais das elites africanas e, claro, nada disso se passou sem uma participação 

efetiva e voluntária dos grupos populares africanos sempre ansiosos pelas graças decorrentes 

do batismo (: 19-21). Tais fatos desmentem a descrição do africano laçado nas matas do 

Congo pelo branco português e obrigado a converter-se a uma religião estrangeira à ponta de 

chicote. 
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É verdade que o catolicismo e as Irmandades representaram um importante instrumento 

de controle ideológico e expansão do poderio político, econômico e militar nas mãos do 

colonizador europeu, mas também representaram, para esse mesmo colonizador, entraves 

reais à exploração mais racional e absoluta da mão-de-obra negra ao impedirem a completa 

desumanização do escravo. Por outro lado, também é verdade que o catolicismo representou o 

represamento do exercício pleno da religiosidade africana – ainda que admitamos que um dos 

significados do sincretismo no Brasil é a participação dos africanos na redefinição dos dogmas 

e das práticas rituais católicas contribuindo de modo fundamental para o desenvolvimento de 

um novo catolicismo bem distinto do catolicismo ortodoxo europeu –, mas esse mesmo 

catolicismo funcionou e foi utilizado instrumentalmente pelo escravo como recurso para 

aquisição e manutenção de privilégios políticos por parte das elites negras ainda na África e 

meio de inserção e visibilidade social já na colônia americana, além da defesa de interesses 

que iam de encontro aos esforços de resistência à escravidão e se coadunavam com a 

integração na sociedade escravocrata (Reginaldo, 2005: 11-12). 

Resta evidente, com todos esses exemplos, que o conceito de tradição inventada, como 

reformulado por Porto (1998), remete a uma representação da história cujas implicações 

relativas à dinâmica política entre inventores de tradições (dominadores ou exploradores) e 

praticantes de tradições inventadas (dominados ou explorados) estão muito além do 

estabelecimento de identidades estanques, construídas a partir de uma origem imposta 

unilateralmente e mitologicamente estabelecida. Na verdade, para se empregar uma noção de 

tradição inventada como pretendemos é preciso fazê-la incorporar a compreensão dos 

diferentes estágios, reviravoltas e conformações das disputas entre os grupos em torno do 

controle, da construção e da imposição ou aceitação de tradições e identificações que podem 

estar, mas não necessariamente estão, vinculadas à assimetrias econômicas ou raciais, sejam 

históricas ou atuais (Slenes, 1991: 57). 

Voltando à análise da Festa de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte, já 

sabemos que o debate e a discussão são mobilizados a cada vez que alguém cogita a 

possibilidade de incluir ou excluir um elemento no protocolo da Festa. Queremos evidenciar 

agora que um recurso corriqueiro nessas situações de conflito, portanto rituais (DaMatta, 1990: 

169-178)36

Com efeito, se tomarmos essa conduta, não como uma mera reação calculada ao 

ambiente situacional ou algo governado pelo acaso, mas como o que é realmente, um ritual, 

um conjunto de procedimentos ou ações pré-definidas e dramatizadas, reconhecidas como 

, quando está em jogo a definição de um determinado formato cerimonial para a 

realização da Festa é, em primeiro lugar, a referência deliberada ao Livro do Compromisso da 

Irmandade. 

                                                           
36 Da Matta define como rituais as situações de conflito ou impasse em que pelo menos um dos agentes envolvidos, 
tencionando desatar o nó social a seu favor, recorre a dramatizações ou protocolos de ação pré-definidos e 
reconhecidos como legítimos. 
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legítimas e dirigidas para a solução do impasse37

                                                           
37 Essa ainda é uma definição bastante restritiva de ritual com um acento bem grave na dinâmica da vida política de 
uma sociedade. Uma definição construída no contexto do estudo das celebrações religiosas brasileiras talvez seja 
mais afim com o que se trabalha aqui, neste caso encaminhamos o leitor para Alves (1980), que diz que o ritual se dá 
“(...) Quando uma sociedade, ou um segmento desta, sai do ordinário de sua rotina cotidiana para viver anualmente 
o ‘extraordinário’ de eventos ritualizados é porque tal acontecimento tem a ver com a própria existência do corpo 
social. Constitui-se então um conjuntos de manifestações simbólicas, inscrito portanto na ordem da significação 
capaz de ser lido, revelado ou percebido por todos os segmentos da sociedade em que se realiza. (...) falamos num 
momento ‘extra-ordinário’ que articula de uma maneira diferente os momentos ordinários da rotina cotidiana e, 
além de torná-la inteligível, institui uma outra rotina para que os indivíduos participantes compreendam as 
diferenças entre o natural e o cultural, o natural, o social e o sobrenatural, entre as hierarquias sociais, as regras de 
poder, etc.” (Alves, 1980: 21; 25)” Nunca é demais notar que as duas definições são complementares e não 
excludentes e quando se falar em ritual, neste trabalho, o leitor deve ter em mente as duas definições a não ser que se 
diga o contrário. 

, estaremos vislumbrando as engrenagens do 

mecanismo de atualização da tradição em pleno funcionamento e os contornos ritualísticos 

tornam-se ainda mais nítidos quando nos lembramos que, na maioria dos casos, o Livro de 

Compromisso da Irmandade não dispõe detalhadamente sobre as matérias em debate e que 

tão pouco há, entre os irmãos do rosário, alguém que conte com o conhecimento técnico 

suficiente para decifrar um documento escrito no século XIX. 

O segundo grande artifício de atualização da tradição, como não poderia deixar de ser 

entre sociedades tradicionais, é atribuir a solução de impasses envolvendo a definição do 

conteúdo da categoria tradicional à autoridade dos mais velhos. Com efeito, em Chapada do 

Norte há um grupo seleto de irmãos do rosário que, por serem mais velhos, gozam de prestígio 

e autoridade quase ilimitados no que tange a organização da Festa e interpretação dos 

costumes tidos como antigos e tradicionais. E quando se trata desses assuntos, é comum ouvi-

los mediando discussões ou sendo provocados para dar um parecer sobre este ou aquele 

procedimento cerimonial. Assim, este grupo de velhos irmãos funciona como meio de garantia 

de continuidade e interpretação da tradição, uma espécie de patamar intermediário entre a 

legitimação que decorre da menção ao Livro do Compromisso e aquela própria da hierarquia 

dos irmãos do rosário, que para isso se articula com outras hierarquias como veremos a seguir. 

Enfim, há a hierarquia no interior da Irmandade, entre as funções rituais e também a 

hierarquia entre as autoridades civis e eclesiásticas que se comportam como instâncias à 

disposição do processo de organização da Festa para solucionar os impasses em torno da 

atualização da tradição. Neste caso, a multiplicidade de dimensões e clivagens em que se dá o 

sentido nas diferentes hierarquias, além da própria sobreposição delas relativa à possibilidade 

do exercício simultâneo de cargos e funções em diferentes instituições envolvidas na 

organização da festa, produz desencontros, desentendimentos e impasses, mas também abre 

possibilidades e alternativas de realização da Festa. 

Porto acredita haver uma possibilidade de classificação para os eventos e elementos da 

Festa, levando em consideração sua maior ou menor suscetibilidade às mudanças, entretanto, 

ela não esboça nenhuma teoria que esclareça essa hierarquização nos eventos e elementos 

da Festa (1998: 235). 
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É possível, com os dados até aqui analisados, elaborar um modelo para a variação da 

abrangência e da relevância dos eventos que os tornam mais ou menos sujeitos às 

modificações. Para tanto, propomos ordenar eventos e elementos da Festa de acordo com a 

instância ou artifício de atualização da tradição ao qual a comunidade os vincula. Assim, são 

menos suscetíveis às transformações aqueles eventos e elementos aos quais se atribui 

regulação ao disposto no Compromisso ou àquilo que se acredita estar escrito lá ou ser a 

trajetória histórica da comunidade ou especificamente da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário e da Festa, ainda que objetivamente, como já vimos, o Compromisso não enseje 

qualquer norma sobre o assunto e a trajetória histórica da comunidade e da Irmandade seja, na 

forma como expressam os habitantes de Chapada, mais mítica do que objetivamente 

conhecida. Em seguida, seriam mais suscetíveis de modificações aqueles eventos e elementos 

cuja instância de regulação se vincula ao controle dos mais velhos, percebidos como guardiões 

da tradição. Neste caso, a falta de conformação social entre as diferentes representações da 

Festa é a principal fonte de modificações no cerimonial. Na base dessa escala estão os 

eventos e elementos cujo controle ocorre por meio da ação dos agentes alocados segundo a 

hierarquia da Irmandade, do Clero, dos agentes rituais da Festa (Reis, Tambozeiros, Rainha do 

Angu, etc.) e do poder público (Prefeito, vereadores, autoridade policial, etc.). E aqui 

chamamos novamente a atenção para o fato de que essas hierarquias se sobrepõem, se 

interceptam e se confundem no decorrer das negociações para a realização da Festa, o que 

torna os elementos e eventos sob sua responsabilidade os mais voláteis e sujeitos a 

mudanças. 

A vinculação de elementos e eventos às instâncias reguladoras também pode variar ao 

longo do tempo, porém, com as informações que dispomos até o momento, acreditamos que 

essa variação ocorra num grau muito menor do que a variação nos próprios eventos e 

elementos menos variáveis, ou seja aqueles vinculados diretamente à autoridade do 

Compromisso. A mudança dos vínculos reguladores dos eventos parece estar ligada às 

alterações nos próprios mecanismos de atualização da tradição, como por exemplo, poderia 

ocorrer caso se divulgasse de modo amplo e público o conteúdo do Compromisso ou caso 

alguma alteração no quadro demográfico ou migratório da população tornasse indisponível um 

número satisfatório de pessoas mais velhas capazes de exercer a regulação da Festa ou, caso 

houvesse uma significativa revisão naquilo que se supõe ser a trajetória histórica da 

comunidade e da Irmandade, ou ainda, uma variação brusca na predisposição “mudancista” ou 

“continuísta” do sacerdote de Chapada do Norte. Tais modificações provavelmente ensejariam 

alterações na vinculação de elementos e eventos a instâncias reguladoras, mas isso ainda é 

algo que precisa ser submetido a um número maior de observações da Festa, porque tais 

situações são bastante esporádicas e pouco prováveis. 

A disposição dos eventos e elementos da Festa quanto à possibilidade de modificação, 

de suas instâncias de regulação ou artifícios de atualização da tradição também aponta para 

uma representação daquilo que, inspirado em Bourdieu (2005), chamo de campo de agência 
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da Festa e que entendo como a figura circular na qual o centro é ocupado por agentes, 

instituições, narrativas e instâncias reguladoras – por exemplo, a alusão ao Compromisso ou a 

Irmandade e sua trajetória histórica – que dirigem suas ações à permanência e repetição 

perpétua de elementos e eventos. À medida que nos dirigimos para a periferia do círculo, 

encontramos os agentes e instâncias reguladoras – por exemplo, as ações da Prefeitura – cuja 

orientação contribui tendencialmente para modificações em elementos e eventos, apontando 

para o pólo volátil da Festa. Essa é uma representação das tensões entre tradição e 

modernidade, entre endógeno e exógeno, entre continuidade e descontinuidade. Parece-nos, 

para fins de salvaguarda do patrimônio, ser importante ficar atento a essa representação e aos 

modos como se dá o posicionamento e o reposicionamento de agentes, de instâncias de 

regulação, de eventos e elementos no campo, porque um agente ou evento que atualmente 

esteja na periferia do campo pode empreender uma trajetória de reposicionamento e se dirigir 

para o interior do campo promovendo mudanças significativas nos protocolos de realização da 

Festa, já que esse protocolo é em cada ano resultado do equilíbrio sistêmico nisso que chamei 

de campo de agência da Festa. 

Salienta-se, concordando com Porto (1998: 230), que mesmo diante de um cerimonial 

anualmente repetido e amplamente conhecido por todos, as oportunidades de negociação são 

abundantes e todos esses artifícios rituais contribuem funcionalmente para essa fluidez 

organizacional. Assim, a existência física do Compromisso bem como a impossibilidade de 

fazer uma leitura direta do texto; a existência de um grande número de pessoas idosas com 

opiniões diferentes em relação ao protocolo cerimonial da Festa e o fato da hierarquia dos 

cargos da Irmandade e dos papeis rituais não ser clara e precisa, além de ser multi-orientada e 

interpenetrada por outras hierarquias socialmente importantes, contribuem para a possibilidade 

de polissemia, de multiplicidade de escalas de valores e de interminável negociação entre os 

agentes em torno das possibilidades de celebração da Festa.  

A magnitude desses processos de negociação parece envolver e instigar muito mais as 

pessoas do que a própria participação e realização da Festa em si, uma vez que as pessoas 

jamais cessam de debater e negociar, mesmo estando a Festa em andamento. O que é 

extraordinariamente exemplificado pelo comportamento do Tambor, que sempre ‘improvisa’ 

trajetos para os cortejos rituais e tem grande poder de manobrabilidade no decorrer da Festa. 

Finalmente, lembramos que nos últimos anos a Festa de Nossa Senhora do Rosário de 

Chapada do Norte se tornou o principal evento público da cidade e um pólo de atração 

regional. O principal agente que orientou essas transformações foi o poder público, cuja ação 

tem sido no sentido de incorporar à Festa apresentações de artistas populares de expressão 

regional e nacional, além de fazer a gestão dos espaços públicos, disciplinando as posturas 
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para localização do comércio ambulante e dos espaços destinados a eventos e trajetos 

sagrados e profanos38

Assim, o atual formato da Festa torna-a um evento de apelo turístico e comercial que 

tem um peso bastante significativo na economia da cidade e como tal comporta determinados 

tipos de tensões e interesses

. 

39

O reconhecimento da possibilidade e da ocorrência da invenção e da atualização de 

tradições é um passo importante para se compreender ou construir um conceito de tradição 

que mantenha fidedignidade maior com os fatos do que a noção de tradição, como imobilismo 

e referência ao passado ou como um sistema cultural voluntária e unilateralmente imposto a 

um grupo social a fim de expropriá-lo economicamente. No entanto, ainda nos escapa a 

compreensão da relação da tradição com a modernidade, das motivações que levam à 

atualização da tradição ou que orientam as políticas públicas para a conservação das 

tradições

. Então, o que historicamente, antes da introdução dos shows, já 

comportava a disputa entre os leigos da Irmandade e o Clero regular, atualmente se tornou um 

sistema de forças multipolar entre a autoridade civil (a Prefeitura), a Irmandade do Rosário e o 

representante do Clero. Esse sistema de forças multipolar tem operado sobre a estrutura ritual 

que já era bastante maleável e predisposta às invenções ou atualizações da tradição o que 

parece ter catalisado a volatilidade do complexo ritual, entretanto o potencial dessa catalisação 

carece da avaliação de um número maior de edições do evento para que seja corretamente 

compreendido. 

40

Segundo Giddens (1991), a consciência de que se pode mobilizar o passado com vistas 

a legitimar conformações sociais presentes é um artifício de ação política que só se tornou 

evidente e disponível a partir do advento da modernidade

. Esses desdobramentos que certamente não representam um desafio ao escopo 

do trabalho de Porto. Para nós são da maior importância. 

41

                                                           
38 Essa é uma categorização corrente em Chapada do Norte, expressa em muitas entrevistas que colhi. Para os 
habitantes da cidade, profanos são os eventos patrocinados pela Prefeitura e sagrados são os eventos conduzidos pela 
Irmandade do Rosário, também tidos como tradicionais. Essa polarização merece um estudo mais atento, mas excede 
o escopo desse artigo. 
39 Além dessas tensões econômicas e políticas, há implicações relacionadas a gentrification do patrimônio cultural 
cujo alcance ainda não pode ser adequadamente mensurado, mas que ficarão mais evidentes à medida que a Festa seja 
monitorada e se tenha uma massa de dados empíricos maior com a qual se possa tecer comparações entre os 
diferentes formatos e momentos de realização da Festa. 
40 Aqui, essas motivações são abordadas de modo restrito. Para um panorama mais completo dessas motivações no 
Brasil, ver Gonçalves, 1996. 
41 Grosso modo, nos limites restritos desse trabalho, acompanhamos Giddens (Giddens, 1991: 8) numa definição 
preliminar da modernidade: “(...) refere-se a estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa 
a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência.” 

. Com efeito, as chamadas 

sociedades tradicionais não se reconhecem como tal, dentre outros motivos, por não 

encontrarem em sua cosmologia lugar para abrigar a noção de mudança histórica, portanto não 

mobilizam o passado para legitimar o presente. Assim, não se pode simplesmente atribuir, sem 

maiores considerações, o termo tradicionais aos grupos que no contexto de sociedades 

modernas rememoram uma narrativa do próprio passado em rituais de referência às suas 

identidades sociais, étnicas, culturais, etc. Seria pueril imaginar que essa rememoração ritual 
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não guarda significância política suscitada pela relação desses grupos com outros que 

advogam para si identidade semelhante; e também com a sociedade mais ampla, 

especialmente nos limites de nossa questão, com as estruturas tecnocráticas e narrativas 

construídas em torno da questão do patrimônio cultural. 

Além das motivações políticas para a manutenção de tradições em contextos sócio-

históricos modernos, há motivações propriamente sociais que não devem ser ignoradas ou 

subestimadas. Mais uma vez recorremos a Giddens (1991) em busca de uma compreensão da 

relação entre modernidade e tradição. Para ele a descontinuidade é uma das principais 

características das instituições da modernidade (1991: 9). Essa descontinuidade, que por sua 

natureza e extensão envolve e elide continuamente desconstruindo e reconstruindo as mais 

diversas formações sociais, e assim, sendo é a principal fonte daquilo que é sentido pelos 

chamados grupos tradicionais como pressão por mudanças originadas na sociedade mais 

ampla e contra a qual se estabelecem os artifícios de atualização da tradição para servirem de 

garantidores da continuidade histórica nesses grupos e da segurança ontológica dos indivíduos 

(1991: 11-12). 

O foco principal da análise, neste caso, deixa de ser o reconhecimento estético ou 

histórico da vivência cultural tradicional, passando a ser a intencionalidade simbólica que amina 

os agentes dessa vivência, os seus promotores, os seus consumidores e os seus 

conservadores do patrimônio cultural. 

Disso tudo decorre a importância, no espaço das políticas patrimoniais, de se ficar atento 

a desequilíbrios nos sistemas de forças políticas e culturais, que tendem a pesar a favor das 

descontinuidades modernas. Pois ocorrendo tais desequilíbrios, esses poderão representar 

significativas transformações no cerimonial de realização da Festa com possível alcance sobre 

os artifícios de atualização da tradição. O que, por fim, poderá retirar da Festa sua vitalidade 

atual, reduzindo e empobrecendo as disputas que hoje fazem da Festa de Chapada do Norte 

um evento de importância regional, não apenas por sua aparência como celebração religiosa 

ou espetáculo de cultura popular, mas também por causa da combinação distinta que a 

comunidade realiza com elementos tão díspares em um campo de negociações 

multidimensional que a cada ano, em algum momento, tem seu desenvolvimento dirigido ao 

caos, mas, ao final, acaba por realizar, além de um espetáculo grandioso, um evento ritual com 

significado (Alves, 1980). 

Pensando em termos de patrimônio cultural e, mais detidamente, em termos de 

instrumental teórico e metodológico para avaliação dos bens culturais cortejados para fins de 

Registro, as sugestões apresentadas sobre a conceituação de tradição representam um 

significativo avanço em relação ao trabalho com noções conceituais que tinham indisfarçáveis 

inconvenientes teóricos e políticos como as idéias de tradição estática ou tradição inventada 

com fins de dominação e exploração econômica. Com efeito, considerar a tradição como um 

conceito dinâmico com dimensões inscritas na volatilidade da organização social dos grupos 
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humanos, em suas relações políticas internas e externas e na resistência à descontinuidade 

moderna é tomar a tradição como uma dimensão verdadeiramente sócio-histórica e não como 

um objeto dado ou uma ruína a ser restaurada. Ademais, modificar o conceito para empregá-lo 

como um marco de ação do Estado possibilita promover políticas públicas que estejam mais 

atentas aos interesses dos grupos que agenciam tais vivências culturais e que de modo algum 

desejam que o resgate de seus modos de vida tradicionais torne-se um empecilho ao seu 

desenvolvimento e integração com outros grupos ou que os deixe à margem do progresso e do 

desenvolvimento econômico. O conceito de tradição dinâmica pode, portanto, funcionar como 

um dos elementos de uma política de desenvolvimento que seja culturalmente sustentável, na 

medida em que descortina todo um universo de relações, agentes e ações que de outra forma 

permaneceria oculto, o que acabaria por dar margem a uma política cultural em patente 

descompasso com desenvolvimento econômico e a melhoria das condições de vida daqueles 

que, em geral, por ocuparem os estratos sócio-econômicos mais inferiores (Gonçalves, 1996: 

101-102), não dispõem de meios para travar as batalhas simbólicas próprias de uma sociedade 

culturalmente diversificada como a brasileira. 
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DANÇAS E LEMBRANÇAS: HISTÓRIA E FESTA JUNINA NOS SERTÕES DO SERIDÓ 

Hugo Romero Cândido da Silva42

 A cena descrita a cima apresenta a cartografia contemporânea da festa junina nas 

várias cidades do Sertão do Seridó, para tanto os moradores dos Sertões do Seridó são 

intimamente apegados à tradição

  

RESUMO:  

A cidade é um palco privilegiado para estudar as transformações no espaço. Assim 

durante o mês de junho as cidades modificam sua dinâmica para receber as representações do 

mundo rural e cantar ao som do forró e das comidas de milho típicas do período junino. 

Partindo dessa premissa, o trabalho objetiva apresentar a partir dos relatos dos memorialistas, 

que compõem a polifonia do tecido citadino, as transformações e a nostalgia existente na 

organização do festejo e em sua estrutura, provocando assim um sentimento de saudades por 

um sertão que não pode mais voltar nos participantes da festa. Na tentativa de compreensão 

da realidade seridoense nos debruçaremos sobre as leituras de  CERTEAU (1994)  e da 

bibliografia produzida sobre a festa junina no tocante a produção da cultura popular e pelos 

folcloristas. 

PALAVRAS-CHAVES: História; nostalgia; Sertão. 

 

INTRODUÇÃO 

O mês de junho se aproxima. O coração começa a bater no ritmo compassado da 

zabumba e da sanfona, as cidades do Sertão começam a elaborar as programações para os 

seus festivais de quadrilhas nos seus dois seguimentos: estilizadas e matutas. Os grupos de 

quadrilhas começam a marcar seus passos sob o signo da alegria e do suor até altas horas da 

madrugada em ensaios cansativos, milhares de pessoas são envolvidas na construção do 

grande espetáculo. Bandas precisam ser contratadas, o cenário deverá ser montado. A cidade 

se prepara para receber a festa junina. 

Junho chegou. Tudo está pronto e reluzente, o cenário está tipicamente nordestino, 

oferecendo ao citadino e ao turista comidas regionais e tudo que a culinária regional oferece. O 

festival vai começar. O coração se desconserta ao som do forró e da platéia que ouriçada 

clama a entrada dos grupos de quadrilha. Os grupos grafam em meio ao espaço coreografias 

ensaiadas ao longo de meses para que tudo seja perfeito, para que a tradição possa continuar 

e assim exaltando nossa “nordestinidade”. 

43

                                                           
42 Professor Bacharel em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
 

 como um elemento de identificação com a região e com o 

espaço produzido historicamente e com representações sobre este espaço marcado pela 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

89 

contante provação e pela contante renoval da vida, dada sua localização no Semi-árido 

potiguar.44

“todos usam roupas caracterizadas de caipiras, uma verdadeira caricatura das 

vestimentas da roça. Os homens com seu figurino de calças arregaçadas , chapéus de palha 

desfiado, lenços coloridos no pescoço e muitos remendos nas roupas para dar o toque final. As 

damas vêm trajando vestidos de chita, cabelos em transas com muitas fitas e laços e o rosto 

 Neste estudo objetivamos apresentar as narrativas apresentadas em algumas obras 

de memorialistas a cerca da festa junina na região do Seridó norte-rio-grandense, nesse 

ínterim faremos inicialmente uma breve justificativa da importancia no estudo da festa junina e 

na seqüência nos debruçaremos sobre os relatos dos memorialistas que configuraram a 

nostalgia da festa nos Sertões Seridó, nostalgia esta cantada em verso e prosa na pena do 

cansioneiro popular.    

 

No “Arrastapé” do tempo: Históri(cidade) e Festa Junina 

  

 Nas espargidas poeiras do tempo à história da Festa Junina confunde-se intimamente 

com o processo de desenvolvimento da história do Brasil e da região Nordeste.  As páginas da 

história das festividas juninas no Brasil remontam a vinda dos portugueses para o Brasil com 

sua fé na Igreja Católica e nos santos que compoem o ciclo junino. O lembrança das 

festividades juninas reportam a uma festa alegre onde a comida e a bebida são fartas 

evidenciando o mês da colheita e de abonança, circunscrevendo assim uma culnária espefica 

para este período com comidas produzidas a base de milho como a pamonha, a canjica e 

quentão, e também de uma série de ritos para trazer boa sorte nas relações cotidianas como 

por exemplo o apadrinhamento de fogueiras casamentos matutos, adivinhações entre outras 

forma de caractizar o período.    

 Lugar de tradição onde o tempo é evidenciado em passos em gestos que refazem os 

passos e o trajeto do homem do campo em direção a cidade em busca de melhores condições 

de vida, as festas juninas exercem um papel fundamental na manutenção da tradição sendo 

ela também uma importante fonte de renda para as cidades que organizam seus grandes 

festivais e atraem assim vários grupos de quadrilhas para o espaço especialmente montado 

para o período junino, conhecido como arraiás, nos quais os principais grupos de quadrilhas da 

região e de outros estados se apresentam em concursos organizados para as categorias de 

matutas e estilizadas. Francinete Azevêdo Souza em sua monografia (2001 p. 22), nos 

apresenta a seguinte definição de quadrilha matuta, 

 

                                                           
44 Para maiores informações sobre a produção histórica do espaço seridoense vale a pena citar obras como 
MACEDO,M.K. A penultima versão do Seridó: história e regionalismo seridoense. Natal: Sebo 
Vermelho,2004.e  DINIZ MORAIS,I. R. Seridó-norte-rio-grandense: uma geografia da resistência .   
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bastante pintado mostrando um tipo brega que na verdade alegra a festa urbana e desqualifica 

a sociedade rural.” 

  

Em contraposição ao estilo matuto a quadrilha estilizada reporta a pompa dos bailes da 

corte franceesa que foram assim transportados para o Brasil pelos portugueses. O historiador 

Luiz da Câmara Cascudo em seu Dicionário do Foclore Brasileiro nos fala que a quadrilha era 

a dança palaciana no século XIX, protocolar, abrindo os bailes da corte em qualquer país 

europeu (1979 p. 645). MENEZES (2008 P.24) nos fala que, 

 

“o ponto crucial para a compreensão das quadrilhas estilizadas é a retirada do matuto da 

posição de centralidade simbólica que ocupava. No bojo desse processo de realocação há uma 

recusa da caricatura como forma de apresentação do universo rural. Os conteúdos tradiçionais 

são acionados com o próposito de pensar um modelo contrastivo à estética matuta”. 

 

As festas juninas são representações de si mesmo a partir de um fundo de crenças e 

rituais a sociedade se oferece em apresentação. Nesse processo compreendemos que a 

dinamica cultural da sociedade proporcionou uma série de transformações nos festejos juninos, 

que a transformaram num grande espetáculo provocando a nostalgia dos seus personagens, 

nesse sentido CHIANCA  ao citar  LENCLUD (1999, p. 118)  nos afirma que a tradição é uma 

“filiação inversa”, os pais não geram os filhos, eles nascem dos filhos. Não é o passado que 

produz o presente, mas o presente que molda seu passado. O passado é  um processo de 

reconhecimento da paternidade. 
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Foto:Quadrilha estilizada Arraiá do Arizão 

Fonte: Acervo do Museu Histórico de Acari 

 

 

 

Foto: Quadrilha matuta em São João do Sabugi/RN 

Fonte: http://sabugibyjq.zip.net/arch2008-06-08_2008-06-14.html 

 

A historicidade da festa junina reside na sua passagem ao longo do tempo como um 

elemento vivo da cultura e de um grupo social, manifestando assim suas caracteristicas que os 

identificam com o espaço. Concordamos com CERTEAU (1994, p.41)  quando fala que o 

espaço é produzido a partir de uma poética e “ essas “maneiras de fazer” constituem as mil 

http://sabugibyjq.zip.net/arch2008-06-08_2008-06-14.html�
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praticas pelas quais os usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da 

produção sócio-cultural”.    

 

Memória e Nostalgia nos Sertões: a Poética da Memória. 

 

O sertanejo sempre apegado as tradições que se sedimentam com o tempo. A 

professora Maria José Mamede em seu artigo entitulado Escrito e guardado num baú publicado 

no Diário de Natal em 14 de junho de 2008 nos fala a respeito da vontade da sociedade de 

guardar na memória e representar suas tradições nos vários eventos realizados ao longo do 

período junino o Forronovos que é realizado anualmente na cidade de Currais Novos tem por 

objetivo manter viva a nostalgia dos velhos São João e assim um elo com o passado. Este 

evento é tido como a tentativa de preservação da tradição sofrendo por parte dos mais velhos 

criticas devido a uma “estandatização” da festa e as tranformações ocorridas nos festejos 

modificando assim a dinamica cultural da festa junina, sobre esse embate (LIMA, 2002 p.129) 

nos afirma que, 

Presos a uma criação imagética e discursiva de vertentes folclóricas, os “saudosistas” 

clamam pelo respeito às origens das quadrilhas juninas e outros, tentando imprimir a idéia do 

novo, como inovação e não como “quebra da tradição”, defendem o seu ponto de vista, 

afirmando que a redefinição colabora para que as quadrilhas juninas continuem a ser uma das 

principais atrações das festas juninas. (LIMA, 2002, p.129)   

 

Ao falar das vivências e experiências no cotidiano da festa junina nos Sertões do Seridó 

quando criança o memorialista acariense Geraldo Bezerra (1993 p.56)  nos afirma que a festa 

era uma das mais populares do ano sendo caracteizada pela participação das crianças ao 

redor da fogueira e da tradicional quadrilha junina e nos diz que, 

“A meninada ficava copntando nos dedos quantos dias faltava para noite de São João. A 

animação dependia do inverno. São João sempre foi sinônimo de canjica, pamonha e muito 

jeijão verde e melancia vermelha e doce. Vamos deixar de lado os anos de seca, quando 

algumas fogueiras tentavam, inutilmente aquecer os corpos magros e as almas raquiticas 

ainda.[...] Os adultos brincavam de São João da Roça (ninguém chamava quadrilha) e nos 

bailes crateristicos da época.”   

 

Outro ponto mrcante das festividades juninas nos sertões eram todos os rituais que 

estavam inseridos em  meio a admiração da fogueira e que nas espárgidas poeiras do tempo 

passam a ser elemento de nostalgia nos sertões. Para falar de sua saudade de todas essa 
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passagens que o tempo de criança o fez viver o cronista Nilson Brito nos fala no seu poema 

fogueira sobre tais experiências e sua nostalgia, 

 

“A fogueira incendiava, 

ficava aquele brasão, 

pisava e não me queimava, 

tinha fé em meu São João. 

  

Da minha infância querida 

só tenho a recordação 

das noites iluminadas 

com fogueiras no sertão. 

  

As tochas das mariposas 

causavam admiração... 

Lá no céu também faziam 

fogueiras de meu São João. 

  

Chuva de ouro e de prata, 

cara dura com balão... 

Nas festas mais animadas 

brincavam com foguetão. 

  

Na fogueira de São Pedro 

voltava a competição 

de compadres e comadres, 
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como se fosse o São João. 

  

Lá no clarão da fogueira 

brincava-se de limão, 

de prendas e de berlinda, 

também anel de cordão. 

  

(Cantava-se assim:) 

  

_ “O anel que anda na roda, 

andando de mão em mão, 

lesa o menino, lesa 

o pobre do bestalhão”. 

 

As festividas de São João são marcadas pelo signo da alegria e pelas relação de 

proximidade e pelo sentimento de pertença para com os moradores de uma região. Nos 

Serttões do Seridó esse clima manifesta com a fogueira e toda as supertições que giram em 

torno do mês junino.  
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AS FESTAS DA MÚSICA EVANGÉLICA: CONTRAFAÇÃO – PEQUENOS DETALHES 

HISTÓRICOS INCIDEM EM GRANDES MUDANÇAS PRÁTICAS 

 

Euridiana Silva Souza 

Escola de Música da UFMG 

 

Resumo: 

O presente trabalho vem propor uma reflexão sobre música e culto em igrejas 

evangélicas partindo do princípio da contrafação, utilizado por Lutero na Reforma Protestante. 

Este princípio pode ser definido como a inserção de letras ‘sacras’ em melodias e padrões 

rítmicos familiares de um determinado povo, afim de que o texto se torne central para a 

pessoa, uma vez que o material musical, em toda sua eficácia, já é conhecido e compreendido. 

Partindo dos pensamentos da antropologia e da etnomusicologia, pretende-se, observando o 

culto enquanto rito e o rito enquanto festa, discutir a celebração e a alienação do princípio de 

contrafação na contemporaneidade, partindo de uma leitura histórica do seu desenvolvimento 

em linhagens tradicionais e pentecostais de denominações evangélicas, e, posteriormente, 

discutir as relações entre essas igrejas e o espaço urbano-histórico em que vivem e se 

constroem constantemente, evidenciando que são pequenos detalhes históricos que incidem 

em grandes mudanças práticas. 

 

 

 

 

De música, caminhos e sonhos... 

    ... na tentativa de localizar o tema  

 

      Como um menino dentro da noite calma e 

serena 

      Canta e assovia para espantar os seus 

fantasmas 

      Sigo cantando por um caminho  
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Mal assombrado pelos meus sonhos 

Helena Kolody 

 

 

Não somente por me sentir como uma criança nesse mundo, em sua eterna fase de 

formação, conceituação e superação de Édipos e Electras, faço minhas as palavras da poetisa 

uma vez que ela consegue, em pequenos versos, colocar juntos mundos de uma infinitude, 

redundantemente infinita, de possibilidades de ser, existir e agir: o mundo da música – 

expressa no canto –; das escolhas – evidenciada no caminho; e finalmente, da condição 

mágica de realização de desejos – os sonhos. 

O mundo da música, ou por melhor dizer, das músicas, é aquele pelo qual somos 

envolvidos querendo ou não, pois ele não se mostra como opção à qual teríamos uma escolha, 

ele simplesmente se impõe a nós. Não entramos em um mundo musical posto que o mundo é 

musical por si mesmo. Desde a antiguidade mitos, relatos, ícones, instrumentos ligam a música 

à condição humana de existência. A música e o som estão presentes desde o poder criador de 

Iavé proferindo os seus muitos ‘que haja’ no Gênesis, ou mesmo na paráfrase de C.S. Lewis 

como ‘o canto criador’, nas Crônicas de Nárnia; estão nos mitos de criação, reprodução e se 

tornam o objeto que contém o poder imanente do inimigo para muitos indígenas, como nos 

mostram Lévi-Strauss e Viveiros de Castro; se ligam à condição de ser e estar no mundo, uma 

vez que, tendo derrotado muitos monstros e inimigos, Ulisses – o Odisseu – deixou viver a 

música em todo seu poder encantador, caindo aos seus prazeres e não tentando exterminá-la, 

como fizera com outros que cruzaram seu caminho. Peço licença para citar um trecho que 

reflete esse momento mítico da mística permanência da música no mundo, quando Ulisses 

optou por se render, mas não totalmente rendido, ao canto das sereias. 

 

[...] o adversário que se apresenta diante do Odisseu parece agora ser infinitamente 

mais sutil: a superação de si mesmo ante o poder de encanto e sedução da música. Guiado 

pela razão, homem astuto caracterizado pelo discurso persuasivo, Ulisses, a princípio, não 

pode sucumbir às promessas das Sereias, devendo manter-se surdo às solicitações de seu 

canto. Num primeiro momento, estaríamos tentados a dizer que a música não constitui para ele 

uma alternativa; é tida mesmo como um des-vio, como um obstáculo, sobretudo na perspectiva 

das realizações práticas, das tarefas concretas, das metas claras que assinalam propriamente 

o destino heróico. Entendendo-se dessa maneira o mito, a atenção é dirigida acima de tudo à 

superação do problema. Tem-se que, para escapar à di-versão musical e de acordo com as 

instruções da feiticeira Circe, Ulisses engendra o famoso ardil: é amarrado ao tronco, mas, ao 

contrário de seus companheiros a quem tapara os ouvidos a fim de protegê-los da tentação do 
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canto, o herói tem os tímpanos livres para gozar o mélos suave e sedutor. [...] Numa leitura 

assim, então, a música constitui um desafio por ser um prazer irresistível. A entrega desmedida 

a esse prazer acarreta a morte. O ardil, construto da inteligência racional, repõe justamente os 

limites: permite a escuta da música, mas matem a salvo o corpo e a conseqüente possibilidade 

de recobrar a autonomia após o feitiço gerado pela palavra cantada. O encantamento deve ser 

passageiro, e apenas passageiro (Barbeitas; 2007:71). 

 

Por que me delongar tanto em refletir sobre a condição da música, de seu poder e 

encanto? Porque, evocando os outros mundos que citei do início – o caminho e os sonhos – ou 

seja, as escolhas e os desejos, posso dizer que escolhi, quase na mesma medida em que fui 

escolhida, no impulso de satisfazer meu desejo de entendimento do mundo ao qual pertenço, 

refletir sobre música e cultos evangélicos. Tendo em vista a música como condição básica do 

culto, o culto como festa e a efemeridade como condição da existência dessas instâncias. 

Essa reflexão situa-se no processo de uma pesquisa de mestrado em música intitulada 

“E o verbo se fez canto”: significados musicais, discursos e cultos evangélicos, na qual estudo 

a liderança musical de duas igrejas batistas em Belo Horizonte/MG - uma de linhagem 

tradicional e outra pentecostal - em seus processos de culto, construção de significados 

musicais durante esse período e seus discursos sobre música e culto. Aqui, ainda que as use 

como exemplo direto, pretendo expandir, para além delas, discussões que apareceram durante 

a pesquisa: a eterna luta entre o que se tornou erudito e o popular; entre a criação e re-criação; 

o permitido e o proibido, e as ligações disso com os diversos níveis, entendimentos e 

concepções do sagrado. Pode-se dizer que, o tema central aqui é a contrafação musical, e, 

porque não a contrafação dos valores da contrafação musical. 

 

Era uma vez... 

... denominação e igrejas batistas 

 

Assim, os grupos batistas estavam sujeitos a três influências teológicas distintas: O 

Calvinismo, o Arminianismo e o Anabatismo. Os Anabatistas rejeitavam a doutrina da 

predestinação de Calvino, mas herdaram dele a ênfase na tarefa educacional da igreja para a 

transmissão das doutrinas, firmadas na "lei da verdade - a Bíblia", bem como a ênfase na 

disciplina. Os Anabatistas rejeitando o batismo infantil, como contrário às escrituras, 

acreditavam ser válido somente aquele batismo que se administrava a crentes conscientes. 

Foi-lhes dado o apelido de Anabatistas, ou seja, os batizados pela segunda vez, porém para 

eles a denominação era falsa, pois eles não aceitavam o batismo infantil como verdadeiro. (...) 
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Os Anabatistas mantiveram um ideal alto de moral. Com efeito, seu impulso era tanto ético 

como religioso. 

Latourette apud Esperandio, 2005. 

  

 

Na tentativa de uma reconstituição da história dos batistas, Esperandio (Op. cit.), 

apoiada nos estudos Hewitt, afirma ser bastante difícil “precisar a origem dos batistas. Isto 

porque, além de ser um grupo que começou a se espalhar geograficamente desde o início de 

sua existência, criando ramos independentes, os fundamentos da prática religiosa batista foram 

sendo constituídos sob a influência de dois grupos distintos”, armenianos e calvinistas que, se 

diferiram já na Reforma Protestante do séc. XVI. Contudo, antes de continuar falando de 

batistas, tentemos localizá-los enquanto denominação. 

A igreja, numa visão durkheimiana de “sociedade cujos membros estão reunidos por 

representarem da mesma maneira o mundo sagrado e por traduzirem essa representação 

comum em práticas idênticas” (1996:28), pode também ser interpretada como um corpo moral, 

e podemos chamar a forma como cada corpo desses representa o mundo de ‘denominação’. 

“Embora o termo seja historicamente derivado da Reforma Protestante, ele é usado mais 

geralmente para descrever corpos religiosos ou associações de congregações que estão 

unidas sob uma mesma proteção histórica e teológica” (Yamane; 2007:34). Por exemplo: 

apesar de muitos nomes e práticas diferentes, as igrejas batistas se ligam como denominação 

(Batista) por princípios doutrinários comuns – principalmente a prática do batismo de imersão. 

A denominação também poderia ser vista como o conjunto ético que agrega aqueles fiéis: “em 

todas as religiões se aprecia uma vinculação bastante forte com determinadas normas de 

conduta. A ética não é mais que o conjunto de comportamento, tanto individual como social, 

que pode ser muito diferente de acordo com cada caso” (Houtart; 1994:33). Veremos, no 

decorrer da história, que o que une – doutrina e ética – é, entretanto, o que também separa.  

 Mas antes de uma reconstrução histórica do movimento batista, cabe perguntar: o quê 

pensam os batistas sobre si mesmos na atualidade? No site da Convenção Batista Brasileira 

podemos ler: 

 

Somos o povo da Bíblia, a Palavra Infalível e Eterna de Deus. Cremos em Deus Pai, santo, 

justo, criador, e sustentador de todas as coisas. Cremos no Deus Filho Jesus Cristo, Salvador 

e Senhor de nossas vidas e almas e no Deus Espírito Santo, o Consolador que nos guia em 

tudo quanto Jesus ensinou. Com o nome de Batista existimos desde 1612, quando Thomas 

Helwys de volta da Holanda, onde se refugiara da perseguição do Rei James I da Inglaterra, 

organizou com os que voltaram com ele, uma igreja em Spitalfields arredores de Londres. 
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Thomas Helwys, que era advogado e estudioso da Bíblia, ao escrever um livro intitulado "Uma 

Breve Declaração Sobre o Mistério da Iniqüidade", foi preso e morreu na prisão, em 1615. No 

referido livro, ele escreveu aquilo que é um dos mais caros princípios batistas, o principio da 

liberdade religiosa e de consciência: "... a religião do homem está entre Deus e ele: o rei não 

tem que responder por ela e nem pode o rei ser juiz entre Deus e o homem. Que haja, pois, 

heréticos, turcos ou judeus, ou outros mais, não cabe ao poder terreno puni-los de maneira 

nenhuma". 

Nossas igrejas adotam a forma de governo Congregacional Democrático. São Igrejas 

autônomas e locais. Relacionam-se umas com as outras pela mesma fé e ordem, de forma 

cooperativa e por laços fraternais.  Crêem na conversão pessoal de cada crente a Jesus Cristo, 

no exercício de sua responsabilidade individual e que é aceito pela Igreja por batismo por 

imersão e mediante confissão da sua fé em Jesus Cristo como salvador pessoal [grifos do 

próprio site] 45

 

. 

 

O que é dito aqui se aplica a qualquer um dos grupos batistas, históricos ou 

pentecostais, contudo, são pequenas mudanças históricas que, de fato, incidirão em grandes 

mudanças práticas. 

Desde os primórdios da Reforma, as grandes diferenças que encontramos nos diversos 

modos de ser cristão estão explícitas, não somente, mas principalmente, na interpretação das 

Escrituras, concepção da fé e relacionamento com as pessoas da Trindade. Como vimos, na 

declaração anterior, a livre interpretação da Bíblia passa a ser a marca dos protestantes. 

Juntamente com essa interpretação, a autonomia das comunidades que a interpretavam, isto é, 

das igrejas, passa a ser uma marca dos batistas, como ressalta Mendonça: “os batistas com 

sua democracia direta e autonomia das congregações locais” (1995:191).  

Com relação à crença, temos diferenciações em relação à prática da fé e ao tratamento 

da Trindade. Esperandio (Op.cit.) nos fala: 

 

Enquanto que no Calvinismo a fé tinha o sentido de re-conhecimento da doutrina da 

Igreja (sobretudo acerca da predestinação) e também no sentido de obtenção da penitente 

graça divina, no grupo anabatista e batista ela passa a ter um outro sentido. Nesses grupos, a 

fé consistia na apropriação interior e individual da obra de redenção, mediante a ação do 

Espírito Santo. 

 

                                                           
45 http://www.batistas.org.br 
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Assim, o Espírito Santo passa a funcionar como uma força "atuante na vida diária do 

crente falando diretamente ao indivíduo que quiser ouvir" (Weber; 1967:133). 

 Os batistas chegaram ao Brasil no fim do séc. XIX, construindo uma história baseada 

no isolamento e conquista de território, com suas particularidades em relação às denominações 

anteriores. Como bem apontou Cunha (2004), os batistas se localizam no chamado 

Protestantismo de Missão. E é ao caráter dos missionários que se reporta toda uma tradição 

que aqui foi criada: “nitidamente norte-americana e caracteriza-se por ser uma doutrina a-

histórica, acultural e sectária" (Teixeira apud Esperandio; 2005) [como se de fato algo a-

histórico, acultural e sectário pudesse, em sua essência, existir]. 

 Com diferentes personalidades missionárias também vieram diferentes formas de se 

interpretar o ‘ser batista’ e de se ser, efetivamente, este ‘ser’. Assim, a história dos batistas é 

marcada profundamente por cisões e divisões.  

 

É importante observar que as cisões nas igrejas batistas, motivadas por divergências de 

interpretação bíblica, estão presentes desde sua origem e acompanha todo o desenvolvimento 

de sua história, parecendo representar, desse modo, mais do que um traço que caracteriza 

esse grupo. A tendência às cisões estabelece-se como elemento que lhe é constitutivo. A 

"bibliocracia", aliada ao "livre exame das escrituras", e a forma de governo não hierarquizada, 

mas de congregações autônomas, possibilita com relativa facilidade e com grandes prejuízos à 

denominação, as incontáveis divisões advindas do exercício do livre exame das escrituras (Op. 

cit) 46

                                                           
46 Como confirma Cunha: “Os missionários que implantaram o Protestantismo Histórico de 
Missões no Brasil adotaram uma espécie de uniformidade na propagação desses elementos da fé 
protestante (teologia, costumes, forma de culto), mas ao mesmo tempo mantiveram o espírito 
divisionista […] a característica cismática e divisionista do protestantismo encontrou espaço no 
Brasil e provocou muitos conflitos. Havia concorrência entre as denominações, agravada pela 
passagem de fiéis e pastores de uma para outras e pelas polêmicas […]” (2004:74). 
 

. 

 

 

 Destas cisões vieram os ramos pentecostais do ser batista. Como Magali Cunha relata, 

o Protestantismo de Renovação ou Carismático “surgiu a partir de expurgos e divisões das 

chamadas ‘igrejas históricas’, em especial na década de 60, caracterizado por posturas 

influenciadas pela doutrina pentecostal” (2004:18). Dessa forma surgiu o ‘ser batista renovado’, 

ou ‘ser batista pentecostal’, em oposição ao ‘ser batista tradicional’, e, para além de 

simplesmente palavras, os sentidos contidos nelas transcende a diferenciação da práxis, 

interferindo diretamente na ontologia do ser batista: sua cosmologia e seu ethos.  
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O ‘ser batista tradicional’ parece se apegar ao racionalismo, às normas ditadas pelo 

estatuto da igreja que freqüenta, aos formalismos religiosos e burocráticos (Hinings e Foster; 

1973), se entrega a uma forma de ser caracterizada pela obrigação – de manter viva uma 

tradição que talvez se pretenda, ainda que muito utopicamente, imutável 47

                                                           
47 Conforme Paulo aos Romanos: “Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que 
se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional e vocês” 
(Romanos 12:1). 

.   

O ‘ser batista pentecostal’, pelo próprio estilo de pentecostalismo adotado por essa 

denominação, se vê livre de muitas das regras formais e burocráticas, uma vez que, 

continuando como instituição, a igreja terceiriza sua burocracia em nome de um culto que 

envolva mais os sentimentos, no qual os membros estão como que enlaçados pela fé e 

desobrigados com relação a todo resto.  

 

 

Música evangélica?  

... sacra, gospel, séria, popular... hein? 

 

O que vem acontecendo é que a música tem sido utilizada de maneira distorcida nas 

igrejas e nos ditos meios evangélicos, proporcionando mais "status" àqueles que cantam, 

tocam, interpretam e deixando de lado àquele a quem estão oferecendo o louvor: DEUS 

(Deborah, pianista da IBT – Igreja Batista Tradicional). 

 

Palmas, louvor com brados e aleluias, essas coisas também não, porque na igreja, a 

maioria dos membros optou por não ter esse tipo de coisa. Aqui nós somos mais dos hinos, da 

música mais séria; bela, mas séria. Nada popular. Entra algum popular através de cânticos que 

a gente traz, mas sempre muito bem selecionado, o texto é bem selecionado. Guitarra, por 

exemplo, nós não usamos, o pessoal não gosta (Miriam – regente e pianista em da IBT). 

 

A gente também evita determinados estilos, samba, coisas muito assim que chama 

muito a atenção mundana, que tem relação com o mundo a gente evita. Ritmos que tem 

correlação com o mundo a gente evita usar (Ester, líder do ministério de música da IBT). 
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Hoje você pode tocar tudo, você pode tocar rap, raggae, samba, funk. Antes não, tinha 

estilos pré-definidos e você num podia mudar, tocar nada diferente daquilo. Você pode usar 

efeitos, elementos mais fortes, guitarra, rock e tal. Agora, o que a gente sempre comenta no 

grupo e tenta estabelecer como prioridade é o nosso relacionamento, independente do que 

cada um gosta de tocar, nós temos que respeitar todos. O tempo todo a música mexe com o 

sentimento das pessoas, e você pode gerar intenções através da música. Se você toca uma 

música falando: vamos adorar, vamos celebrar, vamos glorificar a Deus, as pessoas vão fazer 

aquilo (...) 

Então, se você predispõe uma harmonia, um enredo musical que vá conduzir a emoção 

das pessoas, o tempo todo, então você vai conseguir prender a atenção delas. Música, teatro, 

a arte, ela lida com as emoções. Se você coloca uma luz que liga na hora exata, que apaga na 

hora certa, uma fumacinha que sai quando tem que sair, isso é arte, é pra prender a atenção. 

Nada pode ser feito sem propósito. Tudo tem um propósito: a altura dos instrumentos, a luz a 

mixagem. É tudo é feito pra emocionar as pessoas. Não pra emocionar assim, fingindo pra que 

elas pensem que está tudo bem. É como um óleo no motor de um carro, pra facilitar o que a 

gente ta querendo passar. Tudo é um artifício (Salomão, tecladista da Igreja Batista 

Pentecostal – IBP) [grifos meus] 48

[...] Burke cita outro exemplo de Lutero, que foi a organização de uma coletânea de hinos 

“para dar aos jovens... algo que os afaste das baladas de amor e versos carnais, e ensine-lhes 

algo de valor em lugar destes”. Lutero escreveu 37 hinos, o que foi seguido por outros pastores 

na Alemanha. Ao compor eles empregavam o método do que Lutero denominou contrafação, 

. 

 

 

Todas essas falas sobre a música e sua atuação no culto dessas igrejas geram muitas 

reflexões, mas, antes de anunciá-las, cabe lembrar que estou falando das posturas dos 

membros de IBT – pequena e comprometida com sua tradição doutrinária e musical, de cantar 

hinos acompanhados apenas pelo piano e órgão – e de IBP – grande, envolvida com a mídia e 

a produção de espetáculos, shows, CDs e DVDs, com grandes bandas, orquestras e outras 

formações, com estilos populares de música, especialmente o pop-rock. 

 Vamos às reflexões. 

As igrejas chamadas ‘históricas’ ou ‘tradicionais’ estão ligadas mais diretamente ao 

pensamento original da Reforma Protestante. Então, voltemos ao que era feito naquela época. 

 

                                                           
48 Esses são trechos de entrevistas, realizadas entre outubro e dezembro de 2007, com músicos 
das duas igrejas estudadas. Aqui, tanto os nomes dos dessas pessoas são fictícios quanto o nome 
das igrejas. 
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que tinha o sentido de transposição ou substituição, como nos casos em que as melodias dos 

hinos eram canções populares adaptadas (Cunha; 2004:158) [grifo meu]. 

 

E ainda: 

 

Os reformadores designavam o estilo ao qual se opunham como ‘a maneira usual’, ou ‘a 

maneira comum’ de cantar. O estilo que defendiam era por eles denominado ‘Canto Regular’, 

ou ‘Canto por Nota’. Cada um dos dois campos, é claro, tinha plena convicção da superioridade 

do seu estilo. No entanto, nada indica que os adeptos da ‘maneira comum’ procurassem impor 

aos outros as suas convicções, ou seus métodos. Queriam simplesmente, que os deixassem 

cantar em paz conforme lhes aprouvesse. Os reformadores é que, animados de vistoso zelo, 

pretendiam impor a toda a gente os seus padrões (Chase; 1957:21-22) [grifo meu]. 

 

Lutero iniciou uma prática de compor e registrar seus hinos; prática essa que seria 

imposta como padrão aos protestantes, tornando os hinos do protestantismo conhecidos sob o 

termo ‘hinos luteranos’, dos quais o mais famoso talvez seja Ein Fest Burg, traduzido como 

Castelo Forte. O centro da discussão aqui, no entanto, não é a forma padrão desses hinos, 

antes, a discurso sobre o qual foram compostos séculos atrás. Contrafação e imposição são as 

palavras de ordem 49

 A crença na racionalidade expressa na ordem, e mais ainda, na cristalização de 

elementos dessa ordem, pode ser lida, ainda que nas entrelinhas, desde a Reforma; contudo, 

como mudam as pessoas e o tempo, mudam as idéias e os valores impostos sobre essa 

ordem. Ao dizer “nós somos mais dos hinos, da música séria” um membro da igreja reflete, 

. Melodias de canções populares foram fonte primária para as 

composições de Lutero. Ao que parece, a ‘sacralidade’ buscada na música nos cultos residia 

mais na letra que nos sons propriamente ditos. A partir do momento que se colocava uma letra 

‘sacra’ numa melodia conhecida, efetivava-se uma comunicação mais eficaz, uma vez que a 

melodia já ‘estava no ouvido’ do povo, e este voltaria sua atenção para a letra. O que foi 

popular outrora cristalizou-se em partituras e coletâneas, e foi imposto, pelos reformadores e 

seus sucessores, como o melhor a ser seguido. Desta forma, concordo quando Mendonça 

enfatiza: “Não nos resta, portanto, outro documento que expresse a resposta e a organização 

da crença por parte do protestante comum a não ser o seu livro de cânticos sagrados [...]” 

(1995:220). 

                                                           
49 Ainda que, em sua definição ligada ao direito de autoria (Artigo 5º. VII, da Lei 9610/98) 
contrafação seja definido como a reprodução não autorizada de algo, na prática, ela acaba sendo 
encarada como a utilização não autorizada de uma obra, ou, mais essencialmente, uma 
substituição de partes de uma obra para seu uso com outros significados. 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

104 

nesta fala, a ideologia vigente: ‘somos, cremos e cantamos aquela tradição que se impôs como 

padrão séculos atrás’.  

 

Essa identidade proposta para a música evangélica, separada do mundo irá referir-se, 

de início, a não utilização dos instrumentos elétricos e eletrônicos (guitarra e o sintetizador), à 

bateria e os instrumentos de percussão, pela ênfase rítmica e pela analogia de estilos musicais 

que traziam à lembrança os padrões comportamentais e de vestuários inerentes ao artista 

popular (Souza; 2003). 

 

Ao assumir “nada popular” podemos refletir sobre a instância da reprodução, ou seja, 

abri-se mão de criar/produzir coisas novas que fogem aos padrões estabelecidos para se 

reproduzir o que foi cristalizado. Lutero usou o popular como inspiração, transformando-o no 

que hoje é conhecido como parte da música sacra protestante (com caráter mais erudito). IBT 

usa essa música que tornou-se ‘sacra’, mas, no entanto, acaba condenado ideologicamente os 

que se valem desse mesmo princípio de ‘contrafação’ nos dias atuais, não só com relação a 

melodias mas também a estilos e ritmos: “ritmos que tem correlação com o mundo a gente 

evita usar”. O que musicalmente entra de “popular através dos cânticos” deve possuir um texto 

tão correto de forma tal que esse se sobreponha a música, ou seja, à melodia e ritmos que dão 

suporte a esse texto. 

Reconheço, no entanto, a importância de se ter em mente a diferenciação do popular 

nos tempos de Lutero e do popular na sociedade contemporânea. Conforme Samuel Araújo: 

 

Essa referência à expressão "música popular" requer, porém, um breve comentário. Nos 

termos de Antonio Gramsci, ela seria considerada como segmento de uma cultura nacional-

popular, expressão dos antagonismos entre classes sociais em uma sociedade nacional 

particular. A este conceito é contraposto aquele que Ortiz (1988) denominou cultura 

internacional-popular. Esta última "nasce, circula e é consumida como mercadoria lançada 

simultaneamente em diferentes mercados nacionais e internacionais" (Ianni 1992: 49) (1996). 

 

 

Apesar das diferenças, tanto o ‘nacionalista’ – sejam estes simples ritmos regionais 

brasileiros, como o samba ou o baião – quanto o ‘artista pop de mídia’ parecem entrar nessa 

concepção de ‘popular’ para a liderança de IBT – estejam estes dentro ou fora do chamado 

mundo gospel.  
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Mergulhemos um pouco na origem e modificações de significados deste termo gospel, 

tão corrente na mídia atual: 

 

As raízes desse gênero musical remontam ao final do século XVIII, quando os escravos 

africanos nos Estados Unidos adaptaram hinos religiosos protestantes e injetaram vários 

elementos de sua tradição musical, tais como ritmos sincopados e o padrão pergunta-resposta. 

Assim nasceram os negro spirituals, que estão na base de toda a música negra norte-

americana, no blues, no ragtime e nas músicas religiosas populares do movimento urbano do 

revival (“reavivamento”) do século XIX. A música gospel não se inspirou tanto na clássica 

hinologia protestante. [...] Nas origens, o forte tom religioso do gênero restringia o gospel ao 

espaço religioso; no entanto, o alcance de público e a mercantilização do gênero, 

especialmente a partir dos anos de 1950, fizeram com que a música transcendesse o espaço 

das igrejas e deixasse de ser “música religiosa” para se transformar em uma força da cultura 

negra estadunidense. [A partir de 1990, no Brasil, o termo passa a ser utilizado] pelo mercado 

fonográfico em ascensão para expressar a produção musical de cunho religioso que adota 

ritmos contemporâneos, desde o rock e as baladas românticas, tradicionalmente utilizadas 

como alternativas à música sacra evangélica até o samba, o pagode, o funk, o rap. Fala-se, 

entre os evangélicos, de um movimento gospel, que transformou a forma de esse grupo 

religioso manisfestar-se por meio da música (Cunha; 2004:19-20). 

 

É possível dizer que o movimento gospel se apropriou, sem restrição, de coisas 

“mundanas” para a divulgação religiosa, e mesmo como ‘alternativa criativa à música sacra 

evangélica’, talvez como uma forma de contracultura evangélica, muito aliada ao 

pentecostalismo, talvez como uma contrafação dos valores do que se quer entender como 

sagrado ou ‘mundano’, uma contrafação do gerar, compreender e controlar as emoções. “Os 

cultos pentecostais têm um ethos, um espírito e uma estrutura emocional distintas. Cultos 

emocionais são feitos de um sistema normativo de emoções e comportamentos que operam 

durante o curso do ritual religioso” (Nelson apud Miller & Strongman; 2002:8). 

 Há uma consciência assumida da centralidade da música no culto nas visões 

pentecostais em geral, e, especialmente, em IBP. A música constrói o espaço de atuação da 

liderança, posto que música pode ser vista como portadora e mensageira de sentimento. Não o 

espaço físico, mas o espaço existencial do culto, onde ocorrem as trocas horizontais – da 

comunhão entre pessoas de uma mesma fé – e verticais – das pessoas com o transcendente. 

Atrevo-me a pensar a música nos cultos sob essa liderança em IBP um pouco além. Ao 

contrário de ‘óleo no motor de um carro’, vejo-a como o próprio ‘motor do carro’ – aquela sem a 

qual o culto não ‘se movimenta’. Através dela, a liderança prende a atenção do público durante 

o culto, interage com esse público e busca levar o público a um processo de ‘adoração’. Essa 

atitude de ‘prender’ musicalmente a atenção de adoradores é confirmada por Sloboda (2000) 
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como característica em muitos tipos de cultos. Os músicos que buscam essa interação, 

todavia, compreendem que quanto mais ‘próxima’ do contexto social formador daquele público 

for a música, maior será a potencialidade desta em comunicar e construir o espaço do culto. 

Para isso o ‘sacro’, que outrora vimos em IBT, será expandido, bem como o olhar sobre ‘as 

coisas do mundo’ será diferenciado 

 

Considerando... 

    ... o culto na perspectiva da festa 

... a música como culto 

... a contrafação musical como condição de ser 

 

 Consideremos aqui alguns conceitos e perspectivas. Segundo a visão de Duvignaud 

(1984), a festa é uma insurreição efêmera, cuja condição de existência é o ‘não-durar’. O culto, 

para muitos evangélicos é tido como modus vivendi, no entanto, se consideramos o momento 

da coletividade, ele também é feito para não durar. É aquele recorte, aquela supressão de 

tempo, a quebra da trivialidade cotidiana, o momento do contato com o sagrado transcendente. 

Já o sagrado tem diversas definições e perspectivas, mas uma particularmente me agrada 

bastante, a do “meu sagrado”, proposta por Leiris (1979), evidenciando a particularidade do 

sagrado, em sua singularidade e expressão de experiência única.  

Na tentativa de amarrar essas perspectivas, as coisas parecem se passar como se o 

culto, encarado como festa, fosse o lugar da experiência pessoal do sagrado. E mais, como se 

o canal dessa experiência fosse a música, encarada como o contexto, na perspectiva de 

Waterman (1990), e ela mesma enquanto festa – sedutora, poderosa, mas cujo “encantamento 

deve ser passageiro, e apenas passageiro”. Uma vez que, em sua essência de arte feita no 

tempo, a música também é feita para não durar. Ainda que se queira fixa em uma partitura ou 

gravação, cada execução é única, cada audição é única, pois carrega em si não somente os 

significados gerados e apreendidos de quem toca, mas também de quem ouve, mesmo que a 

‘mesma’ música seja ouvida por vezes a fio. 

 Levemos em conta aqui a construção da experiência musical, proposta por Lucy Green 

(1988), enquanto somatória de significados inerentes ao som e extra-sonoros, ambos 

localizados historicamente e culturalmente construídos. Segundo o pensamento dessa autora, 

são possíveis três tipos de experiência: celebração – quando o indivíduo compreende e 

concorda com os significados inerentes e delineados daquela música; alienação – quando não 

se compreende ambos significados; e, finalmente, a ambigüidade – quando compreendo e 
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estou de acordo somente com um deles. Permitam-me um parêntese para explicar melhor 

essas experiências. 

 Peguemos uma ópera, por exemplo. Você gosta de ouvir a Flauta Mágica de Mozart. 

Entende bem os caminhos trilhados pela música, os jogos entre instrumentação e texto; enfim, 

é um estilo ao qual você está habituado, os significados inerentes ao som são compreendidos 

de uma forma positiva. No entanto, você não gosta dos locais e contextos onde a ópera é 

realizada, dando preferência a assistir e ouvir gravações em casa mesmo. Assim, os 

significados delineados, aqueles apreendidos através da instância da realização e vivência 

social da música, se mostrariam de uma forma negativa, mal compreendida ou não aceita. 

Você estaria vivenciando uma ambigüidade em sua experiência com aquela determinada 

música. Outros exemplos. você não gosta de bossa nova, mas foi convidado por amigos para ir 

a um show numa casa de espetáculos qualquer. Você gosta do lugar, da companhia, não está 

sendo afetado pelos significados intra-sônicos, ainda que esteja num ambiente musical, mas, 

ao fim e ao cabo, está desfrutando o contexto social. Essa também é uma ambigüidade. E se 

você fosse um funkeiro? Daqueles que entendem bem todas as batidas do DJ, as intenções 

que elas querem gerar, compartilha dos significados libídicos das letras e está em um baile 

com a intenção que esses significados acabem por se tornar realizações? Você está numa 

experiência de celebração. No entanto, se você fosse um roqueiro, daqueles para os quais a 

música se resume em rock, e por um caso, ou por forças de ordem maior, fosse parar num 

show de música sertaneja, com quase toda certeza, você estaria num estado de alienação 

daquele contexto sócio-musical – grosso- modo, não gosta, não compreende, e, 

possivelmente, está se perguntando ‘o que estou fazendo aqui?’. 

 Observem o esquema: 

 

Gráfico adaptado de Green; 1988:138. 

 

Ao que parece, entender como os ritmos, melodias, padrões musicais transitam, se fixam 

ou simplesmente se transformam, passa pela instância dessas experiências. Os que 
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compreendem o sagrado – mais até, a música como um sagrado ou um caminho para ele – 

como um conceito maleável, que toma para si padrões ‘definidos’ como não sendo os 

‘corretos’, talvez celebre essa experiência, ao passo que, quem critica ou evita (como se essa 

fosse uma possibilidade de escolha) e recrimina, talvez esteja se alienando dessa experiência, 

posto que, ao menos para mim, a contrafação, na festa das músicas evangélicas, partindo do 

mundo batista analisado, esse ato de assumir para si melodias e ritmos que não são 

(culturalmente) ‘seus’, parece mostrar-se como uma condição de ser e existir dessa música no 

contexto – seja esse contexto tão amplo quanto for, pois se trata, ao fim e ao caso, de um 

eterno processo de significação e re-significação de significantes que também não 

permanecem estáticos.  

Assim, talvez toda essa discussão se localize numa eterna ambigüidade, uma vez que 

festa, culto e música se localizam (se é que para eles existem um lugar) no obscurantismo 

conceitual do mana... 

 “A música/festa/culto (enquanto um possível lugar do sagrado) é portanto dada como 

algo não só misterioso, como também separado.[...] É também uma espécie de éter, 

imponderável, comunicável, que se expande por si mesmo. A música/festa/culto é, além disso, 

um ambiente, ou, mais exatamente funciona num ambiente que é música/festa/culto. É uma 

espécie de mundo interno e especial, onde tudo ocorre como se só a música/festa/culto 

estivesse ali em jogo. É a música/festa/culto do homem que age pela música/festa/culto do rito 

sobre a música/festa/culto dos espíritos o que abala outras músicas/festas/cultos e assim por 

diante” 50

Araújo, Samuel. Louvor, música popular e mídia evangélica no Rio de Janeiro: utilização 

de músicas tradicionais em um determinado contexto de globalização. Revista Transcultural de 

Música, v.2, nov. 1996. Disponível em: <

. 
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DEUSES, MITOS E FESTAS: A FRONTEIRA ENTRE O SAGRADO E O PROFANO NO 

EGITO ANTIGO 

Josiane Gomes da Silva, graduação em História UFRN. 

 

Semelhante a outras religiões antigas na crença egípcia os deuses faziam amor e sexo, 

sentiam o prazer na procriação. Esse sentimento e o desejo pelo sexo, era um dos vários elos 

que ligavam estas divindades ao homem que vivia na antiguidade egípcia. Os deuses egípcios 

se diferenciam do Deus cristão, não apenas pelo ato de fazerem sexo, mas também pelo 

prazer que demonstravam na ação da criação. Ou seja, na cosmogonia egípcia alguns deuses 

e os humanos foram criados pela mesma origem que era o ato sexual. 

Estudando a sexualidade no Egito antigo, poderemos ver nas suas festividades e 

banquetes, como aconteciam as práticas sociais desta civilização antiga. Através de musicas, 

danças, acrobacias podemos notar como aconteciam as festas egípcias, e também ver como 

estas mesmo tendo em algumas vezes caráter profano, estavam diretamente ligados com a 

religião, fazendo do Egito antigo uma mistura de profano e sagrado.  

Em comparação com as divindades greco-romanas, que praticavam sexo, segundos os 

mitos as divindades do Egito Antigo também tinham os mesmo defeitos e virtudes dos seres 

humanos, diferenciando-os dos mortais, apenas pelo fato de possuírem grande poder e pela 

imortalidade. Duas são as característica que diferem as divindades egípcias das características 

dos deuses do Olímpo. A primeira seria na aparência, pois além da tradicional forma humana, 

os deuses egípcios eram representados em forma de animal ou com uma parte humana e 

outra parte animal. Outra característica era o fato de alguns dos deuses do Egito Antigo 

passarem por todas as etapas de vida de um humano, pois, assim com os humanos, eles eram 

concebidos pelo ato sexual, nasciam, cresciam, procriavam, envelheciam e morriam, para 

depois renascerem novamente. Pois como a mitologia do Egito da antiguidade era de cunho 

cíclico, a maioria dessas divindades não “morria” propriamente, apenas morriam para 

renascerem novamente e assim por diante, morrendo e renascendo: “Meu corpo está fraco tal 

como era nos primeiros tempos. Não creio que venha a ser de novo poderoso enquanto o ciclo 

de minha existência não se refizer 51

Um bom exemplo dessas lendas cíclicas do Egito Antigo é o popular mito de  Osíris e 

Hórus. Na qual ambos representam a trajetória cíclica do sol. Ao amanhecer Horus aparece 

simbolizando o nascimento do sol, ao por do sol, Hórus morre já transfigurado em forma de 

Osíris, sendo este considerado o deus dos mortos. A “morte” do sol simbolizava a morte de 

Osíris, o qual se encaminhava para o submundo onde, deveria atravessar e vencer todos os 

”.   

                                                           
51 Textos do túmulo de Seti I 
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“demônios” do mundo dos mortos. Isto era necessário para que Osíris ressurgisse em forma de 

Hórus. Mantendo assim o ciclo do equilíbrio do Maat52

Pois para os homens que viviam nessa época da antiguidade egípcia, o mundo divino 

era uma representação em grande escala das atitudes da humanidade e para os deuses, o 

plano terreno representava suas ações em pequena escala. 

 egípcio. 

 A religião e as ações dos deuses interferiam diretamente em todos os aspectos da vida 

cotidiana egípcia. Esta sociedade procurava seguir o modo de vida de suas divindades e 

procurava fazer de tudo para que o equilíbrio fosse mantido. Fazer algum ato que não tenha 

sido praticado pelos deuses poderia trazer o caos sobre o Egito ou sobre a sua família. 

Se, para compreender qualquer aspecto da sociedade egípcia e preciso entender sua 

religião e os atos de suas divindades. Um dos pontos mais em comum entre o divino e o 

terreno, ou melhor, entre os deuses e os homens, eram suas ações sexuais e o ato da 

procriação, pois deuses e homens tiveram uma mesma fonte de origem, que era a relação 

sexual. 

53

                                                           
52 Deusa da justiça, do equilíbrio e da ordem. Era ela quem mantinha o caos afastado do Egito Antigo. 
53 GANDALLA, Moustafa. A cosmologia egípcia. São Paulo: Madras, 2003. p.  

 Daí os egípcios considerarem 

sagradas todas as suas atitudes e ações, pois estavam reproduzindo o plano divino na terra. 

Fazendo de tudo para manter a ordem da deusa maat, a deusa da ordem, da lei e do equilíbrio.  

Para tanto, o povo do Egito Antigo fazia o necessário para que o caos não se instalasse 

em suas vidas ou em sua família, os egípcios Procuravam agir de acordo com suas divindades. 

Por isso se faz necessário a compreensão do funcionamento da sociedade e a ordem dos seus 

deuses. 

Antes de fazer as analises das representações das divindades egípcias antigas, 

conforme descritas em seus mitos, faz-se necessário explicitar algo sobre as fontes. As fontes 

utilizadas para esse fim são os artefatos arqueológicos, pois para se estudar e melhor 

compreender a civilização do Egito Antigo, é preciso ter noções básicas da arqueologia. E 

perceber a existências dos mais variados tipos de material arqueológico. Pois as fontes 

materiais são os únicos meios no qual o  a historiografia pode obter informações sobre as 

sociedades da antiguidade, tornando assim a arqueologia uma área não só apenas auxiliar, 

mas fundamental para os estudos e pesquisas de sociedades antigas. 

Nas pesquisas realizadas sobre o Egito Antigo, os objetos arqueológico utilizado são os 

documentos escritos em papiros, ou as grandes compilações feitas em pedras; ou ainda 

também se trabalha com os vestígios encontrados nas escavações, assim como observado a 

iconografia egípcia. Esta ultima fonte será justamente analisas no terceiro capitulo deste 

trabalho acadêmica sobre a sexualidade do Egito Antigo.  
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  Neste tema sobre a sexualidade e erotismo do Antigo Kemi54

Ainda sobre o assunto da arqueologia e as fontes advindas dela; a ciência arqueológica 

passou bastante tempo como um mero instrumento de ciências como a história. Hoje se tornou 

uma primordial fonte, não só auxiliar, mas complementar e indispensável para a analise 

historiográfica, principalmente em se tratando de pesquisa de civilizações da antiguidade. 

 .Para tanto, a história 

dessa região necessitará das informações contidas tanto no material escrito quanto no 

iconográfico, como já foram mencionadas, haverá um capitulo no qual serão utilizadas as 

fontes iconográficas. Neste primeiro capitulo a fonte escrita será a literatura mitológica. 

Fontes estas que proporcionarão uma base concreta das afirmações feitas no 

transcorrer deste capítulo inicial, O qual tratara à temática do amor e sexo entre os deuses do 

panteão egípcio. Tópicos chave na busca da compreensão de como os egípcios do Antigo 

Kemi concebiam a sua sexualidade. 

55 

Aqui a arqueologia é primordial para os estudos das analises do contexto cultural do Egito 

Antigo, ou seja, ocorre uma espécie de “tensão dialética” 56

Seguindo uma ordem cronológica, as primeiras fontes literárias a serem utilizadas serão 

as grandes compilações religiosas entalhadas nos murais das pirâmides, conhecidas como 

“textos das pirâmides”. Escritas no período entre a V e VI dinastias do Antigo Império, contendo 

759 capítulos. Seu principal objetivo era de resguardar a alma daquele que estava ali sepultado 

 entre o artefato arqueológico e as 

relações sociais do período escolhido para o diálogo.  

As fontes escritas são grafadas em vários tipos de suportes no Egito Antigo. Transcritas 

em pedras, madeira e em papiros a maioria destes textos são de cunho religioso, do qual foi 

retirada uma gama de conhecimento chegada até nós e que surgere a forma de organização 

religiosa do povo egípcio Antigo, foco importante para este capítulo primeiro. São informações 

que contribuíram para a pesquisa sobre a percepção que o homem dessa época tinha sobre 

suas divindades e principalmente, para entender o cotidiano e a vida sexual dos deuses 

egípcio, os quais influenciavam diretamente nessa sociedade.  

    As fontes escritas utilizadas como suporte para este capítulo, será a literatura de 

gênero mitológico. Esse estilo de literatura foi encontrado em três formas principais para a 

pesquisa de estudos da história egípcia antiga. Lembrando que este critério foi estabelecido de 

acordo com o material que sobreviveu aos tempos e que chegou até nós. 

57

                                                           
54 Termo este empregado pela sociedade do Antigo Egito para conceituar a região da qual habitavam. 
Palavra que significava terra negra, pois era assim que se tornava a terra onde as margens do rio Nilo 
ficavam na pós-inundação. 
55FUNARI, Pedro Paulo. Arqueologia. São Paulo: Contexto, 2003. p. 85. 
56 Idem. p. 36-39. 
57TRAUNCKER, Claude. Os deuses do Egito. Brasília: UNB, 1995. p. 14-15. 

 . 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

114 

Os próximos grupos de fontes são os também conhecidos “textos dos sarcófagos” 

aparecendo já no Médio Império Antigo. Estes textos eram como uma forma reduzida dos 

grandes “textos das pirâmides”. Como já foi mencionado, esses textos tinham como primordial 

função garantir, proporcionar e resguardar a alma do morto no submundo 58

Ainda durante o Médio Império, vão surgir outros tipos de fontes interessantes para a 

esta pesquisa, sobre a sexualidade entre os deuses do Egito Antigo. Estes tipos de fontes, 

podendo ou não estar grafados em túmulos, se apresentam sob a forma de contos mitológicos, 

textos mágicos e de rituais 

. 

59

Se aproximando da ultima fonte aqui abordada como “principal”, em se tratando ao 

aspecto da cosmogonia egípcia, temos o popular “livros dos mortos”. Ele tem como 

característica ser uma forma reduzida dos “textos dos sarcófagos”. Inspirado tanto nos escritos 

das pirâmides quanto nos dos sarcófagos. O “livros dos mortos” além de mais acessível do que 

os demais, eram o verdadeiro guia da alma no mundo dos mortos para aqueles que haviam 

partido para a “grande jornada”, rumo ao tribunal de Osíris. O “livro dos mortos” servia para 

orientar os mortos sobre todos os procedimentos para garantir um bom julgamento na balança 

da deusa Maat 

. 

60

Copiados e recopilados, esse textos mesclam todas as classes de informações sobre os 

deuses, como sua origem, como também as expectativas dos homens egípcios para com suas 

divindades, pois era dali que a sociedade do Egito deveria retirar os exemplos para suas vidas 

. 

61

Como se sabe foram os gregos que iniciaram as primeiras narrativas sobre a história do 

Egito Antigo. Ficaram maravilhados com os costumes e as tradições desta sociedade. Por isso 

muitos termos e conceitos que sabemos da sociedade egípcia, vêm da visão que os gregos 

.  

Os relatos de Heródoto (século V a.C.) e Plutarco (século I d.C.), também serão 

relacionados ao longo da pesquisa, mas sem maior aprofundamento, pois, este trabalho terá 

como base  a literatura elaborada pela sociedade faraônica.  

Alguns conceitos empregados neste trabalho tentaram sair dos clichês do Ocidente, 

pois, como na explicação anterior do conceito do termo Kemi - Egito Antigo-,  para os Antigos 

egípcios ele simbolizava o local onde habitavam, significava terra negra, pois era assim que 

este povo denominava a terra que ficava depois das cheias. por isso eles denominavam sua 

terra de Kemi, que Ocidente o batizou de Egito antigo. 

                                                           
58MEEKS, Dimitri; FAVARD-MEEKS, Chrstne. La vida de los dioses egipcios. Madri: Temas de hoy, 
1996. p. 20. 
59 Ibidem. p. 20. 
60 Ibidem. p. 20-21. 
61 Ibidem. 21. 
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tinham do Egito. Por exemplo, a palavra hieróglifo, que vem do grego “hiero”, sagrado e “glifos”, 

a escrita. 62

Tentar utilizava vários conceitos empregados pela sociedade que se ira estudar, é 

preciso, pois ela amplia o nível de compreensão da civilização que se deseja analisar 

 

63

 Na literatura faraônica encontra-se um variado número de relatos, que tratam da 

cosmogonia egípcia antiga. Ela esta carregada de trechos eróticos, considerados normais ao 

povo que os escreviam e os imaginavam. Como se sabe, as pesquisas revelam que houve 

durante todo o período faraônico do Egito, vários centros religiosos, sendo que geralmente 

alguns predominavam sobre outros, havendo até disputas e a rivalidades entre essas 

regiões

. 

Sabendo que nem uma tradução das escritas antigas é perfeita, caberá a este trabalho uma 

cautela especial nas analises dos textos religiosos como aos textos considerados profanos à 

sociedade do Egito Antigo. 

Para o estudo deste primeiro capitulo, sobre a sexualidade entre os deuses do Egito 

Antigo, existirá a minúcia para com as fontes e uso de palavras inadequadas para a 

contemporaneidade dos antigos egípcios, pois existiam termos que não existiam na época dos 

grandes faraós. E  que hoje definem comportamentos específicos. 

64

A conseqüência da competição entre esses vários centros religiosos provocou uma 

variedade no tocante à forma de perceber a causa da origem do mundo. Existem fontes de 

cinco grandes interpretações para a explicação da origem do mundo, dos deuses e do homem. 

Mas não relato que chegaram até nós, existe um elo que os ligam, uma espécie de “espinha 

dorsal”. Em todas existe um ser único causador da origem da vida. Alguns desses mitos estão. 

Justamente no momento da criação, os deuses egípcios se utilizavam como retratam as 

passagens de varias compilações sagradas, do recurso do ato sexual, seja ele pela 

masturbação ou pelo ato simples da copula

, pois a popularidade do culto de determinado deus garantia o poder do clero local. 

65

Os grandes centros religiosos foram Heliópolis, na qual a divindade patrona da 

cosmogonia era o deus Atum, que nos escritos menciona o ato da criação através da 

“masturbação” 

. 

66

                                                           
62 FUNARI, Raquel dos Santos. Imagens do Egito Antigo: Um estudo de representações Históricas. 1 ed. 

São Paulo: Annablume; Unicamp,  2006. p. 27-29.                             
63 SCHOPENHAUER, Arthur. A arte de escrever. Porto Alegre: L&PM, 2007. p. 7-8.   
64ARAÚJO, Luís M. Estudos sobre o erotismo do Egito Antigo. 2 ed. Lisboa: Colebri, 2000. p. 33-34. 
65 Ibidem. p. 34-35. 
66 Ibidem. p. 35. 

. Esta interpretação será apresentada mais adiante neste capítulo. Outra 

importante região onde encontramos uma interpretação própria, para explicar a origem do 

universo foi à região de Elefantina. A Cidade tinha o deus Khnum, um deus com cabeça de 

carneiro. Segundo esta visão de cosmogonia, esta divindade também havia criado o universo e 
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os seres humanos. A divindade Khnum tinha duas esposas, que eram Satet e Anuket, a 

primeira fortemente liga à fertilização; a segunda ligada às águas. 

Percebemos que nos textos religiosos, que o deus Khnum também tinha o desejo pelo 

ato sexual. A versão mitológica do centro religioso de Elefantina também continha em seus 

textos o ato sexual  como fator preponderante na origem da vida, pois (O apetite pelo 

acasalamento era claramente evidente...) 67

Outro centro da religião egípcia era a cidade de 

. 

Hermópolis, capital do XV nomo do Alto 

Egito. O clero de Hermópolis acreditava no mesmo principio de criação de Heliópolis. Atum 

havia criado tudo e também os deuses de Hermópolis. Seus deuses estavam agrupados em 

quatros pares de casais.  Nun e Naunet, o caos, o oceano primordial; Heh e Hehet, o infinito; 

Kek e Kauket, as trevas; e por fim Amon e Amaunet, o oculto. Novamente vão aparecer nas 

varias interpretações dos antigos egípcios a concepção de “dualidade”, ou seja, outras 

divindades são criadas com sua “alma gêmea”, para assim ser possível o ato da criação 

sagrada.  

Um dos mitos relata que a criação do universo por estas divindades de Hermópolis teria 

vindo de dentro da flor de lótus. O qual oito deuses teriam surgido através da fecundação feita 

pela “ejaculação” das divindades masculinas sobre esta flor. Um deus desses deuses era o 

deus sol Ré. 

O clero de Mênfis, a primeira capital do Egito, também possuiu uma interpretação sobre 

a origem do mundo, e de todos os seres. A visão de cosmogonia menfita tinha como deus 

criador do universo Ptah e sua esposa Sekhmet e seu primogênito Nefertem. Formando assim 

uma tríade familiar egípcia 68

Uma outra visão para explicar a criação do mundo, foi a cosmogonia da antiga capital do 

Novo Império. A cidade de Tebas, que os antigos egípcios chamavam de Uaset. Com a 

elevação da cidade a capital do Egito, seu deus passou a ser a principal divindade egípcia. 

Nessa cidade Amon vai ser considerado o grande deus criador dos seres vivos. Amon também 

tinha sua tríade familiar, sua esposa Nut e seu filho Khonsu. Como dizem os textos sagrados 

. 

Este mito não nega a mitologia de Heliópolis, nos diz que foi Ptah, o grande deus criador 

de todas as coisas, inclusive fonte da criação de Atum, o deus criador para os habitantes de 

Heliópolis. Pois para os sacerdotes de Mênfis, Ptah havia criado Atum pelo coração e a língua, 

ou seja, os teólogos menfitas subordinaram o mito criador de Heliópolis a sua divindade tutelar, 

Ptah. 

                                                           
67 O primeiro Éden. O mundo Mediterrâneo e o Homem. Gradiva/RTC, Lisboa, 1988, p.87. 
68 Texto da Pedra de Chabaka. XXI dinastia. 
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tebanos:  (Assim falou Amon - Ré, rei dos deuses, o grande Deus poderoso que foi o primeiro a 

manifestar sua existência...) 69

No culto do deus Amon, ele teria que possuía uma esposa, que era representada por 

uma princesa real, essas mulheres deveriam se manter ritualmente puras, inclusive deveriam 

manter-se virgens. Popularmente conhecida como “a esposa de Amon”. Ela realizava rituais 

em homenagens ao deus Amon, deveria manter o celibato até o fim de suas vidas, pois:  (... 

voltada ao amor de sobrenatural do deus, de quem, mais que nunca, eram incumbidas de 

entreter os ardores para que a marcha do mundo prosseguisse...) 

. 

70

Dentre todos os mitos que tratavam do tema da origem do mundo, o que mais explicita o 

caráter da sexualidade no meio da sociedade dos deuses, é a Enéade de Heliópolis, a qual já 

foi apresentada neste. Assim inicia o mito: ( Atum é o que veio à existência, o que se 

masturbou em Heliópolis. O que empunhou o seu membro pra criar o prazer.)

.  

Isto destaca mais um evidencia do caráter sagrado da sexualidade. Pois, para se tornar 

uma das esposas do deus Amon, era preciso se manter intocada pela união carnal, no mundo 

terrestre. 

71

Sabemos que para se ter a mínima compreensão do cotidiano sexual de qualquer 

sociedade, é importante adquirir noções básicas de vários aspectos de sua cultura e religião 

. 

Com esse trecho, extraído dos textos das pirâmides, analisaremos a sexualidade dos 

“neteru” como eram denominados os deuses no Antigo Egito. A cosmogonia de Heliópolis é a 

que mais se trata da sexualidade dos deuses. Assim o estudo dos mitos relacionados a 

Heliópolis nos ajudará a uma maior compreensão a respeito da sexualidade entre as 

divindades. Por sua vez esses conhecimentos nos auxiliarão a compreender a sexualidade dos 

egípcios antigos. 

72. 

Em se tratando da sociedade do Egito Antigo, cultura e religião são completamente ligadas. 

Pois, como observou Heródoto: (De todas as nações do mundo, os egípcios são os mais 

felizes, os mais saudáveis e os mais religiosos.) 73

                                                           
69 Textos dos sarcófagos. 
70NOBLECOURT, Christiane D. A mulher no tempo dos Faraós.  São Paulo: Papirus, 1994. p.140-141. 
71 “Textos das pirâmides”. 
72 ENGEL, Magali. História e sexualidade. In: CARDOSO, Ciro F; VAINFAS, Ronaldo. Domínios da 
História: Ensaios de teoria e metodologia. 5 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. cap. 13. p.  
73 Heródotos. História. 2 ed. Brasília UNB, 1988. 

.  

 Neste caso a religião do Antigo “Kemi”, vai interferir diretamente na vida deste povo, 

pois os Antigos procuram representar na terra vários aspectos do mundo divino, conforme 

Araújo,  
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... no Egito, todas as ações das forças que governam e atuam nos céus foram 

transferidas para a terra... Mas deve-se dizer que todo o cosmo habita no [Egito] como em seu 

santuário.  74

O historiador Luis Manuel de Araújo vai descrever que, para os Antigos egípcios, antes 

do surgimento de todas as coisas, o mundo existia apenas em forma das águas primordiais, 

sem vida. Era a deusa Num. 

. 

 

Para este povo tão religioso o mundo em que se vivia era uma replica em pequena 

escala das ações do mundo dos deuses. E assim todas as atitudes que os humanos faziam na 

terra eram julgadas no plano superior dos “neteru”. 

75

A partir deste oceano primitivo, vai-se originar o deus Atum, que sozinho procria a si 

mesmo e outras divindades, saindo do estado inerte, era ainda sujeito subjetivo, passando para 

o estado cinético, vivo; tornando-se sujeito objeto do universo. 

 

76

“ Salutamos a vós, Atum, Salutamos a vós, aquele que se torna si mesmo! Vós sois ao 

alto nome o altíssimo Vós tornais a si mesmo em vosso nome Khepri (aquele que se que torna 

a si mesmo).” 

 Assim se refere os textos 

sagrados sobre os mistérios do deus Atum: 

 

77

Após ter conquistado o espírito da vida, Atum pensou e em seu coração as formas dos 

seres, que logo em seguida seriam criados. Estando sozinho envolvido ao oceano primordial, 

Atum teve em sua ação o ato da procriação. Esta divindade solitária colocaria a sua mão em 

seu falo, para em seguida praticar o ato da masturbação. Ele expeliu o próprio sêmen e depois 

o engoliu e colocou-o para fora, ou cuspindo ou escarrando na forma dos deuses Shu e Tefnut 

divindades do ar e da umidade respectivamente. 

. 

78

Concebi em meu coração, criei diversas formas de seres divinos, como as formas de 

meus filhos e dos filhos dos meus filhos... 

 

O papiro de Bremner-Rhind assim descreve a criação:  

79

                                                           
74 Asclepius III (25) textos Herméticos. 
75 ARAÚJO, Luís M. Estudos sobre o erotismo do Egito Antigo. 2 ed. Lisboa: Colebri, 2000. p. 35. 
76 GANDALLA, Moustafa. A cosmologia egípcia. São Paulo: Madras, 2003. p. 35-36. 
77 Textos de Unas, “texto das pirâmides”. 
78ARAÚJO, Luís M. Estudos sobre o erotismo do Egito Antigo. 2 ed. Lisboa: Colebri, 2000. p. 36. 
79 Papiro de Bremner-Rhind. 

; Criei o desejo com minha mão; copulei com minha 
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mão, expeli com minha boca. Cuspi Shu e cuspi Tefnut... 80; Depois de me tornar um Neter 

(deus) havia (então) três neteru(deuses) além de mim... 81

A historiografia tratará esse tema com cuidado, alguns especialistas do assunto tratarão 

do caráter dualista no contexto dos mitos da criação do mundo egípcio Antigo. Conforme 

Araújo a mão de Atum foi o principio feminino que possibilitou a cópula, propiciando a 

criação

. 

 

São fragmentos extraídos do papiro que por sua vez são inspirados nos”textos das 

pirâmides”. Ficando evidente, o ato sexual, pois nesse caso, o próprio deus fala que copulou 

com sua mão, fazendo assim a manipulação deu falo e depois deu a vida ao outras divindades. 

82

Outros especialistas do assunto como Eliade estudará o tema da bissexualidade de 

Atum, considerado que o demiurgo, aqui nesta visão vai ser entendido como o ser “o 

completo”, ou  “o grande ele – ela” 

. Porém, em outra visão poderíamos dizer que, no momento do ato criacionista de 

Atum, a sua boca teria sido o princípio feminino. Pois através de sua boca a divindade Atum fez 

acontecer uma auto fecundação, após o ato da masturbação, o deus colher certa quantidade 

de seu fluído sexual e o leva em direção a sua boca, o qual e engolido e posto para fora em 

forma de duas divindades. 

83

A dualidade, hermafroditismo, a bissexualidade, masturbação ao modelo atúnico e 

cópulas, estão presentes em varias divindades do mundo do Egito 

. 

84. Vemos em  fragmento de 

textos, que outros deuses são invocados pelos sacerdotes a fazerem ações tal como os 

deuses da criação. Como exemplo: (O Nilo corre como seu suor vivo e fecunda os campos. Ele 

agita o seu falo para inundar as duas terras com aquilo que ele criou.)85

                                                           
80 Ibidem. 
81 Ibidem. 
82ARAÚJO, Luís M. Estudos sobre o erotismo do Egito Antigo. 2 ed. Lisboa: Colebri, 2000. p. 37-38. 
83ELIADE, Mircea. Tratado de História das religiões:  Lisboa: cosmos, 1997. p. 495. 
84ARAÚJO, Luís M. Estudos sobre o erotismo do Egito Antigo. 2 ed. Lisboa: Colebri, 2000. p.35-48. 
85 Hino a  Sobek em Kom Omo, 1-2, em André Barucq e François Daumas, o.c., p. 431. 

   

Prosseguindo o estudo desse mito oriundo de Heliópolis, após terem nascido de Atum, 

os neteru(deuses) Shu e Tefnut ( o primeiro era o deus ar e o segundo umidade), entram em 

ação de cópula. Sabemos que os elementos ar e umidade são dois fatores de constituição da 

terra, nesse instante aparece nos relatos, que os dois procriaram outras formas  de seres 

divinos. Aqui novamente o sexo vai ser um processo primordial para a origem da vida, como 

Shu relata  a sua origem:  
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Cresci em suas pernas, vim a existir em seus braços, criei o espaço em seu corpo. 86 e 

Não fui feito em um corpo, nem amalgamado em um ovo, nem concebido em um ventre, meu 

pai Atum escarrou-me num escarro de sua boca. 87

Segundo um relato tardio, Shu, filho de Ra-Harakhty, reinava em Mênfis, mas após uma 

revolta retirou-se e subiu ao céu, deixando na terra sua companheira Tefnut à força”. Por 

decência o gravador deixou em branco o nome do violador divino, mas tratava-se de Geb. Esse 

incesto provocaria catástrofes naturais, mas assegurou a legitimidade do poder de Geb. ( naos 

de Ismailia). 

. 

 

Estes novos seres viventes procriam, entre si, outro par de deuses, finalmente  de Shu e 

Tefnut, nascem o deus Geb, o deus terra e sua irmã Nut, deusa céu. que, por conseguinte fora 

criados numa espécie de abraço “erótico”, num coito envolvente, nasceram em pleno ato de 

cópula, só separado pelo seu pai Shu, o ar que separa o céu (firmamento) da terra. Em alguns 

relatos da mitologia do Egito faraônico, como é notório que entre os divinos existia o incesto 

entre irmão, mas também a relatos de incesto de filho e mãe. Neste caso é para a garantia do 

poder: 

88

O Senhor do universo proibiu-lhes qualquer relação sexual e quando soube que Nut 

estava grávida, ainda mais se tratando de quíntuplos, ordenou a Shu que separasse os 

amantes fogosos e decretou que Nut não poderia pôr no mundo nenhuma criança, durante 

nenhum dia do ano... Tot interveio... Dotou o ano de cinco dias suplementares,... Foi assim que 

nasceram Osíris, Ísis, Seth e Néftis e Hórus... 

 

 

Não só da disputa pelo poder se constituía o meio das divindades egípcias, existem 

outros relatos que ressaltam toda a trama e conflito, muitas vezes complexos, e novamente o 

ato sexual vai entrar em cena na mitologia egípcia antiga. Os mitos da época relatam que o 

senhor do universo proibiu a cópula entre os deuses, sendo assim, os deuses Geb e Nut se 

encontrava unidos desde o seu nascimento, em pleno ato sexual: 

 

89

Esta terceira geração de pares divinos, nesta etapa do mito, que acontecerá no plano 

terreno, serão os deuses de organização do plano divino. É o quarteto de deuses mais 

singulares em todo o Egito Antigo. Osíris, ou (Ausar); assim denominado pelos Antigos 

. 

 

                                                           
86 Capítulos 75 -80, dos textos dos sarcófagos. 
87 Ibidem. 
88 TRAUNCKER, Claude. Os deuses do Egito. Brasília: UNB, 1995. p. 83. 
89NOBLECOURT, Christiane D. A mulher no tempo dos Faraós.  São Paulo: Papirus, 1994. p. 39. 
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egípcios, sua irmã e esposa Ísis, ou (Auset), os outros dois irmãos que também formam o casal 

são; Seth, ou (Se)t; sua esposa e irmã Néftis, ou (Nebt-Het); sendo esta ultima de função mais 

apagada se comparada a sua irmã Ísis. 90

Porém há relatos de que Osíris teve um envolvimento secreto com ama outra deusa, a 

sua irmã Néftis, esposa de Seth, o estéril. E desta cópula nascera o deus Anúbis

 

91. Anúbis foi 

abandonado por sua mãe que temia a ira de Seth. A criança acabou sendo encontrada e 

cuidada por Ísis. Isso fez aumentar ainda mais a rivalidade que existia entre Osíris e Seth pelo 

poder no Egito. 92

Outra característica que se pode nos perceber entre os primeiros casais divinos  são os 

relatos de bigamia. Mas, a partir da terceira geração de deuses, e possível ver que quanto mais 

aumenta o numero de divindades, as tentações do mundo terreno se atrelam aos divinos, como 

e o caso de Seth, divindade criada para sua esposa Néftis. Porém não foi o suficiente, Seth 

logo tratou de desposar outras “amantes”;  eram Anat e Astarté. 

 

93

Osíris e Isis formaram o casal mais emblemático de todos os contos mitológicos 

espalhados pelo Egito Antigo. Existem vários relatos que contam o mito deste quarteto de 

divindades. Além dos relatos descritos pelos próprios egípcios, existem os escritos de Plutarco. 

Nestes relatos existe uma ordem semelhante, apenas divergindo no final da narrativa. 

 

94

Esta lenda inicia no momento da suas criação, do mundo, quando já no ventre, Osíris e 

Isis já se amavam. Ao nascerem Seth casou-se com Néftis e Osíris com Ísis, porém Osíris foi 

eleito rei da terra. Seth, sentido inveja do irmão tratou de pôr fim à vida de seu irmão, este foi 

colocado dentro de um caixão e jogado ao Nilo, mesmo assim Isis encontrou Osíris, mas Seth 

despedaça o corpo de seu irmão e o espalha por varias localidade do Egito. 

 

95

Ísis procurou as parte do corpo de seu esposo por todo o reino, auxiliada por sua irmã 

Néftis a esposa de Seth. Neste ponto nos textos se contradizem, uns predizem que Isis teria 

concebido de Horus. Em outros relatos, a deusa Isis havia resgatado todas as partes do corpo 

de Osíris, menos o seu falo, o qual foi engolido por um peixe oxirrinco. A magia desta deusa 

lago substituiu o falo de Osíris, o que possibilitou que Hórus fosse concebido por Isis e Osíris. 

 

96

Mais uma vez foi necessário um casal de divindades para procriarem outros seres. 

Mesmo existindo algumas divergências para com os relatos, este mito de Osíris e Isis retrata 

 

                                                           
90 GANDALLA, Moustafa. A cosmologia egípcia. São Paulo: Madras, 2003. p. 23. 
91 Conhecido como o deus do funeral. 
92NOBLECOURT, Christiane D. A mulher no tempo dos Faraós.  São Paulo: Papirus, 1994. p.40. 
93MEEKS, Dimitri; FAVARD-MEEKS, Chrstne. La vida de los dioses egipcios. Madri: Temas de hoy, 
1996. p. 105. 
94JAMES, T. H. Mitos e lendas do Egito  Antigo. 2 ed. São Paulo: Melhoramento, 1978. p. 22. 
95 Ibidem. p. 30. 
96NOBLECOURT, Christiane D. A mulher no tempo dos Faraós.  São Paulo: Papirus, 1994. p. 43-42. 
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todas as contendas que envolviam a corte real do Egito Antigo. Todas as intrigas pelo poder, a 

necessidade para se estabelecer a hereditariedade da família real. Fica claro em meio aos 

relatos,  como já foi descrito no inicio deste capitulo, que o plano terrestre é uma representação 

em pequena escala do plano divino. Contudo o mundo terreno se espelha no mundo divino, 

mas a classe que mais seguirá essa regra será a da realeza egípcia, a qual tentava recriar os 

passos das realezas divinas. Assim como os deuses se casavam com seus primogênitos, os 

faraós do Egito faziam o mesmo, pois garantiam através do ato sexual a sucessão e 

perpetuação da família no comando do Egito. 

A sucessão ao trono Egito fervorosamente existente durante o Egito Antigo, vai também 

aparecer em meio aos deuses. O primeiro mito que já foi descrito no parágrafo anterior, vai 

tratar justamente das disputas palacianas pelos poder, os deuses confabulavam entre si na 

busca pela autoridade do Egito. 

Outro mito que se semelha ao mundo das vicissitudes do mundo terreno e o mito que 

narra as contendas entre os deuses Seth e o filho de Isis e Osíris, Horus. Ele vai vingar a morte 

de seu pai, travando vários embate com Seth, para legitimar seu direito ao trono do Egito,  pois 

ambos alegavam serem os legítimos herdeiros ao trono Egito, já que Osíris estaria reinado no 

submundo, tornando-se o deus dos mortos.   

Após varias disputas pelo trono sagrado do Egito. Seth convida Horus a ir a sua casa 

para fazerem as pazes: 

Set a Hórus - Vem, passemos um dia feliz em minha casa.97

Hórus a Set – Eu irei, eu irei.. 

. 

98

Ao anoitecer prepara-se uma cama para eles e deitam-se juntos. De noite Seth fica com 

o pênis ereto e penetra-o nas coxas de Hórus. Então Hórus põe suas mãos entre as coxas e 

colhe o esperma de Seth. Em seguida Hórus vai contar ( o sucedido) à sua mãe Ísis. 

 

99

                                                           
97 Papiro Chester Beatt I, época do reinado de Ramessés V. 
98 Ibidem. 
99 Ibidem. 

. 

 

Neste trecho do papiro de Chester Beatt, nos esclarece como tal situação era percebida 

na sociedade egípcia da Antiguidade. Isso não quer afirmar que o homoerotismo, era encarado 

como algo comum, mas também não se pode interpretar como um ato totalmente repugnante, 

dependendo apenas do contexto do qual o ato sexual ocorrera. Os valores que existiam no 

Egito Antigo eram de uma enorme  complexidade, para melhor captar estes valores e preciso 

lançar mãos dos hábitos de nossa historicidade e tentar compreender a historicidade do 

período que aqui e o Egito Antigo.  
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Continuando este mito, o próximo trecho vai nos fazer entender melhor como era 

encarada essa situação do homoerotismo: 

 

Hórus a Ísis – Vem,  minha mãe Ísis, vem e vê o que Set me fez! Ele abre a mão e 

mostra-lhe o esperma de Set. ela dá um grito, apanha sua faca, corta a mão (de Hórus) e 

lança-a na água. Então faz nova mão para ele. E ele pega uma porção de ungüento perfumado 

e passa-o no pênis de Horus. Ela faz (assim) com que (o pênis) fique ereto, coloca-o sobre um 

pote e ( ao ejacular) deixa seu esperma escorrer ali. Pela manhã Ísis vai com o esperma de 

Hórus à horta de Set  100

 Então Ísis esparge o esperma de Hórus nele. (depois) Set chega, conforme sua rotina 

diária, e de habito como alface. Por isso ele fica grávido com o esperma de Hórus. Então Set 

procura Hórus.

. 

 

Agora nessa fase da mitologia “Das contendas de Horus e Set”, a mãe de Hórus 

sabendo do significado daquele ato, num eventual julgamento em um tribunal, tratou logo de 

fazer algo que invertesse aquela situação. Ísis foi logo ao servo de Set e perguntou-lhe qual era 

o legume que Set se alimentava, o hortelão disse que era a alface: 

101

( Set a “Hórus) – vamos, apressemos-nos para que eu possa discutir contigo no tribunal!,  

Hórus a Set – Eu irei, eu irei. 

.    

  

Continuando o relato do papiro, que podemos compreender como era percebido o 

tratamento para com as ações de homoerotismo entre os deuses do Egito Antigo: 

102

Hórus e Set chagam ao tribunal apresentando-se perante da “grande Enéada”: 

. 

Chegando ao tribunal, o mito contido no papiro de Chester Beatt, transmite a importância 

de no momento de um ato sexual entre dos seres de mesmo sexo, aquele que fez o papel do 

macho não seria tratado com repugnância. Mas para aquele que fez o papel de fêmea no coito 

homoerótico, no caso Egito Antigo era o que recebia o falo e o sêmen. Ficando assim grávido 

como uma fêmea. 

E justamente sabendo disto que Set o utiliza contra Hórus. Porém como Ísis havia 

retirado o sêmen de Set em Hórus e feito com que Set engolisse os fluidos eróticos de Hórus. 

Set alegaria em vão que havia agido como macho para com Hórus. 

                                                           
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
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Enéada – falem!103

Set – que a função de soberano, me seja dada, pois quanto a Hórus, que aqui está, agi 

como um homem com ele!

 

104

Então a Enéada se alvoroça e (todos os deuses) cospem no rosto de Hórus. Mas Hórus 

ri-se deles e faz um juramento pelo deus. 

. 

105

Hórus – O  que Set diz e mentira. Que o esperma de Set seja chamado e veremos de 

onde responde. E depois que o meu (também) seja chamado e veremos de ponde responde 

. 

106

                                                           
103 Ibidem. 
104 Ibidem. 
105 Ibidem. 
106 Ibidem. 

. 

Na continuação desta narrativa, o deus Tot e chamado para verificar de onde respondem 

os semens de Hórus e de Set. O deste último responde das águas e enquanto do primeiro fala 

de dentro da barriga de Set. Este pelo fato de ter agido tal como uma fêmea perderia a 

oportunidade de comandar o Egito.  

Isso não quer dizer que o homoerotismo no Egito Antigo era percebido como algo 

pecaminoso, pois nada ocorrera com as duas divindades mencionadas acima. Apenas aquele 

que tinha tomado atitude de fêmea não poderia reinar no Egito. E sabido que no Egito da 

época dos Faraós, o individuo para governa o “Kemi”, deveria ser um macho ou pelo menos se 

comportar com tal para ter acesso ao trono real do Egito Antigo, alem de pertencer e ser 

primogênito da realeza dominante. Foi isso que aconteceu com a rainha Hatshepsut, da qual 

teve duas justificativas para com os sacerdotes, para poder governar o Egito durante o Novo 

Império. 

Não só os mitos nos mostram um pouco da sexualidade que havia no Egito antigo. 

Também podemos ver o sexo nos poemas de amor, todos advindos no Novo Império. Esses 

poemas são carregados de romantismos e erotismo: 

 

Vai para a morada de tua irmã 

E entra para sua sala de visitas 

Semelhante a um jardim. 

Ela oferece canto e dança, vinho e cerveja, 

(então) excita seu desejo 
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E ganha-a para a noite. 

Ela te dirá: toma-me em teus braços 

E quando o dia raiar farás o mesmo de novo!107

 

 

Este papiro de turin nos proporciona um outro olhar sobre como eram percebidos as 

práticas sexuais no Egito antigo. Aqui vemos cenas de relações sexuais, imagens estas feitas 

nos padrões estéticos egípcios. 

 

 

 Neste fragmento notamos forte presença de um erotismo, vemos que a música, a 

dança e a bebida fazem parte da sedução precursora no ato amoroso. E mostrando também 

que a literatura faraônica não e somente feita para idolatrar as divindades, e sim pra enaltecer 

o amor e o sexo. Estes poemas irão mostrar um outro lado da sociedade egípcia antiga, nos 

revelando seu lado mais romântico e erótico. Aqui os egípcios nos apresentam seu lado 

sensível e poético. Nos mitos eles clamam aos deuses nos poemas eles nos mostram o amor 

que sentem um pelo outro. O sexo não e apenas sagrado e, mas também prazeroso  e perfeito. 

 A sexualidade do Egito faraônico também  pode ser percebida através das iconografias 

como esta do Novo Império: 

 

                                                           
107 Poemas escritas pelo escriba da necrópole Nakht-Sebek. 
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Por fim, o estudo feito sobra à sexualidade no Egito antigo vem para mostrar um outro 

Egito, diferentemente daquele descrito pela historiografia que o Egito antigo e uma dádiva do 

Nilo. Estudar sexualidade no permite ver que o Egito não foi apenas uma civilização de túmulos 

e templos, mas sim tão importante em sua historicidade como os impérios ocidentais foram em 

seus tempos. 
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GT 02: FESTAS E IDENTIDADES: PROCESSOS E TRANSFORMAÇÕES 

Coodenadores: Ladyselma Albernaz (UFPE) e Luciana Chianca (UFPB) 
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ARTE POPULAR, ENTRE ESTÉTICA E VIDA? CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DE UM 

EXEMPLO ETNOGRÁFICO 

Lady Selma Ferreira Albernaz 

PPGA- DCS-UFPE 

Não consigo distinguir entre o sentimento que tenho pela vida e minha forma de 

expressá-lo. (Matisse) 

 

Começando por um truísmo, sabe-se que o exercício da antropologia se caracteriza pela 

tentativa de tradução de culturas para que se tornem compreensíveis entre si. Desde as 

relações de parentesco, passando por questões tão objetivas quanto modo de produção, até a 

estética, antropólogos/as atuam na tentativa de tornar evidente para os de “fora” o que 

determinado grupo quer significar com suas práticas, permitindo aos estrangeiros tecer 

analogias com aquilo que fazem e os sentidos que dão ao que fazem. Em suma, traduzir para 

um e outro o que cada um pode ser. No campo da arte este exercício vem se realizando desde 

os estudos clássicos da antropologia. Debruçando-se sobre uma definição de estética, de belo 

e de não útil, parâmetros ocidentais para o que seja arte, procura-se nos outros povos 

dimensões semelhantes e parte-se para comparações.  

Entretanto as comparações, com base na classificação dos modos de fazer arte, não são 

neutras. Elas servem para hierarquizar estas produções, no geral polarizada entre arte (sem 

adjetivações), para enquadrar o que se faz no ocidente, e arte “primitiva”, para o que os 

“outros” fazem. Esta mesma classificação bipolar é empregada para pensar as diferenças entre 

os bens culturais produzidos nas sociedades autodenominadas ocidentais. Estas sociedades 

dividem-se em classes sociais, a partir de indicadores como renda, escolaridade, local de 

moradia, acesso a bens de consumo etc. Partindo desse modelo de estratificação do ocidente 

os bens são classificados de acordo com a classe que o produz (o que é mais freqüente) ou 

para quem os bens são produzidos (o que é menos freqüente). Dessa forma já nos 

acostumamos com a classificação de arte para nomear e distinguir o que é feito pelas classes 

de maior renda (ou para ela) e aquilo que é feito pelos pobres (ou para eles), dando a estes 

últimos bens o qualificativo de arte “popular”.  

Neste ensaio me debruço sobre as conseqüências dessa classificação. Não é muito 

evidente que, ao agirmos assim, empregamos as definições de arte de uma determinada 

parcela da população do ocidente para pensar a sociedade ocidental no seu conjunto. Como se 

fizéssemos uma analogia com a comparação entre culturas para compreensão intra-cultural da 

nossa própria sociedade. Dito de outro modo, tendo em vista as diferenças que acentuamos 

entre ocidente e os outros povos, fazemos o mesmo para pensar as nossas diferenças internas 

baseadas em classe social, ao que se somam diferenças raciais e de gênero. Considero que 
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dessa forma tendemos a encobrir as dimensões específicas de arte popular, bem como as 

suas definições segundo seus próprios realizadores. A analogia com as reflexões da 

antropologia da arte pode elucidar como estamos operando ao estudar arte popular. Ou seja, 

utilizarei as análises que apontam os limites da história da arte para compreender e definir o 

que se convencionou como arte “primitiva”, para melhor compreender como estamos definindo 

arte popular. Bakhtin (1987) ajudará neste percurso com sua definição de estética popular 

como situada entre arte e vida. Finalizo com um exemplo etnográfico que ilustra estes 

argumentos, focando como estudiosos de cultura popular no Maranhão encobrem a 

participação de mulheres negras no bumba meu boi por usarem as definições ocidentais sobre 

a posição das mulheres que desconsideram suas diferenças raciais. 

Cabe ainda notar que este texto foi construído a partir da minha experiência de pesquisa 

de campo no Maranhão, que atualmente trata de gênero, raça, classe e cultura popular108

Os historiadores definem arte de uma maneira muito precisa, mesmo que reconheçam 

que sua produção se situa num campo simbólico de significados polissêmicos, distante da 

objetividade que pode ser imputada à história econômica, por exemplo. Esta precisão pode ser 

percebida pelas categorias que se repetem nos estudos de obras de arte que frisam as 

seguintes características: autoria, liberdade criadora, história, produção de objetos sem 

funcionalidade ou aplicação prática que não seja a fruição do belo. Neste sentido os estilos 

artísticos e suas variações não devem ser explicados por contextos econômicos, políticos ou 

funcionalidade social. Segundo Price (2000), tudo se daria em decorrência das características 

intrínsecas dos objetos, sua forma, acompanhado de certo tom evolucionista na explicação da 

. De 

certa forma o que vou colocar aqui decorre de ter aplicado categorias hegemônicas, da 

sociedade brasileira sobre posições de gênero, especialmente a separação entre público e 

privado, na análise do bumba meu boi na cidade de São Luis. Fui para o campo aceitando o 

que me dizia a literatura maranhense quanto à ausência e às formas de presença das 

mulheres neste folguedo. E, para minha surpresa, cruzando gênero com a categoria raça, 

descobri que as posições das mulheres não eram exatamente o que dizia esta literatura, mas 

falarei sobre isso no final. 

Vou iniciar o texto mostrando os impasses analíticos entre antropologia e historia da arte 

para compreender, definir, delimitar e apresentar o que seria arte “primitiva”. Com base em 

Price (2000) e concordando com esta autora, mostrarei como o diálogo entre culturas é penoso 

neste campo, inviabilizando pensar arte primitiva de forma contextual, tal como deveria ser feito 

para arte ocidental, mas aqui já me inspirando em Geertz (1998).  

 

História da arte e antropologia: impasses para definir arte primitiva 

                                                           
108 Projeto Mulheres e cultura popular: gênero, raça, classe e geração no bumba-meu-boi do 
Maranhão, financiado pelo CNPq. 
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mudança que seria sempre para melhor, aprimorando os sentidos do belo e intensidades 

sensoriais de apreciação.  

Esta definição de arte, baseada primordialmente no sentido de beleza, dá suporte para 

suposição que para ser um apreciador ou colecionador de arte é preciso ter qualidades inatas, 

reveladas muito cedo (no geral na infância), através de uma experiência quase mística, quando 

se descobre uma capacidade de discernir entre bom gosto e mau gosto, ou entre belo e feio. 

Esta definição do esteta/apreciador de arte se coaduna com a estrutura das exposições de 

arte, que dispensa explicações. Basta indicar autoria e data para que o apreciador possa 

compreender de que obra se fala, sendo que a mesma será apreciada por suas qualidades 

intrínsecas e não porque haja um código que permite sua decifração. Por exemplo, as formas 

de exposições de arte nos grandes museus dão o mínimo de informações sobre os objetos 

expostos, no que se refere ao contexto em que foram produzidos. 

Tendo estas definições no horizonte os historiadores da arte fazem o diálogo com a 

antropologia, sobre o que seria arte primitiva o que, no geral, não resulta num bom 

entendimento. Logo de saída alguns historiadores não concordam que arte primitiva possa ser 

definida como arte, especialmente pela funcionalidade dos objetos produzidos – ligados a 

rituais ou ao uso cotidiano. Baseados nas definições dos antropólogos que contextualizam os 

objetos, destacando suas funções rituais e religiosas, por exemplo, os historiadores elegem 

mais uma razão para que estes objetos não tenham sua dimensão estética considerada. Por 

sua vez, a prática antropológica reproduz as categorias do ocidente para definir autoria, tais 

estudiosos não conseguem perceber que os artistas primitivos são reconhecidos nas suas 

sociedade como autores dos artefatos e objetos artísticos, sendo inovadores e permanecendo 

na memória por longos períodos. Os antropólogos, neste ponto, concordam com os 

historiadores e afirmam que os objetos de arte primitiva são de autoria coletiva, ao que se liga 

a ausência de liberdade individual para criar os objetos, elaborados a partir de regras sociais 

rígidas que enquadram e controlam sua confecção, tendente a se repetirem iguais a si mesmo. 

Aceitando a idéia firmemente arraigada que estas sociedades não teriam história, além de 

coletiva a arte primitiva também não teria uma história de seus movimentos estéticos, 

consequentemente não haveria entre os povos primitivos uma história da arte. De certa forma, 

munidos por estas ferramentas analíticas poucas são as pesquisas antropológicas neste 

campo que conseguem ouvir como os povos e artistas que produzem estes objetos lhes 

atribuem seus significados. Assim, estes objetos acabam por ser definidos pelas categorias 

ocidentais do que seja arte, mesmo que em alguma medida sejam contextualizados, 

particularmente quanto a sua função. No geral eles são expostos como coleções etnográficas, 

numa miscelânea de objetos amontoados acompanhados de longos textos explicativos, mais 

uma vez inviabilizando que os mesmos sejam percebidos como arte e invisibilizando sua 

estética. 

Tentando mostrar que há uma correlação entre o contexto sócio-cultural e a elaboração 

estética também para o ocidente Geertz (1998) evidencia que a dança do renascimento italiano 
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era apreciada por seus elementos gráficos, mais do que pelo movimento associado à música, 

estes signos foram transpostos para os quadros deste período estético e guiavam a disposição 

da figuras nos mesmos. Da mesma forma a métrica do comércio (pesos e medidas) era 

utilizada para pensar a disposição das figuras de um quadro nessa mesma época. Estes 

códigos, compartilhados por artistas e público de arte, permitiam a fruição das pinturas. 

Fazendo um paralelo com os significados da linha entre os nigerianos, Geertz aponta como 

seus sentidos se transpõem do cotidiano para apreciação estética de uma escultura e vice-

versa, de modo análogo ao que era feito por público e artistas do renascimento italiano. Este 

autor faz então uma aproximação entre ocidente e povos primitivos no que se refere à 

produção estética, propondo que a arte seja vista como um sistema cultural, o que vale para 

ocidente e todas as outras culturas.  

O esforço de Price vai num sentido semelhante, entretanto difere de Geertz por 

evidenciar as relações de poder que perpassam a classificação que separa arte primitiva da 

categoria arte ocidental. O ocidente, como detentor do saber reconhecido como ciência, dirige 

como estas classificações operam para controlar a circulação dos objetos, bem como para 

designar seu valor monetário. A solução que Price encontra para resolver este tipo de impasse 

é defender equivalência entre as duas produções, propondo que se modifique a forma como os 

dois tipos de objetos são expostos. Contextualizar a arte ocidental nas galerias e grandes 

museus, por um lado, e por outro, re-configurar as exposições antropológicas, ordenando mais 

claramente os objetos de arte, diminuindo os textos explicativos das funções dos objetos para 

dar maior relevo a sua dimensão estética, sua autoria e sua história. 

Portanto, Price (2000) está centrada num objetivo mais específico, demonstrar que os 

povos primitivos têm história e que sua arte também tem, com autores reconhecidos e 

liberdade de criação relacionada com arranjos culturais mais abrangentes. Por exemplo, a 

produção de bordados pelas mulheres saramaka (interior do Suriname) variou ao longo do 

tempo relacionada com as disposições de gênero, num contexto de casamentos poligâmicos 

com migrações masculinas para cidades da costa (Price, 2004). Para Price os historiadores da 

arte do ocidente poderiam ganhar mais se reconhecessem, à maneira de Bourdieu, que a arte 

é apreciada a partir de códigos compartilhados, e não apenas pura forma e estética livre de 

funcionalidades. Poderiam também reconhecer que existe história da arte no ocidente porque 

se faz todo um esforço para traçar esta história, posto que às vezes para determinar autoria de 

uma única obra é necessário um grande volume de trabalho, por longo período de tempo e 

investimento financeiro correspondente. Mas no que se refere à arte feita pelos outros, logo de 

saída nega-se autoria, afirma-se a produção coletiva, e dessa maneira não há como se traçar 

uma história da arte dos “outros”, em sendo assim, ela nunca poderá ser feita. Esta afirmativa é 

tanto dos antropólogos como dos historiadores. 

O outro objetivo de Price (2000, 2004) é mostrar que fazer historia da arte primitiva 

implica em reconhecer a autoria desses objetos, e dessa maneira, uma análise de gênero 

enriquece o traçado dessa história. Ou seja, seu objetivo inicial se desdobra para mostrar a 
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necessidade de considerar gênero quando se pesquisa arte primitiva, ou arte popular (não vou 

entrar no mérito aqui sobre esta necessidade ao se estudar a arte ocidental, fugiria dos limites 

deste texto). 

Estas considerações de Price, que resumo aqui, parecem muito adequadas para 

pensarmos nos impasses que ocorrem na definição da arte popular. Elas são notadas também 

por Bartra (2004), que vem empreendendo um esforço de estudar arte popular com um recorte 

de gênero. Cabe uma rápida digressão das definições desta autora sobre arte popular e suas 

fronteiras com a produção de artesanato.  

Para Bartra (2004) arte popular deve ser assim denominada e não artesanato, como 

querem alguns, quando se trata de compreender criações visuais (pinturas, esculturas, tecidos 

etc.). Num paralelo, vemos que na comparação entre ocidente e os outros povos o termo 

primitivo se junta ao de arte, sendo a funcionalidade desses objetos invocada para negar a 

qualidade estética dessas produções. Dentro das sociedades ocidentais tende-se a negar as 

qualidades artísticas dos objetos produzidos pelos pobres também pela função dos objetos, 

agora vistos como utilitários ou rituais no local de origem, transformando-se em decorativos 

quando adquiridos pelas outras classes de uma mesma sociedade. O qualificativo artesanato 

serve para acentuar, por um lado sua produção coletiva, e por outro sua produção em série 

que diminui sua qualidade estética e denota a ausência de criatividade. Bartra defende que 

artesanato existe, sendo a produção em série e repetitiva, e arte popular dele se distingue por 

sua qualidade artística. É de se convir que a definição é vaga, entretanto, nas nossas 

experiências, como pesquisadores ou apreciadores dessas produções, sabemos discernir 

quando estamos diante de um objeto de arte ou de uma produção artesanal feita pelos 

populares. Não me deterei numa digressão desse tipo, porque impediria de abordar gênero 

mais adiante. Apenas gostaria de acrescentar que o uso do termo arte para qualificar as 

produções populares é uma tentativa de quebrar a hierarquia que deriva da classificação dos 

bens culturais aos quais atribuímos valores estéticos. É um reconhecimento de que o povo 

produz arte e não apenas artesanato. Como uma tentativa de evidenciar relações de poder, 

que operam no processo de classificação dos objetos, estamos diante de uma solução positiva.  

Um outro esforço, porém com outra orientação teórica não mencionada por Bartra, mas 

ligeiramente tratada por Price, é a atribuição de hibridismo para negar esta classificação de 

arte e arte popular para os bens culturais. Os objetos são híbridos porque mesclam estéticas 

de diferentes procedências. Assim a influência da arte primitiva na arte moderna resultaria em 

objetos híbridos. Por sua vez elementos estéticos do ocidente são mesclados nas produções 

primitivas e populares. Neste sentido como delimitar fronteiras entre eles, e consequentemente 

por que operar com esta classificação? Talvez fosse útil pensarmos na nossa idéia de cópia 

quando olhamos para estes objetos, para melhor compreender até que ponto o termo híbrido 

quebra com hierarquias de poder imbricadas nas classificações. Picasso influenciado pelas 

máscaras africanas certamente, para nós, não copiou. Porém o ponto de cruz no bordado das 

mulheres saramaka será uma cópia e também uma deturpação (Price, 2000). O que quero 
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dizer é que o uso do híbrido parece não resolver as relações de poder imersas no sistema 

classificatório do ocidente. Este sistema continua nos guiando para analisarmos os objetos 

produzidos pelos outros, sejam outros povos, sejam as camadas populares do ocidente, que 

são os nossos outros, já que o modelo cultural, que orienta nossas práticas e constitui nossas 

normalizações, é aquele produzido pelas classes ricas. Portanto, híbrido não quebra a 

classificação, mas repõe outra em seu lugar e continua hierarquizando o que fazem os outros 

como menor. 

 

 

Retomando cultura popular para analisar o campo estético do ocidente 

Talvez, fosse mais útil para nós retomarmos o termo cultura popular para pensar os bens 

culturais que atualmente entendemos como arte popular. Penso que este termo pode ser útil 

em duas direções, pelo menos. De um lado, ajuda a enfrentar as relações de poder que 

perpassam as classificações, posto que este termo evidencia os grupos que elaboram os bens 

que estamos analisando. Como cultura popular põe em relevo a estratificação social entre os 

grupos em disputa na produção de bens culturais, revela também suas desigualdades apenas 

implícitas no termo arte popular, pois no termo cultura popular subjaz o sentido de exprimir uma 

cultura de classe mais abrangente onde estes bens se situam109

                                                           
109 Aqui estou me baseando em Thompson (1998) que se utiliza de rituais de cultura popular para pensar a 
constituição da classe trabalhadora inglesa nos séc. XVIII e XIX. Mesmo que seja uma metodologia 
proposta para o passado ela me parece ainda útil para analisar a contemporaneidade. 

. De outro lado, o termo cultura 

popular exprime uma estética, que segundo Bakhtin (1987) localiza-se entre arte e vida, dessa 

forma sua contextualização não é apenas adjacente aos sentidos dos objetos, salienta que sua 

apreciação baseia-se num determinado tipo de relação entre produtores e público, que 

partilham códigos comuns e mutuamente elaboram os sentidos que serão expressos nesses 

objetos. Dito de outro modo, quando Bakhtin fala da estética do grotesco situada entre arte e 

vida, analisa como se dá a relação entre produtores e fruidores (figurativamente) no próprio 

momento da elaboração dos bens. Dessa forma, poderíamos nos desprender das categorias 

ocidentais de arte para procurar ouvir o que dizem os produtores sobre os bens que produzem, 

seus sentidos, significados, finalidades, e não lhes imputar um sentido previamente elaborado 

por nós para pensarmos o que somos. Agora a epígrafe de Matisse, que encabeça este texto, 

parece muito oportuna: Não consigo distinguir entre o sentimento que tenho pela vida e minha 

forma de expressá-lo. Cabe assim questionar se até para analisarmos a arte ocidental não 

estaríamos utilizando categorias idealizadas que podem encobrir o sentido dado pelos nossos 

próprios artistas para aquilo que eles fazem. Ou se as relações de poder, que sustentam esta 

classificação, impedem uma apreciação das categorias dos artistas do ocidente sobre o que 

seja arte. 
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Uma outra questão, antes de passar para o exemplo que mencionei acima, é que a 

categoria arte vem sendo mais recorrentemente empregada para produções visuais (usando a 

definição de Bartra), o quadro geral de artes plásticas, deixando de fora outras manifestações 

ligadas à dança e a música. Para as danças o termo ritual vem sendo usado com freqüência 

para analisá-las. Mas assim como arte, o termo ritual encobre a base de estratificação nas 

quais estes rituais se realizam e a opção artes performáticas, de Carvalho (2004), contém o 

mesmo problema que apontei acima para o termo arte popular. Assim, se por um lado, a 

intenção do uso do termo arte para pensar as produções estéticas das camadas populares é 

positiva, porque quebra uma separação histórica utilizada para desvalorizar o que os outros 

fazem. Por outro lado, pode contribuir para perdermos, tanto uma gama variada de bens 

estéticos realizados pelos grupos populares, como por subsumir o quadro das relações 

desiguais em que esta produção se efetiva. 

Passo agora ao exemplo etnográfico para ilustrar a ausência de gênero nas nossas 

análises e como esta categoria pode contribuir para revelar como estes bens são produzidos e 

o que pensam sobre eles aqueles que os fazem. 

 A literatura sobre bumba meu boi considera que até a década de 1970, o folguedo era 

representado como “eminentemente masculino”, (PRADO, 1977), em decorrência da presença 

majoritária de homens.  ‘Rapaziada’ – essa é uma forma tradicional de denominar o grupo do 

boi e que, ainda hoje, aparece em diversas toadas do bumba, refletindo o caráter de 

masculinidade que revestia o conjunto (Carvalho, 1995:63). As posições das mulheres eram 

referidas, mas principalmente como espelho da presença dos homens, sendo colocadas como 

naturalmente acompanhando-os durante as apresentações da ‘brincadeira’, bem como nos 

espaços privados de produção do folguedo, tais como: confecção, guarda e preservação das 

indumentárias e na produção de alimentos em algumas festas. Os estudiosos inspiravam-se 

nos códigos de gênero da sua própria classe social para analisar a participação das mulheres 

nos grupos de boi110

A posição das mulheres mais citada na literatura é como mutuca

. 

111

                                                           
110 Sobre este tipo de transposição das categorias do investigador para a análise das categorias nativas ver 
Strathern (2006, especialmente capítulos 1 e 2) e Moore (2004, capítulos 1 e 6). 
111 Nome das moscas que voam em torno dos bois nos currais do nordeste, por isso o mesmo nome para 
as mulheres acompanhantes dos boieiros.  

. Esta posição 

enaltece sua condição de acompanhante dos homens – lugar condizente com as 

representações locais de gênero. Este é o lugar apropriado para elas no espaço das 

apresentações, quando o boi se revela publicamente. Durante as apresentações a principal 

figura masculina, que parece sintetizar todo o folguedo, sendo percebido como o porta-voz do 

grupo e da classe, é o amo. Ele tem o direito da fala, expresso nas toadas, exprimindo visão de 

mundo e ações de resistência, tanto do grupo como da classe social. Como poeta e cantador, 

seria portador de uma espiritualidade especial, um tipo de dom, que justificaria a ocupação 

desse lugar. Assim ele tem o reconhecimento público que emanará para o grupo e, ao mesmo 
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tempo, possibilita a legitimidade dele nesta posição de amo e líder. Como mutuca as mulheres 

estão legitimadas, o seu reconhecimento é pleno, mas isto porque este papel não parece 

interferir na distribuição de poder e prestígio dentro das relações de gênero. Coadunam-se 

representações e práticas de gênero, coadunam-se visão de mundo dos grupos de boi com a 

da sociedade maranhense. Resta saber se esta convergência plasma a percepção dos 

analistas sobre os grupos, ou se elas indicam que realmente os grupos se movem por estas 

mesmas categorias. 

Ao que parece, esta convergência é aparente. A posição de madrinha, nos rituais de 

batismo e morte, sinaliza para poder e prestígio conferidos às mulheres nos grupos de boi que 

os analistas não conseguiam perceber. Entretanto, este poder e prestígio têm alcance 

limitados, tendo em vista que eles operam para dentro dos grupos, assim como as funções 

paralelas exercidas pelas mulheres nas festas e na preparação das indumentárias. Ambas as 

funções parecem se situar na esfera do cuidado, que se são fundamentais para existência do 

grupo, continuam sendo percebidas como subsidiárias à sua continuidade. Se o amo concentra 

a visibilidade externa do grupo, baseado no seu dom espiritual de poeta, pode-se pensar que 

sem ele o grupo também não permanecerá ou existirá, enquanto que as mulheres são 

intercambiáveis, nenhuma delas está ali por qualidades específicas, mas por qualidades que 

compartilham com todas as outras mulheres. Dessa forma, a noção de individuação aplica-se 

aos homens das classes populares, mas parecem subsumir as mulheres umas nas outras. 

Outra questão interessante refere-se à relação mulher e trabalho de acordo com classe. 

Enquanto as camadas médias copiavam o modelo burguês da rígida separação entre público e 

privado, desaconselhando a profissionalização das mulheres, as camadas populares não 

compartilham necessariamente desse valor ou podem colocá-lo em prática, as mulheres 

dessas camadas sempre trabalharam e transitaram no espaço público, sendo, entretanto uma 

das razões para por em suspeição seus atributos de moralidade. A posição do investigador (no 

geral das camadas médias) parece ser transposta para analisar aqueles que são diferentes do 

ponto de vista de classe. 

Aqui cabe notar que nas entrevistas com integrantes dos bois de sotaque de zabumba e 

do sotaque de pindaré, caracterizados como marcadamente de negros e pobres (antes como 

agora) a presença das mulheres como brincantes, no caso como tapuias e índias, é remetida à 

fundação da brincadeira. Alguns deles se referem às mulheres da família integrando a 

brincadeira desde a década de 1950, o que é anterior a sua referência na literatura, que 

registra a década de 1970 como marco da inclusão das mesmas nos grupos de boi. Assim a 

personagem índia parece muito antiga e não uma inovação decorrente da valorização do boi 

com a conseqüente inclusão das mulheres e aproximação da classe média dessas 

brincadeiras, como se dá atualmente. Nas entrevistas com funcionários da cultura as 

informações dadas corroboram o que a literatura já afirmava. Dessa maneira, as categorias dos 

investigadores parecem ter favorecido a invisibilidade das mulheres como brincantes de boi, 

fixando sua posição na organização interna do grupo e relegando o registro da sua presença 
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como índia ou talvez outros personagens, no momento das apresentações. Ou ainda, porque 

para estes/as estudiosos/as estas mulheres fossem invisíveis pela sua classificação racial 

(Albernaz, 2006). 

De qualquer forma a referência às mulheres, por quase todos os/as entrevistados/as 

brincantes, parece repetir os resultados das pesquisas sobre o boi: minimizar a presença delas 

no passado e maximizar sua presença atual, havendo uma naturalização às avessas, ou seja, 

a presença atual das mulheres decorre de uma “evolução natural”112 da sociedade e menos de 

transformações históricas recentes113

Cabe notar ainda que a literatura passa a se referir às mulheres no momento em que 

elas ganham posições de poder e liderança nos grupos. Portanto, é o estranhamento dessas 

novas posições que confere visibilidade às mulheres no boi, quando elas fogem do esperado 

lugar de mutuca, ou das funções de organização interna dos grupos, conforme a análise feita 

anteriormente. No nível analítico alguns autores deslocam a explicação das mudanças de 

gênero na sociedade brasileira para a posição de classe dessas mulheres, como faz Reis 

(2001), evidenciando a dificuldade em perceber a presença delas num folguedo 

eminentemente masculino. Segundo uma brincante as mulheres não brincariam boi 

. Por sua vez, antes como agora, permanece uma mesma 

justificativa para ausência das mulheres em determinadas posições: proteção e controle moral. 

Se hoje elas têm um leque maior de possibilidade de participação, as posições interditadas 

(principalmente como amo ou tocando instrumentos) ou as normas e modelos que guiam seu 

comportamento (namoro e ingestão de bebida), repetem esta mesma lógica: poupá-las do 

desgaste físico e da assunção das responsabilidades, portanto no âmbito da proteção; e outro 

relativo ao controle da sua sexualidade, portanto da sua moralidade. Assim as classificações e 

relações de gênero dentro do boi tendem a fazer convergir práticas e representações da 

sociedade nacional, acompanhando inclusive sua inter-relação com raça, colocando as 

mulheres no espaço privado, limitando sua responsabilidade, desqualificando as funções que 

elas têm, portanto seu poder e prestígio. Isto se torna ainda mais significativo pelo fato de se 

tratar de mulheres das camadas populares, cujo poder dentro da família, como vem 

demonstrando a literatura, difere do poder e lugar das mulheres nas famílias de camadas 

médias. Não quero com isso acentuar uma diferença em detrimento da semelhança de gênero 

entre as classes no Brasil, mas antes evidenciar que a ausência de análises sobre a mulher no 

bumba meu boi tendeu a subestimar uma presença que poderia ter sido melhor e mais 

explorada anteriormente. Da mesma forma, ao se apontar estas diferenças o cruzamento 

classe/gênero parece sugerir desigualdades sobrepostas e interligadas, como por exemplo, as 

mulheres das camadas populares não precisam ser cuidadas pelos homens das outras 

classes, tendo em vista que os analistas não as levam em conta e se pautam, homens ou 

mulheres, por teorias androcêntricas (Moore, 2004).  

                                                           
112 Esta referência é uma categoria nativa. 
113 Em pesquisa anterior constatei que as transformações de posições das mulheres nas 
profissões eram explicadas como evolução social, sem relação com o movimento feminista e 
suas reivindicações (Albernaz, 1996). 
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anteriormente porque o folguedo seria muito desorganizado, tanto por ser feito de forma 

improvisada, como por não ser esteticamente atraente. Nesse sentido, os investimentos 

financeiros no boi seriam uma das razões para o ingresso das mulheres, assim ligados à 

dimensão de classe (estética das camadas médias atraindo as mulheres), cruzada com 

gênero. 

Talvez não seja coincidência que o primeiro registro, bem como aquele que continua 

emblemático dessa inter-relação gênero/classe para exemplificar a atual participação das 

mulheres como liderança nos grupos de boi seja Dona Therezinha Jansen, líder do boi de 

Zabumba Fé em Deus, desde a década de 1970114

Atualmente um número expressivo de mulheres lidera grupos de boi, mas aqueles que, 

proporcionalmente, apresentam mais mulheres na sua liderança são os de Orquestra e 

Zabumba, respectivamente com 38% e 30%

. Representando um misto de filantropia, 

ação apropriada nos espaços públicos para mulheres de elite e classe média, e “amor” à 

brincadeira, sinalizando para a valorização do folguedo na cultura popular maranhense. Até 

hoje D. Therezinha é referência constante para justificar o ingresso das mulheres na liderança 

de grupos, restando saber se isso deriva de sua posição de classe, ou das transformações de 

gênero. Cumpre notar que ela é branca. Mas curiosamente esta sua posição não é 

naturalizada, sendo também um exemplo dos preconceitos que as mulheres tiveram que 

enfrentar para ingressar no bumba meu boi. Talvez não seja naturalizada exatamente porque 

devido à sua posição de classe ela ingressava numa posição até então vedada para mulheres 

como elas, entretanto pouco notada e compreendida quando se tratava da presença de 

mulheres negras e pobres. 

115

                                                           
114 Oriunda de uma família tradicional, Therezinha, assumiu o grupo como uma obrigação. Ela justifica 
assumir esta tarefa tendo em vista as circunstâncias da sua aproximação do grupo. Ela era madrinha do 
grupo liderado por Seu Laurentino e este, quando ficou gravemente doente, pediu-lhe, pouco antes de 
morrer, que ela cuidasse do boi e desse continuidade ao grupo. 
115 Segundo o site do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho 
http://www.culturapopular.ma.gov.br/centrodecultura.php 

. Entretanto, é válido salientar que elas 

assumem a liderança como donas da brincadeira, mas estes dados quantitativos não 

identificam se elas assumem a posição de amo, que concentra poder e prestígio do grupo e 

recebe reconhecimento público. Durante o trabalho de campo identifiquei apenas uma mulher 

que reivindica para si o lugar de amo, ao mesmo tempo em que é a líder da brincadeira. As 

demais entrevistadas reconhecem que estão na liderança interna dos grupos, que exercem um 

poder anteriormente não detido pelas mulheres, mas, entretanto, consideram que os homens, 

especialmente os amos é que devem brilhar na brincadeira, não reivindicam para si esta 

posição. Nas entrevistas, em alguns casos era notória a admiração pelos amos do grupo, 

geralmente pai ou companheiros dessas mulheres. Essa liderança transmitida pelo parentesco 

não é exclusiva das mulheres, os homens também recebem poder por essa via. O que cabe 

notar é que a classificação da brincadeira como masculina não parece ser alterada com a 

participação mais visível e expressiva das mulheres. Denota também uma continuidade da 
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simbologia do poder no folguedo como dessa esfera do masculino. Se há diferenças em 

relação ao passado, no que se refere à presença das mulheres, os sentidos de gênero, em 

inter-relação com raça, pouco se alteraram. 

Não há dúvida que as mulheres conquistaram um maior número de posições dentro do 

folguedo. Elas agora podem ser quase todos os personagens, mesmo que sejam minoria em 

alguns deles, como por exemplo, tocando os instrumentos ou como amo ou miolo de boi, as 

representações e justificativas nas entrevistas para sua não participação raramente é atribuída 

a preconceitos que elas possam sofrer como tal, ou a uma inadequação intransponível. Como 

disse acima, justifica-se pela proteção ou controle moral, mas também se justifica, com peso 

semelhante, pela escolha dessas mulheres brincarem como este ou aquele personagem. 

Agora se tem uma naturalização de gênero devido às características de personalidade das 

brincantes. Vejo esta distinção como uma aceitação das mudanças quanto à ocupação de 

posições nos espaços públicos pelas mulheres, como ocorre no campo profissional, por 

exemplo. Ela se dá num nível de valores relacionados a práticas das mulheres não mais 

questionadas ideologicamente. Entretanto, num outro nível, relativo a representações dos 

afetos e de qualidades de gênero que definem ser homem e ser mulher, mais profundamente 

enraizado no senso comum, bem como das relações de poder com base no gênero, parece 

haver uma continuidade das justificativas anteriores para que elas não escolham ou não devam 

integrar estes papéis e funções116

Apenas como um exemplo, mulher como vaqueira (junto ao boi no centro da brincadeira) 

é pouco comum porque precisa lidar cuidando e/ou fugindo do boi de acordo com as narrativas 

míticas que sustentam o enredo. Tocar instrumentos é relacionado com força e resistência 

inerente ao ser masculino, desempenhado adequadamente por homens e não por mulheres, as 

quais devem ser protegidas de trabalhos pesados e simultaneamente da responsabilidade de 

conduzir o grupo. Da mesma forma, a coreografia de algumas danças não é adequada para 

mulheres, como por exemplo, o vaqueiro campeador (que dança no cordão do boi de 

orquestra), a personagem expressa na coreografia, segundo a leitura local, a caça ao boi que 

foi roubado, simboliza força e domínio sobre o boi, bem como sua proteção. Decorre daí uma 

presença cênica maior, de maior duração no desenrolar da apresentação. Alguns entrevistados 

afirmaram que esta coreografia é mais bonita plasticamente quando feita por homens do que 

por mulheres. Dessa maneira percebe-se uma continuidade de representações, símbolos e 

sentidos de gênero quando estão relacionados com poder e definições de ser homem e 

mulher. Este tipo de classificação se desdobra para categorizar os sotaques segundo gênero, 

vendo-se matraca como o mais masculino, zabumba e pindaré como podendo ser misto ou 

neutro, e orquestra como o mais feminino dos bois. Não é sem razão que zabumba e pindaré 

são negros, matraca miscigenado e orquestra o boi para os brancos. Coaduna-se ainda com as 

posições de classe, sendo zabumba e pindaré considerados aqueles bois feitos pelos mais 

pobres, e orquestra como os bois de classe média e/ou da elite.  

. 

                                                           
116 Esta interpretação baseia-se em Segato (1997) 
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Entretanto, essa participação das mulheres e os valores atribuídos às mesmas não é o 

centro dos debates em torno do bumba-meu-boi do Maranhão. O que se percebe na literatura e 

também nos jornais é que a questão da tradição versus modernidade levanta mais polêmica, 

concentrando-se na regulação da estética dos grupos, mas não no que se refere à presença 

das mulheres. As mudanças nessa estética popular são freqüentemente associadas à 

necessidade de adequação às demandas de possíveis contratantes dos bois, entre eles as 

empresas de turismo. Disso decorre a valorização dos aspectos estéticos como a 

indumentária, a coreografia, em detrimento de uma preocupação com a diversão e satisfação 

dos próprios brincantes, bem como alterações no tipo de material que se usa, na padronização 

ou não das roupas dos brincantes, entre outros aspectos.  

 Esta ênfase na tradição versus modernidade no debate sobre as mudanças nos bois, 

que subsumem as alterações na participação das mulheres que são concomitantes, pode ser 

explicada pela importância atual do folguedo na afirmação de identidade maranhense. 

Entretanto, as mudanças nas relações de gênero são percebidas e avaliadas como negativas 

quando são vistas como ameaça à tradição. Nesse sentido, importa menos discutir as 

desigualdades de gênero e criticá-las, posto que elas devem permanecer tendo em vista a 

necessidade de lutar pelos valores tradicionais que o boi expressa. Esta questão se soma as 

análises feitas sobre as mudanças de gênero no boi e podem reforçar posições de 

desigualdade entre homens e mulheres.  

Dessa forma espero ter mostrado que ao analisar gênero nos grupos de bumba meu boi 

como um folguedo de cultura popular foi possível por em pauta como ao usarmos nossas 

categorias para compreender cultura popular deixamos de ver seus sentidos segundo seus 

próprios integrantes. E por sua vez, que ao levar gênero em conta, numa situação de mudança 

foi possível dar a voz aos integrantes dos grupos de maneira que eles próprios possam definir 

o que fazem. As mudanças no folguedo, também uma forma de arte, estão intimamente 

relacionadas com as percepções sobre a vida, segundo o grupo investigado, estando 

conectadas com relações mais abrangentes entre homens e mulheres, imersos ambos no 

curso da vida, e não fora dela ao produzir valores estéticos que definem o bom e o belo. 
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SÃO JOÃO: A MAIS BRASILEIRA DAS FESTAS117

Outro elemento crucial que confirma sua importância na hagiografia cristã está no 

calendário: João, que é primo de Jesus, nasce seis meses antes deste. Ou seja: se dividirmos 
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Roger Bastide (1998- 1974), famoso antropólogo francês que viveu em nosso país na 

primeira metade do século XX achou que o Carnaval- que ele descreveu em três variantes 

urbanas (no Rio de Janeiro, Recife e Salvador)- era, no Brasil uma festa essencialmente 

urbana e européia, enquanto o São João era “fête de paysans et une fête familialle (...), a fête 

brésilienne par excellence.” (Bastide:1997:55) 

Não precisa ser estudioso para perceber que ano a ano o São João mobiliza milhares de 

brasileiros da cidade e do campo, com diferentes expressões em cada contexto, mas sempre 

lembrada como uma festa familiar, de vizinhos, de amizade e de amor. Esta festa que chegou 

ao Brasil com a colonização portuguesa adaptou-se à totalidade do nosso território, mas 

passou por uma longa história desde que foi cristianizada, ainda no continente europeu. 

 

O santo dos carneirinhos 

Um dos aspectos mais marcantes dessa festa é a representação do santo, conhecido 

por todos como um menino de cabelos encaracolados que carrega um cordeirinho em seus 

braços. Como compreender a diferença entre o precursor de Jesus Cristo presente nos 

evangelhos bíblicos e o santo menino festejado nas nossas noites de junho? 

A explicação vem da história do próprio catolicismo para quem João é um profeta 

ascético, um líder espiritual de grande influência. Sua santidade era tamanha que certa vez 

Jesus teria dito não ser digno nem de amarrar as suas sandálias! Por isso ele recebeu a 

santíssima missão de batizar o próprio Jesus-donde seu apelido de « batista ». Suas 

qualidades lhe garantiram um lugar de honra no calendário dos santos católicos: equiparando-

se a Jesus, ele é o único pelo qual se comemora o dia de nascimento e não o de morte (dia 29 

de agosto, quando foi degolado a pedido de Salomé). 

                                                           
117 Este artigo foi publicado com algumas modificações na Revista de História da Biblioteca Nacional, 
Ano IV, nº 45, junho/2009, com o título “Chama que não se apaga”. Agradeço a Lisbeth Lima de Oliveira 
pela ajuda na revisão do texto e valiosas sugestões. 
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o ano ao meio, metade é pra Jesus (de junho a dezembro) e outra metade pra São João (de 

dezembro a junho).  

Para entender melhor essa divisão anual que corresponde a um esforço doutrinário da 

Igreja, reportemo-nos à Europa ocidental pré-cristã e anterior à colonização romana, onde a 

maior parte da população praticava cultos solares e lunares. Dentre os mais importantes dos 

cultos solares pré-cristãos praticados por toda Europa, registra-se no solstício de verão a 

queima noturna de fogueiras para festejar a vitória da luz e do calor sobre a escuridão e o frio. 

A romanização e posterior cristianização do continente europeu, séculos depois, 

implicaram na construção de novas concepções e sentidos religiosos, como é próprio aos 

sincretismos na história universal. O problema é que a população não associou a festa do fogo 

e da luz ao santo Batista, homem austero, comedor de mel e gafanhotos. 

Mudaram os dogmas, mas, quanto às práticas, foi necessário que a Igreja católica 

intercedesse. Sobretudo na fogueira, que representava a perdição, a destruição das obras do 

Criador. Eis uma tarefa difícil: como subjugar o fogo e seu simbolismo carnal, tão próprios das 

festas solsticiais de verão?  

 

Cabe lembrar ao leitor tropical que na Europa a diferença entre as estações é marcada 

por importantes contrapontos anuais que ressaltam dois momentos do ciclo solar: o solstício de 

verão, que é o dia com maior duração da luminosidade do sol, e seis meses depois o solstício 

de inverno, o dia do ano menos beneficiado com a luz solar. A Igreja Católica organizou esses 

marcos cósmicos, atribuindo aos primos João e Jesus dois momentos de honra para seus 

nascimentos: o primeiro próximo ao solstício de verão (em torno do 21 de junho) e o segundo 

próximo ao solstício de inverno (em torno de 21 de dezembro). Com essa organização 

temporal dos cultos a seus personagens mais ilustres, a Igreja católica buscava dar um novo 

significado às práticas pagãs relativas ao fogo. 

 

As fogueiras de São joão 

Primeiro vieram as tentativas de erradicação da fogueira, que passaram a ser 

consideradas excessivamente licenciosas, e enquanto práticas “pagãs” foram perseguidas 

localmente por monges e bispos obstinados em erradicar todos os ritos associados à 

religiosidade pré-cristã.  

Somente no Concílio de Trento (1545-1563) a Igreja encontrou uma solução para os 

rituais em torno do fogo, quando as fogueiras de solstício passaram a ser admitidas como 

«fogos eclesiásticos», banindo tudo que a Igreja católica chamava de «superstições» até então 

associadas às fogueiras: o fogo que arde também purifica.  
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Se as fogueiras atravessaram os séculos, também cindiram os oceanos, sem apagar... 

Assim em 1584 o frei português Fernão Cardim nos brindou nos Tratados da Gente e da Terra 

do Brasil (Ed. Itatiaia/ Edusp, 1980), com as provas do seu sucesso, revelando como ela foi 

rapidamente integrada nos hábitos locais: “Três festas celebram estes índios com grande 

alegria, aplauso e gosto particular. A primeira é as fogueiras de são João, porque suas aldeias 

ardem em fogos, e para saltarem as fogueiras não os estorva a roupa, ainda que algumas 

vezes chamusquem o couro...”. 

 

A impressão feérica da festa com fogueira, luzes e fogos de artifício pode ter 

impressionado e despertado a simpatia dos nossos nativos e ter-se constituído como um 

elemento positivo na aproximação dos jesuítas com eles. É o que confirma o jesuíta Vicente de 

Salvador alguns anos depois, em sua História do Brasil, de 1627. Ele conta que os índios « (...) 

Só acodem com muita vontade nas festas em que há alguma cerimônia, porque são mui 

amigos de novidades, como no dia de São João Batista, por causa das fogueiras e capelas 

(...).» 

Na tradição oral brasileira contemporânea, inclusive, cabe lembrar que a presença das 

fogueiras na festa junina é atribuída a uma comunicação entre Maria e Isabel, mães de Jesus e 

João, respectivamente. Conta-se que Maria acendeu uma fogueira no alto de uma colina para 

de sinalizar à prima Isabel que já havia dado à luz a João. Como sabemos, no texto bíblico não 

há menção a esse acontecimento, embora o parentesco de João e Jesus seja ali citado, 

sobretudo no Evangelho segundo Lucas. Ali, a concepção de João é cercada do simbolismo da 

fecundidade, pois sua mãe era estéril e já estava “na velhice”. Com a “lenda” da fogueira 

aproximamo-nos das tradições pré-cristãs na festa da fogueira e da luz, quando celebramos o 

aniversário do nascimento do menino de cabelos encaracolados. 

Como festa importada, vemos que o São João foi incorporado com as mesmas 

influências pagãs da sua ancestral portuguesa, inclusive no que diz respeito à fecundidade. 

Algumas práticas confirmam essa herança, como as adivinhações de são João, batismos e 

casamentos de fogueira. 

 

Festa junina urbana colonial 

Comemorado também no meio rural, foi no meio urbano colonial que a festa se tornou 

um acontecimento de sucesso, ligando os seus dois principais eixos da vida social: as ruas e 

igrejas. Nos dias do santo, as cidades se iluminavam enquanto o chão das ruas era decorado e 

as janelas enfeitadas com tecidos e potes de flores. As igrejas reuniam o público em torno de 

encontros esporádicos para os quais todos acorriam desejosos de ver e serem vistos, mas 
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também para conversar, para assistir às representações teatrais, cantos e danças, e também 

se distrair da fé cristã. 

Por isso, no final do século XVII o Arcebispo da Bahia editou uma versão local das 

decisões do Concílio de Trento, com prescrições a serem respeitadas nas igrejas, sobretudo 

durante as festas religiosas. Foi quando- por precaução- as rezas, missas e vigílias de velórios 

foram suspensas à noite. Tudo passou a ser estritamente vigiado de modo a não sugerir a 

mínima licença sexual. 

Embora sejam frequentemente descritas como situações pacíficas e de suspensão de 

fronteiras sociais podemos desconfiar dessa harmonia, já que a historiografia do Brasil colonial 

ressalta a relação coercitiva da Igreja e do Estado com a população, muitas vezes obrigada a 

participar das festas públicas sob pena de multas e outras punições. 

Neste contexto, as festas religiosas também foram palco de importantes tensões 

políticas e sociais, que apenas se amenizavam nessas ocasiões; as desobediências às ordens 

do clero e do Rei ficaram registradas nos anais policiais, onde lemos as proibições de fogos de 

artifício e fogueiras em 1641, renovadas em 1769. Nesse mesmo ano, o Santo Ofício condenou 

à morte, no Brasil, uma mulher,  Por predizer casamentos olhando os contornos do desenho 

feito pela clara de um ovo quebrado dentro de um copo em noite de São João - uma 

adivinhação de casamento junina muito conhecida até os nossos dias. 

Com a chegada da família real ao Brasil em 1808, as festas urbanas (inclusive as 

religiosas) ganharam novo vigor, pois a Corte portuguesa trouxe novos hábitos festivos para o 

Brasil, destacando-se Portugal como país de grande reputação pela beleza dos seus fogos de 

artifício, marca estética e lúdica presente também na festa junina contemporânea.  

Além do brilho das fogueiras e fogos de artifício, outras novidades trazidas pelas famílias 

portuguesas foram rapidamente adaptadas, notadamente no que diz respeito à música e 

danças de salão, dentre elas a mais conhecida e considerada típica da festa: a quadrilha 

junina. 

Trazidas ao Brasil pela Corte portuguesa, hoje em dia as quadrilhas estão disseminadas 

pelo país, sendo constantemente reinventadas. O próprio D. Pedro II era grande apreciador 

dessa dança, que ele acompanhava nos bailes solenes. Se hoje elas são exclusivas do mês de 

Junho sabemos também pelos registros históricos que esta dança animava nossos carnavais 

sem guardar relação imediata com a festa junina. Tal processo se explica por sua identificação 

à monarquia: saindo de moda no início do período republicano, ela permaneceu dançada em 

localidades politicamente e administrativamente menos importantes, retornando às grandes 

cidades nos anos 1950, com a intensificação migratória que marcou esse período. Desde então 

ela foi de novo identificada ao “interior” e definitivamente associada à festa junina brasileira. 

 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

145 

Uma festa sempre reinventada 

Foi, sobretudo, no século XX que a festa junina começou a ser sistematicamente 

descrita, por jornalistas e pesquisadores de todo o país. Podemos verificar nessas observações 

como o são João se adaptou aos usos e costumes locais, respeitando o vínculo eclesiástico ou 

parecendo até uma festa laica em certos casos.  

Pudemos perceber que os anos 1990 foram marcados pela espetacularização das festas 

juninas, o que preocupa muitos dos seus fãs: estamos diante de uma nova festa ou de uma 

deturpação de seu sentido original? Tais transformações estão sintonizadas com o modo de 

vida urbano incorporando a religiosidade, a ruralidade e a tradição festiva em espaços públicos 

e privados: ruas, praças, escolas, shopping centers, canais de televisão, publicidades e mesmo 

a Internet. A sua marca mais forte é entretanto a nostalgia, não como uma necessidade de 

“volta ao passado”, mas lembrando e tornando possível a renovação anual dos laços sociais 

que nos ligam a familiares, vizinhos, colegas, compadres e amigos, vínculos tão apreciados e 

necessários a todos nós, também nas grandes cidades. 

Hoje, no Brasil, esta é a festa dos bois, adivinhações, banhos, bailes, quadrilhas, 

cordões de pássaros, forró, mastros, arraiais, bandeiras de santo, fogos de artifício, guerras de 

espada, compadrios, roças, casamentos, bacamartes, balões, pinhão, milho… 

Rural ou urbana, ela também se tornou evento turístico, produto comercial, argumento 

de venda. Mas para cada um de nós representa a ocasião ideal de reunir amigos, vizinhos, 

parentes, para degustar pratos e bebidas festivas, dançar e tocar músicas alegres às vezes 

com uma licença sexual explícita. Esta festa, que pode ser definida como a festa da 

fecundidade desde sua origem foi domesticada pelas instituições religiosas do noivado, do 

casamento e do compadrio, mas permanece perigosa. Tanto que ano a ano muitos tentam 

incendiar a Terra, cantando «Acorda, João!». Desconfiado, ele pergunta à sua mãe “Quando é 

minha festa?”, e Isabel responde “tua festa já passou”. Aqui na terra, enquanto festejamos, 

cantamos: «São João está dormindo, não acorda, não !!». Melhor assim. Até o ano que vem. 

 

Referência bibliográfica: 

Bastide, Roger.”Le Carnaval brésilien” (1960) Bastidiana. Nº 19-20, juillet-décembre 1997. St. 

Paul de Fourques [55-58].
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FESTA E IDENTIDADE SOCIAL 

André Luiz Piva de Carvalho 

UFPB/UFBA 

Qualquer tema de estudo relativo à identidade, pensado em termos de metáfora, pode 

ser comparado a um objeto com núcleo central esférico que, em face de sua condição circular 

em 360 graus, possibilita pontos de partidas para trilhas investigativas em todas as direções 

possíveis. Grande parte de suas questões exige percursos por passagens labirínticas, estradas 

sinuosas que provocam o surgimento de interpretações polissêmicas de grande amplitude, cuja 

completa investigação mobiliza a concorrência de muitos saberes. Coexistem num mundo 

social de intensa luta social e política por parte de grupos diversos, de gêneros, raças, 

nacionalidades e antagonismos ideológicos, entre outros; em comunidades ligadas pela 

proximidade físico-geográfica ou mesmo por interesses culturais. Suas ações, assim, 

configuram-se como atos que acabam direcionando os estudos dedicados à “identidade social”  

e “construção de identidade”, a partir de debates teóricos motivados por questões exteriores à 

identidade pessoal ou individual, dedicados às identidades de grupos humanos, mais 

abrangentes e difusas.  

Todo grupo é dotado de uma identidade que corresponde à sua definição social, 

definição que permite situá-lo no conjunto social. A identidade social é ao mesmo tempo 

inclusão e exclusão: ela identifica o grupo (são membros do grupo os que são idênticos sob um 

certo ponto de vista) e o distingue dos outros grupos (cujos membros são diferentes dos 

primeiros sob o mesmo ponto de vista). Nesta perspectiva, a identidade cultural aparece como 

uma identidade de caracterização da distinção nós/eles, baseada na diferença cultural 

(CUCHE, 2002, p. 177). 

Os estudos tratam de análises de interesse multidisciplinar no âmbito dos estudos 

culturais, a investigação sobre construções identitárias, com fenômenos de toda a ordem 

materializados no espaço genérico da vida societária cotidiana.  

 Entre as correntes de pesquisas sobre cultura e identidade contemporâneas, quem deu 

o pontapé inicial mais forte, foram os Estudos Culturais Britânicos, surgidos na década de 

1960, mediante sua capacidade original de reunir diferentes áreas de pesquisas num instigante 

ecletismo, conseguindo vincular seus trabalhos às questões suscitadas por movimentos 

sociais, em especial o interesse pelas sub-culturas, questões de gênero, raça e etnia, 

inaugurando o enfoque contemporâneo sobre identidade como uma questão de resistência das 

classes populares, num contexto complexo de atenção às diferenças culturais humanas, as 

“alteridades identitárias”, entendendo não existir apenas submissão de grupos humanos, 

étnicos ou de diferentes etnias vivendo numa mesma comunidade, com menor reconhecimento 

social devido às suas parcas condições econômicas, mas também resistência, fenômeno que 

sempre se fez presente na vida social, desde as sociedades da Antigüidade.  
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 A antropologia das últimas décadas oferece o instrumental reflexivo inerente a 

“relativismos culturais” para a compreensão dos processos de enfrentamento culturais e 

identitários que sempre se fizeram presentes nas sociedades humanas, conforme seus 

diferentes períodos histórico-sociais. Fato que pode ser avaliado por um olhar etnológico liberto 

e atualizado, voltado para a história. 

 Os Estudos Culturais britânicos, por sua vez, desdobrados nos últimos anos, com 

visões multidisciplinares, destacam-se pelo privilégio de poder contar com preciosos 

objetos de análise já delineados na sua época de instauração, tais como os produtos da 

mídia que mediam a cultura popular (indústria cultural). Conceituam, ou tratam a noção de 

identidade, numa idéia que reputa ao sujeito uma multiplicidade e fragmentação com 

identidades díspares, conforme os valores e inferências culturais da sociedade contemporânea, 

sendo elástico e instável, num direcionamento teórico que já decidiu pelo fim do sujeito 

individual, acatando a concepção de “identidade regional” defendida por Bourdieu (1989, p. 

112), na qual o território é visto na sua totalidade geopolítica, sendo que até mesmo a noção de 

“regionalidade” é objeto de uma construção política.   

Em decorrência desse processo heterogêneo, identidade é pensada como “construção”, 

inclusive nas suas formas de tensão e conflito, em debates que contrapõem sistemas sócio-

culturais, procurando rediscutir o próprio conceito de identidade. Há procura por uma 

concepção conceitual mais elástica “que dê conta do movimento e diversidade que atravessam 

os processos identitários na contemporaneidade”, conforme o entendimento de França (2002, 

p. 9), que também afirma: 

Em suma: quando se fala em “crise da identidade” - da identidade dos indivíduos ou 

nações - na verdade estamos falando de duas coisas: de uma crise, uma conturbação no 

âmbito dos processos ordenadores da vida social, mas também da insuficiência de nossos 

instrumentos analíticos que, nesses momentos, revelam suas limitações.  

Percebemos, assim, que as classificações teóricas dedicadas às diversidades dos 

indivíduos se ocupam cada vez mais da identidade como construção, na base conceitual de 

formação dos grupos humanos no contexto das interações sociais, como também no âmbito 

das identidades nacionais, aglutinando territorialidades geopolíticas e seus conseqüentes 

sistemas político-econômicos. Isso vale dizer que os esforços epistemológicos sobre 

identidades alcançaram a maturidade para enfrentar os temas de sua alçada envolvidos mais 

diretamente nas questões sociais e políticas, de maneira mais compromissada, além da 

simples análise sobre culturas conforme a tradição antropológica.      

Entretanto, fala-se de “identidade”, “identidade social”, “diversidade”, “processo 

identitário”, “identidade cultural”, “identidade nacional”, “identidade política”, “identidade 

religiosa”, “identidade sexual”, “identidade enquanto processo de construção”, “alteridades 

identitárias”, “construção de identidade”, entre outras expressões, num mesmo patamar 

genérico. Daí o incômodo com as generalizações conceituais sobre “identidade”, já que a idéia 
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de “construção identitária”, pensa determinado grupo social diante de suas  particularidades, 

diversidades, contrastes e flutuações, que podem ser percebidos considerando os aspectos 

reais e concretos das vivências societárias do cotidiano, com um olhar interpretativo derivado 

de observações etnográficas, ou por meio do mapeamento, seleção qualitativa e reflexão 

analítica da produção de sentidos de variados discursos, presentes na literatura, jornalismo, 

cinema, teatro, artes plásticas e demais dispositivos de expressão cultural.  

Trabalhamos com a percepção sobre o espaço sócio-geográfico que considera as 

heterogeneidades dos aspectos territoriais e culturais que constroem a identidade social, 

derivadas dos fatos que pululam no seu cotidiano no âmbito das representações, por meio de 

redes simbólicas, seus processos enunciativos de “identificação”. 

A construção identitária passa, então, pelo processo de produção de sentido, de “criação 

imagética” , como construto do imaginário desencadeado pelos simbolismos (imagens) 

circulantes nas práticas cotidianas que vão compondo o conjunto identitário de 

determinado grupo humano. O imaginário, como a capacidade sensória humana que produz 

a imagem mental e abstrata, a qual pode ser fantasiosa. Nossa imaginação, ou mesmo a 

representação da mente do real, molda seus sujeitos e decide pela condução da vida 

societária que pode ser nomeada e enunciada, simbolicamente; numa interpretação 

específica por um determinado sujeito, que enfrenta o desafio de formular, ou expressar uma 

identidaridade, podendo ser o membro do próprio grupo “identificado”, como qualquer outra 

pessoa que enuncia alguma “criação identitária”: jornalista, escritor, político, pesquisador, 

artista, cineasta, fotógrafo, além dos demais agentes que experimentam a aventura de 

percorrer a trilha da “identificação”.   

Em síntese, entendemos construção identitária na concepção de “imagem veiculada”, ou 

“projeção imagética”, de determinada formulação discursiva, como coadjuvantes dos estudos 

contemporâneos multidisciplinares que determinam sobre a premissa de somente aparecer em 

enunciados simbólicos.  

Daí a possibilidade de diferentes sentidos em formulações discursivas sobre a identidade 

social procurando contextualizar suas multiplicidades e fragmentações em identidades 

díspares, conforme os valores e inferências culturais da sociedade contemporânea, numa 

configuração elástica e instável. Contudo, há determinados fenômenos da contemporaneidade 

em que o comportamento do grupo humano se mostra uniforme, compondo o sonho, o objeto 

de desejo de quem procura estipular uma construção identitária precisa de tal grupo, caso 

daqueles que se envolvem em eventos festivos populares. 

Construções identitárias nas festas  

A propósito de tratarmos de construção identitária no seu estatuto de representação 

simbólica, realizamos um exercício de metalinguagem com a analogia da palavra “construção”, 

considerando sua homonímia de uso mais comum e corrente relativo à designação de 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

149 

“construção civil”. Na construção de qualquer prédio de alvenaria o material básico é o tijolo 

fabricado do barro, ou o bloco de concreto, de forma que na sobreposição de tais peças o 

prédio vai sendo montado. Na comparação analógica, metaforicamente percebemos que a 

formulação de uma identidaridade também vai sendo sendo construída simbolicamente, num 

processo de semiose. A justaposição de blocos (signos) produz sentidos, num papel que 

podemos definir como representativo ou simbólico, de identificação, segundo alguma imagem 

enunciada socialmente com o atributo de provocar imaginários.   

Os enunciados sobre formulações de identidades sociais, num plano apenas subjetivo 

das interações sociais cotidianas, articulam idéias e contextualizações que percebem a 

produção cultural e a construção identitária em diferentes dimensões,   processo de que 

evolui nos registros históricos; conforme a idéia de “discursos fundadores”, inerentes aos 

simbolismos do Brasil, segundo o pensamento Orlandi (1993, p. 12):  

 

Aqueles que vão nos inventando um passado inequívoco e empurrando um futuro 

pela frente e que nos dão a sensação de estarmos dentro de uma história de um 

conhecido: diga ao povo que fico, quem for brasileiro siga-me, “libertas quae sera tamem”, 

independência ou morte, em se plantando tudo dá etc.   

As representações (ou projeções simbólicas) fazem os indivíduos em seu interior ver e 

crer, conhecer e reconhecer, havendo quem assume o papel de organizar as manifestações 

políticas, sociais e culturais impondo-as ao coletivo. Está em jogo, portanto, a capacidade de 

impor um sentido consensual ao grupo, seu sentimento de unidade e identidade.   

Nesse sentido, surpreende  a eficácia das festas em aglutinar as pessoas em termos de 

vivências coletivas igualitárias, tanto que, historicamente, instiga as ciências sociais, 

despertando particular interesse as ocorrências das celebrações que enaltecem a participação 

coletiva, em atos de espontaneidade e alegria, quebrando as concepções da vida regrada do 

cotidiano.  

As celebrações festivas são reconhecidas como lugares em momentos nos quais as 

pessoas conseguem deixar o espírito liberto para as emoções, atos espontâneos e solidários. 

A condição necessária para o bem viver, o qual, segundo Edgard Morin (1986, p. 97), deve ser 

envolto na prosa e na poesia, na participação, no amor, no fervor, na comunhão, na exaltação, 

no rito, na festa, na embriaguez, na dança e no canto, transfigurando a vida prosaica de tarefas 

obrigatórias e utilitárias. 

Durkheim (1989, p. 452) trata a festa diante sua importância como elemento recreativo e 

estético na religião, indicando sua relação com os ritos litúrgicos que provocam a aproximação 

das pessoas, num estado de “efervescência” coletiva que propicia a possibilidade de 

transgressão às normas. O indivíduo ao celebrar uma grande festa consegue vivenciar os 

http://www.aguaforte.com/antropologia/osurbanitas/revista/Ferretti.html#DURKHEIM#DURKHEIM�
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valores estéticos condenados pela razão teórica e prática, transformando, segundo o pensar 

freudiano, o princípio de prazer em princípio de realidade, considerando que a idéia de prazer 

transcende a esfera sexual. Neste caso, o Eros percebido por Marcuse na obra de Freud se 

refere a toda forma de satisfação humana, sendo uma referência à modificação do princípio de 

prazer, entendido como diretriz voltada para a satisfação das necessidades imediatas do 

indivíduo; a conquista do bem estar de maneira irracional e irrestrita, independente da previsão 

ou consideração acerca de seus atos, como se fosse uma ausência de repressão dos instintos 

humanos (MARCUSE, 1995, p. 34). 

Considerando aspectos tradicionais das festas inerentes à sociabilidade e ao lúdico, as 

percebemos como eventos transcendentes, tecendo simbologias de um mundo ideal; no 

sentido de proporcionar bem estar aos indivíduos, com aproximações sociais, atividades 

prazerosas de comer, beber, dançar, situações de risos e alegrias compartilhados em 

situações de hospitalidade, receptividade e solidariedade em ambientes animados. Seus 

tempos e espaços que parecem não existir ou tomam novas configurações, parecem mais 

palpáveis no âmbito do imaginário, engendrando, transformando, refazendo as auguras da 

vida. Por isso, diante de o “dilema brasileiro”, apontado por DaMatta (1997), com o desafio da 

convivência entre os opostos que optam por escolhas diferenciadas no cotidiano, as 

celebrações surgem como solução simbólica, fazendo que a questão das diferenças seja 

solapada pela participação comum nos atos comemorativos, quando o “ser” ou “não ser” se 

unem para o surgimento de uma personalidade única e igualitária, a festiva, a concretização de 

utopias ainda que por breves períodos, sobrepõe projetos coletivos aos individuais, 

dramatizando o social, porém sem frustrar sonhos, anseios e fantasias individuais.  

Daí, pensarmos as festas como um lugar de uniformização da identidade social mesmo 

nesses nossos tempos contemporâneos, com tantas situações caóticas e dispersas, em que 

novos tipos de celebrações, especialmente os grandes eventos populares, apresentam 

interessantes fenômenos relativos ao pertencimento identitário, geralmente organizados pelo 

poder público constituído. Possuem perfis específicos e maior complexidade, aglutinando 

interfaces culturais, projetos político-econômicos, interesse da mídia e processos conflitantes, 

mantendo o aspecto sócio-histórico, em relação ao lúdico, mesmo que manifesto em modelo 

diverso das formas antigas.  

O conjunto desses eventos reúne os mais diferentes perfis temáticos: carnavais, festas 

juninas do Nordeste Brasileiro, festas do vinho e da uva do sul do Brasil, festas de Peão de 

Boiadeiro de cidades do interior de São Paulo, Círio de Nazaré de Belém do Pará, Festa do Boi 

de Parintins (município do interior do estado do Amazonas), entre outras. Todas com trocas 

intermitentes de participação e interatividade que ampliam o ciclo de relações entre as pessoas 

e revelam um tipo especial de fenômeno sócio-cultural, sendo que cada evento festivo merece 

um olhar específico para sua respectiva linguagem. Há muitos códigos e signos a serem 

desvendados, entre eles, interessa-nos a simbologia identitária das festas, os atos  das 

celebrações festivas populares que se desenvolvem em rituais significativos na vida das 
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pessoas, como atividade de aproximação social. Nos quais o lúdico se destaca como escape 

das tensões da vida contemporânea, formando tribos pós-modernas, de indivíduos que, 

mesmo sem se conhecerem, se juntam para celebrar e apreciar espetáculos, simplesmente 

porque gostam de um mesmo tipo de arte ou estética (Maffesoli, 1998). E o referido autor já 

citou como exemplo o comportamento dos brasileiros, sua capacidade de aproximação, tal qual 

acontece nos carnavais do país.  

Realmente nada mais evidente que as festas carnavalescas para cravar definitivamente 

o espírito de identificação das pessoas, que se interagem exacerbadamente, em oportunidades 

em que se supervalorizam os atos de transgressão, permissividade e libidinagem. Ao abordar o 

carnaval da Bahia, Almandrade (2007) diz que: 

A cidade é um texto, sempre reescrito e reinterpretado, a todo instante confirma o ‘hiper-

realismo’ do carnaval que magnetiza e subverte o sentido do espaço físico com a autonomia do 

simbólico. A volúpia da cidade mundana, a hemorragia do desejo recalcado, a circulação do 

sexo e a descontração frenética são as referências do processo de significação, marcantes da 

paisagem urbana na cidade do carnaval.  

Todavia, os carnavais, mesmo que reunindo pessoas de diferentes tribos que se reúnem 

em tribos carnavalescas com fortes traços de identificação, possuem uma identidade provisória 

e efêmera que duram apenas cinco dias num ano. Diferentemente das festas de temática 

popular, a exemplo das festas do ciclo junino, cujos aspectos relativos à motivação religiosa e 

cultura tradicional, em que são recuperadas as raízes regionais, realçam as questões de 

pertencimento, de identidade social. 

As festas de São João de Campina Grande, Paraíba; Caruaru, Pernambuco; Aracaju, 

Sergipe; entre as demais celebrações juninas de muitas outras cidades do Nordeste, 

destacam-se como realizações populares bastante atraentes para uma multidão que se 

entrega espontânea e animadamente às atividades festivas, com a disposição de participar, 

vibrar, interagir, brincar, cantar, dançar, comer e beber, entre outros atos lúdicos; mas também 

encontra nesses eventos uma série de representações que recuperam a memória nordestina, 

de forma que o povo da terra acaba envolto em muitas situações de emotividade.  

A maior parte dessas festas são planejadas, organizadas e executadas pelas suas 

respectivas administrações municipais, com objetivos de prestígio e projeção político-eleitorais 

do grupo detentor do poder, prefeitos e aliados, atendendo ainda ao propósito comercial da 

iniciativa privada que investe no envolto para obter dividendos publicitários e comerciais, 

questões passíveis de muitas críticas por parte de diversos segmentos da sociedade. Contudo, 

o público, seduzido pelas expressões artísticas das festividades, shows com artistas de 

renome, cenografia atraente, grande oferta gastronômica e etílica, oportunidades de se 

entregar aos cantos e danças, nas quais o forró é convidativo e envolvente, a beleza e colorido 

dos fogos de artifício, os espetáculos das quadrilhas juninas, entre muitas atrações, deixa de 

lado o espírito crítico inerente ao uso político e empresarial dos eventos. O formidável e 
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superlativo, em termos quantitativos e qualitativos, números referentes às celebrações (as 

festas de Campina Grande e Caruaru duram 30 dias, com inúmeros atrativos; cuja variedade 

se mostra bastante difícil para uma precisa mensuração)118

Maffesoli (1985, p. 23), por sua vez, usa o termo êxtase para se referir àquilo que 

Durkheim chamou de efervescência, isto é, o “ultrapassamento”, a “transcendência” do 

indivíduo no interior de um grupo mais amplo; o “eu” que se dilui no coletivo. A festa e o êxtase 

seriam os dois maiores inimigos do princípio de individualização que parece controlar as 

relações sociais na sociedade contemporânea e, indo mais longe, a “revolta” da festa em todas 

as suas “feições” é eminente. “Uma cidade, um povo, mesmo um grupo mais ou menos restrito 

de indivíduos, que não logrem exprimir coletivamente sua imoderação, sua demência, seu 

imaginário, desintegra-se rapidamente” (MAFFESOLI, 

, fazem com que os signos 

temáticos populares do evento, tais como a religiosidade, tradições, usos, costumes e demais 

bens culturais expressos na arte e na estética, tenha enorme significado para as pessoas. 

Recrudescem os sentimentos de pertencimento e identidade já latentes de forma intrínseca, de 

forma que o público consegue o domínio simbólico do Maior São João do Mundo, passando a 

certeza do conhecido adágio popular: “a festa é do povo”, que simbolicamente domina a 

celebração, toma-a para si, “arrancando-a das mãos dos verdadeiros donos”, com a força do 

coletivo.  

1985, p. 23). Na mesma linha, Sigmund 

Freud nas suas observações em Totem e Tabu (1974, p. 168) diz que “uma festa é um excesso 

permitido, ou melhor, obrigatório, a ruptura solene de uma proibição”.   

No entanto, as grandes festas nordestinas alusivas ao ciclo junino, assim como os 

demais megaeventos do país, de temática popular, fazem parte do modo de celebrar 

contemporâneo, conforme a ordem consumista da atualidade, com contornos de 

“espetacularização”, característica que garante o interesse dos participantes. Os públicos 

participantes das celebrações, acostumado com as expressões culturais veiculadas pelos 

avançados sistemas de comunicação de nossos dias, com destaque para a televisão e internet, 

é moldado pelo gosto ditado pelas representações ponteadas pelos recursos de alta 

tecnologia, luzes, cores, som, movimento frenético de imagens que atendem ao imaginário. A 

grande parte dos eventos festivos populares do Brasil foi concebida em temática da cultura 

tradicional, a memória alusiva ao folclore, usos e costumes que evocam manifestações 

                                                           
118 A pesquisadora Zulmira Nóbrega (2006) relata que em O Maior São João do Mundo, denominação da 
festa de Campina Grande, Paraíba, que por si só já revela a grandiosidade do evento, “as atrações se 
renovam a cada ano, mantendo, também, muitas atrações fixas, como as apresentações artístico-musicais 
de grandes nomes do cancioneiro popular brasileiro e nordestino, cidade cenográfica que reproduz 
prédios antigos da cidade e aspectos do cotidiano rural da Paraíba, barracas de comidas e bebidas típicas, 
presença de celebridades, entre eles, atores globais, governadores e ministros de Estado, jogadores de 
futebol, jornalistas e escritores famosos, trem do forró, concurso de quadrilhas, corrida de jegues, entre 
muitos outros. Entre os eventos renováveis, destacamos o casamento coletivo de centenas de casais, 
missas campais e cultos evangélicos que reúnem milhares de fiéis, grandes atrações artísticas em casas de 
shows particulares, encontros acadêmico-científicos, competições esportivas, lançamentos de filmes do 
circuito comercial, CDs e DVDs, além de muito mais. A listagem parece infindável. 
 

http://www.aguaforte.com/antropologia/festaabrasileira/Bibliografiadatesefesta.html#tribos�
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histórico-regionais. Os festejos juninos são inspirados em antigas tradições de exaltar o ciclo 

da fartura, proporcionado, na região Nordeste, pela colheita do milho e do feijão, além de 

demonstrar a crença no santo que representa a purificação e regeneração da vegetação e das 

estações. A Festa da Uva de Caxias do Sul (Rio Grande do Sul) resgata a italianidade, assim 

como a Oktoberfest de Blumenau (Santa Catarina) recupera a cultura germânica tradicional. A 

Festa do Boi de Parintins (Amazonas) é motivada pela memória indígena. Porém, todas essas 

celebrações, além de algumas outras, baseadas em temas da cultura dita “de raiz”, somente 

conseguem atrair o público, principalmente aquelas de porte de megaeventos se tiverem uma 

formatação de espetáculo contemporâneo com grande apelo visual e recursos tecnológicos de 

ponta. 

O ambiente dessas festas, geralmente localizado em grandes espaços físicos, é 

caracterizado por cenografia exuberante, exigência básica para atender ao imaginário do 

público motivado por imagens, sendo que a tradição para ter sentido, atrair e ser convincente 

necessita das técnicas avançadas da atualidade, segundo demonstram textos da mídia.   

O Maior São João do Mundo é uma festa com inúmeros atrativos, entre os quais a 

decoração, que tem se revelado um diferencial, tendo em vista os recursos utilizados. O brilho 

é alcançado graças às lâmpadas – serão usadas cerca de 10 mil unidades – e ao gás néon, 

que dão forma a motivos juninos como balões, bandeirolas, fogueiras, entre outros. Um misto 

de originalidade com modernidade, que provoca um efeito visual agradável e enchem Campina 

Grande de um colorido especial (Jornal da Paraíba - Campina Grande, 21/05/1997).   

Afinal, vivemos numa “civilização de imagens”, segundo as idéias de Gilles Deleuze 

(1990), sobretudo, a “civilização do clichê”, devida à inflação icônica que assenta na 

redundância e, por outro lado, na ocultação, distorção ou manipulação de certas imagens que, 

em vez de serem um meio para descortinar a realidade, ocultam-na. Assim Deleuze insiste, 

afirmando que existe um interesse geral em “esconder algo na imagem”, este algo não é mais 

que o seu próprio caráter de persuasão.  

 A riqueza imagética é fator diretamente responsável pela atratividade das festas 

populares, caracterizada pela sedução visual, lembrando da beleza das cenas televisivas dos 

desfiles das escolas de samba nos carnavais, sendo que os demais eventos festivos populares 

primam pela cenografia altamente representativa.      

 Nas festas juninas de Caruaru e Campina Grande, por exemplo, as montagens 

cenográficas de casas de fazenda mostram virtualmente, em performances teatrais, o modo de 

vida rural doméstico, a casa e os móveis rústicos, utensílios domésticos típicos e tradicionais, o 

fogão à lenha; o pilão fica à disposição dos visitantes para fazer sua própria paçoca, a casa de 

farinha funcionando a pleno vapor com mãos ágeis e calejadas, desde a ralação da mandioca 

até a torra final, oferecendo o produto puro e original. Os mangais, pendurados, junto às selas 

dos cavalos e demais apetrechos imprescindíveis para lidar com o gado também estão ali, 

assim como os próprios vaqueiros, com sua indumentária típica, gibão (jaqueta) e calças de 
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couro, botas com esporas brilhando e chapéu de cangaceiro, contando suas aventuras. A 

caatinga, o curral de gado e a capela também têm suas representações. Tais imagens, pela 

sua relevância memorial, induzem o emotivo dos visitantes e a natural interatividade que é 

reforçada por jogos e brincadeiras típicos, entre eles, a corrida de jegue, o quebra panelas e o 

pau de sebo.  

Tal tipo de festa, assim, configura uma multiplicidade de significados, com base de 

sustentação que as fazem manter características seculares, estruturas formais que resistem 

através dos tempos, apesar das formas dinâmicas e artificiais de suas representações, 

articulando questões identitárias memoriais e seu efeito na emotividade das pessoas. Para se 

entender o processo é necessário a consideração do antigo, o tradicional e o moderno para 

explicar o pós-moderno119

                                                           
119 Optamos, em função de contextualizar a matéria ora abordada, considerar, sinteticamente, o 
pensamento pós-moderno no seu viés que se reporta às sociedades contemporâneas em face 
de suas heterogeneidades e fragmentações culturais, o mundo de aceitação de diferenças com 
espaços para identidades mutáveis e provisórias. Onde não existe a obrigatoriedade de 
preceitos científicos uniformes, o espírito cético em relação às idéias acabadas e totalizantes, 
terras de culturas híbridas, enfim, sendo que esta última idéia parece condensar mais 
diretamente um parâmetro central de nosso objeto de pesquisa. 
 

 em relação às festividades populares destes nossos tempos que 

possuem suas próprias especificidades inerentes a sociedades fragmentadas, mutáveis, 

dinâmicas e complexas. Neste caso, sabemos que a maior parte das festas populares se 

direciona no sentido de recuperar usos e costumes, rememorar suas gêneses culturais, 

procurando “reiventar” tradições.   

A identidade é o resultado de uma tradição construída e não de uma imaginação 

“arquetípica”. Assim, a invenção da tradição se transforma numa parcial, contemporânea e 

híbrida visão que nos fala com clareza mais do presente que de um passado mais ou menos 

mítico” (Cavenacci, in Nazareth, prefácio, 2001, p. 11). 

Elizabeth Cristina de Andrade Lima (2001, p. 9), ao analisar O Maior São João do 

Mundo, afirma que esta festividade “tal como é instituída no espaço urbano, é uma fabricação, 

uma produção prática e discursiva, imagética e cênica, a qual toma a idéia de tradição como 

principal e fundamental enunciado e elemento definidor do evento junino”. A projeção da 

cultura junina autêntica em uma coleção de signos é reforçada de maneira transversa, o antigo 

representado de forma nova e atual, em expressões artístico-cenográficas com recursos 

tecnológicos de luzes, cores, som, artes visuais em notável variedade, utilizados para reforçar 

o imaginário junino. O ilusionismo da autenticidade por meio de imagens sedutoras é um 

fascínio para o sentido humano da visão; enquanto que a audição é envolta por muitas e 

contínuas expressões da música popular, de temática junina ou não, devidamente ampliadas 

de forma a convidar à cantoria e a dança, junto a paqueras, estímulo à libido, não faltando 

também as tentações da fartura gastronômica e etílica.   
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O simbólico imagético cria, ou pelo menos complementa, simbolismos tão convincentes 

como aqueles vivenciados na realidade, servindo, assim, para dar sentido de verdade atual às 

tradições juninas do passado. Se a idéia é envolver o público, principalmente turistas, o 

simbolismo da materialidade de uma cidade cenográfica, forró, quadrilhas, músicas juninas, 

comidas e bebidas típicas e muitas outras atrações, cumpre a tarefa de dar concretude à 

representação da cultura junina com status de autenticidade.   

A estrutura física das festas populares, elaborada com muita tecnologia, traz para a 

representação urbana as tradições juninas de origem rural, de maneira “reiventada” e 

ampliada, com toda a potencialidade do simbólico presente no imaginário, alcança maior 

vitalidade e reverbera seus signos ao se materializar na festa; configurando transversalidades 

entre o antigo e o atual, a fantasia e o real, na forma de espetáculo120

Entretanto, mediante sua disposição de festejar, no envolvimento e participação nos atos 

lúdicos, o público se divide de forma a vivenciar prazerosamente as diferentes expressões 

culturais, ou seja, aproveita tanto as manifestações da cultura tradicional como a 

industrializada. Nas festas juninas as pessoas cantam, vibram, pulam com os grandes shows 

de artistas famosos, não escondem sua predileção por apresentações das bandas que tocam e 

cantam forró eletrônico, algumas com canções de duplo sentido e forte apelo sexual. Mas 

também não deixam de aplaudir os cantores e grupos ligados à temática junino-nordestina, 

além de dançar o legítimo e concorrido forró pé de serra, dançado por centenas de casais nas 

grandes festas de Caruaru e Campina Grande.  

 da contemporaneidade, 

processo que é sintetizado por Waldir José Morigi (2001, p. 22), ao também abordar O Maior 

São João do Mundo: 

Através da narrativa da festa, verifica-se a coexistência de dois personagens e dois 

mundos distintos e diferentes que se juntam: o tradicional e o moderno. Assim, a festa no 

passado é identificada como o São João matuto, enquanto que a festa no presente é 

denominada de São João moderno.  

Além de o aspecto imagético das festas, observamos também, nas festas juninas, a 

grande atratividade das expressões culturais presentes, os shows musicais, performances 

teatrais, oportunidades para o público cantar e dançar, um desafio para as celebrações que 

necessitam justificar, ou ser fiel, à sua temática tradicional, quando as apresentações da 

cultura local convivem com expressões derivadas da indústria cultural, cantores, bandas e 

outros grupos musicais, cujo repertório atende mais ao estilo POP, sem nenhuma identificação 

com o cancioneiro regional. Desse modo, as tradições, o folclore e a cultura popular local 

disputam a preferência do público com clichês e alegorias, descoleção e desterritorialização. 

                                                           
120 Albino Rubim (2005, p. 13) afirma que o espetáculo “remete à esfera do sensacional, do 
surpreendente, do excepcional, do extraordinário. Daquilo que se contrapõe e supera o 
ordinário, o dia-a-dia naturalizado. A instalação no âmbito do extraordinário potencializa o 
caráter público do ato ou do evento espetacular”.  
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 Essas constatações demonstram nosso parâmetro de que há comportamentos comuns 

que uniformizam a identidade social nas festas. Nessa linha, a Festa do Boi de Parintins, por 

exemplo, é caracterizada pela divisão dos habitantes da cidade em virtude de suas 

preferências por determinado “Boi”, o Garantido, representado pela cor vermelha, enquanto 

que o Caprichoso é referenciado pela tonalidade azul. Acontece, portanto, uma identidade 

motivada pela torcida em favor de cada um dos “Bois”, e os turistas, presentes nos desfiles das 

agremiações, também são envolvidos pelo espetáculo, torcendo para um determinado grupo, 

ou mesmo aplaudindo ambos, fato que, de qualquer forma, significa uma interação com a festa, 

a manifestação de uma identidade social curta e efêmera, no modelo de formação de tribo 

segundo a concepção, já vista, de Maffesoli.      

 A maior parte dos freqüentadores das festas populares é composta por moradores 

locais, sendo que suas realizações são ótimas oportunidades para pessoas com origens no 

lugar que moram em outras localidades, visitar os familiares; sendo que os traços culturais das 

tradições regionais manifestas no evento são ideais para reavivar as marcas identitárias, 

históricas, memoriais e culturais de modo. Nesse caso a diversão parece se situar num estado 

puro, atrelada às questões de pertencimento e identidade inerentes à cultura de origem, daí 

reafirmarmos a importância de nosso olhar para as questões comportamentais e motivacionais 

presentes nas celebrações.  O “o homem tribal” da festa vem exatamente em busca daquele 

lugar específico que age na sua emotividade.  

Logo, nestes tempos de culturas pós-modernas, em que ainda prevalece uma sociedade 

administrada formalmente, nada de estranho sobre o fato de as festas assumirem um papel 

social de notável importância e simbolismo. Suas trocas intermitentes de participação e 

interatividade ampliam o ciclo de relações entre as pessoas e revelam um tipo especial de 

fenômeno sócio-cultural, sendo que cada evento festivo merece um olhar específico para sua 

respectiva linguagem, procurando desvendar seus códigos e signos lúdicos.  O imaginário e as 

questões pessoais atreladas às questões de valorização da terra natal, pertencimento e 

identidade motivam o espírito participativo para as ações de celebração, enlevo e alegria,  

materializadas nas diversidades dos atos lúdicos, nas ações de dançar, cantar, comer, beber, 

aplaudir, vibrar, contemplar etc; afinal há uma grande variedade de expressões artísticas e 

estéticas para serem vivenciadas.   

 Sabemos que a “aura” apontada por Benjamim (1988) se reporta à obra de arte original 

devidamente gravada em algum dispositivo físico material, caso da pintura na tela, da escultura 

no bloco de pedra etc, lembrando ainda que o mesmo pensador tratou a questão atrelada à 

pintura e ao cinema. Porém, refletimos na possibilidade de uma analogia sobre as motivações 

das pessoas, que celebram “sua grande festa, no seu próprio mundo”, serem provocadas por 

marcas “auráticas” em seu imaginário, ao reconhecerem nas expressões artísticas e estéticas 

do evento signos de sua identidade.  
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Consideramos também o pensar “benjamiano”, sobre a revolucionária oferta da 

“reprodutibilidade técnica” para levar as obras de arte ao povo em geral.  Assim, a mídia 

proporcionaria maior acesso à cultura, destacando que as estruturas de reprodução das 

representações artísticas das festas expõem não apenas as enunciações da indústria cultural, 

mas também um rico e variado complexo de expressões da cultura popular nordestina; as 

quais, mediante sua força simbólica inerente às questões humanísticas de identificação cultural 

e pertencimento, possuem grande força para desencadear os processos de participação, 

inspiradores e estimulantes para os atos festivos. Nesse sentido, a mostra de expressões 

culturais tradicionais seria uma forma de recuperação de representações que se diluem no 

tempo, uma oportunidade para o conhecimento de representações antigas tradicionais para 

quem nunca as viu, o público jovem e turistas que visitam a festa, por exemplo.   

Nos eventos festivos há uma motivação comum determinante. A comunidade interage 

diretamente com as celebrações, envolta na percepção de representações de tempos 

passados e presentes, sabendo do poder de significação de ambos os símbolos, tradicionais e 

contemporâneos, entendendo, aceitando e até cooptando seus desdobramentos evolutivos, 

inclusive a parafernália tecnológica e as teias culturais industrializadas. Isso vale dizer que o 

cotidiano urbano e a lógica racional são subvertidos, compondo, um quadro de resistência à 

“repressão cultural e social” e ao “princípio de desempenho”, como também à égide impositiva 

da razão teórica e prática, obrigando ao homem a canalização de sua energia para o trabalho e 

a produtividade, impedindo-o de viver plenamente na associação de sua vida com a estética e 

de utilizar espontaneamente “suas faculdades ‘superiores’ e ‘inferiores’, sensualidade e 

intelecto, prazer e razão” (MARCUSE: 1968, p. 156 a 173). 

Acreditamos que nas festas se estabelecem identidades sociais específicas e especiais, 

uniformes, significando fissuras na idéia de os grupos sociais da contemporaneidade serem 

inteiramente díspares na sua concepção identitária. 
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CARNAVAL DO RECIFE: MEMÓRIA, TRADIÇÃO E IDENTIDADE CULTURAL 

Cristiane Maria Nepomuceno (UEPB/Campus I – Campina Grande) 

 

 O carnaval, não é de maneira alguma a forma puramente artística 

do espetáculo teatral e, de forma geral, não entra no domínio da arte. Ele se encontra entre a 

arte e a vida. Na realidade, é a própria vida apresentada com elementos característicos da 

representação. (...) Nesse sentido, o carnaval (...) era uma forma concreta (embora provisória) 

da própria vida que não era simplesmente representada no palco, antes, pelo contrário, vivida 

enquanto durava o carnaval. (Mikhail Baktin) 

 É voz corrente entre os pernambucanos a afirmativa de que “todos os carnavais estão 

em Pernambuco”. É um carnaval de síntese, congregação de muitos carnavais, dos elegantes 

bailes de máscaras europeus ao inconveniente mela-mela originário do Entrudo da Península 

Ibérica. Lá estão os bonecos gigantes, herança do carnaval da Europa medieval; os cortejos, 

herança da tradição real africana e da sua religiosidade; os caboclinhos e tribos teatralizando e 

ritualizando seu passado histórico; os bois, os ursos, a ciranda, os blocos de pau e corda e o 

frevo. Na sua existência, representa-se e difunde-se a riqueza da miscigenação brasileira, 

apresentado o caráter essencial da nossa cultura: a multietnicidade  e a multiculturalidade. 

Eis o atrativo principal do carnaval recifense: a diversidade das manifestações que ali se 

reúnem durante o carnaval. Os grupos se espalham por todos os lados, surgem apresentados 

por estandartes e flabelos com suas identidades gravadas. Podem ser denominados de Troças 

Carnavalescas Mistas (TCM), ou Blocos Carnavalescos Mistos ou Clubes Carnavalescos 

Mistos. As diferenças existem, tanto na forma quanto no conteúdo, mas não são grandes 

diferenças, quando se percebem a essência e o objetivo dos mesmos. Independentemente do 

tipo e da denominação, estes grupos vão às ruas pintados, mascarados, vestidos de reis ou 

mendigos, com suas fantasias confeccionadas de seda ou papel, purpurina ou paetês, levando 

seus recados, críticas ou homenagens. Assumem a forma de um carnaval particular dentro do 

contexto maior da festa.  

 Troça, bloco ou clube, são todos exemplos de organização popular, em busca não 

apenas do puro divertimento, mas também do respeito e do reconhecimento por suas 

diferenças. Todos recebem o nome genérico de agremiação, deixando claro que são tipos de 

associações com regulamentos e estatutos, que instruem e formam indivíduos em vários níveis 

quando relatam episódios históricos, narram obras literárias ou contam as nossas lendas, ou 

rememoram nossos heróis e anti-heróis.  

 Dentre as agremiações, a troça aparece como uma das primeiras formas de 

ajuntamento carnavalesco de caráter intrinsecamente popular. No princípio, formada por 

pequeno número de pessoas que saíam às ruas para brincadeiras, não possuía um estilo 
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formal, tampouco rígido com seus integrantes, a finalidade maior era a diversão. Ainda hoje, 

muitas troças saem às ruas com o único intuito de fazer chacota e zombar das “intempéries” do 

cotidiano, do mesmo modo que existem troças bastante organizadas, que definem temáticas 

para desfile, padronizam fantasias e vão às ruas competir.  

 Os blocos não são tão diferentes. Para alguns pesquisadores, podem ser considerados 

embriões das escolas de samba, o que já transparece um caráter mais formal. Possuem uma 

estrutura organizativa mais complexa, trabalham durante todo o ano em busca de arrecadação 

de fundos; no caso dos grandes blocos, de patrocinadores. Sendo de ricos ou de pobres, suas 

fantasias são caprichosamente confeccionadas. Nos seus desfiles, bem organizados, 

reportam-se sempre a uma temática. O tipo mais aclamado são os blocos líricos de frevo ou 

blocos de pau e corda. Juntamente com os clubes de frevo e o próprio frevo (a música e o 

passo), são o que de mais representativo há do carnaval recifense. 

 A proposta deste trabalho é apresentar as diversas manifestações que se reúnem nas 

ruas do Recife Antigo durante os quatro dias de festa, por assim dizer, o ponto culminante da 

festa que dura mais de 60 dias.  Esse mapeamento da folia tem por objetivo não apenas reunir 

informações numa lista descritiva, mas primordialmente apresentar nas formas das diversas 

manifestações que compõem o carnaval do Recife, o seu papel de difusor de valores, de 

fomentador da cultura local.  

 A partir desta apresentação, pretendo tornar mais compreensível a idéia que a festa de 

carnaval do recife é um espaço de fortalecimento da identidade local. Pois, por mais que essas 

manifestações carnavalescas pareçam estar desviando os olhos da vida real, representam 

através do espetáculo e da teatralidade a história e o cotidiano do seu povo. 

 

O Frevo 

 É a manifestação que melhor caracteriza o carnaval de Pernambuco. Surgido na 

cidade do Recife no último quartel do século XIX, em meados da década de 30 do século XX, 

toma conta de todos os recantos do país. É considerada uma manifestação popular de caráter 

genuinamente nacional, por resultar sua música dos dobrados das bandas militares 

pernambucanas e sua dança (passo) das coreografias dos capoeiras (os brabos) que vinham à 

frente das bandas. É, portanto, oriundo do cotidiano local, não tem influências externas e 

tampouco origem folclórica.  

 No dizer do pesquisador pernambucano Valdemar de Oliveira, o frevo nasceu do 

improviso e originou uma “música barulhenta, impetuosa, viva” que convidava ao “esperneio no 

meio da rua”. E, “quando menos se viu, [esta] música tinha ganho, ano a ano, características 

próprias, inconfundíveis, e, do mesmo modo, a dança, que já não se parecia com nenhuma 

outra, nem mesmo com os passos que estavam no seu subconsciente, quando o povo 
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começou a sua invenção.” Era a manifestação destinada à “libertação” do povo na rua que “se 

impunha no carnaval” (s.d., p. 158).  

 A palavra frevo é uma corruptela do verbo ferver (frever), o povo junto na rua em suas 

arruaças (confrontos e rivalidades) produzia uma agitação que associavam a um  frevedouro.  

Foi mencionada em 1907, numa matéria do Jornal Pequeno,121

 O passo nasce junto com a música. No dizer de Valdemar de Oliveira, não se sabe “se 

o frevo, que é a música, trouxe o passo ou se o passo, que é a dança trouxe o frevo”. Na 

opinião da antropóloga Rita de Cássia Barbosa de Araújo (1996), “o passo surgiu de um 

processo de elaboração lento e espontâneo”, no qual o povo que seguia a banda se deixava 

contagiar pelo ritmo, moldando seus movimentos a música.

 que falava sobre o repertório 

musical tocado no baile carnavalesco de um clube local; em 1909 o termo reaparece no 

mesmo jornal em matéria de capa (“Olha o Frevo!”) que noticiava o rebuliço do povo nas ruas. 

A denominação é atribuída ao jornalista Oswaldo da Silva Almeida (codinome, Paula Judeu – 

1882 –1953). 

 Essa manifestação é formada por duas partes: o frevo, que é a música executada por 

uma orquestra onde prevalece os metais; e o passo, que é a dança, ambos em profunda 

interação. A música é uma espécie de marcha tocada em ritmo frenético, uma evolução das 

bandas marciais; também mescla o maxixe, a polca, o dobrado, a modinha e a quadrilha.    

122 Sem dúvida, o passo é filho das 

acrobacias dos capoeiristas que vinham à frente das bandas de música abrindo caminho para 

seus desfiles.123

Os populares que acompanhavam os passeios das agremiações – mas que não 

pertenciam às mesmas e não participavam das ensaiadas manobras – sentiam-se contagiados 

pelas marchas excitantes, executadas pelas orquestras. Incorporavam o ritmo vibrante das 

músicas, deixavam fluir os passos da dança, quase sempre individual, a sugerir agressividade 

e defesa. Os movimentos ágeis e definidos dos corpos, por sua vez, retornavam aos músicos e 

 Eram os brabos que garantiam a continuidade dos desfiles. No princípio 

encaravam os confrontos armados  de facas, espetos ou pedaços de ferro, substituídos depois 

por cacetes de pau de quiri. Com o passar dos anos, os cacetes foram substituídos pelas 

sombrinhas.  

 Em todo caso, como escreve José Ramos Tinhorão, “os próprios instrumentistas não 

deixariam de se influenciar pelos desenhos de bruscas paradas, quedas, avanços acelerados, 

dobras de corpo e descaídas dos dançarinos” (1986, p. 140). Para José Teles, frevo e passo 

evoluíram juntos, numa perfeita interação entre música e dança, afirmação para qual busca 

apoio numa citação de Valdemar de Oliveira:  

                                                           
121 Jornal recifense de circulação local  editado até as primeiras décadas do século XX. 
122 Outros estudiosos que escreveram sobre o frevo: Leonardo Dantas Silva, Mário Melo, Paulo 
Viana, Raimundo Arrais, Roberto Benjamim, José Teles, José Ramos Tinhorão...  
123 Os confrontos mais famosos se deram entre a Banda do 4º Batalhão de Artilharia (O 
Quarto) e a da Guarda Nacional (Espanha) – assim chamada porque o regente era espanhol. 
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inspiravam novos acordes, num processo incessante de troca, improvisação e criação coletivas 

(2000, p. 41). 

  E os passistas inventaram os mais diferentes passos: “dobradiças”, “tesouras”, 

“passeando na pracinha”, “parafuso”, “saci”, enfim, dezenas de diferentes possibilidades e uma 

infinidade de possíveis novos passos criados no improviso do momento.  

A partir de 1930, o frevo (música) passa a ter três estilos: 1) o frevo-de-rua, com ritmo 

frenético, não tem letra. É totalmente executado por um instrumental de metais e percussão, 

considerado o ideal para a execução do passo. Tem por base uma música nascida da 

“alteração dos compassos de dobrados com colcheias e semi-colcheias, que deram lhe um 

andamento mais acelerado” (TELES, 2000, p. 41-42);  2) o frevo-de-bloco é uma variação que 

surge posteriormente, criado para que as mulheres de “boas famílias” também brincassem o 

carnaval no ritmo de frevo. Suave, lento e lírico, é executado por bandas de pau e corda e tem 

suas canções entoadas por um coral de vozes femininas; 3) o frevo-canção, também chamado 

de marcha-canção, é uma mistura dos dois tipos anteriores. Reúne o instrumental como parte 

introdutória, depois vem a parte cantada. O que o diferencia do frevo-de-bloco é o fato de ser 

cantado por um intérprete. Sua orquestra  é composta quase toda por metais, mas outros 

instrumentos também fazem parte. As canções também são repletas de poesia e sentimentos.  

 Os Clubes de Frevo foram criados a partir de corporações de trabalhadores urbanos, 

razão pela qual os primeiros clubes receberam nomes relacionados às profissões: Caiadores, 

Lenhadores, Charuteiros, Amantes das Flores, Xaxadores, Vassourinhas, Quitandeiros foram 

os principais responsáveis pela propagação do frevo. De acordo com a pesquisadora da 

Fundação Joaquim Nabuco, Claudia M. de Assis Rocha Lima, “possivelmente o primeiro clube 

que apareceu foi o dos Caiadores. (...) Na terça-feira de carnaval à tarde o clube comparecia à 

Matriz de São José, tocando uma linda marcha carnavalesca e os sócios levando nas mãos 

baldes, latas de tinta, escadinhas e varas com pincéis, subiam os degraus da igreja e caiavam 

(pintavam), simbolicamente” (p. 2).  Era a serviço desses clubes que as bandas de música 

saíam as ruas. Ano a ano, a música tocada pelas mesmas foi assumindo características 

próprias e apenas anos depois, veria a receber o nome de frevo-de-rua. 

 Esses clubes, no princípio, eram extremamente rigorosos quanto aos seus membros e 

não admitiam participantes que não possuíssem a mesma identidade profissional titular do 

clube. Anos mais tarde é que surgem os clubes de caráter aberto do qual qualquer pessoa 

poderia participar, já que o objetivo era apenas brincar. Para a pesquisadora e antropóloga 

norte-americana radicada em Pernambuco Katarina Real, esses clubes podiam perfeitamente 

ser considerados uma espécie de “descendentes das corporações de ofício da idade-média”, 

pois além de se organizarem por meio de suas profissões, conservavam os mesmos ranços, 

mantinham uma estrutura organizativa semelhante, alimentavam uma profunda rivalidade entre 

si e defendiam seu estandarte de qualquer maneira.  
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 Hoje os clubes representam apenas mais uma opção de brincar, perderam 

completamente seu sentido primeiro, sua forma organizativa. É bem verdade que muitos dos 

clubes tradicionais ainda existem, tais como Vassourinhas, Pás Douradas, Lenhadores, no 

entanto sobrevivem a duras penas, a ponto de alguns não mais desfilarem durante o carnaval, 

ou desfilarem acompanhados por orquestras fixas pagas pelo poder público, apresentando-se 

em espaços limitados. Dos clubes tradicionais, compostos por passistas famosos, ricos 

estandartes, com seus frevos próprios, pouco restou. Tornaram-se agremiações de repertórios 

iguais e repetitivos, com passistas de passos estilizados e fantasias padronizadas. 

 E outra marca do carnaval recifense é a Frevioca. É um carro de grande porte, 

adaptado, aberto nas laterais, no mesmo estilo dos bondes, que tem a função de carregar 

orquestras de frevo (metais) pelas ruas da cidade; funciona como palco itinerante. Para alguns, 

é a versão pernambucana do trio elétrico. A primeira Frevioca saiu às ruas do Recife em 1979, 

num caminhão Chevrolet adaptado, no qual foi colocado um equipamento de som. Hoje a 

adaptação é feita em ônibus. Na Frevioca, toca-se única e exclusivamente frevo, não há 

espaço para nenhum outro estilo carnavalesco. 

A sua “cara” de bonde é uma homenagem prestada a cidade do Recife e ao meio de 

transporte que a caracterizou, principalmente no período do carnaval início do século XX, 

quando os bondes chegavam à festa completamente lotados.  

Os Blocos de Frevo ou Blocos de Pau e Corda, constitui um gênero do frevo que une 

poesia a sua música. No seu desfile lento, em ritmo de marcha, trazem a elegância, o encanto 

e a beleza dos antigos carnavais. Dos pastoris, conservaram o estilo do cantar e os gestos 

coreografados, refletidos na música (marcha-de-bloco), no coral de vozes femininas, nos 

personagens (pastorinhas) e até na bipolarização das cores. É o lado tranqüilo da folia. Tornou-

se a parte mais familiar da festa, não só porque nos blocos desfilam gerações completas de 

muitas famílias (avós, pais, filhos e netos), mas, primordialmente, porque nos dias destinados 

aos seus desfiles (final da tarde), as ruas do Recife Antigo são invadidas por famílias inteiras 

atraídas pelo lirismo dos carnavais do passado.  

 Os blocos de frevo surgiram na década de 20 do século passado, criado como espaço 

alternativo para as moças e as senhoras que não podiam brincar se expondo à “violência” dos 

clubes de frevo cujos participantes muitas vezes travavam verdadeiras batalhas entre si.  

Protegidas por seus pais, tios, maridos e noivos, separadas da multidão por cordas, as moças 

e senhoras fantasiadas desfilavam pelas ruas do Recife. Hoje esses blocos são formados por 

homens e mulheres de todas as idades, predominando as senhoras acima de 40 anos. 

Continua a ser uma manifestação seleta,  pois nesses blocos impera o luxo, e suas fantasias 

requerem um poder aquisitivo elevado. Além do subsídio oficial, muitos blocos arrecadam 

fundos com a venda de camisetas para suas “torcidas” e a realização das prévias (ensaios), 

que são chamadas “acerto de passo”. Esses fundos são utilizados para a contratação de 

músicos e aquisição de adereços e alegorias.  
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 A elegância e o luxo do desfile começam na alegoria, que traz o nome e o símbolo 

(máscara, pierrô, violão, flores) do bloco: o flabelo, um tipo de cartaz artisticamente elaborado. 

Atrás do flabelo, vem a diretoria; seguida das damas da frente, as fantasias de destaque, as 

pastorinhas, o coral de vozes e os músicos. As cordas do passado foram substituídas por 

“cordas humanas” que o público espectador-brincante improvisa em torno das agremiações. Os 

instrumentos são: violões, violinos, cavaquinhos, banjos, bandolins, flautas, clarinetes, 

pandeiros, tarol e surdo. Dentre os blocos mais conhecidos estão: Bloco da Saudade, Bloco em 

Poesia, Bloco das Ilusões, Bloco Cordas e Retalhos, Bloco das Flores, O Bonde, Banhistas do 

Pina, Confete e Serpentina, Flor da Lira, Madeira Rosarinho, Pierrot de São José, Lira da Noite.  

 

Maracatu de Baque Virado (BV)  ou  Maracatu  de  Nação Africana  ou  Maracatu Urbano124

 A partir da década de 60 do século XX, as diversas nações de maracatu passaram a se 

reunir na segunda-feira de carnaval num encontro chamado: Noite dos tambores silenciosos, 

uma cerimônia criada pelo jornalista Paulo Viana.  No princípio, essa cerimônia acontecia no 

adro da Igreja de Nª  Srª  do Rosário dos Pretos; há pouco mais de duas décadas, foi 

transferida para o Pátio do Terço (Igreja de Nª  Srª do Terço), no bairro de São José. Seu 

clímax acontece à meia-noite quando, após os desfiles das diversas nações de maracatus de 

baque virado, os tambores silenciam. Nesse momento, as luzes são apagadas e os grupos 

presentes cantam loas em louvor a Nª  Srª  do Rosário e em memória aos negros que 

morreram no período da escravidão. É um ritual religioso no qual a comunidade negra pede a 

benção aos orixás e também rendem homenagens aos seus ancestrais.  

 

 O Maracatu de Baque Virado, surgido a partir do século XVIII entre os negros que 

viviam em Pernambuco, tinha por objetivo reviver as cerimônias de coroação dos reis africanos, 

um modo encontrado para não esquecer a origem nobre de muitos que ali se encontravam 

escravizados. Essa forma de manifestação promovida pelos negros acontecia a princípio como 

festa religiosa, já que era organizada por irmandades de negros, o que facilitava o controle da 

Igreja sobre seus costumes e impedia qualquer possibilidade de organização política. Desse 

modo, foram introduzidos aos seus rituais o louvor a santos católicos como São Benedito e 

Senhora do Rosário dos Pretos. Em Pernambuco, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos ficou 

sendo a santa de devoção, em cujo adro da igreja aconteciam os cerimoniais. Por motivos 

diversos, essas cerimônias foram transferidas do calendário religioso para o período do 

carnaval (festa da desordem), transformando os desfiles dos cortejos e a coroação dos reis 

negros em festejos carnavalescos.  

                                                           
124 No Recife o termo MARACATU era utilizado para designar qualquer tipo de ajuntamento de 
negros. Muitos pesquisadores apontam para a existência de cerimônias semelhantes no século 
XV em países como  Espanha e França, no século XVI em Portugal. No caso do Recife, a 
primeira referência conhecida de coroação de reis negros data de 1674. Em outras regiões do 
Brasil, recebem nomes diferentes, como, por exemplo, Congadas, Cabinda. Dentre os 
estudiosos do Maracatu, estão Guerra Peixe, Mario de Andrade, Câmara Cascudo, Katarina 
Real, Roberto Benjamin e Leonardo Dantas Silva.  
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 Esse encontro é um dos momentos mais esperados do carnaval recifense,  reúne um 

grande número de espectadores, um público misto formado por pessoas oriundas de todas as 

partes da cidade e do Estado,  turistas, jornalistas e estudiosos.   

 Os cortejos de Maracatu de Baque Virado rememoram uma corte com rei, rainha, 

vassalos e guerreiros. Fazem parte do desfile figuras de rei e rainha, príncipe e princesa,  

ministro e embaixador, todos com suas respectivas damas-de-honra, duque e duquesa, conde 

e condessa (vestidos à moda européia do século XVII), quatro vassalos e quatro vassalas, três 

damas-do-paço que conduzem as calungas125

 Segundo Câmara Cascudo, “o cortejo [do Maracatu de Baque Solto] é o mais luxuoso, 

relativamente, de todos os conjuntos pobres, com lantejoulas, espelhos, aljôfares, colares, 

turbantes, mantos, abundância de adornos, de fazendas brilhantes”. E, das características dos 

velhos maracatus que aponta como mais bonito, é o “grande chapéu-de-sol, vermelho, rodando 

 e as três calungas, porta-estandarte, baliza, 

escravos, figuras do tigre e do elefante, guarda coroa, corneteiro, secretário, lanceiros, baianas 

e batuqueiros. Os instrumentos utilizados são todos de percussão e todos de origem africana. 

São os gonguês, tarol, caixas-de-guerra, zabumbas (bombos), tambores, chocalhos, agogôs e 

ganzás. Quanto maior o poder aquisitivo do grupo, maior a quantidade de instrumentos. O 

instrumental é um dos aspectos que caracterizam o tipo do maracatu.  Nesse caso, o baque é 

virado devido ao toque, que é “dobrado”, são os tambores “reboantes”. Dentre os mais 

conhecidos, estão:  Nação Pernambuco, Nação Leão Coroado (1863), Nação de Luanda, 

Nação Elefante (1800), Nação de Estrela Brilhante (1824), Nação Porto Rico (1915).  

 

Maracatu de  Baque  Solto (BS)  ou  Maracatu Rural  ou Maracatu  de  Orquestra 

 O Maracatu de Baque Solto, oriundo da Zona da Mata Norte de Pernambuco, mistura 

as tradições africanas com as tradições indígenas e, em alguns casos, inclusive as tradições 

ibéricas. Pouco se sabe sobre a sua verdadeira origem e evolução. As explicações são as mais 

diversas, mas todas têm em comum a concepção de que o Maracatu de Baque Solto resulta da 

reunião de vários outros folguedos. Do Maracatu Rural, fazem parte as figuras sujas 

provenientes do cavalo-marinho (Mateus, Catirina, burra, babau e o caçador), os caboclos de 

pena da tradição indígena, pastoril, baianal (baianas) e personagens da folia de reis ou 

Cambinda, além dos diversos componentes do próprio maracatu nação (BV).  Dessa fusão de 

folguedos, surgiu o maracatu de baque solto com características diferentes, mas que conserva 

o mesmo caráter afro-religioso em que as “entidades protetoras” são invocadas em rituais de 

Umbanda. 

                                                           
125 A calunga é uma boneca que pode representar desde uma figura humana a uma entidade 
da religião africana. É uma figura simbólica, cheia de magia e encantamento, seria uma 
espécie de madrinha do grupo. A calunga é figura comum nos terreiros de macumba e 
candomblé, é dedicada aos santos, serve para encarnar a força dos antepassados. A calunga 
é conduzida pela dama-do-Paço, cuja função é apresentá-la ao público e saúda-lo. No 
maracatu nação (BV), a calunga é de cera; no maracatu rural (BS), a calunga é de madeira.   
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sempre”. Descreve como sendo um chapéu colorido (com no mínimo três cores), adornado 

com franjas ou rendas, todo rodeado de espelhos “que luziam ao sol”. “O chapéu-de-sol 

acompanhando inseparavelmente o rei é elemento árabe, ainda típico na África Setentrional” 

(2001, p. 361).  

 As figuras que compõe este maracatu, além das mencionadas anteriormente, são: os 

caboclos de lança dispostos em duas fileiras (trincheiras), cada fileira encabeçada por um 

caboclo de frente, e comandados pelo mestre de cabocaria; os caboclos de pena (reamá ou 

tuxau); o símbolo (geralmente um animal, o mais comum é o leão); o baianal – baianas, que 

são também chamadas de damas de buquê –, dividido em duas fileiras. Entre as baianas, vem 

o “miolo” do cortejo: porta-estandarte e estandarte;  rei e rainha; valete e dama de honra, cada 

um protegido por um enorme guarda-chuvas. Em seguida vem a orquestra, encabeçada pelo 

mestre de toadas e o contra-mestre. A diretoria do grupo também faz parte do desfile e fica 

onde quer. Indiscutivelmente, as figuras que mais chamam a atenção no maracatu de baque 

solto são os caboclos de lança e os caboclos de pena. São figuras caprichosamente vestidas e 

de um colorido especial, cada detalhe da roupa é cuidadosamente preparado.  

 O caboclo de lança veste camisas de manga comprida multicolorida, calça folgada na 

altura do joelho que imita uma espécie de ceroula feita de chitão; a parte principal da 

vestimenta é composta por uma grande gola colorida, ricamente bordada de lantejoulas, 

vidrilhos e todo tipo de miçanga. Cada gola possui identidade própria, é única. Usa grandes 

chapéus de palha ornamentados de fitas multicoloridas, plásticos ou papel, imitando cabeleiras 

coloridas. Por baixo da gola, amarrado no quadril, usa um “surrão” armado com pedaços de 

madeira no qual prende diversos chocalhos que  balançam sem parar, produzindo um som 

característico. Outros acessórios considerados indispensáveis são os tênis, meão de futebol, 

óculos escuros e lenços coloridos para amarrar na cabeça. Sem contar com um cravo branco, 

ramo de arruda ou uma flor de papel que segura entre os dentes. Outro detalhe de suma 

importância é a grande lança (medindo pouco mais de 2 metros), ornamentada de fitas 

coloridas e com a qual fazem sua dança guerreira.  

O caboclo de pena se veste praticamente da mesma maneira, a diferença está na gola, 

no adorno da cabeça e no acessório que conduz nas mãos. A gola é bem menor, mas também 

é ricamente bordada. Na cabeça, carrega uma espécie de cocar feito com penas de ema ou 

pavão. Na mão, leva uma machadinha. O figurino indígena completa-se ainda com uma tanga 

de penas usada na cintura (sobre a calça), no braço e na perna.    

 O instrumental é muito variado, composto por percussão (tarol, caixa, surdo, gonguê e 

cuíca) e sopro (trompete, trombone e piston), além de outros instrumentos. Os batuqueiros são 

comandados por um mestre com apito e bengala (espécie de batuta) que determina as 

interrupções no batuque. Nesse intervalo, o mestre de toadas realiza a cantoria (marcha, 

samba curto, samba comprido e galope), com versos decorados ou de improviso. Ao finalizar a 

cantoria, o mestre apita, e a orquestra volta a tocar. E assim segue durante todo o cortejo. 
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Nesse caso, o baque é solto porque a presença do instrumental de percussão é mínimo, em 

relação ao demais instrumentos.     

 No período do carnaval, acontecem dois grandes encontros dos maracatus rurais: no 

domingo, na cidade de Olinda no Espaço Ilumiara Zumbi; na segunda-feira, na cidade de 

Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Nesse período, saem de suas 

cidades, nos mais diversos tipos de transporte (caminhões, ônibus, carroções de trator, a pé), 

percorrem várias cidades (Aliança, Nazaré da Mata, Goiana, Carpina, Buenos Aires, 

Tracunhaém, Paudalho, Itapetinga), até chegarem ao destino final: as cidades do Recife e 

Olinda. Os grupos são organizados em associação, a AMBS (Associação dos Maracatus de 

Baque Solto), composta por grupos que estão distribuídos em 25 cidades, a maioria na Zona 

da Mata Norte do Estado de Pernambuco. 

 Dentre os grupos mais conhecidos, estão: Maracatu Leão Misterioso, Leão Teimoso, 

Cruzeiro do Forte (1929), Leão Formoso, Piaba de Ouro, Cambindinha (1914), Cambinda 

Brasileira (1918). 

Afoxés (palavra de origem Ioruba: a fala que faz) 

O afoxé é uma manifestação marcada pelos cultos de origem africana e tem no 

candomblé a presença mais forte. Surgido no final do século XIX, tem presença marcante nas 

cidades de Recife, Olinda e Salvador. É uma manifestação profano-religiosa, realiza-se através 

de cortejos, na sua maioria composta por negros. A prática religiosa é a base dessa 

manifestação, durante o desfile seus integrantes fazem evoluções louvando os orixás, pedindo 

a benção e a proteção aos deuses africanos. O cortejo trás figuras representativas de tribos 

africanas e personificações de santos e entidades. Os grupos representam terreiros de culto, 

cada afoxé carrega uma pequena escultura, que representa o seu orixá patrono, é o Babalotin. 

No decorrer dos desfiles, entoam cantigas (orôs) que se assemelham às cantigas dos terreiros 

afro-brasileiros, usam roupas e adornos africanos.  

 Ressurgiu em Pernambuco com o fortalecimento do movimento negro, na década de 

70 do século XX; a partir dos anos 90, ganha mais espaço. Na cidade do Recife, entre os anos 

de 2000 e 2004, o número de agremiações do tipo afoxé triplicou. O grande encontro dos 

afoxés acontece no domingo de carnaval no Pólo Afro, localizado no Pátio do Terço. Nesse 

mesmo dia, também se encontram grupos de capoeira e os Blocos Afros. Os instrumentos 

utilizados são os de percussão: timbau, agogô, atabaques (de três tipos e tamanhos diferentes) 

e o instrumento mais importante: o agbê (cabaça coberta por uma rede de sementes ou 

contas).  

Caboclinhos 

 É um dos bailados mais antigos do Brasil. Além de ser uma dança guerreira e religiosa, 

é um drama que trata de aspectos da vida indígena: guerras, colheita, caçadas, e cultos. 
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Acredita-se que essa manifestação tenha sido criada com a ajuda dos padres jesuítas,126

 As tribos recebem forte influencia religiosa, estão ligadas ao Catimbó. Seus 

personagens trazem os rostos e corpos pintados, quase sempre de vermelho, vestem fantasias 

muito coloridas e enfeitadas, portam machadinhas e lanças, usam penachos ou cocares 

coloridos e enfeitados.  Nas suas coreografias, também simulam combates com outras tribos e 

fazem longas dramatizações; são comandados por um mestre com apito. As suas figuras são 

 cujo 

objetivo era utilizá-la como um “artifício” para catequizar os nativos. Funcionaria como um tipo 

de auto no qual se transmitiriam ensinamentos sobre a morte, a fé e a ressurreição, através da 

encenação de confrontos (guerra) entre tribos.  

 Seus integrantes vestem tangas, bustiê (para as mulheres), atacas nos braços e nas 

pernas, pulseiras, colares de contas ou sementes, e muitos trazem cabaços amarrados à 

cintura. Usam grandes cocares ou penachos muito coloridos, feitos com penas de ema, 

avestruz e pavão. Trazem nas mãos machadinhas ou preacas. A preaca é uma imitação do 

arco e da flecha. Além de fazer parte do figurino, funciona como um instrumento musical. O 

brincante puxa a corda na qual a flecha está presa e solta, produzindo um som estalido 

que marca o ritmo dos passos.  

 As figuras que fazem parte da brincadeira são: o cacique (faz a narrativa) e a mulher, o 

capitão e o tenente, o pajé, a mãe da tribo, princesas, o guia e o contra-guia, os caçadores, os 

perós (indiozinhos ou curumins), dois cordões de índios (caboclos) e o porta-estandarte. Os 

caboclos e curumins fazem as evoluções principais.  

 A orquestra é formada por caracaxás, chocalhos, maracá, gaita de taquara ou flautim, 

tarol, surdo, zabumba e as preacas. A gaita é um instrumento artesanal que imita uma flauta: é 

reta, contém quatro furos e geralmente tem a boquilha confeccionada com cera de abelhas. O 

grande encontro dos caboclinhos pernambucanos acontece na cidade de Goiana (Zona da 

Mata Norte), no sábado de carnaval.   

Dentre os mais conhecidos, estão: Canindés (1897), Carijós (1897),  Cahetés (1904), 

Taperaguases (1916), Caboclos Tupy (1933), Tabajaras (1956), Tapirapés (1957). 

Tribos 

É um outro tipo de agremiação indígena, com características diferentes dos caboclinhos. 

É uma brincadeira originada na Paraíba na década de 50 e que ganhou muitos adeptos em 

Pernambuco. Em alguns grupos, as fantasias são mais parecidas com a indumentária dos 

índios norte-americanos (calças e saias), o que, para alguns pesquisadores, mostra que foram 

muito influenciados pelo cinema. 

                                                           
126 A primeira referência a esse tipo de manifestação encontra-se em um relato de 1584, do 
Padre Fernão de Cardim. Nesse texto, é mencionada um tipo de dança realizada para 
apresentar as visitas que vinham até as aldeias.  
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representadas pelo cacique e a mulher, duas damas de honra, o pajé, porta-estandarte, espião 

(índio inimigo), o 1º guia (puxador do cordão da direita), o 2º guia (puxador do cordão da 

esquerda) e dois cordões de índios. Os instrumentos utilizados são: tambor, triângulo, gaita, 

ganzá, zabumba e surdos. Dentre os grupos mais conhecidos, estão: Paranaguases (1953), 

Tupy-Guarany (1956), Tupy Papo Amarelo (1962),  Tapajós (1985). 

La Ursa  e   Bois 

Os ursos e os bois têm presença garantida no carnaval do Recife. São manifestações 

que contam com poucos recursos e pouco apoio institucional, mas sem dúvida, estão entre os 

que mais atraem pesquisadores, jornalistas e encantam os turistas. A todos impressionam o 

amor, o zelo, o respeito ao brinquedo e o esforço realizado pelos brincantes para participarem 

da festa, que vai da falta de recursos para confeccionar suas fantasias à dificuldade para 

chegar ao reduzido espaço a eles destinados na grande festa carnavalesca: o Pátio de São 

Pedro no bairro de São José. É nesse espaço que participam de concursos, para os quais se 

preparam durante vários meses. 

Nas suas brincadeiras, fantasias improvisadas com muita criatividade, muito brilho e 

pouco luxo, transparece o carnaval tradição. Juntos, bois e ursos representam um grande 

número de agremiações. Em seus desfiles, são precedidos por um porta-estandarte ou, na 

maioria dos casos, cartazes feitos de papelão ou de algum pedaço de madeira.  

 No caso dos bois, desfilam ao som de instrumentos variados. Dependendo não de 

escolha do grupo, geralmente são o ganzá, o bombo ou zabumba, o gonguê, o triângulo e a 

sanfona. Com o boi, desfilam uma variedade de personagens, muitos oriundos de outros 

folguedos, como é o caso do próprio boi, que vem de um folguedo do ciclo natalino, mas que 

no carnaval assume outras características, torna-se mais fogoso e brincalhão. Há o Mateus, a 

Catirina, as burrinhas e outros personagens emprestados do folguedo Cavalo Marinho. O boi 

traz teatro, dança, música e muita correria, pois sempre está atrás de derrubar alguém, seja 

participante do grupo ou espectador. Dentre os mais antigos, estão:  Boi Misterioso (1927), Boi 

da Cara Preta (1950), Boi Teimoso (1956) e os Bois Faceiro, Macuca, Cara Branca,  Malabá, 

Camará, Manhoso, de Tanga, Estrela...      

 A La Ursa (o urso) é uma manifestação muito popular no Estado de Pernambuco. 

Acreditada-se que essa brincadeira seja originária da Europa e tenha chegado ao Nordeste 

através de ciganos circenses que exibiam seus ursos dançarinos nas feiras livres. Já na versão 

da pesquisadora Katarina Real e de Manuel Correia de Andrade, teria sido introduzida no 

interior do Nordeste por um italiano que também possuía um urso e com o mesmo desfilava 

durante o carnaval. Em todo caso, nessa brincadeira um homem fantasiado de urso (um 

macacão coberto de veludo, estopa, lã, pelúcia ou cordões de agave, mais uma máscara no 

formato de uma grande cabeça de urso feita de papel-marché) é amarrado pela cintura e 

segurado por um caçador, domador ou soldado portando uma espingarda.  
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 A composição dessa agremiação é muito variada, alguns trazem balizas, crianças 

fantasiadas e uma série de outras fantasias e adereços. Todo urso tem seu hino, que é 

cantado por coro de vozes masculinas, enquanto o urso dança. A música também é muito 

variada, pode ser qualquer estilo: forró, coco, ciranda, marchas carnavalescas. O instrumental 

contém sanfona ou acordeom, triângulo, zabumba, pandeiro, surdo, reco-reco, violão, banjo, 

cavaquinho, chocalho.  

 Dentre os mais antigos, estão: Urso Polar de Areias (1950), Urso de Pitangueira 

(1957), Urso Branco da Mostardinha (1962), Urso Minerva (1967); e mais: Urso do Apolo, 

Mimoso de Afogados, Cangaçá, Teimoso da Torre, Urso da Tua Mãe, do Vizinho, Pólo Sul,  

Mimoso do Coque, Zé da Pinga e muitos outros. Nas semanas que antecedem o carnaval, é 

muito comum encontrar grupos de crianças andando pelas ruas seguindo um urso (nesse caso, 

um menino com uma caixa ou um saco na cabeça), gritando repetidamente: “A La ursa quer 

dinheiro, quem não der é pirangueiro”. 

 

Galo da Madrugada (Clube das Máscaras Galo da Madrugada) 

 O Galo da Madrugada é a agremiação que, extra-oficialmente, dá o pontapé inicial à 

folia, é uma das principais atrações do carnaval do Recife foi criado em 1978 por um grupo de 

famílias residentes no Bairro de São José. Nesse ano reuniu apenas 75 foliões fantasiados de 

alma, quase todos moradores do bairro.  O objetivo era resgatar a folia de rua daquele bairro e 

o clima dos carnavais do passado, quando, ao som do frevo, as pessoas saíam às ruas 

fantasiadas e mascaradas. Característica adotada e conservada nos seus 27 anos de desfiles. 

Foi assim que o Galo revitalizou o carnaval de rua do Recife.  

Desde 1995, é considerado o maior bloco de carnaval do mundo, com sua 

megaestrutura, arrasta pelas ruas uma imensa multidão. Registrado no Livro dos Recordes, 

nos anos de 1995 e 1996, como o maior bloco de carnaval do mundo. Segundo seus 

organizadores, nos anos de 95 e 96, o bloco puxou mais de 1 (um) milhão de foliões; e o 

número continuou aumentando. Para o ano de 2004, estimou-se em 2(dois) milhões de foliões 

nas ruas. O Galo atualmente desfila por um percurso de 4 (quatro) quilômetros pelas ruas dos 

bairros de São José e Santo Antonio. Do desfile participam vários carros de apoio, carros 

alegóricos, as 2 Freviocas e algo em torno de 30 trios elétricos (que só tocam músicas 

relacionadas ao carnaval de Pernambuco). Para se ter uma idéia da dimensão desse bloco, 

para o seu desfile, foram interditadas  mais de uma centena de ruas. 

  Do mesmo modo, a diretoria do Galo também é de grande porte, composta por 113 

diretores, responsáveis por angariar e administrar seu fundo financeiro. O investimento para o 

desfile já está na casa do milhão. Esse dinheiro é obtido com os patrocinadores, com a 

realização de bailes, com a venda da camiseta oficial do bloco e com a estrutura montada para 

o desfile. Os organizadores levam 9 meses se preparando para o desfile. 
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Ciranda e Forró 

O carnaval do Recife também abre espaço para a ciranda e o forró, que convivem em 

perfeita harmonia com as demais manifestações. Apesar de não serem manifestações 

específicas do ciclo carnavalesco, é muito comum, nas ruas do centro histórico do Recife, 

assim como em todos os pólos de animação, encontrar as rodas de ciranda e os trios de forró 

(sanfona, triângulo e zabumba) tocando para quadrilhas juninas improvisadas, bastante 

desorganizadas, mas muito animadas; ou simplesmente tocando para um simples balancê.    

 A ciranda é uma brincadeira de roda muito popular em várias partes do Brasil. É muito 

comum em Pernambuco se ouvir que a ciranda é uma dança criada pelos pescadores da Ilha 

de Itamaracá (PE), a partir de sua lida diária, cujos movimentos executados seriam imitações 

dos mesmos movimentos realizados pelo pescador para jogar a rede no mar. Na verdade, a 

ciranda é uma dança de roda que, com  variações, existe em vários países, não sendo típica 

do Nordeste, tampouco do litoral pernambucano, tendo sido trazida para o Brasil pelos 

colonizadores portugueses.   

 É uma das brincadeiras que mais agradas aos turistas, pois sua coreografia de passos 

fáceis ou inventados no momento, sua cantiga de melodia repetitiva são rapidamente 

assimiláveis. É muito bonito ver no carnaval as rodas de ciranda. Como não existe um limite 

para o tamanho das rodas, elas se tornam imensas e começam a ser divididas, ficando uma 

sempre dentro da outra, até ficarem bem pequenas e inseridas num grande conjunto de rodas.  

 Os instrumentos mais comuns são a caixa ou o tarol, o bombo e o ganzá; também se 

usam trombone, trompete, flauta, pandeiro, violão, cuíca e acordeom. O instrumental depende 

muito de cada grupo e lugar. Mesmo assim, pode-se dizer que o instrumental básico são o 

ganzá, o bombo e a caixa. As músicas podem ser cantadas de improviso, mas o mais comum é 

cantarem-se as músicas repetidas, conhecidas dos brincantes, muitas delas já comercialmente 

gravadas.    

 E o forró, uma manifestação intrinsecamente ligada ao cotidiano do povo nordestino, 

presente em qualquer reunião festiva, em qualquer época do ano, não poderia faltar em pleno 

carnaval. Assim, em sua formação instrumental clássica: triangulo, zabumba e sanfona, 

acrescido do pandeiro, que lhe dá um ritmo de samba, também marca presença nas ruas do 

Recife Antigo.    

 Na verdade, o carnaval do Recife reúne uma grande variedade de folguedos e festas 

populares, na sua maioria tipicamente nordestinos, mas nem por isso falta espaço para 

manifestações oriundas de qualquer parte do país. Cada um conta uma história, reflete uma 

época e o fazer de um grupo. Há tantas outras manifestações que não foram mencionadas: as 

escolas de samba, o coco, a capoeira,  o cavalo marinho, os blocos do eu-sozinho...  
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Considerações finais 

O carnaval do Recife nos ajuda a compreender o outro sentido da festa, indo além da 

definição do dicionário Aurélio (“a reunião alegre para fim de divertimento, comemoração e 

regozijo”). Nos revela como uma festa pode ter funcionalidade econômica, política e social. E, 

primordialmente, como afirma Raul Lody, ser instrumento e “espaço necessário ao 

autoconhecimento da própria cultura. Aí as pessoas viram personagens, potencializando 

emoções, desejos, conflitos das relações sociais, das hierarquias, dos papéis estabelecidos de 

homens e mulheres. (...) Trazem memórias e identidades que certamente apóiam a inclusão 

dos indivíduos nas suas comunidades” (2001, p. 66).  

A festa de carnaval que se celebra no Recife é das mais significativas. Nela o povo só 

não se representa a si mesmo, se oferece em show, como também constrói a sua própria 

identidade cultural e desenvolve condições de luta por melhores condições e qualidade de vida. 

Revela um momento da vida social impregnado de valores culturais a partir dos quais se é 

possível preservar ou renovar a ordem vigente. Esta festa tem desempenhado um papel 

primordial e indispensável à (re)construção e à percepção identitária daquela sociedade. 

A história do carnaval recifense reflete a história da sua formação social e termina por 

ser um prolongamento dos acontecimentos e valores que permearam aquela sociedade. Em 

sua evolução histórica, edificou-se como fruto do cotidiano de um povo mestiço que transmitiu 

a essa festa toda a diversidade de suas formas de vida. Também constituiu-se uma 

manifestação representativa dos embates que permeavam a sociedade, de modo geral, 

mostrando que o carnaval não é apenas a “festa da desordem”, é do mesmo modo, a festa da 

contestação e da crítica social.  Como nos revela em sua obra Roberto Benjamin, que acredita 

ser um grande equívoco tomar as transfigurações carnavalescas como meros momentos 

desvinculados da vida local, pois parte da idéia que o carnaval representa, “(...) na verdade, a 

oportunidade de ter o mundo pelo avesso e o momento propício, também para a crítica política 

e social, expressa através de manifestações satíricas, de dessacralização das pessoas e 

coisas da religião, do poder político e do poder econômico” (2002, p. 26).  

O carnaval do Recife sempre teve no embate e na crítica social o motor, o elemento 

central que conduziu e formatou suas manifestações. Ao tratar o carnaval recifense, Raimundo 

Arrais (1998) fornece elementos que muito contribuem para reforçar a idéia contida neste 

trabalho. Afirma ser o carnaval recifense uma bricolagem127

                                                           
127 Palavra de origem francesa (bricolage), aportuguesada aqui e usada com sentido figurativo, 
dando a noção de conjunção de partes. 

, uma brincadeira que envolve 

diversos segmentos sociais e que nas suas manifestações é possível detectar a estrutura de 

relações da sociedade. Essa percepção, construída a partir da análise da festa do final do 

século XIX ao início do século XX, mostra que, na forma como esta se organizava, eram 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

173 

evidentes, não apenas os diferentes segmentos daquela sociedade, como também os seus 

conflitos. Na análise do contexto da festa carnavalesca não só no período acima citado mas 

atualmente também, é possível constatar que o carnaval do Recife se constitui em lugar de 

reprodução de valores, fortalecimento da identidade do grupo e conseqüente espaço de 

resistência. Pois foi em torno de cada manifestação que “foram demarcados limites urbanos” e 

fortalecidos os laços comunitários. Na festa do carnaval recifense e através dela os mais 

diversos grupos em seus “cortejos” podem se fazer ver e ouvir, mostrar a sua cara e 

“caricaturar o modelo solene das elites”.128

                                                           
128 Segundo o antropólogo Roberto Benjamin, seria esta uma das três hipóteses sobre a origem 
dos cortejos carnavalescos, as outras duas seriam: a primeira diz que os cortejos surgiram 
como uma licença no período carnavalesco para “a aglutinação de manifestações populares 
ocorrentes em outras datas festivas e que foram proibidas ou perderam a sua função em razão 
das mudanças sociais”; uma outra hipótese diz ser uma imitação das procissões e cortejos 
cívicos (2002, p. 43).  

   

No caso do Recife, tornou-se a festa de carnaval o espaço adequado para o povo 

demonstrar suas insatisfações por sentir-se temporariamente livre das barreiras institucionais. 

Demasiadamente plural em sua manifestação, não concedeu espaço para a “ilusão” de 

igualdade entre seus brincantes; muito pelo contrário, evidenciou as disparidades, tornou-as 

mais gritantes. Enfim, conformou-se um carnaval no qual seus participantes se reconhecem 

enquanto pertencentes a determinados estratos ou segmentos da sociedade. 

Historicamente, ficou a festa do carnaval recifense sempre permeada do embate social. 

Em meio ao riso e à alegria, tornou-se ocasião de criticar, confrontar, como também de ensinar, 

divulgar e até legitimar uma ordem. O que escreveu Mikhail Bakhtin sobre o carnaval na Idade 

Média também se aplica àquele carnaval: “as grandes viradas econômicas, sociais e políticas 

(...) não podiam deixar de sofrer uma certa tomada de consciência e apresentação 

carnavalescas” (1987, p. 235).   

Então, pode-se dizer que é um carnaval no qual não existe apenas a harmonia, mas 

também o confronto, o conflito e a contestação social, em que o espaço da festa torna-se 

também o espaço de edificação das diferenças e da percepção do outro, o espaço de 

constituição da cidadania e da luta por se fazer respeitar e conquistar um “lugar” no panorama 

(inter)nacional.  
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A CIÊNCIA ESTÁ EM FESTA: APRENDENDO COM A RELIGIOSIDADE NORTE-RIO-

GRANDENSE NUM ESPAÇO DE DEVOÇÃO E LAZER. 

Elaine Cristina Alves da Costa Savalli – PPGCS 

 

O papel da festa no Brasil não pode ser compreendido como uma simples busca do 

lazer, mas como fonte de apreensão de valores, produção e reprodução de cultura local, 

implicando aprendizado e participação; contendo esta última tanto o desejo de extravasar 

sentimentos e anseios, como preocupações de ordem social, religiosa, histórica e/ou cultural. 

Foram escolhidas três festas religiosas no Rio Grande do Norte: N. Sra. Da Apresentação, em 

Natal, Santa Luzia, em Mossoró e Sant’ana, em Caicó. Os principais motivos dessas escolhas 

foram: o poder de atração das festas; a importância de seus significados, a valorização cultural 

e o tempo de duração. Este texto tem como objetivo definir as festas religiosas no contexto do 

sagrado e profano, inspirado por Mircea Eliade; analisar a hagiografia das santas em estudo e 

relatar de forma breve os resultados da pesquisa in loco, durante a participação nas festas. 

 

As festas no contexto do sagrado e profano 

Atualmente, falar de sagrado e profano é algo que nos traz à mente uma divisão. 

Contudo, entre os povos antigos a vida religiosa não era raciocinada segundo essa separação. 

Sagrado e profano eram categorias inexistentes. O centro da vida era a religião e todas as 

coisas que norteavam o indivíduo eram relacionadas a ela. O plantio da terra, a procriação e a 

diversão eram expressões religiosas, na medida em que se tornavam oferendas aos deuses. 

Atos sexuais, orgias e danças misturavam-se à festa de Dionísio, divindade Greco-romana. 

Segundo Eliade, a dança e a música de tambores faziam parte como pontos fundamentais dos 

cultos antigos. A união entre sagrado e profano era natural num mundo onde vários eram os 

deuses, espíritos evoluídos, que apreciavam as coisas dos homens, ou seja, o divino também 

se tornava terreno, pecador. 

Ao introduzir a idéia de pecado e da santidade de Deus, instaura-se então o conceito e a 

distinção entre sagrado e profano, pois distanciou-se o “deus”, que por ora era um ser próximo 

e íntimo do indivíduo. A religião, através da explicação do pecado, surge quando do despertar 

dessa consciência que percebe o homem e a natureza ao seu redor, que apreende a realidade 

exterior como algo que existe independente de sua vontade. Religadora do transcendente com 

o âmbito terreno, a religião que criou as diferenças, agora movimenta a reaproximação e a 

busca da restauração entre o sagrado e o profano. O sagrado se configura pela experiência de 

viver ligado a um ser superior e a dimensão mundana forma o âmbito do profano. O espaço 

recebe, então, uma dimensão ora de sacralidade, ora de profanidade. 
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Para o homem religioso, o espaço não é homogêneo; o espaço apresenta roturas, 

quebras; há porções de espaço qualitativamente diferentes das outras. Há, portanto, um 

espaço sagrado, e por conseqüência, “forte”, significativo, e há outros espaços não-sagrados, e 

por conseqüência sem estrutura nem consistência, em suma, amorfos. (ELIADE, 1992: 25) 

 

 Em relação à experiência profana, esta se apresenta de forma homogênea. Não há 

rupturas, o mundo é visto de forma igual, não há diferenças. O espaço geométrico por mais 

recortado que esteja não apresenta nenhuma diferença qualitativa para a visão profana. 

Segundo Eliade, o homem profano recusa a sacralidade do mundo, assumindo assim apenas 

uma existência profana, livre de toda experiência religiosa. 

 Para o homem religioso a revelação de espaço sagrado permite que se obtenha um 

ponto fixo, como isso, descarta-se a idéia de viver fora do mundo sagrado, pois com um lugar 

de contemplação é possível fugir do mundo profano. Já para aquele que vive na profanidade 

desconhece esse ponto fixo, pois o seu lugar aparece e desaparece segundo as necessidades 

diárias. 

 Esse espaço para o homem profano é um lugar de eterna descoberta, está em 

constante transformação e cada mudança que ocorre revela para o indivíduo novas dimensões 

de seu próprio universo. Esse espaço é defendido por Goldfarb Costa (1989), como o “espaço-

bolha” que desempenha um papel específico ligando ou dando continuidade a atuações que 

podem ser encontradas ou não em sua rotina. 

Gera inversões, carnavalizando sistemas fechados e levando para as ruas anseios e 

necessidades das classes populares, normalmente ocultas; ele abre espaço para as trocas e 

para as relações de improviso e cria oportunidades sem pré-requisitos; por fim, ele rompe com 

as dualidades entre moradia e trabalho, festa e cotidiano, centro e periferia. (GOLDFARB 

COSTA, 1989: 115)  

 

A porta é o limite, a fronteira, é o meio que opõe dois mundos e ao mesmo tempo o lugar 

de comunicação entre os dois mundos que quando há oportunidade interagem, havendo uma 

quebra do limite apresentado anteriormente. A porta é um símbolo e ao mesmo tempo uma 

passagem de um elo a outro. No interior do recinto sagrado é possível a comunicação com os 

deuses. “O templo constitui, por assim dizer, uma “abertura” para o alto e assegura a 

comunicação com o mundo dos deuses”. (ELIADE, 1992: p. 30) 

A porta que se abre para o interior da igreja significa de fato, uma solução de 

continuidade. O limiar que separa os dois espaços indica ao mesmo tempo a distância entre os 

dois modos de ser profano e religioso. (ELIADE, 1992: 29) 
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 O homem religioso tem o desejo de viver o mais perto possível dos deuses. para ele 

uma vez perdido o contato com o transcendente, a existência no mundo já não é possível. Para 

Eliade (1992: 38) existem três níveis cósmicos: Terra, céu e regiões inferiores que se tornaram 

comunicantes através do contato simbólico entre essas três instâncias e a humanidade. 

 Um lugar sagrado constitui uma ruptura na homogeneidade do espaço e essa ruptura é 

simbolizada pela “abertura” que se tornou possível através da porta da igreja que é a 

passagem de uma região cósmica a outra. Cada homem religioso situa-se no Centro de 

mundo, muito perto da abertura que garante a comunicação com os deuses.  

Basta-nos confrontar o comportamento de um homem não-religioso, em relação ao 

espaço em que vive, com o comportamento do homem religioso para com o espaço sagrado 

para percebermos imediatamente a diferença de estrutura que os separa. (ELIADE, 1992: 59) 

 

 Há tempo para o sagrado e o profano. O tempo das festas periódicas é o maior 

exemplo disso. Existem os momentos que o tempo é eminentemente sagrado e há o tempo 

profano, “a duração temporal ordinária na qual se inscrevem os atos privados de significado 

religioso.” (ELIADE, 1992: 63) 

 Cada vez que uma festa religiosa acontece, ocorre uma reatualização de um evento 

sagrado que antes só era lembrado e que agora é concretizado. O homem sai da rotina, da 

duração temporal ordinária de sua vida e reintegra-se miticamente na festa. O sagrado mostra-

se com um tempo recuperável e repetível. 

 Em toda festa periódica reencontra-se o mesmo tempo sagrado, é o tempo criado pelos 

homens e santificado pelos deuses por ocasião de suas estórias. O homem religioso vive 

assim em duas espécies de tempo. O tempo sagrado se apresenta de forma circular, reversível 

e recuperável, “espécie de eterno presente mítico que o homem reintegra periodicamente pela 

linguagem dos ritos.” (ELIADE, 1992: 64). O homem religioso recusa-se a viver simplesmente o 

presente, mas ele quer voltar a unir-se a um tempo sagrado que de certo modo é equiparado à 

eternidade, por sempre se repetir. Já para o homem não-religioso existe também o tempo 

predominantemente monótono do trabalho e o do lazer e dos espetáculos, ou seja, o tempo 

festivo. Ele vive intensamente esse momento. É o tempo de sair do tédio e viver diferente de 

quando se trabalha. 

 O homem religioso vive a diferença essencial de conhecer os intervalos que são 

sagrados, que têm uma estrutura totalmente diferente e outra origem, pois se trata de um 

tempo santificado pelos deuses. Para o homem não-religioso o tempo não apresenta rupturas, 

tudo é homogêneo. Para o homem religioso além de haver rupturas a duração profana pode 

ser encerrada periodicamente por meio dos ritos.  “Reencontrar o tempo de origem implica, 

portanto, a repetição ritual do ato criador dos deuses.” (ELIADE, 1992: 76) 
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 Eliade chama de “eterno retorno”, a busca do reencontro consigo mesmo e com seus 

valores. Nas festas há o reencontro com o sagrado, pois se aprende a divinizar cada vez mais 

os deuses, todas as vezes em que esta se repete. Há um esforço em se sentir muito perto de 

seus deuses. É como se no momento da festa, o mundo se santificasse e o comportamento do 

homem religioso pode contribuir para manter essa santidade.  

  A recordação tem uma função: evitar que o homem esqueça o que passou. É 

necessário cultivar o pensamento histórico e até mesmo não deixar que haja um desligamento 

da terra com os céus. Quando se pensa em esquecer, o tempo retorna, já está de novo na 

época de resgatar todo o ritual religioso. É um laço que não é desfeito. “...os participantes da 

festa tornam-se contemporâneos dos deuses e dos Seres semidivinos. Vivem no tempo 

primordial pela presença e atividade dos deuses.” (ELIADE, 1992: 93)  O Retorno às festas 

sagradas é como salvar-se do nada. A ‘base’ precisa estar presente para reanimar a vida e 

livrar o homem religioso da vida profana. 

 O sagrado para o homem profano é uma realidade absoluta que transcende este 

mundo, que se manifesta no mundo, santifica-se e se torna real. Crê que a vida tem uma 

origem sagrada e que a existência humana atualiza suas forças na medida em que participa da 

realidade religiosa. O homem não-religioso reconhece-se como único sujeito e nega a 

existência transcendental. Não aceita nenhum modelo de humanidade fora do que ele mesmo 

enxerga. O sagrado é uma ameaça a sua liberdade.  

 Os denominados sem religião ou a-religiosos se comportam religiosamente, embora 

inconscientemente. Ele não está livre dos comportamentos religiosos, das teologias e 

mitologias. Estão num todo mágico-religioso onde carrega uma série de ritos que adota para a 

sua própria vida. Isso acontece por que o homem profano descende do homem religioso e não 

pode negar essa história, “os comportamentos de seus antepassados religiosos, que 

constituíram tal como ele é hoje.” (ELIADE, 1992: 170) 

 

Hagiografia e Festas das santas 

História de N. Sra. Da Apresentação 

A história da cidade do Natal tem ligação com a construção da capela dedicada à 

Apresentação de Maria no Templo. Infelizmente, devido à destruição de documentos pelos 

holandeses, a história da fundação da capital potiguar se perdeu, talvez, para sempre. A luta 

dos historiadores norte-rio-grandenses para reconstruir tal acontecimento tem gerado uma 

grande controvérsia através dos tempos.  

A fundação da cidade do Natal, ainda hoje é discutida. Os primeiros cronistas indicavam 

o nome de Jerônimo de Albuquerque, alegando ter sido o primeiro capitão-mor do Rio Grande 

e logo depois teria fundado Natal. Frei Vicente Salvador, por exemplo, narra o seguinte:  
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Feitas as pazes com os potiguares, como fica dito se começou logo a fazer uma 

povoação no Rio Grande a uma légua do forte, a que chamam a Cidade dos Reis, a qual 

governa também o capitão do forte que El Rei costuma mandar cada três anos. (Cadernos 

Especiais, Fascículo 2, Tribuna do Norte – on line) 

O historiador, Francisco Adolfo Varnhagen, avança mais nas explicações se valendo de 

detalhes:  

Feitas as pazes com os índios, passou Jerônimo de Albuquerque a fundar no próprio Rio 

Grande uma povoação. E como era para isso imprópria a porção do arrecife ilhada (em 

preamar) onde estava o forte, segundo ainda hoje se pode ver, escolheu para isso o primeiro 

chão elevado e firme, que se apresenta às margens direitas do rio, obra de meia légua acima 

de sua perigosa barra (...). A dita povoação, depois vila e cidade, de cujo nome não conseguiu 

fazer - se digna por seu correspondente crescimento, se chamou de Natal em virtude, sem 

dúvida, de se haver inaugurado o seu pelourinho ou a igreja matriz a 25 de dezembro desse 

ano da fundação (1599). (Cadernos Especiais, Fascículo 2, Tribuna do Norte – on line) 

Datada em 9 de novembro de 1596 e 15 de março de 1597, as cartas de Felipe II da 

Espanha e I de Portugal relata o início da construção da Fortaleza dos Reis Magos, a 06 de 

janeiro de 1598, pelos que vieram na esquadra de Manoel Mascarenhas Homem. O padre 

Gaspar de Samperes foi o projetista da obra. A sua conclusão se deu em 24 de junho de 1598. 

Um ano depois, em 25 de dezembro de 1599, com a construção da capela homenageava-se a 

Apresentação de Maria no Templo.  

Segundo Hélio de Oliveira, 

São estas as informações que se tem a respeito da imagem da padroeira da cidade, 

Nossa Senhora da Apresentação, e que, do ponto de vista iconográfico, trata-se de uma 

representação de Nossa Senhora do Rosário. (2003: 21) 

Contudo, os fiéis potiguares só a adotaram como padroeira em 1601, citado Oliveira 

(2003: 21) Cascudo assinala:  

que embora Natal fosse freguesia desde 1599, somente a partir de 1601 é que se tem 

referência da adoção de Nossa Senhora da Apresentação como padroeira da paróquia, além 

de associar o fato de a imagem ter sido encontrada no dia alusivo e consagrado à Senhora da 

Apresentação. 

Citado por Câmara Cascudo, mas relatado por Joaquim Lourival Soares da Câmara e 

Francisco Gomes de Albuquerque e Silva, a imagem foi encontrada na margem do Rio Potengi, 

encaixotada e encalhada numa pedra, que recebe a denominação hoje de “Pedra do Rosário”, 

numa sexta-feira de 21 de novembro de 1753, com uma inscrição. Lia-se: No ponto onde der 

este caixão não haverá nenhum perigo. (Panqueca). Onde esta santa parar nenhuma desgraça 
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acontecerá (Chico Bilro).   O pe. Manuel Correia Gomes (1692/1760) era o vigário da freguesia 

que foi chamado às pressas para abrir o caixote; ao abrir disse que era N. Sra. Do Rosário.  

Segundo Cascudo “encontraram uma imagem de tamanho médio, uns cinqüenta a 

sessenta centímetros, bem encarnada e vistosa na pintura nova e viva. Trazia Menino-Jesus 

no braço e estendia a mão como se segurasse invisível objeto.” Oliveira relata Cascudo 

afirmando que provavelmente Manuel Correia Gomes solicitou ao Bispo de Pernambuco 

licença para a benção e entronização da imagem que representava a Virgem do Rosário, em 

substituição a um painel da padroeira, Senhora da Apresentação, “cuja representação devia 

ser Maria na fase infantil, isoladamente, ou Maria ladeada pelos seus pais, Ana e Joaquim.” 

(OLIVEIRA, 2003: 22). 

Em uma das revistas do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, Nestor 

dos Santos Lima em conferência no dia 25 de Dezembro de 1909, disse que “um caixão foi 

encontrado em alto mar por pescadores e trazido à terra para ser trasladado para a matriz no 

dia 21 de novembro.” (2003:22) O próprio confessa que tem como base relatos orais. 

Segundo Hélio de Oliveira, no livro de tombo da igreja datado de 1727 a 1925, não há 

nenhuma referência com relação à chegada da imagem. No registro de 1925 conta-se que 

inicialmente a paróquia era dedicada a Santa Quitéria. De acordo com o livro de Tombo, 

provavelmente tenha existido culto dedicado a Santa Quitéria. Talvez por falta de manutenção 

do culto esta devoção não tenha chegado até os nossos dias, pois a “imagem foi enterrada 

debaixo do altar-mor, onde a encontraram escavações ulteriores, quando o vigário João Maria 

executava ali uns reparos.”(2003: 24) 

O que ficou no entendimento e na mente do povo foi a idéia de que Nossa Senhora 

escolheu a cidade de Natal como porto seguro para direcionar sua população. E essa é 

somente uma das conseqüências quando por exemplo, não se armazena dados históricos, fica 

comprometida a origem de uma devoção popular. 

2.1.2 Festa de N. Sra. Da Apresentação, em Natal. 

Nossa Senhora da Apresentação é a padroeira de Natal. Porém, nem todos sabem 

disso. A história se esconde, além de não clarear dúvidas que poderiam aumentar a sua 

devoção. É certo que a história que fica, para a devoção dos fiéis não acabar, é a que foi 

contada pelos próprios habitantes da cidade. Era preciso alguma explicação. 

Dez dias foram dedicados à N. Sra. da Apresentação, de 11 a 21 de Novembro.  

 Na pedra do Rosário, às margens do rio Potengi, havia uma concentração de pessoas, 

com destino à Catedral nova, na av. Deodoro. Representantes das Irmandades dos Passos e 

do Santíssimo, lá se encontravam com suas respectivas bandeiras. A banda de música já 

estava a postos para conduzir a procissão.  
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 Com a chegada do Mons. Agnelo, pároco da antiga catedral (localizada em frente à 

praça André de Albuquerque) iniciou-se então, a procissão. É uma procissão de abertura de 

festa, portanto, não havia imagem da santa homenageada. Isto é concretizado na procissão do 

final do evento. 

 A banda de música tocava hinos religiosos, ao mesmo tempo em que conduzia o povo 

até à nova Catedral, com suas luminárias artesanais.  

 Ao passar em frente da Antiga Catedral foram hasteadas as bandeiras  de Natal, do 

Vaticano e de N. sra. da Apresentação, enquanto uma chuva de papéis caía sobre o povo. 

Findado o hasteamento, a procissão continua o seu percurso até a nova Catedral, onde 

também foram hasteadas cinco bandeiras: a do governo do Estado (pela Governadora Wilma 

de Faria), a do município (pelo prefeito Carlos Eduardo Alves, a do Brasil, a do Vaticano (pelo 

Mons. Agnelo) e a de N. Sra. da Apresentação pelo Mons. Lucilo, reitor da Catedral. 

 Concomitante à procissão, saía também em carreata alguns fiéis que carregavam São 

Pedro, vindos da Paróquia São Pedro, no bairro do Alecrim. Um trio elétrico conduzia todos à 

novena.  

 Logo em seguida houve o início da novena no interior da igreja. 

 Todas as noites ocorrem as novenas. Cada uma é ministrada por um pároco diferente, 

a fim de atrair mais as pessoas. Momentos sociais são vividos no entorno da igreja, também 

todas as noites. Músicas ao vivo, barracas de comidas e bebidas (com exceção da bebida 

alcoólica) são instrumentos de composição da festa.  

 Um parque dá um caráter de festa interiorana, a fim de tentar resgatar um pouco do 

passado menos urbano. Uma tarde destinada a comidas típicas é realizada durante a festa de 

N. Sra. da Apresentação. É o dia da feirinha de Caicó, ou seja, são comercializadas comidas 

típicas da região do Seridó.  Essa é outra forma de chamar a atenção do fiel que vive num 

ritmo estressante na capital, quem sabe revivendo algo parecido com o sertão se viva mais 

intensamente na festa que muitas vezes não consegue reunir muitas pessoas devido à 

violência do retorno ao seu lar. 

 É importante ressaltar que durante as noites de sociabilidade não há nenhuma 

apresentação teatral que ilustre a história da Santa. Homenagens à cantores locais são feitas 

através de suas apresentações. Isso é uma forma de valorizar os cantores da terra que muitas 

vezes se encontram na obscuridade da cidade. A Filarmônica da cidade de São Tomé também 

se apresentou em 2007, mais uma vez a busca das figuras interioranas para a capital. 

 No último dia de festa acontece a tradicional procissão fluvial, às 04:30 da manhã. Às 

14h, sai do bairro Nazaré, igreja dos Mártires, a procissão rumo à Catedral Metropolitana. Fiéis 

já aguardavam a chegada da imagem da santa junto com a procissão. Além da população 
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acompanhando-a estavam o bispo D. Matias, a governadora Vilma de Faria e o prefeito da 

cidade Carlos Eduardo. Dá-se início a missa solene campal. Fim de festa. 

2.1.3 História de Santa Luzia 

Luzia foi um mártir. Disso não se tem dúvida. Contudo, as lacunas surgem ao contar a 

sua história de vida. Registros diferem em detalhes e devem ser levados em consideração, 

mesmo que tenha sido apresentado somente por relatos orais.  

Segundo o livro do Pe. João Medeiros Filho (2005), Luzia nasceu em Siracusa (Itália), 

em 283 d. C., oriunda de família nobre. Sua mãe converteu-se ao cristianismo e tornou-se uma 

cristã piedosa. De acordo com a tradição, recebeu a palma do martírio. Um jovem da nobreza 

se apaixonou por ela e a mãe de Luzia aceitou o pedido de casamento. Porém, através do voto 

de castidade ela tinha se consagrado a Cristo, a quem chamava de esposo divino.  Sendo 

assim recusou o pedido de casamento. 

 Para aumentar ainda mais a devoção a Cristo, ela foi até o túmulo de Santa Águeda, 

em Catânia, que também preferiu seguir a Cristo aos desejos do mundo. Luzia acompanhada 

de sua mãe enferma, foi à Catânia e no momento da visita ao túmulo ficou curada de uma 

doença grave. Diante desse fato só aumentou a certeza de Luzia em se manter fiel aos seus 

propósitos divinos. 

 Revoltado com as atitudes de Luzia, o seu pretendente denunciou-a ao procônsul 

Páscasio. Este quis forçar Luzia a aceitar o rapaz como esposo, além de resgatar mais um 

cristão que naquele século (III) eram perseguidos. Em sua presença obrigou Luzia a negar o 

cristianismo e a casar-se com o jovem, caso contrário o preço de sua negação seria a morte. 

Mesmo assim ela negou seus pedidos. Com isso, ele ameaçou-a de violar o seu corpo virginal. 

 Após esses momentos de tensão Luzia, por ter recusado o pedido do procônsul, foi 

condenada à morte. Ordenou que lhe atassem as mãos e os pés e mandou que fosse 

degolada. Era o dia 13 de dezembro de 304. Os cristãos de Siracusa, logo após a morte de 

Santa Luzia, escolheram-na como padroeira. Em 310, onde se dera o martírio construíram um 

templo em sua honra. O culto à Santa Luzia espalhou-se por toda a Itália e, mais tarde na 

Europa. Só em Roma vinte igrejas foram dedicadas a ela. 

 Mas, por que Santa Luzia ficou conhecida como a Protetora dos Olhos e da Vista? Este 

é maior motivo de sua devoção e de grande significado, mas que não tem comprovação 

histórica, nem científica. Segundo Pe. João Medeiros Filho, assim narram os historiadores da 

Santa de Siracusa: 

Tendo Pascácio perguntado a Luzia por que não consentia o casamento com o jovem 

patrício que a desejava como esposa, ela, em resposta, disse-lhe: mas afinal o que o nobre 

patrício vê em mim que seja belo e desejável? O tirano respondeu: os teus olhos brilham como 

duas estrelas e encantam como duas pérolas. Enquanto estava presa, arrancaram-lhe os 
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olhos, mas no dia seguinte, encontraram-na com os olhos novamente perfeitos. (MEDEIROS 

FILHO, 12: 2005) 

 

 Por essa razão e pelo significado de seu nome que quer dizer Luz ou caminho da luz, 

nasceu no povo a devoção a Santa Luzia como protetora dos olhos. 

 Segundo Pe. João Medeiros Filho, a Paróquia de Santa Luzia de Mossoró, foi criada 

pela Lei provincial 87, de 27 de outubro de 1842, com o Orago do mesmo nome e 

desmembrada da Paróquia de São João Batista do Apodi,  a qual pertencia há mais de setenta 

anos. 

Mas, quais foram as influências que levou a Igreja central de Mossoró receber o nome 

de Santa Luzia? O autor Medeiros Filho (2005: 35-6) nos mostra quatro hipóteses para que isto 

tivesse acontecido. Veremos então: 

Alguns atribuem à presença de missionários capuchinhos italianos na região, sobretudo 

em Apodi; 

Outros discordam, alegando que isto foi, graças à influência dos jesuítas naquela região; 

A outra hipótese é a de que os carmelitas influenciaram na escolha de Santa Luzia como 

padroeira da capela, tendo em vista a presença dos frades na Fazenda Carmo, berço da 

povoação mossoroense; 

Outros estudiosos afirmam que a devoção foi influência dos monges beneditinos. Eles 

tinham origem italiana e eram devotos da Santa da Luz. (2005: p.36)  

Segundo Medeiros Filho, em 1770, o casal Antônio de Souza Machado e sua esposa 

Rosa Fernandes adquiriram a fazenda, onde hoje está localizada a catedral de Santa Luzia. 

Segundo relatos o Sr. Antônio requereu ao Visitador Diocesano de Olinda (PE), autorização 

para erguer uma homenagem à Virgem de Siracusa. O representante do prelado olindense 

impôs a condição de construção da capela em pedra e cal e a dotação de um patrimônio em 

terras à santa para a manutenção do culto. A concessão dada ao casal para a construção da 

capela aconteceu no dia 05 de agosto de 1772. O primeiro ato litúrgico na capela de Santa 

Luzia foi em 25 de janeiro de 1773. 

A imagem de Santa Luzia veio de Portugal e foi esculpida em cedro, em 1774. A 

pequena capela já não comportava tantos fiéis, então, em 24 de março de 1858, foi reiniciada a 

reconstrução da igreja. Esta obra durou dez anos. Entre os anos de 1904 e 1905 a parte 

interna da matriz foi totalmente modificada. Em 1909, as duas torres foram concluídas. 

Em 28 de julho de 1934 foi criada a diocese de Mossoró, cuja matriz de Santa Luzia 

passava a ser Catedral Diocesana. 
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Já de acordo com a pesquisa de Gutemberg Costa (1997), Santa Luzia é conhecida 

como Santa Lúcia em alguns países. No Brasil ela é conhecida como a Santa dos olhos. 

Santa Lúcia ou Santa Luzia nasceu na Sicília (Itália), morreu mártir no ano de 303. Foi 

enterrada em Siracusa. Depois seu corpo foi transladado para Veneza, onde seu túmulo se 

encontra ainda hoje. A tradição conta que enquanto estava presa, lhe foram arrancados os 

olhos; mas no dia seguinte a encontraram com seus olhos novamente perfeitos. (Orações e 

Santos Populares, Pe. Paulo José Scopel. 1993. 104-5) 

 

 Citada por Gutemberg Costa, Hildegardes Viana (livro: Festas de Santos e Santos 

Festejados) fala sobre Santa Luzia e daí encontramos uma nova versão: afirma que foi uma 

virgem de Siracusa que abraçou o cristianismo cujos pais a casaram com um pagão. Foi 

levada por seu marido ao governador a quem reafirmou sem medo a sua fé. Ainda acrescenta 

que para ela não ser desejada pelo marido, arrancou os próprios olhos. Daí, vem a 

representação de Luzia que segura uma salva com dois olhos dentro. Segundo a mesma 

autora tudo decorre de um pequeno engano ou confusão.  

Houve uma outra Santa Luzia, de Alexandria, que para afastar de si os pretendentes se 

deformou voluntariamente arrancando os olhos. Mas para o povo não interessa se a santa é de 

Siracusa ou de Alexandria. O que vale é ser uma santinha milagrosa que atende os rogos de 

seus fiéis. (1997: 25) 

 

 Já no livro “Mitologia Dupla” (1971, p. 38), Archiminia Barreto, fala de uma moça tinha 

olhos sedutores e era impossível vê-la sem amá-la. Um rapaz queria casar-se com ela, mas 

sendo ela esposa de Jesus não podia quebrar seus votos. Com isso ela arrancou os olhos e 

mandou-os em um prato ao seu pretendente, que horrorizado com o que viu, fugiu.  

 Santa Luzia, de Sicília, foi torturada, estuprada, teve os olhos arrancados e por fim, a 

degolaram por ordem do governador Pascácio, como forma de manter a dominação através da 

violência e do medo. 

 No livro “um Santo para cada dia”, fala que o episódio dos olhos que chamam atenção 

nas imagens de Santa Luzia está provavelmente ligado ao nome: Luzia (Lúcia), deriva de Lux 

(Luz 

 A imagem de Santa Luzia, segundo Gutemberg Costa (p. 50) foi trazida por Antônio de 

Souza Machado, de Portugal. Esculpida em madeira, calcula-se que tenha 226 anos. 

 2.1.4 Festa de Santa Luzia de Mossoró 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

186 

A igreja de Santa Luzia é localizada em frente à Praça Vigário Antônio Joaquim. Desta 

mesma praça se desloca o andor com a imagem de Santa Luzia, que se direciona à Catedral 

de Mossoró, para o início da festa. No altar se encontravam as autoridades eclesiais e 

políticas. O Grupo Shalom, apresentou uma dança que representava a ligação da terra com a 

divindade. Logo após, houve a fala da prefeita da cidade, Fafá Rosado. Em seguida oralizou a 

representante da governadora do Estado do Rio grande do Norte, a deputada federal, Sandra 

Rosado. Somente após houve a fala do bispo D. Mariano, bispo de Mossoró.  

 Tradicionalmente ocorre o hasteamento das bandeiras. Na praça tinham três: a do 

Brasil, a do Município e a do Estado. Hasteadas respectivamente por um jovem, por Fafá 

Rosado e pela deputada Sandra Rosado. Na igreja o bispo D. Mariano, Mons. Américo e pe. 

João Medeiros hasteavam mais três bandeiras: a do Vaticano, Santa Luzia e ______. 

 Em seguida houve a entronização do Santíssimo Sacramento. Encerrou-se assim a 

abertura da festa de Santa Luzia. 

 Todas as noites haviam novenas. Antes de iniciar-se cada uma delas, acontecia o 

recital sacro, ou seja, músicas religiosas eram cantadas ao vivo, por cantores locais. Logo 

após, iniciava-se a novena, que sempre ocorria fora da igreja. Ao término das novenas, havia o 

Oratório de Santa Luzia, executado por artistas locais. Estudantes de escolas estaduais e 

integrantes de pastorais de igreja participavam como atores. A história de Santa Luzia era 

contada todas as noites através do Oratório. Desde a década de 60 que o teatro em Mossoró 

passou a se constituir como um elemento de peso nos festejos de sua padroeira. No ano de 

2000, foi criado um Oratório com o nome de Santa Luzia. Oratório não significa simplesmente 

um local sacro, mas também é um gênero musical, dramático de encenações teatrais, com 

base num tema religioso. O objetivo do oratório, segundo o Mons. Américo Simonetti é de 

educar a fé, de evangelizar e de estimular os jovens, sobretudo, a viverem o que ela viveu. 

(2007) 

 A parte cultural ocorreu na Praça Vigário Antônio Joaquim, onde a escola de Música de 

Assu, através de adolescentes flautistas tocavam MPB, xote, baião e música natalina. Todas 

as noites se apresentavam um cantor local, que segundo o pároco, não eram remunerados, 

mas se apresentavam para sua melhor divulgação. No entorno da igreja a festa social é 

organizada pela comissão e assinada pelo pároco. 

 Contudo, a festa social se prolongava muito mais... Atrás da igreja iniciava-se uma 

festa extensa e com todos os estilos tocando ao mesmo tempo até chegar na praça onde se 

encontrava o parque de diversão. É uma festa que não tem hora para acabar. 

 A história de santa Luzia é retratada de forma mais intensa devido ao culto ou ao mito 

cultural do povo mossoroense? 

 A devoção tem de fato como base a história da santa? 
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 2.1.5 História de Sant’ana 

 Dos pais da Virgem Maria pouco se sabe, pois muito escassa é a quantidade de notas 

biográficas sobre eles. Há até quem questione se os pais da Virgem eram chamados de 

Joaquim e Ana. 

 Sobre Joaquim e Ana, encontram-se referências no Proto-Evangelho de Tiago, um dos 

mais antigos livros apócrifos, que são os livros que não foram tidos como inspirados. Apócrifo, 

significa escondido, secreto, oculto. Esses livros não eram de uso público. 

Provavelmente as imagens de Sant’ana chegaram ao Brasil nos primeiros anos de 

colonização. Vieram naturalmente de Portugal, seja por imagens importadas ou através de 

registros de santos (santinhos), que conheceram enorme divulgação no século XVIII em 

Portugal e no Brasil. Foi dada a função a Sant’ana de guardar as famílias e em especial as 

mães de família, que sempre administravam o lar. 

A atribuição básica de Sant’ana era proteger os lares, especialmente as mães de família, 

o que justifica sua presença em oratórios domésticos de norte a sul do país. No âmbito do culto 

oficial, sua freqüente ilusão em retábulos de igrejas paroquiais e capelas de irmandades indica 

diretrizes específicas da Igreja Católica pós-tridentina. (Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, 

2001: 10) 

 Há algumas razões para que essas imagens fossem até mesmo obrigatórias presenças 

nos lares brasileiros. Foi reforçado o culto à Sant’ana em oposição às teses do protestantismo 

e a defesa da ortodoxia. Era enfatizado o culto aos santos pela igreja católica e em especial à 

Virgem Maria. Lutero atacava diretamente Sant’ana por sua associação simbólica à Virgem e 

também devido a algumas imagens feitas pelos artistas da Baixa Idade Média de Sant’ana com 

Maria e Jesus nos joelhos. 

 A defesa da ortodoxia católica contra a heresia protestante encontrou defesa na sua 

própria história. Tratava-se da “guardiã da doutrina cristã”, pois a sua imagem sempre segura 

um livro, que significa a doutrinação à Virgem menina e ao povo que a tem como guia. 

 Houve uma propagação natural ao culto de Sant’ana nas famílias em virtude de suas 

atribuições de protetora da família e modelo de mãe cristã. Com o dever de formar a mais 

perfeita das filhas, mãe de Maria, sogra de São José e avó de Cristo, é muitas vezes chamada 

de Sant’ana Mestra, a educadora que ensina a doutrina à Virgem Maria. 

 De acordo com o evangelho de Tiago, Joaquim e Ana eram piedosos e ricos israelitas. 

Eram estéreis e privados de descendência. A angústia de Joaquim aumentou quando viu 

rejeitada sua oferta no Templo do Senhor. Um sacerdote não teria aceitado sua oferta por que 

sua mulher era estéril e não podia continuar a descendência em Israel. Joaquim se afastou de 

sua vida normal e foi jejuar nas montanhas. Sua oração foi comida e bebida. Passaram-se 

então cinco meses. Assim se deu a gestação: 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

188 

Mais eis que o anjo do Senhor aparece e garante que Deus escutou suas orações. Eis 

que ela conceberá e, em toda a terra, sua descendência será lembrada. Também Joaquim 

recebeu a visita do anjo do Senhor. Este mandou que Joaquim descesse para junto de sua 

mulher, pois ela dará a luz. Ana estava junto à porta e viu, enfim, encerrado seu último possível 

tormento: a solidão matrimonial. (Pe. Gleiber Dantas de Melo, 2008: p. 5) 

 

 De acordo com a edição da revista Flos Sanctorum(Revista publicada em 1767, Lisboa, 

pelo Pe. Frei Diogo do Rosário)  citada por Oliveira (2001:13) três são os pontos fundamentais 

que ligam Sant’ana a poderes especiais de intercessão em momentos decisivos da vida 

humana: 

A “conceição” milagrosa da filha Maria, por que era estéril e naturalmente inepta para 

conceber, determinaria a eficácia de sua intervenção no ato da concepção, sendo, pois, 

invocada pelas mulheres que desejassem filhos. O fato de ter dado à luz naturalmente e sem 

dores, não tendo experimentado as trabalhosas pensões (cuidados) que padecem as outras 

mulheres nos seus partos, fez com que fosse invocada na hora do parto, sobretudo se 

houvesse algum tipo de complicação. Finalmente, sua morte sem agonia nos braços da Virgem 

Maria, que com ela conversou nos últimos momentos e lhe fechou os olhos, determinou sua 

invocação nos instantes finais da vida, na esperança de merecer a graça de uma boa morte.  

 Sant’ana é considerada uma santa de acesso direto ao Pai. Primeiro por que ela 

concebeu e doutrinou sua filha “especial” que daria a luz a seu filho Redentor do Mundo; e 

segundo é o seu neto “natural”, mostrando assim a ligação sanguínea entre os membros da 

família. 

 Os nomes Joaquim (do hebraico: yhôyakim, “que Iahweh eleve”) e Ana (do hebraico: 

Hannah, talvez abreviação de hananiah, “graça, misericórida”) estão presentes na Bíblia.  

 As mais antigas representações de Sant’ana e São Joaquim aparece a porta dourada, 

onde eles teriam se encontrado logo após o anúncio que o anjo lhes fizera. Ao fim da Idade 

Média se vê na imagem a presença de Jesus entre a Mãe e a Avó. Também se encontra 

Sant’ana com Maria nos braços e, esta com Jesus. E ainda a única escultura brasileira à Mãe 

de Sant’ana, chamada de Emerenciana trazendo consigo a filha Sant’ana, a neta Maria e o 

bisneto, Jesus. 

 As representações de Sant’ana mais difundidas na imagem da sacralidade brasileira 

são: as Sant’anas Mestras, ligadas à Virgem Menina e as Santas-mães que soma-se a Virgem 

adulta e o Menino Jesus. Mesmo fazendo parte do grupo de Santas-Mães todas elas 

pertencem à tipologia de Sant’ana-Mestra, que pode variar de três formas: sentada, de pé em 

posição estática ou de pé em movimento.  
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O atributo fundmental que as identifica é o Livro da Doutrina, que Mãe e Filha seguram 

aberto nas representações estáticas, tanto sentadas como em pé, ou que figura na mão da 

Virgem menina nas representações em movimento. (Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, 

2001:16) 

Entre as variantes de imagens predominou no Brasil-colonial Sant’ana-Mestra sentada 

com a Virgem menina, encontradas em todas as regiões do país principalmente no Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. A figura da Santa em pé com a virgem no colo é constante na região 

de Pernambuco, frequentemente com São Joaquim. Sant’ana caminhante, levando a Virgem 

menina pela mão, é típica da Bahia, conhecida por Sant’ana guia. 

 Foi erguida há 313 anos atrás uma capela em homenagem à Sant’ana, nas 

proximidades da casa do Forte do Cuó ou Acauã. Nascia então no ano de 1965, a 

manifestação do povo de Caicó (primeiro núcleo urbano do Seridó) por Sant’ana. 

 Segundo a Historiadora Maria das Dores de Medeiros, há dúvidas acerca do ano em 

que foi celebrada a primeira missa em honra a Sant’ana. “Há uma tendência em considerar-se 

a primeira festa quando da instalação solene da Freguesia, com título e invocação de Sant’ana 

do Seridó, pelo padre Francisco Alves Maia, em 26 de julho de 1748.” (2008: 06) Neste dia 

deliberaram sobre a escolha de um novo lugar para a construção da matriz, que é a atual 

catedral. A primeira capela fora construída em meio a pedras e cactáceas dificultando o acesso 

aos devotos.  

Esta data é contestada pelos historiadores de Caicó que não interpretam a primeira festa 

unida à Festa de instalação da freguesia. No ano de 1699, foram concedidas indulgências à 

Capela de Sant’ana do Acauã; havia uma população, que estava no entorno do Arraial do 

Caicó (fundado em 1700 pelo Coronel Manoel de Souza Forte. 

Durante a cerimônia pública para instalar a Povoação do Caicó, o padre Messias José 

Pereira, celebrou uma missa na Praça da Capela de Sant’ana e da Casa de Suplicação, em 7 

de julho de 1735. Após a missa e em observância ao ritual litúrgico, a população beijou a 

imagem da Santa (doação de Luiz da Fonte Rangel), cujo gesto revelou a deferência para com 

o “objeto” investido de sacralidade, bem como o fervor devocional que se inscreve no culto 

coletivo para com a protetora do lugar. (Medeiros, 2008: 06) 

 A isso se acrescenta a lei do Concílio de Trento sobre a veneração das sagradas 

imagens e sobre a promoção dos dias de festa em honra aos santos patronos pelos católicos. 

1599, foi o ano em que Ana “teve sua festa pública introduzida no calendário litúrgico da 

cristandade para o dia 26 de julho.” (Medeiros, 2008: 06) 

 2.1.6 Festa de Sant’ana de Caicó 

Um dia antes da abertura oficial da festa de Caicó, a Igreja recebe os peregrinos que 

chegam simbolicamente à Cidade. É uma forma de preparar a cidade para a festa. Só se 
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começa a festa com a vinda dos filhos de Sant’ana de todos os lugares. Caminham da cidade 

de Currais Novos à Caicó carregando a imagens de Sant’ana em seus braços e quando 

chegam à Catedral assistem uma missa em sua homenagem. Caicó agora está preparada para 

a abertura da festa. Os seus filhos já chegaram! A família reúne-se! 

 A abertura da festa é acompanhada de uma procissão que sai da catedral e caminha 

por três avenidas em Caicó. A imagem da santa não acompanha, pois somente uma vez por 

ano ela sai da igreja, na procissão que encerra a festa. Através da procissão inicial, se torna 

pública então o início das comemorações à Sant’ana. No final da procissão, que retornou à 

catedral falaram: Pe. Edson (o pároco da catedral), o prefeito da cidade e o bispo diocesano D. 

Delson. À noite houve o jantar de Sant’ana ao som da dupla de MPB local. Todas as noites 

havia as novenas e logo após, no pavilhão da igreja, as apresentações de artistas locais com o 

repertório variado.  

 Dentro da programação da festa, chama a atenção dois itens. Um é a cavalgada de 

Sant’ana, que traz os vaqueiros da zona rural de Caicó, para o centro da cidade, na Catedral. 

Eles vêm montados em seus cavalos representando todos aqueles que são rurais e pertencem 

ao município. É uma forma de lembrar que em tempos remotos o único meio de condução até 

a igreja para se comemorar a festa era o animal. É a memória que não quer ser esquecida! 

 Outro destaque é a feirinha de Sant’ana. É o momento de saborear as comidas típicas 

do Seridó e confraternizar as famílias que ali se encontram. É um momento de festa. É 

considerado o auge! Música ao vivo e muitos ônibus de turismo no entorno da igreja, mostram 

que as pessoas prestigiam esse dia.  Nas proximidades da igreja jovens se reúnem, 

improvisam barracas, montam seus sons e ficam a comer e beber demasiadamente. Vestem 

camisetas iguais, cada grupo tem sua identificação através da vestimenta. Inclusive os nomes 

que estão nas camisetas são os correspondentes aos blocos carnavalescos que os mesmos 

compõem no mês de fevereiro. 

 Outros eventos também são comemorados durante o período da festa, mas que não 

são organizados pela igreja, porém são destacados na programação elaborada pela mesma. 

Como por exemplo, Encontro de famílias tradicionais de Caicó, Festa dos ex-alunos de colégio 

Diocesano do Seridó, Encontro dos Ex-escoteiros, Casa da cultura e o baile dos coroas. Tudo 

isso ocorre paralelamente à festa. 

 Além de toda a festa no entorno da igreja, há também a Ilha de Sant’ana, onde ocorre a 

festa organizada pela prefeitura. Parques, feira de artesanato, bares improvisados e dois 

grandes palcos para shows iluminam as noites de Caicó. Além da festa na Ilha de Sant’ana 

organizada pela prefeitura, existe também uma praça bem próxima à Igreja que recebe a 

filarmônica de Caicó todas as noites, além das filarmônicas convidadas das cidades vizinhas. É 

também um encontro familiar onde pessoas de idades mais avançadas gostam de permanecer. 
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 Nos dois últimos dias de festa há na Ilha de Sant’ana o “Auto de Sant’ana”, organizado 

pelos jovens de Currais Novos e patrocinado pelo Governo do Estado e pela prefeitura. No 

anfiteatro da Ilha os jovens se apresentam logo após a novena. A história de Sant’ana é 

contada de forma artística.  

 No último dia há uma missa solene pela manhã e à tarde a procissão de encerramento, 

onde a imagem é retirada da igreja para acompanhar o povo nas ruas. A grande vontade 

popular é pelo menos tocar no andor em que se encontra Sant’ana, para poder receber suas 

bênçãos. No retorno, ocorre a missa final. É o fim da festa de Caicó!  

Qual o verdadeiro sentido da festa de Sant’ana para o Seridó? 

Onde começa e termina a devoção? Ir à festa de Sant’ana é questão de status ou de fé? 

Na perpetuação histórica da reunião de famílias, encontra-se a devoção? 
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FESTEJAR O PASSADO: A ESCRITA DA HISTÓRIA DE NATAL NAS 

COMEMORAÇÕES DO QUARTO CENTENÁRIO DA CIDADE 

      Wesley Garcia Ribeiro Silva – PPGH/ UFRN 

     Ana Maria do N. Moura- Graduanda em História/ UFRN 

A publicação de uma bibliografia sobre o passado de Natal fez parte das atividades de 

comemoração dos 400 anos da cidade. Como parte integrante dos festejos, foram relançadas 

obras já então publicadas, como a História da Cidade do Natal, de Luiz da Câmara Cascudo, 

bem como editadas novas obras. Este trabalho pretende lançar um olhar sobre tais obras 

comemorativas, tentando destacar como a partir delas vai se construindo determinadas 

imagens da cidade, no acontecimento paradigmático dos 400 anos. Situadas em torno do 

quarto centenário de Natal, observamos que tais obras se colocam como objetos estratégicos 

na construção de determinadas identidades espaciais; constituindo significados ao espaço 

natalense. Discutir que obras foram selecionadas enquanto reveladoras dos 400 anos da 

cidade; que tipo de abordagem e os significados que atribuíram sobre a trajetória e o passado 

da cidade apresentam-se aqui como pontos centrais de análises.         

 

Dentre os muitos festejos realizados para as comemorações dos 400 anos da Cidade do 

Natal, uma atividade que ganhou menos visibilidade, mas que se apresentou como elemento 

significante para a própria cidade foi à publicação de toda uma gama de obras que tinham 

como objetivo traçar o passado de Natal.  

Num momento paradigmático, a escolha das obras que constituíram o repertório 

representativo do passado de Natal colocam-se, a nosso ver, não apenas como simples 

elementos comemorativos dentre tantos outros, mas sim dentro de uma estratégia que 

pretendia dotar a cidade de uma dada visibilidade, uma dado conhecimento, um fazer-crer. 

Assim, a historiografia neste momento privilegiado para promoção de uma 

sistematização de sentidos realizava uma representação do passado, ao mesmo tempo que 

contribuía para construção social do espaço natalense. 

Contudo, a produção de uma imagem do passado a partir de tais obras pode ser melhor 

compreendida a partir de uma reflexão da atuação do Estado e da sociedade como um todo 

em relação a preocupação em torno da preservação da memória, do patrimônio e da cultura e 

identidades locais. 

* 

Nas últimas décadas, fortalece-se no Rio Grande do Norte políticas patrimoniais, que 

buscam reelaborar, preservar, divulgar e registrar memórias e expressões da cultura local. 

Esse esforço de construção e fortalecimento de uma identidade tem se refletido em diversos 
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espaços, como na escola, com a instituição da disciplina de cultura do RN; na produção 

bibliográfica, destacando-se a Lei do livro; e nas festas comemorativas, como a Festa de 

Sant’ana em Caicó e o Auto da Liberdade em Mossoró. 

Chama-nos atenção, contudo, esse processo de construção da memória, de divulgação 

de imagens, de estabelecimento de características identitárias que se pretendem locais. A que 

interesses ele atende? Que grupos se beneficiam? Como se dá essa produção? Nesse 

sentido, Lúcia Lippi de Oliveira observa que: 

como a memória é construída, torna-se importante conhecer os ‘processos e os atores 

que intervêm no trabalho de constituição e formalização das memórias’ (Pollak, 1989). 

Diferentes grupos da sociedade constroem suas memórias coletivas a partir das quais é 

montada e organizada uma memória nacional dominante. Os especialistas, historiadores, 

publicistas, ideólogos, doutrinadores e educadores, constroem a memória nacional, 

organizando as comemorações, as festas, definindo os heróis que não merecem ser 

esquecidos. (OLIVEIRA, 1989, p.174) 

 

Essas elaborações próprias dos Estados Nacionais do século XIX tem sido uma 

preocupação de diversos grupos na atualidade. Essa necessidade de “rememorações” dos 

fatos e personagens atingiu tamanha proporção que François Dosse a denominou de 

“comemorite”, como uma patologia que atinge à sociedade. Uma patologia que se deve ao 

esquecimento, à perda das raízes, pois como afirma Pierre Nora (1993) “fala-se tanto em 

memória porque ela não existe mais”. Diante dessa ausência, busca-se uma identificação com 

o passado por meio da constituição de “lugares de memórias”, exaltação de bens e símbolos 

cada vez mais diversos, caracterizando o que Françoise Choay chamou de inflação 

patrimonial. 

Nesse conjunto simbólico, as datas comemorativas são lugares privilegiados. Os fatos 

são representados em festas, conjunto de publicações, produção de vídeos e exposições, de 

forma a mobilizar a sociedade de acordo com uma idéia que se pretende divulgar: 

A festa tem sempre uma função pedagógica e unificadora, reduzindo as diferenças 

existentes. Embora seu sonho homogeneizador tenha sido desfeito e hoje “a festa 

revolucionária tenha sido eliminada da história com seus teóricos, seus doutrinadores e seus 

párocos, parece, no entanto, que nem por isso desapareceu a noção de um liame necessário a 

ser estabelecido (ou restabelecido) entre o religioso e o político, a convicção de uma 

indispensável integração (ou reintegração) do sagrado na organização da Cidade”...  

(OLIVEIRA, 1989, p. 174) 

 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

195 

Mais do que sacralizar determinados símbolos e valores por meio da rememoração, a 

instituição de lugares de memória destina ao esquecimento aspectos dos acontecimentos que 

podem vir a comprometer ou fragilizar o discurso. Helenice Rodrigues da Silva, a respeito das 

comemorações nacionais, ilustra como se dá uma seleção na construção dessas 

representações: 

O uso perverso da seleção da memória coletiva encontra-se, portanto, nesse processo 

de “rememoração” social, cuja função é justamente a de impedir o próprio esquecimento. 

Apagam-se da lembrança as situações constrangedoras (por exemplo, nos “500 anos do 

Brasil”, os massacres indígenas, a escravidão negra, as violências na história), e privilegiam-se 

os mitos fundadores e as utopias nacionais (o “paraíso tropical” e o “país do futuro”). Ora, essa 

seleção da memória coletiva é comum em todas as comemorações de uma data nacional. 

(SILVA, 2002, p. 432) 

Esse discurso direciona-se para atender às necessidades do presente, seja no aspecto 

social, identitário ou político, sendo portanto norteado por interesses dos grupos específicos 

que o enunciam. É nesse sentido, que “o presente configura o futuro e o passado” (OLIVEIRA, 

1989, p. 172). 

É justamente esse entrelaçamento de temporalidades, um passado fundante do presente 

que tem implicações com o futuro, que a divulgação de uma dada historiografia como 

componente das comemorações dos 400 anos da cidade pretendia. Que ao mesmo tempo agia 

como instrumento festivo e significante de uma dada identidade espacial que se pretendia dotar 

a cidade. 

* 

Portanto, trata-se aqui de analisar as obras não apenas do ponto de vista de uma 

produção intelectual e festiva, mas também como práticas discursivas, um saber fazer crer, 

enquanto recorte identitário. Deve inserir-se, portanto, dentro da problemática do lembrar e 

esquecer, em que o gênero historiográfico se insere enquanto discurso legitimador: com suas 

pretensões de demarcar um saber sobre o passado acaba também por demarcar uma 

determinada dimensão espacial da própria cidade. Com o gênero histórico, pertencente ou não 

ao lugar acadêmico, o passado da cidade toma formas, faz-se saber; um discurso que pela 

posição que ocupa autoriza ter acesso ao conhecimento do pretérito, um fazer- crer sobre a 

alteridade passada. 

Até aqui dois pontos importantes insurgem como fundamentais: se podemos demarcar 

uma enunciação imagética construtora de um texto urbano a lugar social específico, logo esta é 

permeada por relações de força, de poder, por uma ordem do discurso; também a narrativa 

que aborda o passado sobre cidade, também atua na elaboração da própria memória sobre a 

cidade. Ora, memórias e imaginários da cidade interligam-se na medida em que compõem 

representações influentes no modo de se ver e de se dizer, na identidade espacial da cidade.  
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É neste sentido que opera todo um saber sobre o passado. A narrativa histórica encerra 

todo um repertório de imagens e discursos, claro, apesar de inscrito em suporte escrito e 

iconográfico, passíveis de (re)apropriações múltiplas.   

Porém, a escrita sobre o passado, a elaboração de um saber histórico possui uma dupla 

forma: como conhecimento e como narrativa. Portanto, uma análise sobre o discurso que 

invoca o passado da cidade, encerrado sob forma escrita, deve levar em conta tal dimensão: 

como estrutura a narrativa da cidade, os traços lingüísticos e retóricos estruturantes, a análise 

do texto em sua internalidade; além daquilo que faz saber, aquilo que recolhe dos vestígios do 

passado, o texto significado, sua externalidade.   

Toda a obra que se inscreve enquanto saber autorizado sobre o passado da cidade é 

como que um acontecimento: opera uma imagem visual e verbal de Natal, a partir de sua 

escrita. Institui um recorte na cidade, que a partir daí ela é capaz de ser vista e dita; 

espacialidades e territorialidades. 

* 

Não é a toa que o volume I da Coleção 400 anos de Natal foi à republicação da História 

da Cidade do Natal de Luís da Câmara Cascudo. Aqui, tão importante quanto os significados 

que a obra inscreve, é observar a partir de que lugar Cascudo constrói sua escrita; ou melhor, 

numa operação hermenêutica observar os deslocamentos de posições ocupadas pelo 

enunciador e seu texto.  

Nessas comemorações, a obra ganhou sua terceira edição, sendo assim emblemática, 

pois nos oferece uma espécie de chave para se compreender o lugar que ocupa Cascudo e 

sua História da Cidade do Natal na sociedade atual. Além de ser componente das 

comemorações do quarto centenário de fundação da cidade, em 1999, é também uma edição 

comemorativa do Centenário de nascimento do próprio Luís da Câmara Cascudo (1898).   

Tais comemorações, em relação à cidade e a Cascudo, não são apenas meras e felizes 

coincidências. De fato, há uma clara estratégia de se confundir a comemoração de Natal e de 

Cascudo; deslocamentos de identificação, que denotam a própria construção (narrativa) de 

Natal: pensar no espaço faz também pensar no sujeito; uma dialógica que identifica Natal à 

Cascudo e vice-versa. 

 Criada 1946, sob encomenda do poder público municipal, a obra nascia como 

contribuição para cultura do Rio Grande do Norte. De 1946 a 1999 a obra ganhou status de 

verdadeiro lugar de memória, se revestindo de uma dupla inserção: a obra como construtora do 

conhecimento sobre o Estado e também ela própria insígnia de tal conhecimento. De um 

instrumento que encerra um saber a um signo memorial, eis um percurso de deslocamento de 

sentido.  



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

197 

 Estes sentidos dizem respeito a própria inserção que Câmara Cascudo ocupa na 

sociedade natalense. Durante muito tempo, sua obra fio considerada como uma espécie de 

conhecimento acabado sobre o passado da cidade (de certa forma ainda permanece fora dos 

meios acadêmicos). Todo um regime discursivo, emitido por um lugar intelecto-cultural da 

sociedade natalense, aponta Cascudo como “o único gênio do Rio Grande do Norte”. A ligação 

espaço/ sujeito fica clara em alguns discursos: “não foi a guerra que projetou Natal no mundo. 

Foi Cascudo”. A autoridade de Cascudo o faz ser como um historiador oficial da cidade, com a 

imagem de intelectual erudito, “com a obstinação de um cientista”. A cidade que Cascudo faz 

ver é vista através do próprio Cascudo: lembrar de Cascudo faz lembrar-se de Natal.  

 Mas também é preciso voltar ao texto da história da Cidade do Natal, considerada não 

apenas como monumento que significa o passado da cidade, mas também como ela este 

opera narrativamente. 

 Logo no seu prefácio a obra aponta a como se estrutura: “a cidade é um ser vivo”. A 

história da cidade é narrada tal como a vida de um ser, ela nasce, cresce e morre. 

 Essa metáfora do ser vivo se apresenta como uma verdadeira chave para se 

compreender como estrutura sua narrativa. A cidade merece uma inscrição a partir de sua 

fundação; até o período republicano ela pode ser encarada como ainda em crescimento; a 

inserção da religião católica e as revoluções são como que prenúncios de que o “ser” cidade 

vai se amadurecendo; até o apogeu republicano, da inserção dos bairros de Petrópolis  do Tirol 

e das reformas urbanas “modernistas”; a II Guerra é o ponto êxtase, coloca a cidade na vitrine 

do mundo, e a faz merecer importância; mas ao mesmo tempo que cresce desordenadamente 

a cidade também envelhece, perde suas características juvenis e perde-se na especulação 

imobiliária.   

 É um cortejo fúnebre que parece acompanhar a História da Cidade do Natal. Os fatos e 

acontecimentos, as efemeridades são postas como que um memorial. Um teor de valorização 

do passado, de saudosismo impregna suas páginas, bem como um prenuncio tenebroso sobre 

as condições do “ser vivente”.    

A História da Cidade do Natal de 1946 inaugura uma construção, por meio de uma 

escrita, sobre o passado da cidade, numa abordagem que privilegia o crescimento evolutivo da 

cidade, num recorte temporal que dá conta desde a sua fundação em 1599, até o contexto da II 

Guerra Mundial. É uma história nos moldes tradicionais, tomando a cidade como um verdadeiro 

sujeito, que cria a si próprio. A obra é permeada por sentimentos saudosistas do passado da 

cidade do Natal e de inquietação face à nova configuração que se vai delineando no espaço 

urbano. 

Esta tensão ao escrever sobre o passado de Natal, entre uma cidade que cresce em 

tamanho e população ao mesmo tempo em que perde suas características que a tornava 

“madura”, parece impregnar várias obras fora do círculo acadêmico. Assim como Cascudo, 
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empreendem uma escrita que aponta um itinerário de progresso da cidade, com o apogeu 

centrado na chamada Belle epóque e nos seus interstícios, durante a constituição do trampolim 

da vitória, na Segunda Guerra Mundial.   

É assim a obra volume VII da Coleção Natal 400 anos, “Evolução urbana de Natal em 

400 anos”, de João Maurício Fernandes de Miranda. A partir de esboços cartográficos e de um 

acervo de fotos o autor parece traçar o mesmo itinerário de Cascudo: uma cidade que se 

expõe pequena em seus princípios, tal quais os contornos que lhes dão seus cartógrafos, mas 

que chega enfim, a sua modernidade, expressa mesmo pela vida que lhe é exposta numa 

abordagem mais específica em relação aos planos urbanos empreendidos para a Cidade do 

Natal, mas também pelas fotografias. É como um anexo ilustrativo da obra de Cascudo: dá-se 

a experiência da visão as ruas, praças e manifestações dos bairros da Ribeira e Cidade Alta, e 

dos bairros de Petrópolis e do Tirol. Não é a toa que as únicas paisagens que se deixam 

ilustrar no livro foram desses trechos, sejam, além das praias (de areia preta, de ponta negra) 

uma única fotografia da Antiga Ponte de Igapó.  

Arquiteto de formação, que participou da construção do plano diretor da década de 1970, 

João Maurício Fernandes de Miranda busca a totalidade da história da cidade a partir de 

imagens cartográficas e iconográficas. O diferencial em relação a obra de Cascudo é a grande 

inserção de cartografias dos planos urbanos, além de citações dos mesmos: o autor vai 

tecendo comentários em relação a estes e realizando análises sobre a cidade: seus problemas 

atuais e futuros. O destaque aqui são os primeiros planos urbanos até a década de 1930, numa 

clara referência a modernidade de Natal.   

Por outro lado, se desviando de uma abordagem total do passado da cidade e do 

período da “modernidade”, João Wilson Mendes Melo se datem num acontecimento específico: 

“A Cidade e o Trampolim”. O autor recorre aqui a uma verdadeira imagem mítica da cidade: 

onde o progresso se fez e se fez saber. Natal atingiria então o seu ponto culminante, o apogeu 

de sua “vida”. 

Assim, a partir de uma história de Natal se construía toda uma visibilidade, uma 

identidade para a própria a cidade. O quarto centenário, enquanto acontecimento privilegiado, 

colocava-se como oportunidade para sistematização de um sentido para a própria trajetória 

que a Natal realizava em seus 400 anos.     
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A CONFIGURAÇÃO “PALCO” E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA DISTINÇÃO SOCIAL 

EM FESTAS URBANAS NA PARAÍBA 

Giancarlo da Silva Galdino129

 Na Paraíba, uma relação entre crenças, discursos e valores sobre a qualidade da 

música produzida tenciona as forças que engendram o campo: os produtores e consumidores 

dos bens culturais, que buscam constantemente a legitimação desta música híbrida, inclusive 

em função de sua manutenção. É no âmbito deste universo musical, ainda, que os artistas 

identificados com este grupo buscam a autoridade que lhe instituem como criadores, autores, 

compositores – artistas num sentido mais elevado. Artistas desconhecidos, desprovidos de 

crédito e credibilidade, tornam-se artistas conhecidos e reconhecidos, um processo que 

Bourdieu (2004) chama de “luta pela imposição da definição dominante da arte, ou seja, pela 

imposição de um estilo". Dessa forma, institui-se um processo de distinção social a partir das 

 

 

 

Introdução 

A produção e circulação da música paraibana são marcadas, nos últimos dez anos, pela 

ascensão de grupos que rearticulam elementos de uma musicalidade legitimada como 

tradicional da região Nordeste com elementos do âmbito global. Esta tendência é corroborada 

no cenário nacional a partir da visibilidade alcançada pelo movimento manguebeat, realizado 

em Pernambuco (tendo em Chico Science e Nação Zumbi os precursores mais conhecidos), e 

se desdobrou em diversos lugares do Nordeste e na emergência de grupos como Cabruêra, 

Chico Correia e Eletronic Bands, Emboscada, Jackson Envenenado, Tocaia da Paraíba, dentre 

outros. 

 A desterritorialização destes processos simbólicos - característica da hibridação cultural 

emergente na sociedade contemporânea (Canclini, 1997) - constituiu um campo de produção 

conhecido como “cena da música regional independente”. O movimento manguebeat, ao 

utilizar a cultura como recurso numa era global (Yúdice, 2006) e redimensionar o 

cosmopolitismo e a diferença cultural como estratégias políticas para afirmar a cultura de um 

gueto, discriminada no Recife - PE (Prysthon, 2002), demarcou este campo com a valorização 

de seus princípios básicos – diferença, democracia e cosmopolitismo sócio-cultural (Teles, 

2000) – pelo país, contribuindo, inclusive para a reconfiguração de um segmento no mercado 

da música no âmbito nacional, rotulado, geralmente, como “independente”, “regional” e 

“alternativo”. 

                                                           
129 129 Graduado em Arte e Mídia na UFCG, atualmente é aluno do mestrado em Ciências 
Sociais - UFCG, tendo feito pesquisas referentes à construção de identidades a partir da 
relação entre produção e consumo musical, financiado pelo CNPq. 
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disposições interacionais estabelecidas nas festas inseridas no universo da música “regional 

alternativa” na Paraíba. 

Entre estas diversas disposições, a configuração “palco”, ao ajustar condição de classe 

tanto para os músicos, produtores de bens simbólicos, quanto para seus consumidores (o 

público), por dividi-los em espaços de interação distintos e ao mesmo tempo conexos, contribui 

para um prolongamento das relações de poder e de legitimação para além deste campo, que 

são refletidas no cotidiano, na forma como os artistas interagem com seu público no dia a dia, 

e, portanto, participa efetivamente das dinâmicas interacionais vivenciadas no campo. 

 

Características do campo 

A emergência de bandas como Cabruêra, Chico Correa e Eletronic Band e Tocaia da 

Paraíba dentre outros, no cenário musical paraibano dos últimos dez anos, com repercussão 

nacional e internacional (como a participação do Cabruêra no famoso Festival de Montreux, na 

Suíça e constantes turnês pela Europa e do grupo Chico Correa e Eletronic Band no TIM 

Festival, tendo suas músicas incorporadas em coletâneas de discos na Alemanha, França e 

Japão130

                                                           
130 Cf. Informações retiradas dos sites citados nas referências bibliográficas.  

) marcou e legitimou o campo da produção e circulação de bens simbólicos na 

Paraíba, referenciado na cultura regional, ao mesmo tempo em que sintonizado com os 

caminhos trilhados pela world music. 

 No âmbito da produção, estes grupos utilizam elementos da musicalidade de um 

Nordeste gestado como o espaço da saudade dos tempos de glória, do sertão e do sertanejo 

puro e natural, força telúrica da região (Albuquerque Jr., 2006) e os misturam com tendências 

globais, como o rock, o Hip Hop e a música eletrônica. Esta dinâmica será interpretada 

enquanto processos de hibridação, entendidos como “processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar 

novas estruturas, objetos e práticas” (Canclini, 1997). Estes processos têm se configurado 

enquanto característica emergente dos bens simbólicos de nossa contemporaneidade, atingido 

um determinado poder simbólico por expressar dinâmicas de globalidade e de diversidade 

cultural: aspectos valorativos em grupos que buscam reconhecer seu espaço “local” no âmbito 

global. Para Hall (1998): 

“(...) ao lado da tendência em direção a homogeneização global, há também uma 

fascinação com a diferença e com a mercantilização da etnia e da ‘alteridade’. (...) Parece 

improvável que a globalização vá simplesmente destruir as identidades convencionais. É mais 

provável que ela vá produzir, simultaneamente, novas identificações ‘globais’ e novas 

identificações ‘locais’”. (p.78) 
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 Estes grupos paraibanos são contextualizados no âmbito da produção cultural dos 

anos 90, com o surgimento do movimento manguebeat em Recife – PE. Para Teles (2000), “a 

parabólica fincada na lama é o símbolo perfeito do que propunha o movimento”. Ou seja, o 

manguebeat tinha como propósito inserir a cultura local num mundo globalizado, aproveitando 

aspectos sócio-culturais de ambos os contextos para a produção de sua musicalidade e 

expressão. Estes processos simbólicos constituíram a cultura pop de Recife – PE (Prysthon, 

2002) e se espalharam pelo Nordeste, chegando à Paraíba com o nascimento de grupos como 

o Cabruêra entre outros já citados. 

 As bandas formadas na Paraíba se apresentam mais como um “reflexo” da valorização 

das formas simbólicas (Thompson, 1995) demarcadas pelo manguebeat, do que enquanto um 

movimento cultural. Já o seu público - geralmente de universitários - também passou a valorizar 

o cosmopolitismo, a diferença sócio-cultural e a hibridação referenciada na cultura popular, 

porém, diferentemente do movimento manguebeat, que reuniu pessoas e grupos de estratos 

sociais distintos e criou princípios sólidos os quais o consolidou enquanto movimento cultural 

no âmbito nacional (Teles, 2000). Assim, este universo da “música regional alternativa” 

constituiu identidades na Paraíba e a referência ao “regional” passou a ser elemento de 

demarcação simbólica desses indivíduos. 

 Na Paraíba, os grupos e os consumidores de seus CDs, shows e performances, 

conformam um “campo de interação” (Bourdieu, 2007), em que as identidades são definidas 

empiricamente como “alternativa”, “independente” e, em alguns casos, “marginal” (a lista de 

categorias de distinção social e identitárias na verdade é bem mais vasta, incluindo noções 

como cultura popular, contracultura, entre muitas outras). Esta expressão denota sempre uma 

posição relativa à de outros atores sociais no campo da produção cultural. E, 

conseqüentemente, um juízo de valor sobre a qualidade da música e da arte produzida nestas 

outras posições. A referência a estes conceitos, muitas vezes sem maiores reflexões sobre 

seus significados e implicações, é importante estratégia para o posicionamento no campo das 

disputas simbólicas e no jogo das atribuições de identidades.  

 Além das noções de “alternativo” e “independente”, um importante elemento da crença 

na produção musical alternativa na Paraíba é a referência, como já indicado, à tradição popular 

e à musicalidade nordestina, nos múltiplos diálogos que pode estabelecer com a produção 

cultural contemporânea. Num mundo em que mídias, linguagens e propostas estéticas cada 

vez mais se interpenetram, vivenciamos ciclos de hibridação, passando de formas culturais 

mais heterogêneas a outras mais homogêneas, sem que nenhuma seja “pura” (Canclini, 1997). 

O “popular”, neste contexto, só pode se concretizar enquanto “encenação”.  

Dessa forma, podemos destacar outra característica emergente neste tipo de hibridação 

cultural: a utilização do “popular” e do “tradicional” como elementos legitimadores da criação 

artística no Nordeste e, em particular, no contexto da produção musical alternativa na Paraíba. 

Existe, portanto, uma constante preocupação em estabelecer relações de dominação 
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simbólica, que constrói e fortalece os ‘pilares’ deste campo. Já a referência ao popular torna-se 

a grande “lona” que cobre a todos do campo, a diretriz principal que, além de proporcionar a 

subjetividade nostálgica apropriando-se de um conceito de nordeste objetivamente demarcado, 

condiciona as relações de crença e de busca por legitimidade dessa identidade e, 

conseqüentemente, do campo em si. 

 

A configuração “palco”  

 Apresentadas brevemente as características do universo da “música regional 

alternativa” na Paraíba, voltemo-nos agora ao eixo de discussão central neste artigo: a 

configuração “palco” e suas contribuições em processos de distinção social em festas urbanas 

inseridas neste universo.  

 O palco, na perspectiva de uma estrutura física objetivamente edificada para separar o 

“sagrado” do “profano”, ou seja, para classificar e especificar um lugar destinado a “áurea” da 

arte, e outro destinado a contemplação desta áurea, conseqüentemente, demarca espaços de 

interação diferenciados cujas dinâmicas são próprias para cada um, seguindo a lógica 

semelhante da distinção entre o privado e público. 

 De acordo com Ribeiro (2004) a palavra “público” tem dois sentidos principais nas 

línguas e pensamentos contemporâneos. Por um lado, “público” se opõe ao “privado”, e é 

sinônimo de bem comum, do patrimônio coletivo. Outro sentido é o que se opõe a “palco”, ou 

seja, a platéia que se constitui: 

“na soma dos que assistem a uma representação, tendo à passividade, podendo 

manifestar-se apenas pelo aplauso ou vaia, pela compra ou boicote de ingresso, mas sem ter 

meios de reverter a radical e constitutiva desigualdade a separá-la dos atores. No sentido 

teatral, o público vale menos que o palco”. (Ribeiro, 2004 – p.32) 

 

 Obviamente deixaremos de lado a discussão sobre a constituição histórica da 

configuração “palco” e seus respectivos locais de atuação, não apenas físicos como também 

as formas de arte que a utilizam, como o teatro, a dança contemporânea e performances entre 

outras. Para não dispersar as idéias nem afastarmo-nos dos nossos objetivos, concentremos 

nossas atenções para o fato de que, no universo da música “regional alternativa”, na Paraíba, a 

configuração “palco” se estabeleceu durante o processo de legitimação de uma hibridação 

cultural emergente e que isto fortalece a “radical e constitutiva desigualdade” que separa 

produtores e consumidores, por classificá-los em classes distintas: os artistas, possuidores e 

transmissores das formas simbólicas demarcadas no campo, e o público, atuante no processo 

de valorização e consumo dessas formas simbólicas. Assim, se instaura um espaço de lutas 
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pelo monopólio do poder de consagração em que, continuamente, se engendram o valor das 

obras de arte e a crença neste valor (Bourdieu, 2004). 

 Outro fato discutível é pensar estas classes enquanto homogêneas, num movimento 

sincrônico e linear. Apesar dos atores sociais compartilharem uma identidade em comum, quer 

seja ela reconhecida como “alternativos”, “independentes”, “regionais” entre outras 

denominações, o ambiente das interações sociais são complexos, inclusive devido à constante 

preocupação de se instituir e vivenciar uma identidade compartilhada. No que se refere à 

produção de formas simbólicas, conceito usado para se referir a uma ampla variedade de 

fenômenos significativos, desde ações, gestos e rituais até manifestações verbais, programas 

de televisão e obras de arte (Thompson, 1995), tais formas estão sempre inseridas em 

contextos sociais estruturados. Isto implica que, além de serem expressões de um sujeito, 

essas formas são, geralmente, produzidas por agentes situados dentro de um contexto sócio-

histórico específico e dotados de recursos e capacidades de vários tipos. Nesta perspectiva, as 

formas simbólicas podem carregar traços, de diferentes maneiras, das condições sociais de 

sua produção (Thompson, 1995). Entretanto, o modo como uma forma simbólica particular é 

compreendida por indivíduos pode depender “dos recursos e capacidades que eles são aptos a 

empregar no processo de interpretá-la” (Thompson, 1995). Como conseqüência estas formas 

são objetos de complexos processos de valorização, avaliação e conflito.  

 A configuração “palco”, enquanto disposição interacional, também é um meio de 

transmissão de formas simbólicas. Parte de um contexto social espacial e temporalmente 

específico (o campo) que promove circunstâncias espaços-temporais (o palco em festas 

urbanas), as quais são parcialmente constitutivas da ação e interação que têm lugar dentro 

delas. 

 Parcialmente porque, quando chega o fim de uma festividade, uma espécie de culto 

aos valores engendrados no campo, os atores sociais tendem a buscar a manutenção desses 

valores cotidianamente, e, por isso, as relações estabelecidas entre o público e o privado, entre 

o público e o artista, enfim as relações de poder e de legitimação situadas numa festa, são 

prolongadas na forma como os artistas interagem com seu público no dia a dia. 

 

Para além do palco 

É importante destacar que consideramos o “universo da música regional alternativa” 

como um campo de interação, em que as trajetórias envolvidas são ditadas pelos indivíduos 

atuantes neste campo, cujas identidades se constituem, dentre outros fatores, na valorização 

de formas simbólicas. No âmbito da legitimação dessas identidades em relação a outras, 

inseridas em diferentes campos de interação e instituições sociais (Thompson, 1995), este 

campo é classificado empiricamente como “alternativo”, “independente” dentre outras 

distinções. Para Bourdieu (2007) estes sujeitos que classificam as propriedades e as práticas 
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dos outros, ou as deles próprios, são também objetos classificáveis que se classificam (perante 

os outros), apropriando-se das práticas e propriedades já classificadas. 

 Inseridas neste campo de interação, as identidades, “mesmo em amplos setores 

populares, é poliglota, multiétnica, migrante, feita com elementos mesclados de várias culturas” 

(Canclini, 2005).   

Segundo Strauss (1999), a noção de identidade é associada ao desempenho de 

diferentes papéis articulados a experiências específicas de vivências em mundos sociais 

particulares. Assim, rejeitamos uma visão estática de identidade, estabelecendo-se relações 

relevantes entre biografias e processos sociais. Não podemos pensar os indivíduos inseridos 

no universo da musica “regional alternativa” como co-autores de uma identidade homogênea, 

mas sim, de acordo com Ortiz (2000), na sua interação com outras identidades. 

Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é visto e 

interpelado, “a sua identificação não é automática, mas pode ser ganha ou perdida, e, portanto, 

torna-se politizada” (Hall, 1998). Já para Ortiz (2000), esta luta pela definição do que seria a 

autenticidade desta identidade, é, na verdade, uma forma de se esboçar as feições de um 

determinado tipo de legitimidade. 

Os artistas legitimados no campo adquirem uma carga informacional, resultante não 

apenas da sua participação numa localização “geográfica e espacial” referenciada no palco, 

mas, sobretudo, pela sua capacidade, reconhecida a partir de sua apresentação no palco, de 

manipular as formas simbólicas concebidas no campo. Seguindo Goffman (2004): 

 

“A informação a respeito do indivíduo serve para definir a situação, tornando os outros 

capazes de conhecer antecipadamente o que ele esperará deles e o que dele podem esperar. 

Assim informados, saberão qual a melhor maneira de agir para dele obter uma resposta 

desejada.” (p.11) 

 

 Nesta perspectiva, a distinção social consolida-se cotidianamente na forma como esses 

artistas interagem com seu público, inclusive contribuindo para a legitimação de outros espaços 

interacionais além das festas, como bares, eventos culturais, praças públicas entre outros. E 

existe a necessidade do artista fomentar essa carga informacional, para manter o seu exercício 

de dominação relativo aos processos simbólicos do campo, inclusive diante de outros artistas, 

também preocupados em se legitimar. 

 Já os atores sociais localizados no ambiente público, na procura de fortalecer uma 

identidade compartilhada, buscam relacionar-se com os artistas legitimados, mesmo que 

indiretamente, freqüentando os mesmos espaços e adotando mecanismos de interação para 
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encontrar a melhor maneira de agir, pessoalmente ou socialmente, em relação ao sentido dos 

outros indivíduos, efetivamente daqueles que contribuem para manutenção, reconfiguração e 

elaboração de características dominantes que se instituem enquanto padrões de significados 

recorrentes deste universo de consumo e interação. Para Bourdieu (2007): 

“Ajustadas a uma condição de classe, como conjunto de possibilidades e de 

impossibilidades, as disposições estão também ajustadas a uma posição definida, do ponto de 

vista relacional, a uma posição na estrutura das classes, portanto, sempre referenciadas, pelo 

menos, objetivamente, às disposições associadas a outras posições. O mesmo é dizer que, 

estando “adaptadas” a uma classe particular de condições de existência caracterizadas por 

determinado grau de distância da necessidade, “as regras de moral” e as “estéticas” de classe 

estão inseparavelmente situadas umas em relação às outras segundo o critério do grau de 

banalidade ou distinção”. (p.230)  

 É interessante que os processos sociais em que se inserem estas formas simbólicas, 

inclusive questões como hibridação cultural emergente e da desterritorialização dos processos 

simbólicos, também refletem no processo constitutivo das identidades, no sentido de que estas 

também são híbridas, instituídas em vários ambientes sociais e a partir de várias experiências 

individuais. O palco se apresenta como um meio de transmissão articulado às dinâmicas do 

consumo, que promove esse nicho mercadológico e participa efetivamente nas trajetórias dos 

indivíduos ali inseridos. 
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CARNAVAL DO RECIFE: OS MUITOS SENTIDOS DE UMA FESTA 

Luiz Eduardo Pinheiro Sarmento131

Este texto propõe compreender nossa “festa maior”, o Carnaval, para além dos seus 

signos, expressões simbólicas e artísticas, numa tentativa de trazer novos olhares e 

interpretações acerca dos vários usos e sentidos sociais, contextualizados a partir da realidade 

vivenciada pelas agremiações carnavalescas do Recife. Nossa intenção é estabelecer pontes 

para a construção de novos olhares. Um olhar que explora e indaga, a partir e além do visto; 

direcionado e atento, tenso e alerta no seu impulso inquiridor

 

 

 

132

Escolhemos o Carnaval por acreditarmos no papel constituidor, não isento de conflitos e 

contradições, que esta festa possui na formação do povo brasileiro, principalmente quando 

tratamos das memórias. Chamamos atenção para a sua função de negar e/ou reiterar o modo 

como a sociedade se organiza; o que deve ser lembrado e o que deve ser relegado ao 

esquecimento. Nesse sentido, compreendemos que este texto se torna um espaço privilegiado 

para percebermos as dimensões, as estruturas e as mediações presentes na celebração do 

carnaval: passado e presente, presente e futuro, sagrado e profano, fantasia e realidade, 

simbólico e concreto, mitos e histórias, local e global, natureza e cultura. Além disso, 

concordando com DaMatta (1978)

. Um olhar que procura, pensa 

e interroga sobre o campo de significações fértil que é o carnaval, manifestado em falas, 

fantasias, alegorias, canções, hábitos e gestos.  

133

A presença dessas dimensões demonstra também que a cultura efetivamente vivida e 

representada pelo grupo está extremamente vinculada à sua experiência cotidiana, com seu 

, a festa se mostra como “solução virtual”, pois, ao unir o 

ser ao não-ser, através da realização das utopias ainda que por breves períodos, “coloca em 

cena”, através de seus aspectos mais dramatizados, projetos coletivos e individuais, concretiza 

sonhos, anseios e fantasias; ao mesmo tempo em que longe de constituir um fenômeno 

alienante, separado e distante da vida real, volta-se à resolução de problemas reais, através da 

organização dos grupos em nível local. Desse modo, a festa pode ser umas das maneiras de 

enfrentar dificuldades práticas e cotidianas. Pode ser ritual, divertimento e ação política ao 

mesmo tempo. Ela reaviva as velhas tradições, reforça laços de origem, mas também incorpora 

novos elementos e anseios. Enfim, engloba as esferas de sentido, transcendência, política, 

lazer, estética, tradição, trabalho, etc.  

                                                           
131 Graduado em História (UFRPE), Especialista em História das Artes e Religiões (UFRPE) e 
Mestrando em Antropologia (UFPE). Atualmente ocupa o cargo de Gerente Operacional do 
Centro de Formação, Pesquisa e Memória Cultural – CASA DO CARNAVAL. 
132 CARDOSO, Sérgio in PAES, Adanto. O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1988 
133 DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema 
brasileiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1978 
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meio e com o seu lugar, não apenas físico, mas o lugar social, onde os indivíduos 

compartilham um repertório de práticas sociais. Portanto, as festas, no caso específico do 

Carnaval, favorecem um tipo de interação social em que subsistem laços de solidariedade, 

partilha cultural e formas de sociabilidade que propiciam espaços de estreitamento dos laços 

sociais, de comunicação, estabelecimento de relações afetivas e de pertencimento. Além disso, 

a festa pode, também, ser considerada uma forma de ocupação e apropriação do espaço 

público. 

É desse poder associativo, reiterativo, identificador e reanimador, presente nas 

agremiações carnavalescas do Recife que este texto tratará. Buscamos entender como os 

“brincantes” reconhecem e escrevem suas histórias tal como eles as compreendem; e refletir 

sobre as dinâmicas das culturas e suas “artes de fazer”, em um processo de construção do 

conhecimento que propicia a abertura para novos olhares. Além disso, procuramos 

acompanhar o processo de trabalho, que extrapola o período momesco, articulado e 

protagonizado por uma diversidade de atores que a partir de encontros “produtivos” (ensaios, 

sessões de costuras, bordados, colagens, preparação do tema, festas, etc.) encontram pleno 

sentido para as suas vidas. São abordadas 11 modalidades de agremiações (Clube de Frevo, 

Troça, Clube de Boneco, Bloco de Pau e Corda, Maracatu de Baque Virado, Maracatu de 

Baque Solto, Urso, Boi, Caboclinho, Tribo de Índio e Escola de Samba) que nos dão a 

dimensão da diversidade de histórias, referências, características e valores presentes no 

carnaval recifense.  

 

Agremiações Carnavalescas: vivências e saberes 

Os desfiles e apresentações das agremiações carnavalescas resultam de muita 

eficiência, organização e disciplina. Um sistema de ordem em cuja estrutura estão 

amalgamadas diferentes atividades artísticas e sociais dando forma a uma arte feita de vida 

cotidiana e folia. Os barracões, as sedes e a passarela tornam-se significativos espaços onde 

acontece uma exposição de desejos; onde se contam histórias; realizam-se sonhos e vivem-se 

fantasias. Mas não só isso, onde também se transgridem convenções sociais, denuncia-se e 

onde os indivíduos tornam-se visíveis socialmente.  

De uma maneira geral estas edificações (as Sedes) não são expressões arquitetônicas 

representativas, contudo trazem uma dimensão simbólica e sociocultural onde os indivíduos 

ocupam, utilizam, desenvolvem aptidões, produzem objetos, conhecimento e transmitem 

saberes. Elaboram e vivenciam realidades que representam valores, muitos dos quais, 

transmitidos por meio da oralidade. Nelas são intensas as atividades lúdicas e sociais 

desenvolvidas pela população local: dos bailes de clube aos desfiles oficiais, das fantasias às 

alegorias, dos ensaios aos sanduíches, da organização dos temas aos cursos 

profissionalizantes, tudo planejado, executado e realizado nas sedes sociais. No caso das 
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agremiações que não possuem um espaço apropriado para essas atividades a simples 

estrutura física onde residem seus dirigentes, transforma-se em oficinas. 

Portanto, ao apreciarmos a apresentação de uma escola de samba, um maracatu, um 

clube de frevo ou, ainda, um caboclinho, precisamos direcionar nosso olhar para além do 

visual. É fundamental vislumbrarmos o conhecimento (social, estético, cultural, histórico, 

patrimonial) contido e proporcionado na produção e exibição desses grupos populares. Sua 

complexidade, envolve o simbólico, o imaginário e o real, lançando um forte desafio à nossa 

percepção e à faculdade do entendimento. 

Temos, assim, nas agremiações carnavalescas uma arte feita de vida e de coletividade. 

Um trabalho coletivo, rico em aprendizagens e saberes nelas produzidos, reconhecidos e 

legitimados. Destacamos os conhecimentos produzidos na vida comunitária, em situações de 

trabalho formal e não formal e em empreendimentos solidários. Incluímos também uma 

reflexão a respeito do ato de conhecimento estabelecido na relação entre saberes da 

experiência e saberes formais. Uma série deles relacionados com a reprodução e cuidado da 

vida: serviços gerais, bordar, cozinhar, cozer e administrar o cotidiano das relações na 

comunidade. Saberes sem reconhecimento público e social, mas centrais para a sobrevivência 

e organização da vida em sociedade, permitindo a resolução de problemas sem 

necessariamente o conhecimento de formulação teórica ou de projetos de “vir a ser”. 

Diante desta perspectiva, o desfile, momento “final” de todo este processo, é como um 

suspiro de vida em meio às horas de trabalho e compromissos de relógios, leis e calendários; 

rompe os horários convencionais, e estabelece regras e regulamentos num contraponto ao seu 

aspecto de transitoriedade. Nele os sujeitos exibem o que sabem e foi produzido ao longo do 

ano: seu capital cultural é razão de orgulho que se revela também em poder ensinar aos mais 

jovens o ritual de cantos e danças, fato que pressupõe o domínio de uma prática, de um saber 

e que contribui para a permanência do “brinquedo”. Além disso, é no desfile que os indivíduos 

obtém o reconhecimento social e, sobretudo, (re)afirmam sua condição de sujeitos atuantes. 

Momento em que são compartilhados e externados os sentimentos (angústia, aflição, alegria, 

tristeza, etc.) vivenciados durante o ano, traduzindo-se num turbilhão de símbolos, formas, 

cores e sons; em alegorias, fantasias e adereços. Imagens que possuem ritmo, contraste, 

dinâmica, direção e, ainda, uma série de outras características que não suportam ser 

traduzidas em palavras. Assim, os “carnavalescos” inventam e reinventam histórias, suas vidas. 

Transformam, subvertem, experimentam formas, numa imensa capacidade criativa. 

Transmitem informações que devem ser captadas pelos olhos, pelos ouvidos e pela mente, 

num curto espaço de tempo, constituindo assim um forte desafio à nossa capacidade de 

perceber. Enfim, produz uma arte que comunica vida, portadora de fatos, pensamentos, 

sonhos, idéias e sentimentos. 

 

Considerações finais 
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Afinal, festa é lazer, é associativismo, é solidariedade, é memória viva, é a forma 

específica de mostrar-se para o “outro”, é apropriar-se do espaço urbano, é tentar ser 

reconhecido como gente de valor. É, enfim, o espaço de fé, de solidariedade, dos afetos, em 

que se reafirmam e se vivenciam com mais plenitude a propriedades “qualitativas” dos seres 

humanos.  

É a partir desse olhar que nos aproximamos de alguns “sentidos” inerentes ao ato de 

“brincar” o Carnaval, especificamente o das agremiações recifenses. Entendemos que o 

carnaval integra valores, saberes, vivências, identidade imaterial e material evidenciadas na 

memória dos seus protagonistas, revelando-se, dessa forma, como um espaço próprio de 

transmissão de conhecimento que permite a tessitura de laços de solidariedade, de identidade 

e de um sentido de pertencimento que vão se definindo ao longo de numerosas interações 

sociais e de relações que os membros dos grupos ou comunidades estabelecem entre si e com 

os outros. Enfim, nos apresenta uma dinâmica objetiva e subjetiva que articula um saber fazer, 

conhecimentos e empreendimentos sociais desafiadores de nossa maneira de pensar e olhar. 

Um rico universo em que as pessoas se expressam e se relacionam com o mundo; que 

comunica vida, fatos, pensamentos, sonhos, idéias e sentimentos. 
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“DEIXE LONGE O MAL OLHADO. O MEU COCO É MUITO BOM, DIGNO DE SER 

INVEJADO”. 

Lúcia Helena Barbosa Guerra134

O culto Xambá

 

Introdução 

O meu principal objetivo neste artigo é investigar o Terreiro Santa Bárbara nos vários 

circuitos em que ele existe e os elos que estabelece com atores e eventos não-religiosos, 

compreendendo através da história do terreiro, da trajetória dos seus líderes e dos grupos de 

caráter cultural a importância que é dada as ações sociais de tais grupos na afirmação do 

terreiro como Ponto de Cultura. Destaco dentro desse estudo além do calendário religioso, as 

investigações do calendário profano onde as manifestações culturais atuam como mediadoras 

de legitimação da identidade étnica e religiosa.  

135 foi trazido para Pernambuco pelo Babalorixá Arthur Rosendo Pereira 

da Costa que fugiu da repressão aos cultos afro-brasileiros no estado de Alagoas136

A importância cultural do Terreiro levou o Ministério da Cultura a reconhecer a Casa 

Xambá como um Ponto de Cultura. E isto ocorreu graças à resistência de Pai Ivo, ele manteve 

todas as tradições

, fundando 

o seu Terreiro no bairro de Água Fria em 1930, eles tiveram de “fechar” suas portas durante os 

doze anos na repressão sofrida pelo governo de Getúlio Vargas.  

Com a morte de Arthur Rosendo em 1949 o terreiro ressurge dois anos depois no bairro 

de São Benedito em Olinda/PE (onde funciona até hoje), sob a responsabilidade da Yalorixá 

Severina Paraíso da Silva (Mãe Biu). Ela transforma a Casa em um grande centro de 

preservação da cultura afro, com apresentações de grupos folclóricos. A casa ficou sob sua 

coordenação durante 44 anos até a sua morte em 1993 aos 78 anos de idade, o terreiro ficou 

então, sob a responsabilidade do Babalorixá Adeildo Paraíso da Silva (Pai Ivo).    

137 da Nação Xambá, iniciadas por sua Mãe que conseguiu preservar as 

características do culto - enquanto as outras casas Xambás fundiram-se a Nação Nagô138

Como podemos perceber essa nação tem uma história de luta e resistência, que 

continua até hoje através dos netos e bisnetos de Mãe Biu. Um bom exemplo é a criação do 

 - 

trazendo sua família para dentro do terreiro impedindo a influência de outras nações e a 

conseqüente perda de suas características.  

                                                           
134 Mestranda em Antropologia na Universidade Federal de Pernambuco.  
135 O Chambá corresponde a um povo situado (hoje) entre a Nigéria e a República dos Camarões. 
136 Por volta de 1912 foi realizada a “Operação Xangô” ou “O quebra” como ficou mais conhecida. 
Quando uma milícia armada liderada pela Liga dos Republicanos Combatentes, destruiu as principais 
casas de culto do estado de Alagoas.  Este episódio serviu como base para Tese de Doutorado defendida 
por Ulisses Neves Rafael. UFRJ/IFCS, 2004.    
137 Há risco de, ao ser falar de uma tradição religiosa Afro, entramos em um emaranhado de outras 
questões. A cultura africana é submetida a constantes reinterpretações.  
138 Apesar do Nagô ser uma língua da grande Nação Yorubá (Nigéria) em Pernambuco o termo refere-se a 
uma seita.  
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grupo musical Bongar formada por jovens entre 18 a 25 anos para difundir a cultura Xambá. O 

grupo destaca-se não só pela musicalidade, mas também pela performance no palco que em 

muitos aspectos relembram os toques do terreiro, que são descritos na análise de Brandão 

(1990:01) como um conjunto de elementos vibrantes que expressam a alegria da comunidade 

religiosa. Apesar de Prandi (1991) afirmar que o culto Xambá está extinto no Brasil, a Nação 

Xambá de Pernambuco vêem provando o contrário, que ele permanece vivo e se depender das 

novas gerações ele nunca será extinto.   

Eles adotam estratégias para o desenvolvimento tanto no âmbito local como estadual, 

através de ações educativas que levam a geração de renda para comunidade e em parceira 

com os outros Pontos de Cultura do estado através de uma “rede”, empreendida pelo Bongar e 

o Afoxé Ilê Xambá, permitindo desta forma o acesso da comunidade a um acervo cultural de 

cidadania e políticas da diferença. “Temos a oportunidade de expor nossas vivências e 

contextualizar a nossa matriz africana”. Guitinho, vocalista do Bongar.    

 

O Feminil139 da Xambá        

 Depois de chegar a Pernambuco Arthur Rosendo ainda sofre com a perseguição aos 

cultos de origem Afro e após fundar a Seita Africana São João no bairro de Água Fria em 

1930140, ele consagra Maria das Dores da Silva (Maria Oyá) como Yalorixá da Nação Xambá. 

Ela por sua vez inaugura seu próprio terreiro141, que chega a ser invadido pela polícia que 

prende seus filhos de santo, a humilham e destroem seu peji142, após este episódio ela cai em 

depressão e morre em 10 de maio de 1939.  Para evitar este tipo de perseguição aos cultos 

africanos, Arthur Rosendo alia-se aos Babalorixás Oscar Almeida (Seita Africana Santa 

Bárbara - Nagô) e a Manuel Anselmo Reis Hipólito (Seita Africana Santa Bárbara - Gêge) e 

sensibiliza o médico Ulisses Pernambucano, diretor do Serviço de Higiene Mental e primo de 

Gilberto Freyre, a intervir junto às instâncias de controle e repressão para aliviar as duras 

ações sofridas pelos cultos (MENEZES, 2005 P.32/33).    Apesar do 

falecimento de Maria Oyá e de Arthur Rosendo em 16 de novembro de 1948, o culto Xambá 

permanece vivo através de suas filhas de santo Mãe Lídia Alves da Silva143 e Mãe Biu144

                                                           
139 O feminil segundo a cultura Yorubá tem a tarefa passar os fundamentos religiosos e de interceder 
sobre o destino dos seus filhos, como inicia-los na seita. 
140 Rua da Regeneração, 1045, Água Fria, Recife/PE. Cujos axés foram adquiridos de Dakar no Senegal.  
141 Seita Africana Santa Bárbara, na Rua da Mangueira, 137, Campo Grande.  
142 Local onde estão as pedras dos orixás e os apetrechos dos rituais.  
143 Que posteriormente torna-se Gêge/Nagô.  
144 Sobrinha de Maria Oyá.  

. Esta 

última assume o comando da Casa aos 25 anos de idade e dedica a sua vida e da sua família 

a perenidade do culto Xambá (MENEZES, 2005) seita cuja representação encontra-se apenas 

em Pernambuco.  Severina Paraíso da Silva (Mãe Biu) nasceu em Recife em 1914, filha 

de Petronila Maria do Paraíso e José Francelino do Paraíso, que logo após ficar viúvo casou-se 
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com Maria do Carmo Paraíso145. Como seu pai e sua madrasta já eram adeptos do Xambá, ela 

e as irmãs passaram a freqüentar o terreiro. Mãe Biu é filha de Ogum e foi iniciada por Arthur 

Rosendo e Maria Oyá em 1934. Com o falecimento dos dois, cabe a ela e a sua irmã Tia Tila 

(que adquiriu o cargo de Yá Kekere146

“O meu coco é muito bom, digno de ser invejado”.  O grupo Bongar foi fundado em 

2001 sendo composto por seis jovens

) a responsabilidade de manter as tradições religiosas do 

culto Xambá. Mãe Biu ficou conhecida pela sua personalidade singular, ao mesmo tempo forte 

e cativante, sendo reconhecida como uma grande Yalorixá que conseguiu manter acesa a 

força da Nação Xambá no Estado (MENEZES, 2005).        

   “Você conheceu a figura do festeiro? Lá na Xambá tinha, era minha avó Biu, aquela 

era uma mulher festeira. Festeira porque juntava toda a comunidade, desde para cortar 

banderinha para pendurar, mas quando faltava o cordão ela vai e tira do bolso”. Guitinho, 

vocalista do Bongar.     Com a morte de Mãe Biu em 1993 a sua irmã 

Tia Tíla (Donatília Paraíso da Silva) assume como a nova Yalorixá da casa, mas ela também 

veio a falecer em 2003. O terreiro ficou então, sob a responsabilidade do Babalorixá Adeildo 

Paraíso da Silva, conhecido como Pai Ivo. Tive a oportunidade de conhecê-lo em 2003 ainda 

durante minha graduação em Ciências Sociais, mas somente em 2006 é que tive a 

oportunidade de conhecer Guitinho (filho de Pai Ivo) e vocalista do Bongar e convidada por 

eles participei de uma oficina de percussão sobre o Coco da Xambá, nessa época passei 

também a visitar freqüentemente o Terreiro, motivada a escrever um artigo sobre o terreiro. 

 

147

                                                           
145 Madrasta como era conhecida, era irmã de Maria Oyá.  
146 Yá Kekere – Mãe Pequena 
147 Guitinho (vocalista), Iran (alfaia), Moisés (alfaia), Shirleno (abe), Edílson (congas) e João 
Alberto (ganzá).  

, todos ligados ao Terreiro Santa Bárbara com o 

propósito de divulgar e preservar a cultura daquela Nação. De acordo com eles tudo partiu 

desse processo, dessa ânsia de se colocar perante a sociedade e poder mostrar o que aquela 

comunidade estava produzindo. A religiosidade está presente nas apresentações do grupo, e 

pode ser identificada através das músicas, da vestimenta, dos instrumentos e, principalmente 

da dança, como podemos perceber nos trechos da entrevista dada por Cleiton, mais conhecido 

como Guitinho vocalista do Bongar a Revista Raiz em 29 de março de 2007. “Convivemos com 

vários elementos, ao nosso redor, ligados à cultura afro. A forma como nos organizamos 

socialmente e em comunidade, como no Portão do Gelo, na cidade de Olinda, Pernambuco, 

localidade onde se encontra o terreiro Xambá. (...) Também podemos identificar essa ligação 

pela maneira como andamos, comemos, nos vestimos, falamos, cantamos, dançamos, 

tocamos e principalmente em nossas cerimônias religiosas, quando evocamos e celebramos os 

nossos antepassados e os nossos deuses (os Orixás)”.     

 Todos se revezam entre a percussão e os vocais, a formação musical dos integrantes 

tem origem desde a infância, ouvindo os mais velhos e aprendendo com eles os toques, as 

músicas, as loas e as danças, durante as festas realizadas na Casa Xambá. Todos têm uma 
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musicalidade muito forte, além da vivencia nos cultos afro, os integrantes também receberam 

influências externas, que podem ser observadas nas apresentações do grupo que misturam o 

tradicional coco da Xambá, com outros ritmos da cultura pernambucana, como maracatu e a 

ciranda. Como eles já tocavam com outras bandas, eles revolvem então escrever, ou melhor, 

cantar a sua própria história. Apoiados por uma escola particular em Olinda, eles dão inicio a 

um projeto chamado “Apolo para música” no Teatro Apolo que emprestou tanto o espaço como 

o equipamento.  

“Aí a gente começou assim devagar a trazer o olhar de fora pra dentro da comunidade, 

de sentir, de presenciar, essa era a idéia de que a gente não faz evento à gente faz ação”. 

Trecho de uma conversa com Guitinho em 06/05/2008. 

Devido a esta aproximação com o grupo musical pude perceber alguns aspectos 

relevantes, de como estes jovens fazem questão de representar artisticamente a tradição 

cultural e religiosa da sua Nação. Como disse anteriormente o Grupo Bongar também realiza 

oficinas de percussão, de confecção de instrumentos no Terreiro da Xambá, além de palestras 

realizadas dentro e fora da comunidade. O público, através dos shows tem a oportunidade de 

conhecer, não só a música e a dança deste coco tão peculiar, mas compreender a formação 

histórica e cultural desta Nação. Isso faz com que o Bongar ganhe destaque principalmente 

entre os jovens e as crianças e seja reconhecido pela própria comunidade como divulgador do 

terreiro. 

“Por meio dos nossos cantos, aliados à sonoridade dos instrumentos, como a alfaia que 

carrega em seu bojo uma história milenar, passamos a cultura de um povo que resistiu a todas 

as dificuldades naturais da vida e as barreiras postas muitas vezes pelos instrumentos do 

Estado. Ao mesmo tempo, quando entramos no palco, tentamos mostrar um pouco do universo 

do terreiro Xambá, por meio de uma magia e de uma alegria peculiar do povo negro”. Guitinho.  

       Eles lançaram o seu primeiro CD 

intitulado 29 de Junho (data em que acontece o famoso Coco da Xambá e o dia do aniversário 

da Yalorixá Mãe Biu) em festa realizada na própria comunidade do Portão do Gelo no dia 15 de 

outubro de 2007. No repertório, músicas tradicionais do Terreiro e poesias que falam da 

resistência da nação Xambá e da cultura afro-brasileira, transmitidas através das batidas do 

coco. 

“(...) 

Ó, linda rosa 

tão cheirosa 

tão carinhosa 

com o meu coração 

ponhas a saia 

a mais bonita 

a mais colorida 
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e vem sambar mais eu 

ô ô ô ô acorda Maria 

pra sambar o coco 

que já raiou o dia”  

Trecho da música Acorda Maria do Grupo Bongar.  

 Apesar da não terem acesso a grande mídia o Bongar consegue vencer as dificuldades 

e difundir a sua cultura, graças ao multiculturalismo e a pluralidade de divertimentos. Os jovens 

têm se interessado em aprender a tocar maracatu e o coco, re-valorizando a cultura local.  

Guitinho fala sobre este aspecto na entrevista a Revista Raiz: “Apesar das coisas estarem 

caminhando para o global, as comunidades não abandonam as suas bandeiras, porque ao 

contrário do que muitos teóricos acreditam a nossa cultura está diretamente ligada a nossa 

religiosidade. Então, pra nós, a nossa cultura é a nossa religião, onde cantamos todo o nosso 

axé”.  

 

29 de Junho 

“No dia de São Pedro 

Te convido para uma festa 

Para você vir dançar o coco no Portão do Gelo 

Um coco bom, tocado o dia inteiro, 

um coco bom, o coco da Xambá (...)”.  

 Este trecho da música do Grupo Bongar que tem o mesmo nome do CD – 29 de junho 

fala sobre a tradicional festa do Coco da Xambá, que se realiza na comunidade há mais de 40 

anos neste mesmo dia. No início a festa ocorria sem uma data fixa, mas em 1964 durante a 

festa de aniversário de 50 anos de Mãe Biu, uma criança que veio a festa acompanhando uma 

filha de santo, morreu afogada dentro de um poço num sítio próximo ao terreiro. Com medo da 

repressão Mãe Biu fez uma promessa aos mestres da Jurema148 de que se nada acontecesse 

ao terreiro ela faria o coco todo dia 29 de junho em homenagem aos mestres. Antes dos 

primeiros toques das alfaias, Ailton Paraíso149

“(...) dá banho de cheiro 

no teu terreiro 

 entrou no quarto com as oferendas aos mestres 

da jurema pedindo para que tudo desse certo naquele dia, prática que vêm acontecendo desde 

1965. 

                                                           
148 O culto da Nação Xambá é para os Orixás, o que chamamos em Pernambuco de Xangô, 
mas eles mantêm até hoje nos fundos da casa um local para oferendas aos encantados da 
Jurema.  
149 Filho de Mãe Biu – fato que presenciei durante o Coco da Xambá realizado em 2008. 
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com folha de canela, tia Biu 

 incensa o terreiro, incensa o terreiro (...)”. 

 Trecho da música 29 de junho.  

 Todos os anos a festa tem crescido e é freqüentada por muitos artistas da cena 

musical pernambucana, pesquisadores e público em geral, além da comunidade. É através da 

festa do Coco, que eles têm a oportunidade de conhecer não só a música e a poesia deste 

Coco tão fascinante, mas compreender a formação histórica e cultural da Nação, contribuindo 

para a continuidade e preservação desta manifestação cultural. A linhagem Xambá é referência 

musical em Pernambuco, devido à batida peculiar de seus ingomes150 nos toques religiosos do 

terreiro. Levando assim a participação intensa de pessoas não adeptas a festa do Coco da 

Xambá, como já mencionamos na introdução, nela as músicas cantadas fazem parte da 

brincadeira do Coco, mas o repertório inclui cânticos de louvação aos Orixás e de invocação de 

mestres e caboclos. Quando o corpo vibra ao ritmo do coco, provoca um êxtase, que implica ao 

mesmo tempo corpo e espírito (Muniz Sodré 1988: 124). Apesar da cartilha da Xambá feita por 

Hildo Leal em 2000151

As religiões Afro-Brasileiras são capazes de seduzir pela festa, que expressão sua da fé 

através de cantos e danças realizados com entusiasmo, palmas, saudações aos orixás. 

Contudo, não apenas a música atrai um bom número de pessoas ao terreiro no dia do Coco da 

Xambá, mas, principalmente, a fartura de comidas e bebidas. A festa acontece das 10h às 20h 

e durante a festa há a distribuição de comidas e bebidas assegurando a comunhão entre os 

fiéis e o público em geral (Motta 1991). Os diversos pratos que compõem a mesa sagrada têm 

como finalidade agradar os Orixás, desse modo, as comidas são preparadas seguindo os 

preceitos sagrados, que são conhecidos pelas Iabás

, os indivíduos não aprendem apenas lendo ou visitando o Memorial, mas 

compartilhando experiências, sobretudo, nas festas. 

152

Em dia de Toques existem várias restrições em relação às vestimentas

.  Este ano foi distribuído cachaça, 

batida de frutas e como alimento arrumadinho, buchada de bode e xinxim de galinha. Notamos 

uma fartura tanto no cardápio quanto na quantidade de comida servida, é necessário que haja 

comida em excesso, o suficiente para se comer à vontade e ainda sobrar. A fartura esta 

relacionada à prosperidade, seria imperdoável que no dia do Coco, não houvesse comida 

suficiente par alimentar todos os convidados.   

153, mas no dia do 

Coco da Xambá este aspecto tem menor importância no terreiro. Para Dona Laura154

                                                           
150 Trio de tambores, o melê (agudo), inhã (grave) e melê ancó (meio).  
151 Além de Historiador ele é o filho de santo responsável pelo Memorial Severina Paraíso.  
152 Iabás são as mulheres responsáveis pela cozinha, no caso da Nação Xambá os homens 
também podem exercer essa função.  
153 Não é permitido vestir roupas pretas e camiseta. Homens devem sempre usar calça e 
mulheres saias ou vestidos abaixo do joelho. 
154 Nome fictício.  

 o coco 

não é mais o mesmo de antigamente: “Hoje em dia dá muito bebo”. Como mencionado 

anteriormente nos dias de festa religiosa não é permitido ingerir bebidas alcoólicas no terreiro, 
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no dia da festa do Coco os próprios adeptos montam barracas para vender bebidas aos 

visitantes e desta forma conseguir uma renda extra. Como a própria letra do Coco diz: “Pode 

chover, trovejar, relampear, fazer um sol de lascar, nada disso empata não o coco é feito de 

alegria”.  

 

Conclusões 

 Os dados apresentados neste trabalho não são conclusivos uma vez que a pesquisa 

ainda esta em fase inicial. Para Geertz (1989:40) olhar as dimensões simbólicas da ação 

social, incluindo entre elas arte e religião não é afastar-se dos dilemas existenciais da vida é 

mergulhar no meio delas.      Sabe-se que o povo brasileiro 

de uma forma geral é profundamente religioso, para Perez (1994) esta religiosidade é 

dionisíaca e carnavalesca. O brasileiro prefere viver esta religiosidade coletivamente, 

sobretudo através da música. A partir desta afirmação acredito que o candomblé tem vantagem 

em relações às outras religiões, pois além do canto e da música os toques são repletos de 

dança, e é partir desta junção de música e dança que o individuo consegue entrar em contato 

direto com o sobrenatural.   

 A partir daí, eu penso como os integrantes do Terreiro Santa Bárbara têm utilizado a 

música como recurso para atrair pessoas para o seu culto, aumentando desta forma o seu 

prestígio relacionado à distribuição de bens e serviços religiosos. Ressalto ainda, que os 

múltiplos sentidos religiosos e sonoros do Coco, não se esgotam nos limites da minha análise, 

mas conforme demonstram sinalizam para um permanente criar a recriar. 

 

Fotoetnografia155

 

  

As fotos abaixo foram feitas por mim no dia 29 de Junho de 2008 durante a Festa do 

Coco da Xambá. Elas são utilizadas neste artigo não apenas de forma ilustrativa, mas de forma 

narrativa para complementar o fazer etnográfico.   

 

 

 

 

                                                           
155 Junção das palavras foto e etnografia, o termo foi utilizado pela primeira vez para dar título a 
dissertação de Luiz Eduardo Robinson Achutti em 1994.  
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GT 03: FESTA E COTIDIANO 

Coordenadores: Eufrásia C. M. Santos (UFS) e Maria Isabel Dantas (IEF/ RN) 
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O FESTIVAL DO JEGUE NA CIDADE DE ITABI/SE: COTIDIANO, FESTA E LAZER. 

Beatriz Resende Santana-UFS 

                                                                                        Eufrázia C.Menezes Santos- UFS 

“A festa se apossa da rotina e não rompe, mas excede sua lógica, e é nisso que ela 

força as pessoas ao breve oficio ritual da transgressão” (Brandão, 1989, p.16). 

 

 A festa tem o poder de modificar a rotina de uma rua, de uma cidade até mesmo de um 

povo, mais que isso ela reflete o que a sociedade pensa de si mesma. É isso que acontece na 

pacata cidade de Itabi/SE, o Festival do jegue, tem força suficiente para modificar a rotina dos 

habitantes do município, principalmente durante o mês de setembro, o mês do Festival do 

jegue, principal festa da cidade. No segundo semestre, mais precisamente em julho e agosto, a 

rotina da cidade começa a ser alterada  devido aos preparativos da festa.  

Itabi é uma cidade situada na microrregião geográfica do Sertão do São Francisco, é 

distante de Aracaju, capital sergipana, cerca de 138 km. Fica a 100m de altitude e tem 

extensão territorial de 202,9km2. Limita-se com as cidades de Nossa Senhora de Lourdes, 

Graccho Cardoso, Gararu. Canhoba e Aquidabã (Menezes, 2004). O município teve sua 

emancipação política decretada em 25 de novembro de 1953 e hoje possui cerca de 5.000 

habitantes. É uma cidade jovem com 54 anos de emancipação e quase trinta anos de Festival 

do jegue, cabe aqui observar que a festa tem mais da metade da idade da cidade. Sendo 

assim a identificação entre cidade e festa é extremamente pertinente. Ao ponto da cidade ser 

reconhecida em todo estado como “Terra do jegue”.  

 O “Festival do jegue” teve sua primeira edição em julho de 1979, e sempre contou com 

a participação da prefeitura na sua organização.  Durante os três dias de festival, o animal 

presente no cotidiano itabiense, torna-se uma estrela, transforma-se em objeto focal, 

funcionando como pólo de agregação da população e símbolo de identidade local 

(Guarinello,2001).O jegue é uma expressão comumente usada no norte,nordeste e centro-

oeste do Brasil para se referir ao jumento (equus asinus). De acordo com o dicionário Houaiss 

o jumento é um mamífero perissodátilo pertencente à família dos eqüídeos semelhante ao 

cavalo, mas geralmente de menor tamanho e com orelhas mais longas, pelagem dorsal cinza 

ou amarronzada também denominado asno, burro, jegue, jerico. Originalmente de distribuição 

africana, é atualmente encontrado em todo o mundo, exceto as regiões mais frias, como animal 

doméstico sendo usado para trabalhos diversos. No nordeste brasileiro é considerado símbolo 

de força e resistência.  
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De acordo com os organizadores do evento, a festa do jegue foi idealizada por um grupo 

de amigos, com o objetivo de valorizar o animal e diminuir a matança, tendo em vista que, no 

contexto da criação da festa, os jegues estavam sendo abatidos para fabricação de charque. 

Esse tipo de explicação tornou-se uma espécie de mito de origem para explicar o surgimento 

da festa do jegue em alguns municípios brasileiros, nos quais acontecem uma festa parecida. 

Historicamente o abate de jumentos esteve associado a duas causas: a fabricação da vacina 

anti-rábica e para o consumo de sua carne, usada na fabricação de charque. Hoje não se 

verifica uma matança generalizada, no entanto é muito comum o desprezo, a crueldade e a 

desvalorização do anima. 

Outro intuito da criação da festa no município de Itabi foi oferecer uma alternativa de 

lazer à população local durante as férias escolares do mês de julho. No entanto o mês de julho, 

contava com um empecilho. A chuva que é sempre tão bem vinda ao sertanejo causava alguns 

transtornos ao evento. Então a festa passou a ser realizada às vezes no segundo, às vezes no 

terceiro final de semana de mês de setembro. “Toda vida cotidiana, afetiva, fantástica, de uma 

sociedade depende do seu calendário” (Le Goff, 1992, p. 492). No caso do festival do jegue os 

fenômenos climáticos foram decisivos na alteração do calendário festivo da cidade.  

 A cidade de Itabi, não é a única a ter corrida de jegues, em várias cidades do Nordeste 

existem eventos festivos com formato semelhante, que inclui em sua programação a corrida, a 

exemplo da cidade de Panelas em Pernambuco, São Gonçalo dos Campos na Bahia e Zabelê 

na Paraíba. Em Sergipe a mais famosa e tida como mais tradicional é a da cidade de Itabi. 

 A cidade de Panelas em Pernambuco todos os anos no dia 1º de maio tem o Festival 

Nacional de jericos, no ano de 2008 a festa completou 33 anos de fundação. Ou seja, a festa 

foi fundada poucos anos antes do inicio da festa em Itabi, que em 2008 fará 29 anos. A festa 

de Panelas tem um estilo parecido, também começou a partir da corrida e aos poucos foi 

incorporando outras atividades. Na cidade de São Gonçalo dos Campos na Bahia, a corrida de 

jegues também tem mais de vinte anos. Zabelê na Paraíba está na 8º edição de sua corrida de 

jegues que é sempre realizada final do mês de abril. Em Campina Grande na Paraíba a corrida 

de jegues está ligada ao ciclo junino.  

Em 1979 a festa começou apenas com a corrida de jegues, acompanhada de corrida de 

cavalos, aos poucos foi incorporando novos elementos, como o desfile de jegue fantasiado que 

antecede a corrida, que por sua vez são realizados no último dia de festa. Eventos como 

atletismo e ciclismo, não estão presentes em todos os anos da festa. Desde 1997 os shows 

artísticos são realizados na Avenida São João, substituindo a Rua do Comércio onde eram 

realizados antigamente. No entanto, apesar de algumas mudanças no roteiro, a corrida de 

jegues e o desfile de jegue fantasiado, continuam acontecendo na Rua do Comércio, e se 

estendendo até a entrada da Avenida São João. 

 O Festival do jegue atualmente é constituído de eventos como cavalgada, shows 

artísticos, corrida de cavalos, disputas de motocross, desfile de jegue fantasiado e claro a 
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corrida de jegue. É uma série de eventos dentro de um só. “a festa é justamente essa 

bricolagem de ritos, folguedos e festejos de devoção e de pura e simples diversão” (Brandão, 

1989, p.13). Dentre os eventos que acontecem na festa, à corrida de jegue é o principal foco 

tanto por ter sido ela que deu inicio a festa como pelo exotismo de uma disputa exclusiva para 

jegues, um animal considerado lento, e que é constantemente alvo de piadas com relação a 

sua velocidade, este por sua vez torna-se objeto de curiosidade e de atenção entre as 

pessoas. 

 É importante ressaltar que, o Festival do jegue começou a partir da corrida de jegues, 

na qual os animais são montados por jóqueis, sem o uso de equipamentos como selas e 

esporas, pois o intuito é que a corrida seja feita da forma mais natural possível. Na corrida 

disputa-se quem é o jegue mais veloz, e são  premiados do primeiro ao quinto lugar.  

 O crescimento da festa foi aos poucos projetando o nome da cidade a nível nacional. 

“A mídia chega para incumbir-se da aventura, do folhetim, do mistério, da festa, do humor, toda 

uma zona malvista pela cultura culta, e incorporá-la à cultura hegemônica com uma eficácia 

que o folclore nunca tinha conseguido” (Canclini, 2000, p. 259). É a mídia se apossando da 

festa, e a festa se apossando da mídia. Com o tema “De Itabi para o mundo”, a festa tem 

divulgação nacional, e nos quinze dias que antecedem a festa, são feitas chamadas diárias na 

tv estadual, no rádio e na internet, além da divulgação corpo a corpo feita pelos dos “filhos de 

Itabi”,  basta encontrar um itabiense para suscitar perguntas recorrentes: “quando é festa do 

jegue?”, “aqueles jegues correm de verdade?”, e a mais comum de todas “você já andou de 

jegue?”.  Assim fica evidente como essa festa desperta curiosidade nas pessoas e 

informalmente vai sendo divulgada durante todo o ano, pelas pessoas da cidade. 

 Na década de 1980 a Corrida de jegue de Itabi, antigo nome da festa, chegou a ser 

matéria do Fantástico e a fazer parte das imagens da abertura do Globo Rural, ambos 

programas da Rede Globo de televisão. Nos últimos anos a Rede Record de televisão 

acompanha a festa e a divulga nacionalmente também. Uma semana antes da festa o cartaz é 

divulgado no programa Globo Rural. As emissoras estaduais sempre exibem reportagem sobre 

a festa, a impressa escrita do estado também dá destaque, pois o Festival do jegue de Itabi faz 

parte do calendário oficial de festas do estado de Sergipe. A divulgação nacional atrai animais 

de outras regiões para competir, além disso, existe uma preocupação ou desejo em aparecer 

na televisão, a corrida constitui um momento de visibilidade para quem dela participa. Com as 

aparições na televisão as pessoas têm a idéia de festa tradicional, de festa que tem 

responsabilidade na sua organização. Quanto mais a festa aparece na televisão mais 

importância ela passa a ter na sua própria região.  

A visibilidade e importância alcançada pela Festa do jegue na mídia transformou-a em 

ícone da cidade, ocupando no calendário festivo da cidade, em termos de importância. 

(Valença, 2002). Atualmente a prefeitura fala em público da cerca de 40 mil pessoas, nos três 

dias de festa, destacando-se a corrida de jegue que atrai e concentra o maior público. 
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 O Festival do jegue de Itabi é uma festa temática que tem o jegue animal símbolo da 

região como foco principal, responsável pela reunião entre os participantes. O jegue aparece 

como sinônimo de resistência e força. Tradicionalmente o animal funcionou como um 

importante elemento para o desenvolvimento econômico de todo o nordeste brasileiro. Toda a 

significação e simbologia do animal contribuem para a que a festa faça parte do imaginário 

popular e a considere tradicional com apenas seus vinte e oito anos de existência.  

 O espaço festivo é marcado por diferentes formas de usos e apropriações, apesar das 

semelhanças de alguns, diferentes tipos se encontram lá. É uma unidade que não é 

homogênea. Existem percepções diferentes no modo de pensar, de ver e participar do Festival 

do jegue entre os moradores do município. Em Itabi o conceito mais comum é o animal como 

símbolo da cidade. Porém existem várias formas de aproximação do animal, e de 

aproveitamento da festa. Para uma parte da população, o contato com o jegue se dá apenas 

no período do festival, outros têm um convívio intenso com ele durante todo o ano, dentro do 

mundo do trabalho, ou até mesmo por preparação para corrida. 

“O espaço da festa será necessariamente um espaço eclético, polissêmico, aberto, 

articulador dos diferentes atores que dela participam. A festa será marcada exatamente pela 

ocupação conceitual, simbólica, discursiva. Desse modo, uma festa de uma cidade irá articular 

os diferentes grupos sociais que compõem essa cidade.” (Ferreira, 2005, p. 300) 

 O circuito da festa por si só já diferenciado, dividido em estilos diferentes, formando 

uma identidade heterogênea. Todos vão a mesma festa, mas com intuitos diferentes. Nem 

todas as pessoas que gostam de assistir corrida de jegue e corrida de cavalos gostam de 

assistir o motocross. Nem todas as pessoas que assistem aos shows artísticos, gostam de 

assistir a corrida de jegues. Para que haja diferentes formas de festar, é preciso que o espaço 

festivo seja organizado de uma forma que permita que isso aconteça.  

 O Festival do jegue possui respaldo dentro do estado de Sergipe e fora dele também. 

Uma característica peculiar das festas que tem na programação corrida de jegue é o fato de 

que os corredores percorrem praticamente todas as cidades nordestinas que tem corrida de 

 

 Foto: Vanessa Barreto 
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jegue. É tanto que nos três dias do festival, principalmente aos domingos encontram-se 

facilmente jóqueis e jegues de outros estados como Paraíba, Pernambuco, Alagoas, entre 

outros. E no período de festas com a referida corrida em outros estados, os jóqueis e os jegues 

da cidade de Itabi fazem à recíproca, viajam pela região em busca de prêmios, em busca 

diversão e em busca de emoção, pois um fato que os treinadores e os corredores ressaltam é 

o amor ao que fazem. Para essas pessoas existe um verdadeiro prazer em participar da 

corrida. 

 

“A festa é uma viagem: vai-se a ela e ali transita-se entre seu a lugares. Por isso o 

desfile ,o cortejo, a procissão , a folia e tudo o mais que possibilite fazer deslocar, entre as 

pessoas e os lugares que a própria festa simbolicamente reescreve e redefine: sujeito, 

cerimônias e símbolos.”(Brandão,1989, p.13)  

 

 

 Ocorre uma associação muito grande da cidade com a festa e através da festa criou-se 

um símbolo para a cidade de Itabi. “... uma sociedade não é constituída simplesmente pela 

massa de indivíduos que compõem, pelo solo que ocupam, pelas coisas que utilizam, pelos 

movimentos que realizam, mas, antes de tudo, pela idéia que ela faz de si mesma.” (Durkheim, 

2003, p.467). Todos os habitantes de Itabi têm consciência que moram na terra do jegue, mas 

nem todos concordam que esse é um termo positivo, as opiniões se divergem, no entanto é 

fato que as representações sociais existentes na cidade sobre o jegue foram influenciadas 

diretamente pela construção da festa.  

 A festa conta com espaços diferenciados, além da Avenida São João que serve com 

praça de eventos, uma praça ao lado tem um parque de diversões, durante o dia tem festa no 

Jóquei clube de Itabi, também na Praça da Rua do Comércio onde ocorre a corrida. A festa 

teve inicio na sexta feira dia 21 de setembro, a programação oficial da festa traz uma 

cavalgada que marca o inicio da festa, essa é tinha sida prevista para as 15:00horas, no 

entanto como acontece comumente no Brasil, nada começa no horário marcado, a cavalgada 

vai ter inicio cerca de 16:00horas. O percurso da cavalgada compreende o cortejo que vai 

desde o povoado Mata Grande até a cidade de Itabi, que fica a cerca de 6 km. Ao chegar à 

cidade a cavalgada percorre as principais ruas até se dispersar, a chegada em Itabi acontece 

entre as 18:00 e 18:30horas. 

 Essa etapa da festa conta com cavaleiros e amazonas que moram tanto na sede da 

cidade, como com os que moram nos povoados. É marcante a presença de casais no mesmo 

cavalo, e muito pouco se vê jegue durante a cavalgada e é muito comum a presença de moto. 

A cavalgada é anunciada com fogos, que muitas assustam os cavalos e acabam causando 
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alguns acidentes. E como festa é momento transgressão, existe todo um contexto de excessos, 

que impulsionam boa parte dos cavaleiros a exceder tomando bebidas alcoólicas, que acabam 

promovendo algumas confusões. No entanto pequenos atritos não apagam o brilho da festa. 

 A cavalgada possui uma comissão que a organiza. O cortejo é estruturado na seguinte 

ordem, primeiro vem o mini-trio, que é usado para animar o percurso, geralmente vem tocando 

em cima dele uma banda, ou musical (categoria usada para se referir ao show produzido pelo 

cantor que executa vários ritmos usando basicamente um teclado. Próximo ao mini-trio 

posiciona-se as pessoas responsáveis pelos fogos e as autoridades municipais quando 

participam da cavalgada. Segue-se com os cavaleiros e por último ficam as motos que 

acompanham o percurso. Ao final do cortejo, o mini-trio pára em frente a praça do Comércio e 

ocorrem sorteio de prêmios, que em geral são eletrodomésticos. 

 Desde 1997 os shows artísticos realizam-se na Praça do Cruzeiro situada na Avenida 

São João, onde é montado o palco oficial da festa e uma a boate itinerante e um telão. 

Margeando a praça são montados as barracas de drinques mais conhecidas como barracas de 

capeta  e as barracas de comida e bebidas. Na festa tem uma comissão que organiza toda 

estrutura da praça, distribuindo o espaço de modo que os bares fiquem mais próximos do palco 

e as barracas de capeta próximas à boate.  

 

 A primeira atração da noite foi à banda de forró “Rabo de Mel”, por ser a primeira a se 

apresentar contou com um pequeno público, pois as pessoas ainda estavam chegando ao 

local. A segunda atração foi a “Banda do papai” também de forró, é costume na cidade que a 

segunda banda tenha o maior público da noite. Já a terceira e última atração foi a banda 

“Abalada” essa trouxe ao palco o axé music, como ela começou a fazer seu show 

aproximadamente as 4:00 da madrugada, as pessoas que chegaram ao local mais cedo 

começam a ir embora, e permanecem aqueles que só voltam para casa com o sol raiando. Nos 

intervalos entre uma banda e outra, durante os três dias de festa entra em ação a boate 

itinerante, presente na festa desde o ano de 2005. 

 No sábado pela manhã a festa tem início com uma corrida de cavalos, marcada para 

as 9:00 horas que começou com um certo atraso. O início da corrida foi cerca de 10:00 horas,  
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a mesma foi realizada nas imediações do povoado Lagoa Redonda, que fica situada a 3km da 

sede da cidade de Itabi, pois para que a corrida seja realizada é necessário que haja uma pista 

específica para tal tipo de corrida. Como dentro da sede da cidade não tem a pista, a corrida de 

cavalos teve que ocorrer no referido povoado. Ela tem premiação do primeiro ao terceiro lugar, 

essas premiações são em geral em dinheiro. 

 Por volta das 11:00 horas no Jóquei Clube de Itabi, estavam acontecendo os treinos 

para a disputa da quinta etapa de motocross do campeonato sergipano. No treino encontrava-

se no local um público pequeno, que mesmo diante de um forte sol os assistia. A disputa do 

motocross estava prevista para começar as13:00 horas, e por volta das 13:30 horas começou, 

contando com um público significativo. Além do público, estavam presentes alguns poucos 

vendedores ambulantes, que em geral comercializavam cerveja, refrigerante e água. 

 

 

 O sábado noite é o momento que o Festival de jegue de Itabi concentra o maior 

público. Os shows são tem com característica ter um público maior de adolescestes e jovem, 

que em geral são tanto da cidade de Itabi, com das cidades circunvizinhas. Obviamente a 

presença maciça de jovens não anula a participação de pessoas com mais idade. No entanto 

pouco se vê crianças nessa parte da festa. 

 Na programação constavam as seguintes bandas: No domingo é o grande 

momento da festa, é o dia destinado a principal estrela “o jegue”, falando-se de beleza existem 

aqueles que dizem que o animal não seria um bom exemplo, pois jegue não é considerado 

belo. Porém alguns dizem que ele possui uma beleza rústica, e o mais importante, todo 

subsídio que ele deu e dá ao sertanejo socieconomicamente falando, se sobrepõe a meras 

questões estéticas.  

 Em 2007 houve uma tentativa de começar a festa um pouco mais cedo para que a final 

da corrida acontecesse ainda com a luz do dia, no entanto isso não foi possível. O desfile de 

jegue fantasiado foi marcado para o meio dia, mas quando ele começou era cerca de 

15:00horas. E logo após o desfile começou a tão esperada corrida de jegues. 

 

 Foto:Beatriz Resende 
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 O desfile de jegue fantasiado tem o mesmo percurso que a corrida, que vai da Praça 

do Comércio até o início da Avenida de São João. Desse percurso são retirados todos os 

carros, pois é área exclusiva para os desfiles e a corrida, então é montada no domingo pela 

manhã uma estrutura que isola com cordas para que a rua fique isolada. Essas mediadas são 

tomadas tanto para que as pessoas passando não atrapalhem o desfile, como para não 

acontecer acidentes. Os jegues que vão participar do desfile, tem uma área que faz parte do 

Mercado Municipal de Itabi, para a arrumação da fantasia. Depois da produção os jegues, eles 

estão prontos para iniciar o desfile. Essa parte da festa que vem perdendo fôlego com o passar 

dos anos. Alguns apontam o declínio para o fato de o mesmo grupo ser campeão sete vezes 

consecutivas. 

 

 

 Sempre são expressos no desfile temas como o sofrimento do sertanejo, pois com 

facilidade aparece aí a figura do jegue. Outro tema sempre presente é ligado à religião católica 

e remete a sagrada família, no qual o jegue aparece como o meio de transporte usado por 

Maria para chegar a Belém. São comuns também a representação de temas recorrentes a 

atualidade, como apareceu na edição de 2007 da festa o tema da reciclagem, do preconceito, 

importância da amamentação, entre outros. 

 Foram cerca de dez grupos desfilando e o primeiro lugar ficou com o grupo do Sr. 

Augusto, que se consagrou pela sétima vez campeão. Esse sofre do mal de Parkson, e em 

2007 utilizou-se do problema para levantar a questão do preconceito para o desfile. Com o 

tema “ser diferente é normal” o grupo levou ao desfile todo um enredo que trazia o próprio Sr. 

Augusto, tremendo praticamente metade do corpo e segurando um jegue que estava envolvido 

com uma bandeira que dizia “ o jegue também serve de guia”, uma de suas filhas veio ao 

desfile fazendo papel de menina cega, outro ponto que chamou atenção nessa apresentação 

foi a presença de uma criança com síndrome de Down. Os demais temas foram relativos a 

imagem do vaqueiro, reciclagem, sagrada família, e criança como esperança de mundo melhor. 

São premiados do primeiro ao quinto colocado.  
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 Para a corrida além do cordão de isolamento, são montadas o que a organização 

chama de gavetas. Essas são usadas para que todos os jegues tenham a largada na mesma 

hora. Como forma de incentivo a prefeitura municipal de Itabi paga um valor simbólico de 

10,00reais a cada corredor, eles disso o corredor recebi uma camisa com o nome da festa, 

para que esteja uniformizado durante a corrida. 

 

 Para que os jegues corram é necessário que estejam inscritos na competição, essas 

inscrições são realizadas momentos antes da prova, na Câmara municipal de vereadores que 

fica situada na Rua do Comercio, mesma rua onde começa a corrida. O nome que cada jegue 

recebe do seu dono é sempre irreverente, temos alguns exemplo de consagrados campeões 

da festa como Canarinho, Leopardo, além de outros nomes como Guardanapo, Seu Marido, 

Saia Rodada. Depois de inscritos os jegues são pinchados com o número correspondente a 

sua inscrição. Esse a ano a festa contou com o record de inscritos foram 126. Sendo que dos 

126 inscritos a grande maioria era de homens, a participação feminina foi pouco expressiva 

nessa edição. 

 

 A corrida é dividida em baterias, por vez saem cinco jegues das gavetas, e classificam-

se apenas dois, os dois jegues que se classificam tem que ficar isolados, até a que chega à 

hora de correr novamente. Depois que todos correm a primeira vez, a bateria seguinte é com 

os classificados das baterias anteriores, vão acontecendo às eliminações até que restem os 

cinco últimos. Essa etapa da festa conta com participações interestaduais, comumente 
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encontram durante o Festival do jegue animais de estados como Alagoas, Paraíba e 

Pernambuco. Eles percorrem uns os estados dos outros para disputas como as que acontecem 

em Itabi. O desenvolvimento cultural da festa desenvolveu uma rede de relacionamentos, e de 

reconhecimento ao longo da história. 

 

 Quero ressaltar que nem sempre o dono do jegue é quem corre, digamos que existe 

uma espécie de empresariado dentro da corrida de jegue. O dono do jegue precisa ter dinheiro 

para mantê-lo treinando, jegues que são bons corredores têm tratamento especial, geralmente 

não trabalham como os jegues que não correm, e até mesmo a comida dos jegues corredores 

é diferenciada. Quanto ao treinamento eles são intensificados cerca de dois meses antes da 

festa. Na corrida participam jegues que não são treinados, no entanto eles não possuem 

chances de ganham a competição. O campeão de 2007 é de Itabi e é um bom exemplo da 

questão do empresariado, pois o  jegue possui dois donos ,  no entanto uma terceira pessoa foi 

quem competiu. Assim um financiou, outro treinou e um terceiro correu. É um trabalho que 

exigem muita dedicação. 

 Durante a realização da corrida chegou a cidade de Itabi o governador do estado de 

Sergipe Marcelo Déda, com sua chegada a corrida foi interrompida para que este pudesse 

passar com sua comitiva, e  com os políticos locais. Algumas pessoas que estavam no local 

discordaram do que aconteceu, julga não ser necessário dar toda ênfase que foi dada ao 

governador. Outras pessoas acham plausível ter a presença do governador nessa festa e 

concordam que deve ser dada toda a ênfase para ele. 

 Depois da parada a corrida continuou normalmente, como é um processo um pouco 

demorado, a corrida começou cerca de 16:00 horas da tarde e terminou cerca de 19:30 horas. 

Com isso, é comum que no final da corrida não esteja presente o mesmo número de pessoas 

assistindo que no inicio. Depois de ver as primeiras baterias, as pessoas começam a se 

dispersar, geralmente ficam até o final as pessoas da cidade que torcem por um jegue em 

especial. Assim que a corrida acaba começa a premiação tanto da corrida de jegue, como do 

desfile de jegue fantasiado e da corrida de cavalo. 

 

 Foto: Vanessa Barreto 
 

 Foto: Vanessa Barreto 

 

 Foto: Beatriz Resende 
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 E mesmo com o termino da corrida a festa continua, os shows no domingo começam 

mais cedo do que nos dias anteriores, logo depois da corrida eles iniciam o show. Muitas 

pessoas que vão para Itabi prestigiar o Festival do jegue, já não estão presentes no 

encerramento da festa. Por isso no domingo a noite  tem um  público menor que na sábado e 

na sexta-feira. A festa se encerrou com shows das bandas “Thilidon”, “VôdiXote”, “Asas 

Morenas”, “Forró Federal” e “Sambalanço”. 

 Quero ressaltar o Festival do jegue, independente de programação de shows tem 

público garantido, pois além de ser uma festa tranqüila, na qual não acontece grande número 

de brigas, e prisões e tem certo caráter familiar. Quem já morou Itabi, dificilmente falta a essa 

festa, sempre volta a cidade nessa época e traz amigos e conhecidos. É hora de esquecer um 

pouco os problemas do dia-a -dia, de rever a família e de festar . 
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ENTRE FOLIÕES E CONGADEIROS: PERSPECTIVAS DE FÉ E RELIGIOSIDADE NO 

COTIDIANO FESTIVO DA IRMANDADE DO ROSÁRIO DE JUSTINÓPOLIS. 

  

                                               Juliana A. G. Corrêa – UFMG.  Belo horizonte. MG 

         

Quem escreverá o estudo desses atos sem finalidade [a festa] que não ficam 

restritos a normas, mas que ocupam um lugar imenso no curso da vida dos 

homens, envolvendo o que chamamos de ‘história’, de uma trama sem a qual 

a história não passaria de jogo de marionetes?... (DUVIGNAUD, 1983, p.) 

  

Resumo: 

  

A festa neste trabalho se impõe como objeto. O texto apresentado é parte integrante da 

dissertação de mestrado iniciado em 2007, pelo programa pós-graduação em Antropologia 

Social da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem como proposta trazer ao debate 

aspectos, tomados a partir de uma das temáticas abordadas durante a pesquisa cujo como 

tema central é o estudo do ciclo festivo de uma comunidade do congado mineiro. Abordam-se 

aqui alguns aspectos da vida religiosa da comunidade de Justinópolis, analisados pelo viés da 

festa. Instigada pela pergunta sobre que mundo se exprime a partir das festas do congado, o 

foco de interesse investigativo se centra em pensar a festa em sua relação cotidiana a partir da 

experiência compartilhada com que a faz. 

  

Uma consideração sobre o estudo: 

  

O complexo do Congado Mineiro é alvo de muitas pesquisas em diferentes áreas. 

Constituem também objeto de muitas etnografias. Algumas pesquisas não elegem a Festa 

como objeto central, aborda-as para compreender outra coisa, que não ela mesma.  Os 

estudos de cunho folclórico ressaltam o aspecto ritual e conformam estudos fundamentalmente 

descritivos[1]. Aqui, a descrição etnográfica não parece apresentar-se como um problema em 

si, entretanto a problemática se instaura na medida em que, mesmo as festas assumindo um 

status analiticamente periférico, as obras vêm imbuídas da crença na qual a função que elas 

desempenhavam na sociedade primitiva deixa de existir na modernidade. Assim a festa 

encontrada é considerada como sobrevivência, observada e descrita em relação à 

http://bl104w.blu104.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=1954318227#_ftn1�


10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

240 

contemporaneidade como um anacronismo, como um fenômeno de arcaísmo, sobrevivência 

nostalgia, ou até mesmo de atraso.  

  

Este estudo propõe outro caminho, tendo como pano de fundo a análise desenvolvida 

pelo estudo de Lea Perez(2002), onde mesmo a festa parecendo um fenômeno de arcaísmo, 

ela é vívida, por aqueles que participam, como explosão de vida, como revigoramento e, 

portanto, como uma espécie de renascimento, pleno de atualidade, de inovação, de ruptura. 

Para aqueles que dela participam, a festa é sempre atual. Esta forma de pensar nos convida a 

adentrar o universo festivo e percorrer, nas palavras de GRISONI(1976), “não  como realidades 

sociológicas, mas como virtualidades antropológicas” [2] .  

  

Assim este texto descreve uma experiência virtuosa suscitada por um encontro, 

narrando uma, dentre as formas possíveis. Não fala de outro, mas sim de uma experiência 

partilhada. Um encontro de diferentes que dialogam em seus possíveis comuns. Rastros de 

uma trajetória de pesquisa modelam esta escritura. Ele não tem começo nem fim, se apresenta 

no meio. Alguns pontos levantados aqui, não explorados até o esgotamento formam um  

campo aberto a reflexões posteriores.  

  

O trabalho de campo ocupa um lugar especial nesta pesquisa, o estudo da comunidade 

em questão não se insere para comprovar ou confrontar uma teoria previamente admitida, é, 

pois, uma experiência no sentido apresentado por Otávio Velho(2006), disciplinadora da 

imaginação que se projeta como um paraíso aberto a possibilidades múltiplas.   

Apresento assim este objeto de receptividade andâmica, o mundo paradisíaco de 

inspiração empírica: os festejos da “Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis”.  

  

De quem estamos falando? 

  

Saindo de carro da capital mineira no sentido norte, há pouco menos de uma hora 

chegamos a Justinópolis. Distrito da cidade de Ribeirão das Neves, município contíguo de Belo 

Horizonte, é neste local que, situa-se esta comunidade pertencente à Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário. Fundada em 1927 é envolvida pelos sopros da modernidade, enquanto 

mantém tradição da fé e devoção à Nossa senhora do Rosário vinculadas intimamente pela 

realização das diferentes festas na cidade.  Estas festas estão dispostas num calendário anual 
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ao qual é composto pela Festa do Reinado, São Benedito, São Sebastião, os festejos a São 

João e Folia de Reis.  

  

A grande festa da Irmandade é a festa de Reinado a Nossa Senhora do Rosário, 

realizada  mês de outubro. Para a realização desta festa, primeiramente, deve-se retirar os 

tambores de seu silêncio, colocar as bandeiras para fora, descobrir os santos, e coroar os 

coroados. Em maio as pessoas se preparam para coroação dos reis, realizada novamente ao 

som dos tambores do camdombe e ao sabor de uma feijoada em louvor a São Benedito. A 

grande Festa do Reinado é a de Nossa Senhora do Rosário. Acontece no mês de outubro, 

quando se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida. É neste período que a comunidade 

recebe em “casa”, as Irmandades vindas de outras regiões. Terminada esta festa iniciam-se os 

preparativos para a saída da Caravana de Santos Reis que saem as ruas na virada da noite do 

dia 24 para o dia 25 de dezembro.  Os congadeiros, aqui, se tornam foliões, cantadores, 

tocadores de viola e saem durante todos os finais de semana até o dia 02 de fevereiro (dia de 

Nossa Senhora da Luz). Esta é outra festa que só vêm a afirmar a fé católica deste grupo que 

celebrando a chegada do menino Jesus permanecem em festa até o dia de Reis. No mês de 

junho, a Irmandade guarda seus tambores e entra em cena com a sanfona e o triangulo dos 

festejos de  São João.  A guarda feminina de congo se une a de Moçambique formando aos 

pares um único grupo dançante de quadrilha.  

  

Esta Irmandade, admiravelmente representativa pelas suas festas, vem de um lugar 

denominado de Areias, e hoje, seus representantes se encontram fixados numa região 

metropolitana da capital mineira, formando a comunidade de Justinópolis. Enquanto é 

envolvida pelos sopros da modernidade, os membros aparentemente se movimentam com um 

único fim: o de festejar. É deste modo que se colocou Sr Dirceu numa conversa: “entre uma 

festa e outra, a comunidade procura trabalhar ” ou dito de outro modo, Justinópolis 

cotidianamente se faz fazendo suas festas.  

  

A convivência com a Irmandade sugere que para além do ato de manter uma forma ou 

conteúdo, temos a permanência de determinados elementos que possibilitam o ‘mecanismo 

festivo’ acontecer.  A festa aqui, se impõe como objeto, não foi escolhida, escolheu. Mobilizada 

pelo ato de devoção se inscreve no cotidiano das pessoas, fazendo e refazendo relações com 

a sociedade. Ao Tomarmos como objeto empírico as festas da Irmandade, escolhemos em 

particular e não por acaso, tratar mais cuidadosamente da festa de São Sebastião. Tal escolha 

se deve ao fato de que esta festa assume características peculiares diante das outras, 

celebração da fé ao santo padrinho da Irmandade, encerramento de um ciclo festivo e abertura 

de outro, momento que vem atualizando e re-significando valores de fé de devoção que são 
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integrados simultaneamente por múltiplas temporalidades e espacialidades através da união de 

dois rituais com fundamentos distintos: Folia de reis e Reinado de Nossa Senhora do Rosário. 

  

Inspirada na reflexão proposta por Levi-Strauss(1962) quando diz que o totem não é 

somente bom para se comer, dizemos que a festa é muito boa para se fazer mas muito melhor 

ainda  para se pensar. Vamos à festa. 

  

A festa em perspectiva: 

  

“Irmandade são as pessoas. O reinado[3], “os coroados”. Reis e as rainhas congas, Reis 

e rainhas perpétuas, Reis festeiros, príncipes e princesas e os fazedores das promessas, 

compõem o reinado. O Reinado é coisa antiga”.  Dirceu (capitão regente da Irmandade).  

  

Esta é uma categoria fundamental para pensar as festas do congado. Falar de Reinado 

é falar de magia e poder, está intimamente ligada ao poder político e religioso comunitário. Sir 

James Frazer no ramo dourado ao descrever sobre a teoria da monarquia e o poder divino diz 

da presença da realeza na evolução da humanidade e de como os reis é uma evolução dos 

feiticeiros. As antigas funções mágicas foram substituídas pelas religiosas. O Reinado é o 

princípio, meio e fim de todas as festas da Irmandade.  

  

O calendário festivo é iniciado com a cerimônia de abertura de reinado, como nos diz 

Marina de Mello e Souza (2006:27), “toda transmissão do poder real requer ritos particulares, 

executados por determinados agentes, envolvendo gestos e falas e insígnias estabelecidas 

pelas tradições específicas.”  

  

A festa de São Sebastião é quando acontece a coroação dos reis. Os reis nunca deixam 

de serem reis, mas neste ritual, recebem a coroa e o cetro, as insígnias de seu poder. Mais do 

que a figura do próprio rei, é o reinado e seus objetos que delegam poder da coletividade 

enquanto um grupo. O reinado é mais importante do que os próprios reis.    

  

Durante todo o ano, seguido de outras diferentes cerimônias de coroação, como a festa 

de visita de coroa, festa de coroação dos reis festeiros. Ao constatarmos no estudo de Rita 
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Gomes, nota-se a existência de rituais periódicos e ocasionais que envolvem o rei e a corte. 

Reis e rainhas estão cotidianamente envolvidas em cerimônias e rituais para além da festa.    

  

“Chego no pé de candombe de vera, peço licença; 

“Peço licença meu Santana 

E também minha puíta 

Do Rosário de Maria, no rosário 

Peço licença”  

(ponto de candombe cantado por Seu Zezé) 

  

A Abertura do Reinado de Justinópolis é realizada com a cerimônia do Camdombe. 

Considerado o ritual mais africano do congado é mantido por poucas Irmandades até os dias 

de hoje. Segundo Sr Dirceu, “O candombe na Irmandade não é de bizarria, é de fundamento, 

ele não sai diariamente, não faz batuque em festas de aniversário, pode fazer mas não faz. O 

candombe é de firmamento, ele firma alguma coisa importante”.  

 “Nossa Senhora mãe de Deus 

Quando apareceu no mar 

Os nego foi lá cantar 

Branco batia no nego 

Até o povo chorá 

As lagrimas caiu no moar  

E começou a engrossar 

Neste momento triste 

Nossa senhora chorou. Foi no tambor sagrado que a virgem sentou”  

(ponto de Candombe cantado por Edinha) 

  

Os três tambores sagrados tocam e firmam o poder da coroa diante do grupo. As 

músicas rememoram tempos e tradições. A festa traz para o presente vivido, o cotidiano  dos 
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negros na época da escravidão, reatualizando e re-significando os valores de fé e devoção 

através da história mítica. 

  

O candombe autoriza ao moçambique e ao congo passarem para venerar os seus reis e 

aos santos. Diz à história que após a santa sentar no tambor sagrado, chorar e formar o rosário 

de Maria; ela se levantou com a bengala que nego veio lhe deu para ajudar a andar, 

transformando-a no bastão sagrado, e juntando ao rosário, devolveu os objetos ao negro como 

graças e prometendo proteção aos escravos.  Este bastão e rosário formaram as guardas da 

virgem. Saindo em procissão em cortejo, os escravos retornaram para a senzala para festejar.  

  

O Congo de justinópolis é formado quase exclusivamente por mulheres e crianças, 

enquanto o Moçambique é um grupo majoritariamente masculino, à semelhança do que ocorre 

em outras Irmandades mineiras. Na composição do cortejo, o Congo vai à frente abrindo os 

caminhos com suas danças ágeis, seus toques sincopados de caixas (tambores) e cantos 

alegres e danças coreografadas, tem nas roupas um brilho. Esta guarda é o enfeite da festa 

enquanto que o Moçambique, dono de grande força espiritual, tem a responsabilidade sobre os 

coroados. Moçambique não tem que brilhar o q brilha é a coroa. Com suas roupas simples, 

marcadas pelo azul do manto protetor de Nossa Senhora, seguem atrás com seu passo lento e 

pesado, a escoltar o reinado (reis congos e de ano, reis de promessa) ao som das caixas e do 

patangome (chocalho circular); de tempos em tempos os seus dançantes raiam gunga, isto é, 

fazem soar pelo sapateio os chocalhos de lata atados aos pés.  

  

As técnicas das danças são apreendidas desde a infância, e “sobre a escolha das 

guardas, isto aí a pessoa define, ninguém define pra gente”. Cada um tem que definir qual a 

responsabilidade que tem no reinado. Sr Zezé. 

  

A festa faz assim como manda o fundamento, contado pela história: sai em procissão 

pelas ruas fazendo as pessoas abrirem suas janelas pra ver o congado passar. A festa não se 

restringe ao terreiro, se relaciona intimamente com a cidade. Conforme a tese de Rita Amaral 

(2000) em “festa à Brasileira”, nota-se que as festas brasileiras parecem exercer um papel de 

suma importância na construção das cidades, já que as cidades se revelaram como um modo 

de ampliação todas as dimensões da vida, passando muito além de qualquer invenção 

consciente. Neste sentido, um aspecto importante é o caráter eminentemente processual, 

saindo sempre às ruas e expondo seus tambores, suas roupas e objetos ao público. “Onde há 

festa há espetáculo”, ressalta Jean Duvingnaud. E todo espetáculo há público. A festa de 

congado é notavelmente uma festa urbana, penetra os espaços da cidade e dialoga com seu 
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cotidiano, destacada como pólo cultural da cidade, justinópolis consegue mobilizar verdadeiras 

multidões por ocasião de suas festas anuais. A exposição pomposa da festa na cidade 

conforme já explicitado na teatralidade do poder do rei é rica em definida de inúmeros 

componentes teatrais. Todos encenam o tempo inteiro, em seus papéis, diferentes aspectos 

que rememoram a vida dos negros na época da escravidão.  

  

A cena compõe o próprio cotidiano. Sem reduzir os elementos decorativos tidos como 

epifenômenos, conforme Crapanzando (2005), justamente eles que são, a seu modo especial, 

uma dimensão significativa e efetiva do mundo em que vivemos, pensamos e agimos. 

Diferentes pessoas ‘comungam  as cenas’ da festa.  

  

O desfile é uma manifestação advinda do barroco mineiro. Ressaltado pela teatralidade, 

as suntuosas coroas, o brilho dos cetros, as gungas e os tambores batendo, estas Festas do 

Reinado surgem com a instauração das Irmandades no Brasil. É uma manifestação muito 

comum nas cidades mineiras. As Irmandades do Rosário são assim fundamentais no processo 

de construção da sociedade Barroca mineira e ainda hoje tem muita representatividade no 

estado e na capital. A experiência singular da capitania das Minas constituiu, pelas 

peculiaridades do condicionamento econômico e civilizador, um momento único da história 

cultural brasileira. Segundo o autor Affonso Ávila, ao tratar do “ lúdico e as projeções do mundo 

barroco”, afirma que o atavismo barroco preparou o suporte espiritual, imprimindo a vida da 

sociedade mineradora os seus padrões-ético-religiosos e impondo às manifestações criativas 

os seus valores e gostos estéticos. O Barroco não só representa o complexo religioso 

associado à arte colonial, mas é, sobretudo uma escolha do modo de viver. Segundo a tese de 

Jean Duvingnhaud, (1977), o Barroco constituiu como uma forma de resposta das civilizações 

para lidar com a transição da idade média para a moderna 

  

A procissão sai pra buscar a Bandeira na casa de Dona Nenzinha. Após duas horas 

caminhando os festeiros retornam a sede para dar início às festividades. O silêncio noturno de 

Justinópolis é tomado pelo som dos foguetes que, hasteando a bandeira de aviso anuncia a 

todos da cidade que a Irmandade vai entrar em festa. Todos sabem: quando se levanta a 

bandeira alguma coisa está acontecendo. A bandeira é a anunciação. Assim nos ensina 

Dirceu, a história que poucas sabem ou se interessam em saber: que a primeira bandeira 

hasteada foi a bandeira de são João: 

  

“A historia conta de Maria e Isabel. Maria que já estava grávida saiu em visita a Isabel 

que morava muito longe no meio do mato.Isabel, ao dar a luz a João, ela, elevou um 
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estandarte bem no alto pra anunciar as pessoas que de longe que o primo de Jesus havia 

nascido. Quando tem uma bandeira levantada alguma coisa está acontecendo”.  

  

O hasteamento das bandeiras é um momento muito íntimo de todo congadeiro. Este é 

um momento fundamental para que a festa aconteça. Os capitães e suas guardas guiados por 

seus bastões e espadas fazem suas rezas junto ao mastro, num gesto quase imperceptível aos 

olhos comuns, pedindo para que a festa comece em paz e termine em paz. Para que não falte 

comida e todos fiquem satisfeitos.  

  

Três dias duram as festas de São Sebastião. As pessoas da cidade costumam ir ao 

domingo, este já é o último dia, o final da festa e muita coisa já aconteceu até este dia. Manhã 

seguinte a abertura de reinado, segue-se com a alvorada, solta de fogos, hasteamento da 

Bandeira de nossa senhora da guia e da bandeira festeira e as bandeiras de promessas.  Este 

é o dia do pagamento das promessas, levantam-se tantas bandeiras quanto forem as 

promessas. Tem ano que os congadeiros andam por toda a cidade para buscar as bandeiras 

de promessa. Este ritual ressalta a dimensão do dom e do sacrifício na festa, noções 

desenvolvidas por Marcel Mauss no ensaio sobre o sacrfício.  

  

Julgo importante trazer ao debate a noção de sincretismo cultural. Pierre Sanchis 

considera que o sincretismo é o sistema matriz da religião brasileira. As Irmandades em si já 

compõem um complexo religioso sincrético brasileiro. Ainda que autores que atribuem as 

Irmandades uma característica eminentemente do Brasil e outros se posicionam de outra forma 

ao constatar que Irmandades já existiam na África colonizada pelos portugueses. Fato é que 

ela une elementos do catolicismo de Portugal a cultura bantu-a fricana. Mas no terceiro dia de 

festa de festa, ocorre um momento peculiar do ritual. Justinópolis torna-se aqui um exemplo 

rico desta manifestação sincrética, na medida em que possibilita o encontro em um único ritual 

a repetição de dois rituais distintos.  

  

A resposta imediata para este encontro ritual é simples, e vem de Sr. Dirceu: a presença 

do congado na festa de São Sebastião é porque ele é padroeiro da Irmandade, “devemos por 

obrigação e devoção fazer a festa ao Santo”. A presença da Folia é porque São Sebastião é do 

dia 20 de janeiro. E em janeiro estamos no Ciclo de Reis. Batemos então a Folia a São 

Sebastião, e como não temos a tradição de ter a representação do guerreiro São Sebastião 

fazemos com a presença dos três Santos Reis.  
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A situação se torna super interessante na medida em que passamos para as narrativas 

que fundamentam tais rituais: a narrativa da trajetória da caravana de santos reis ao encontro 

do menino Jesus, uma tradição bíblica junta-se, de outro lado, à narrativa que conta o mito do 

aparecimento de Nossa Senhora sob as águas, uma tradição histórico social. As caravanas 

vão saudar as guardas enquanto que as guardas vão saudar ao menino Jesus. Este fenômeno 

demonstra que a festa não tem forma possível abre-se ao campo do imaginário para o 

impossível. O mecanismo festivo é eficaz, é um momento efêmero dura poucas horas de toda 

a festa. 

  

Os estudos sobre festas parecem assumir um status privilegiado no âmbito da religião 

por que assumem prioritariamente um lugar que vem sendo evidenciado por este campo na 

atualidade e que vem refutar as teorias da secularização até então em voga. Esta tese abre 

novas possibilidades para compreender o fenômeno da religião como campo de estudo pelo 

viès da festa. Em consoante ao argumento desenvolvido por Pierre Sanchis (2001), do 

“desencanto” nascem outras “formas contemporâneas do religioso”.  

  

Conforme notado em Justinópolis, o que houve foi um deslocamento, multiplicando-se as 

alternativas de vida religiosa nas cidades, pois este movimento do “retorno religioso” na 

sociedade moderna toma um outro lugar e assume novas funções, conta com uma redução do 

caráter estrutural, enquanto que paralelamente, ocorre a ampliação do caráter performático. 

Diante do cenário de multiplicação práticas religiosas performáticas as ruas das cidades, as 

festas da Irmandade e seus santos. Mas do que se concentrar na festa como um fato em si, o 

importante é o mecanismo festivo acontecer.  
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Maria Isabel Dantas 

Professora e pesquisadora do CEFET-RN 

Doutora em Ciências Sociais - UFRN 

Resumo 

No Nordeste brasileiro a festa da matança de porco é uma ocasião para fazer um doce a 

base de sangue e banha de porco, rapadura, especiarias, entre outros ingredientes, conhecido 

como chouriço. A festa do chouriço é um momento social importante: informa sobre uma 

organização social e econômica, formas de sociação e de solidariedade em torno da criação de 

porcos e da culinária, o estilo alimentar e o sistema simbólico vigentes. Por meio dessa festa, 

os seridoenses buscam construir e reafirmar um sentimento de pertencimento a um grupo, a 

um lugar e a uma cultura, o que termina por possibilitar a construção de uma identidade 

coletiva, porque fortalece as relações sociais estabelecidas no contexto local. Assim a 

“chouriçada” é uma boa oportunidade para a dona da casa pôr à prova os dotes culinários e a 

gestão alimentar ao transformar o porco em fartura para a família e para a vizinhança. A partir 

de alguns dados etnográficos da festa do chouriço, mostraremos, que, por meio desse “rito”, o 

sangue de porco é transformado em comida e torna-se um bem partilhável.  

 

Palavras-chave: festa, alimentação, porco, chouriço e identidade.  

 

Etnografia da chouriçada 

 

 Entre os diferentes doces encontrados e consumidos no Seridó norteriograndense, 

região em que realizamos a etnografia, está o chouriço, feito com sangue e banha de porco, 

rapadura, farinha de mandioca, leite de coco, castanha de caju, água e especiarias – cravo, 

canela, gengibre, erva-doce e pimenta-do-reino. A feitura desse doce requer um saber-fazer 

especializado, normalmente dominado pelas mulheres “maduras”. São necessários longas 

horas de cozimento e o envolvimento de membros da família e da vizinhança156

                                                           
156 Diversas categoriais de sujeitos sociais participam direta ou indiretamente da festa do chouriço, a 

saber: criadoras(es) de porcos, juntadoras(es) de restos de comida, marchantes e seus ajudantes 
(abatedores, magarefes, auxiliares e tratadores(as) de fato), mestras(es) e mexedores(as), “donas” ou 
“donos” do chouriço, comensais, não-comensais, jogadores e comerciantes.  

. Fazer um 
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chouriço ainda é hoje um “grande rebuliço”. A festa pode durar um dia inteiro ou uma noite, ou 

estender-se por dois dias, quando acontece a rifa do chouriço. É um tempo ideal para o 

trabalho solidário e a convivência social. Nela, as relações socioeconômicas estão baseadas 

na confiança e no “interconhecimento”: o compartilhamento ou a troca de favores e de serviços 

coexiste com as regras comerciais que regulam a venda do chouriço na região. A festa pode 

ser organizada para comemorar aniversários, casamentos, batizados, boas colheitas, o Natal, a 

passagem de ano, visitas de parentes que residem distante e outras ocasiões especiais.  

Para discussão deste artigo apresentamos a descrição etnográfica de uma festa do 

chouriço realizada  na residência da mestra Maria Luíza de Azevedo, de Jardim do Seridó. A 

festa do chouriço de Maria de João Melo, como essa mestra é conhecida, apesar de evidenciar 

muitos dos elementos presentes em outras situações, explicita a muldimensionalidade de 

aspectos que se articulam em torno dessa comida. Essa festa revela formas de organização 

socioeconômica, de sociação e de solidariedade envolvendo a família e a vizinhança e 

sistemas simbólicos em torno da alimentação.  

Excetuando-se algumas experiências de feitura do chouriço, a maioria das mestras faz o 

doce com o pretexto de comercializar uma parte que seja suficiente, pelo menos, para cobrir as 

despesas com a aquisição dos temperos e ingredientes. De qualquer modo, não há chouriço 

sem matança de porco, uma vez que o sangue deste é, por excelência, a “matéria” principal do 

doce. As experiências que vivenciamos em torno do “tacho” do chouriço revelaram 

peculiaridades e semelhanças. Pudemos perceber a preparação minuciosa e requintada do 

chouriço, a habilidade e a parcimônia na colocação dos temperos e ingredientes, o esmero, a 

dedicação e os cuidados das mestras. Mesmo tratando-se de um saber-fazer centenário, os 

mistérios e os encantos do oficio do doce permanecem em todas as experiências.  

O cenário do chouriço é a casa da mestra, e o terreiro (ou quintal) e a cozinha são os 

locais onde se realizam os preparativos e o cozimento do doce. Em geral, na cozinha são 

elaboradas as comidas e preparados os ingredientes do chouriço; no terreiro, ocorrem o abate 

do porco, o trato das carnes, o cozimento do doce, a festa e outras tarefas domésticas. A 

grande maioria das mestras cozinha seu doce embaixo de uma cobertura chamada 

popularmente latada ou teeiro, ou no próprio terreiro, ao ar livre, mais precisamente na parte de 

trás da residência, próximo à cozinha, um espaço de grande convívio familiar e onde a vida 

doméstica se desenvolve de forma bastante intensa, geralmente sob a organização feminina. 

No terreiro, que ainda agrega o alpendre ou a área e a parte interna da casa, os participantes 

aproveitam o tempo da festa, ou melhor, do cozimento do doce e das outras comidas para o 

almoço, para palestrar, “fofocar”, brincar, beber e comer o porco assado ou torrado e o picado. 

Como nos lembra muito bem o criador de porco Inácio Dantas, “o bom do chouriço é a farra!”. 

É para prestigiar e saborear a “farra” do chouriço que convidamos agora o leitor.   

 

O chouriço de Maria de João Melo  
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A “matança de porco” na residência de Maria de João Melo, em Jardim do Seridó, foi 

marcada para 22 dezembro daquele ano. Conforme o combinado, chegamos à residência da 

mestra na véspera da matança. Havia uma movimentação na residência em torno da festa. 

Fomos logo conduzida, sem muita cerimônia, para a cozinha e, depois, para o quintal da 

residência, onde estavam algumas pessoas da família. Os preparativos do chouriço estavam 

em andamento.  

Tão logo nos acomodou, Maria de João Melo, então com 79 anos, sentou-se no chão do 

telheiro, em frente a um pilão de ferro e, sem cerimônia, continuou pilando as especiarias e as 

castanhas. Sem interromper a tarefa, ela nos foi contando que, há mais de quinze dias, vinha 

preparando os produtos e os instrumentos a serem utilizados na feitura do chouriço. A 

conversa foi sendo mesclada com memórias de sua vida de sitiante, como agricultora, criadora 

de porco e mestra de chouriço. Falou-nos de como aprendera, com uma “conhecida”, a prática 

do chouriço, quando residia no sítio Catinga Grande, na Fazenda Seridó.  

Maria de João Melo costumava ser convidada pelos parentes e amigos para fazer o doce 

em suas residências. Para ela, no sítio era mais fácil fazer o chouriço, pois lá ela dispunha de 

coco e de castanhas bem como da ajuda de parentes e vizinhos, com da doação de rapaduras. 

Ela se queixou de que os preços dos “pertences do chouriço” eram altos. Os custos referentes 

aos ingredientes e aos temperos para a feitura de um chouriço de 60 rapaduras foram 

estimados em R$ 200,00 (duzentos reais), excetuando-se as despesas com o almoço “festivo”. 

Todavia, Maria de João Melo admitiu haver laços sociais importantes entre os amigos e os 

vizinhos da rua que eram imprescindíveis à criação dos porcos e ao momento de feitura do 

chouriço. A lenha seca e o beneficiamento das castanhas de caju foram conseguidos junto com 

amigos. Utensílios como o tacho com capacidade para 80 l e a colher de pau eram 

propriedades dela; mesmo assim, ela tomou emprestada uma palheta à mestra Alzenir Batista 

de Azevedo, para mexer o doce.  

Enquanto conversávamos, a árdua tarefa de pilar os temperos foi totalmente realizada 

por Maria de João Melo, que não permitiu a intromissão ou a colaboração de nenhuma 

ajudante. Quando já havia terminado a pilagem, a mestra – usando a parte de trás de uma 

foice –, quebrou as rapaduras em pequenos pedaços e as colocou de molho num pote, para se 

transformarem em garapa e poderem ser usadas no doce, no outro dia. Nesse ínterim, 

recebemos a informação de que Adenílson Azevedo estava assando o restante das castanhas, 

aquelas que iriam enfeitar as latas de chouriço. As que seriam usadas para temperar o doce já 

tinham sido assadas no decorrer da semana. Suspendemos então nossa conversa com Maria 

de João Melo e nos dirigimos à casa de Adenilson, para observarmos o processo de queima e 

quebra das castanhas, uma prática ainda recorrente na feitura do chouriço. A presença 

feminina foi expressiva na atividade, resumindo-se os homens a Adenílson e alguns meninos. 

No total, participaram da atividade em torno de dez pessoas.     
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Estando as castanhas já quebradas, Adenílson nos informou que o marchante iria 

transportar os porcos de Zeca Melo do chiqueiro para o matadouro público, para serem 

abatidos no dia seguinte, o que é regra nos abates realizados nos matadouros e tem o objetivo 

de diminuir as tarefas do dia do abate e de manter o animal tranqüilo, evitando que ele fique 

atordoado. Seguimos então, em companhia de Adenílson e de Francisco de Assis Pinto – 

carregador de “comer de porco” e tratador dos animais de Zeca Melo – em direção à zona leste 

da cidade, mais precisamente às margens do rio Seridó, onde se localizava o chiqueiro.  

Às margens do rio, estavam instalados quatro chiqueiros, todos construídos nos moldes 

artesanais, de madeira e com varas em chão bruto. Com o auxílio do marchante e de alguns 

ajudantes, o tratador conseguiu retirar os porcos do chiqueiro e tangê-los, a pé, até o 

matadouro, localizado ali perto. A maior dificuldade foi a entrada deles num dos chiqueiros 

existentes no prédio, apropriado para o confinamento de animais de pequeno porte, uma 

espécie de leito de morte reservado aos animais em véspera de abate. Essa era uma das 

etapas do processo de despersonificação do animal.  

Com os animais confinados, voltamos à residência de Maria de João Melo para 

continuarmos nossa conversa e termos certeza da hora exata dos abates e do início da feitura 

do chouriço. O marchante Gilberto José de Medeiros – profissional conhecido e o preferido 

para tirar os porcos da família – também fez o mesmo percurso, uma vez que precisava tratar 

dos últimos detalhes do acordo com o criador. Este vendeu somente as bandas da carne dos 

animais e ficou com o arrasto157

O abate foi marcado para as 4h da madrugada, conforme acontece comumente. A 

escolha por esse horário tem explicações de ordem prática e simbólica. Por um lado, é preciso 

cuidar logo das inúmeras tarefas do abate e chegar com a carne o mais cedo possível ao 

mercado local e/ou às feiras livres. A carne de porco fresca, sem congelamento, é muito 

perecível e precisa ser comercializada rapidamente, sob pena de ser rejeitada pelos 

consumidores. Isso acontece principalmente quando ela não apresenta boa aparência nem 

cheiro agradável. Por outro lado, o abate durante a madrugada é compartilhado apenas pela 

família e fica escondido dos estranhos. Afinal, não é interessante abater um animal na 

presença daqueles que foram justamente convidados para consumir sua carne ou que vão 

, as vísceras e o sangue. Sabedora da necessidade de 

ajudantes para os abates e para o recolhimento dessas partes dos porcos, a mestra já havia 

acertado isso com uns rapazes amigos da família.  

 

É preciso matar o porco 

 

                                                           
157 Uma porção de carne formada pela coluna vertebral, os pulmões, os pés, o fígado e o coração. Os três 

primeiros são, em geral, chamados, respectivamente, de espinhaço, bofes e mocotós. A cabeça e os 
intestinos delgado e grosso (conhecidos por fato) podem também fazer parte do arrasto. 
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comprá-la. É uma regra isentar os ouvidos e os olhos alheios do escândalo provocado pelo 

grunhido do porco, pelo sangue e pela correria de todos. Portanto nada melhor do que o abate 

ocorrer na “calada” da madrugada.  

No dia seguinte, por volta das 4h da madrugada, foi dado início aos abates que contou 

com a participação do marchante, do abatedor, da mestra e de alguns ajudantes. Primeiro, os 

porcos foram deslocados de seu chiqueiro até o local do abate; depois, foram insensibilizados 

e, em seguida, sangrados e esquartejados. É assim que se realizam os abates na região, 

ocorram eles no matadouro ou na própria residência da criadora. Todo o abate foi, 

cuidadosamente, realizado de acordo com normas prescritas, sob a responsabilidade do 

marchante e com o auxílio do abatedor, dos magarefes, dos amigos do criador e da mestra. 

Mesmo assim, as tarefas foram bem divididas: os homens cuidaram do abate dos porcos e do 

despencamento da carne; a mestra, do aparo do sangue; e as outras mulheres, da preparação 

das comidas.  

O método tradicional da insensibilização é um procedimento obrigatório a ser realizado 

antes da sangria, uma regra presente em muitas outras sociedades. Ele consiste em se fazer o 

animal desmaiar (ou deixá-lo sem sentido) antes de se proceder à sangria que ele fique 

atordoado. Na prática, o procedimento é realizado para tornar a morte dos animais menos 

violenta, tanto para ele como para os humanos, uma vez que eles se mantêm inconscientes no 

momento da sangria. Somada à questão do sofrimento do animal, motivada por uma 

preocupação com o seu bem-estar (BURGAT; DANTZER, 1997), a morte sempre suscita 

sentimentos ambivalentes. Quanto mais distante ela estiver da idéia de assassinato, melhor. 

Sangrar um animal sem ele estar desmaiado é encarado como um ato cruel e até desumano.  

Gilberto José de Medeiros fez questão de mostrar-nos, na prática, as duas formas usuais 

de insensibilização praticadas na região: uma é feita com uma pancada forte e certeira na 

fronte do animal, desferida com as “costas” de um machado; a outra, com um tiro de 

espingarda de calibre 12 no mesmo local. Essas formas são as mais usadas no abate de 

animais de pequeno porte, como suínos, caprinos e ovinos; no caso dos bovinos, o abate é 

feito com tiros de espingarda ou revólver. O marchante nos contou que costumava usar, com 

mais freqüência, o método do machado. Entre os marchantes e abatedores, não havia 

unanimidade quanto ao entendimento de qual seria o método de insensibilização menos ou 

mais violento. O que a maioria reprovava era a prática do abate pela via do choque elétrico, 

como frisa o marchante citado acima, referindo-se ao tempo em que ela foi praticada no 

município, tendo sido, logo em seguida, rejeitada por todos os profissionais da área. Já para o 

marchante José Antônio de Medeiros, a melhor forma é por meio de tiro, porque, com 

“qualquer tiro ele cai ali [...]. Dentro de meia hora pode sangrar”. A regra da insensibilização se 

conforma às prescrições mosaicas, apesar de praticamente ninguém se referir a essa herança 

religiosa no Seridó.  
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Nesse sentido, a presença do médico veterinário, ou de um técnico ou funcionário 

municipal no abate tem objetivos simbólicos e técnicos; afinal, todos precisam ter a certeza de 

que o animal está sendo abatido conforme as normas e as regras técnicas do controle 

sanitário. Na prática, esses profissionais, como representantes do Estado, são também 

guardiões de uma tradição (GIDDENS, 2002), mesmo que, em muitos abatedouros, eles não 

estejam presentes durante a realização de todos os abates. A escolha de um marchante 

conhecido atesta tais preocupações e evidencia que as normas culturais são, muitas vezes, 

mais importantes do que as de ordem técnica.  

Os marchantes estão cientes da violência que é cometida e, certamente por isso, o ato 

de “derrubar” o animal para depois sangrá-lo precisa ser sumário e eficaz, para se abreviar seu 

sofrimento, conforme o relato anterior. Para que isso ocorra como o previsto, os participantes 

da matança não podem sentir pena do animal. Há uma crença recorrente em praticamente 

todas as matanças de porco assim como de outros animais domésticos de que, quando um 

bicho demora a morrer tem alguém naquele local que está com pena dele. Geralmente, essas 

“acusações” são dirigidas às mulheres. Não é por menos que elas se isentam de ouvir os 

últimos grunhidos do animal, quer ele tenha sido criado por elas ou não, no momento da 

insensibilização, aproximando-se somente quando são chamadas para aparar o sangue. No 

entanto, os homens também podem ser acusados de fracos e de estarem atrapalhando a 

eficácia do abate, geralmente por sentirem compaixão pelos animais. De qualquer forma, a 

acusação é de fraqueza ou complacência, atitude aceitável para as mulheres, mas inadmissível 

para os homens. Todavia, nem sempre os homens toleram “facilmente” a conduta das 

mulheres.  

Com tudo pronto, o marchante pediu ao abatedor que posicionasse o primeiro animal (o 

macho) diante dele, a fim de que ele desferisse o golpe fatal com o machado. Quando 

estávamos criando coragem para presenciar, pela primeira vez, a insensibilização de um bicho, 

fomos surpreendida por Maria de João Melo, que, sem hesitar, retirou-nos da cena, dizendo 

que aquilo não era coisa para mulher ver. Tentamos explicar-lhe a necessidade que tínhamos 

de presenciar o ato, mas ela, talvez sem entender nossas razões, conduziu-nos para trás de 

uma parede. Aquela cena, por mais inusitada que tenha sido, deu-nos bastante conforto. Afinal, 

não estávamos ainda preparada para ela. Literalmente escondida e em silêncio, ficamos 

aguardando, de longe, o eco dos grunhidos do porco. Com as mãos nas orelhas, Maria de 

João Melo tentou isentar-se totalmente do ato mortal. Registramos, em outros abates, gesto 

semelhante entre as mulheres e as meninas. Tão logo os gritos do porco cessaram, a mestra, 

com uma bacia na mão, para aparar o sangue do porco, nos convidou para nos aproximarmos 

do local do abate, como se nada tivesse acontecido. 

Ao retornarmos, com Maria de João Melo, ao cenário da matança, encontramos os 

homens silenciosos e atentos aos últimos suspiros do animal, que jazia estendido no chão. 

Afinal, eles precisavam ter a certeza de que o porco estava morto. Quando se sangra um 

animal ainda vivo, além de isso ser encarado como um ato de grande crueldade, o sangue 
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pode ficar retido em seu corpo, segundo o marchante José Ernano Dantas, de Carnaúba dos 

Dantas. Essa crença está relacionada aos cuidados prescritos para a insensibilização. É 

preciso ter certeza de que o porco já está “morto”: caso contrário, ele pode “engolir” o sangue, 

dificultando, assim, que este seja totalmente retirado. Para o marchante, “o porco engole o 

sangue quando ele é sangrado bem dizer vivo. É porque ele está respirando e engole o 

sangue. Aí sai menos sangue e o sangue fica preso”. Alguns marchantes nos informaram que o 

animal permanece vivo após a insensibilização e que a morte definitiva só ocorre após a 

sangria, pois, nesse momento, a essência da vida é separada do corpo.  

A segunda etapa do abate – a sangria – foi realizada após a higienização da parte onde 

seria feito o corte. O marchante aproximou-se e, com a mão esquerda, procurou a veia jugular 

do animal. Ao sentir a pulsação do sangue, ele introduziu sua faca amolada e pontiaguda na 

veia do animal, num movimento contínuo e suave, até perfurar o coração. A incisão foi feita 

sem vestígio de força, e logo o sangue jorrou enérgico no fundo límpido da bacia de alumínio, 

que continha apenas uma pequena porção de água. Em jato forte e ininterrupto, o sangue foi 

recebido cuidadosamente, numa bacia, pela mestra, com a ajuda de Adenílson Azevedo. 

Enquanto o sangue esguichava, os ajudantes faziam forte pressão no abdômen do porco, para 

que o máximo de líquido pudesse ser expurgado de seu corpo. A mestra cuidava para que 

nenhuma gota fosse desperdiçada. Em se tratando da fabricação do chouriço, quanto mais 

sangue melhor para o sucesso do doce.  

Concluída a sangria, a mestra se afastou do local, com a bacia de sangue em suas 

mãos, e passou a cuidar dele, para que os vestígios de vida não desaparecessem com a perda 

da temperatura natural do líquido. Todo o esforço dela foi realizado no sentido de garantir que 

o sangue continuasse vivo como se tivesse jorrado naquele instante do corpo do animal. Mexer 

o sangue com as mãos para esfriá-lo – ou batê-lo, como as mestras preferem dizer – é uma 

forma de dominar sua força de vida, simbolizada em sua quentura. É em estado líquido e com 

toda a sua vivacidade que as mestras utilizam o sangue no chouriço. Não é à toa que aquelas 

que precisam conservá-lo congelado até o momento da feitura do doce obrigatoriamente o 

descongelam e o liquidificam antes de usá-lo. A passagem do sangue da temperatura natural 

para a do ambiente é uma tarefa quase sempre reservada às mestras.  

No momento em que Maria de João Melo, reservada num canto do matadouro, tentava 

dominar a forma da natureza, a transmutação de sangue em chouriço dava seus primeiros 

passos. Espargindo-se em movimentos circulares nas mãos experientes e habilidosas da 

mestra, o sangue, mesmo perdendo sua temperatura natural, conservava sua vitalidade, para 

continuar, no fogo e pela movimentação no tacho, seu ciclo de vida. O processo de 

resfriamento do sangue durou cerca de 15 minutos, tempo que não foi suficiente nem 

apropriado para o expurgo total dos vestígios de vida e de humanidade presentes nele158

                                                           
158 Sobre os cuidados com o sangue na alimentação humana, consultar Rousseau (2005) e Dantas (2008). 

.  
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Enquanto Maria de João Melo batia o sangue do porco, os homens começaram a 

terceira etapa do abate – o esquartejamento da carne: primeiro, a separação de seus órgãos e, 

depois, a retalhação destes em pequenos pedaços. “Tratar o porco”, como os marchantes 

denominam o que é feito nessa etapa do abate, tem propósitos técnicos e simbólicos: facilitar a 

comercialização, a distribuição e a preparação da carne, e destruir os vestígios de animalidade 

e de humanidade presentes no porco e em seus órgãos identificáveis. Dissimular tais aspectos 

é uma tarefa presente em toda a matança, apesar de ser exercida, muitas vezes, de forma 

inconsciente.  

Dando-se prosseguimento ao abate, o corpo foi estendido na mesa, depois lavado com 

água fria, para ser tratado. Antes da abertura do abdômen do animal, usando uma pequena 

vasilha, o marchante extraiu o sangue que estava acondicionado entre as cavidades abdominal 

e torácica. Para ele, tratava-se do restante do sangue que não jorrava pela jugular do porco no 

momento da sangria, o que é normal em qualquer abate, mas diferente de quando o animal 

retrai (ou engole) o sangue no momento de seu atordoamento devido a interferências 

excepcionais no andamento do abate.  

Os marchantes e as mestras atribuem um grande significado a esse sangue, que é 

apropriado à feitura do chouriço. As justificativas mais recorrentes são de que ele é mais puro 

do que aquele que jorra na sangria, uma vez que não recebe diretamente a interferência 

humana. É também mais gorduroso do que o que é extraído na sangria. O fato pode estar 

associado a ele ser protegido pela gordura que se localiza na parte interna das costelas. É 

justamente desta gordura que é feita a banha, ou graxa, que tempera o chouriço. Quando a 

gordura do abdômen não é suficiente para fazer um chouriço, pode ser utilizada aquela mais 

limpa que reveste o fato do animal.  

Com o sangue, o arrasto e a banha num carrinho de mão, Maria de João Melo seguiu, 

em passos lentos, em direção a sua residência, acompanhada de seus ajudantes. O criador já 

aguardava nossa chegada na porta do muro, para receber o que lhe restara dos porcos. A 

partir desse momento, ele reservou-se a tarefa de expurgar completamente os sinais de 

animalidade que ainda estavam presentes naquelas partes, sobretudo com o trinchamento das 

cabeças, com a retirada dos pêlos dos mocotós e o corte dos espinhaços. Zeca Melo e alguns 

ajudantes se ocuparam praticamente toda a manhã com o trato das carnes, normalmente uma 

tarefa masculina. Antes de serem reiniciadas as tarefas da cozinha e do chouriço, a mestra 

serviu um café para todos os presentes.  

Uma porção da carne trinchada, pedaços de toucinho e alguns mocotós foram entregues 

a Maria de João Melo para ser torrada. Com os fígados, os corações e uma parte dos bofes, a 

mestra fez um dos pratos especiais da festa, o picado. Após receber os temperos, a carne foi 

saboreada pelos presentes durante a festa do chouriço. Além do almoço festivo, à noite o 

anfitrião ofereceu uma festinha aos amigos mais próximos, principalmente aqueles que 

colaboraram com a matança e com a feitura do chouriço. A festa foi regada a cachaça, “carne 
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torrada”, picado e tripa assada. Para ele, aquele era um momento mas tranqüilo para saborear 

junto aos amigos a carne dos animais que “criara” com tanto cuidados. A carne restante ficou 

para ser consumida pela família, em outras ocasiões. Quando a criadora faz o chouriço, 

normalmente é ele que vai ser distribuído entre os membros da família e da vizinhança. Maria 

de João Melo fez o chouriço, mas lamentou não ser a dona dos porcos para poder doar alguns 

torrados a seus parentes mais próximos.  

A partir da observação e da descrição do abate desses porcos e de muitos outros que 

presenciamos no Seridó, pudemos perceber que diversos elementos do abate sugerem um 

ritual, conforme o entendimento de Segalen (2002). Os que presenciamos foram compostos 

basicamente de quatro etapas, obrigatórias e seqüenciadas, cuja finalidade maior, nos parece, 

era a desumanização do porco e a desanimalização de sua carne. Somente com o expurgo 

dos vestígios de humanidade presentes no animal, foi possível torná-lo um objeto de consumo, 

principalmente porque estava em jogo um animal domesticado. Para saber mais a respeito de 

como os sertanejos conciliam e/ou solucionam o dilema moral de tirar a vida de um membro da 

“família ampliada” e como eles transformam esse animal em objeto de consumo 

desanimalizado, consultar Dantas (2008).   

 

Feitura do chouriço  

 

Por volta das oito horas da manhã, o cenário do chouriço estava preparado. O fogão 

estava pronto para ser aquecido e um tacho limpo foi colocado no centro da cozinha. Numa 

mesa, estavam dispostas algumas vasilhas contendo as especiarias piladas (cravo, erva-doce, 

gengibre, canela e pimenta-do-reino), a farinha de mandioca fina, as castanhas piladas e os 

cocos secos. Num canto da cozinha, havia um pote com as rapaduras já em forma de garapa 

e, num outro, um tacho de alumínio com o sangue de porco.  

Aos poucos, foram chegando as amigas da família que tinham sido convidadas para 

participar do almoço festivo e colaborar na feitura do doce. Além destas, a mestra contou com 

a ajuda da empregada da casa e de Adenílson Azevedo, amigo da família, que, juntos, deram 

prosseguimento às tarefas do chouriço e da preparação das comidas, em especial o picado e a 

carne de porco torrada. As tarefas foram distribuídas conforme a disposição de cada um.  

Mesmo assim, a mão de Maria de João Melo esteve presente na feitura das iguarias. 

Tudo isto faz parte dos cuidados gerais que deve ter a mestra para que nada de indesejado 

ocorra na feitura do doce, sobretudo na presença dos convidados: a escolha de “lenha boa”, 

que queime lentamente, produzindo mais brasa e menos labareda e fumaça; a ajuda de 

mulheres experientes no chouriço e na cozinha; a vigilância para que os homens inexperientes 
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não mexam o doce; a escolha de um mexedor responsável e que não ingira muita bebida 

alcoólica durante o trabalho.  

Sem exceção, o mexedor é alguém de confiança da mestra: pode ser da família ou 

amigo. A mexida do doce é um “serviço de homem”, contudo, quando não há homens 

disponíveis para o trabalho, são as mulheres que exercem a tarefa. Maria de João Melo já tinha 

alguém de confiança, o agricultor José Bento, um conhecido da família. Este já tinha mostrado 

seu domínio técnico, para não deixar o doce pegar ou queimar no fundo do tacho, em outras 

chouriçadas. Qualquer coisa que viesse a acontecer de errado com o doce significaria uma 

grande desfeita para com a mestra e para com todos os presentes. Esta teria de vivenciar um 

sentimento de vergonha perante todos e por muito tempo. Grande reprovação social pesa 

sobre uma mestra que deixa o chouriço cru.  

Ao certificar-se de que todos os temperos e ingredientes estavam dispostos no local e 

tudo seguia conforme o esperado, a mestra anunciou o início da preparação do chouriço 

propriamente dita. Primeiro, o sangue aparado na sangria dos porcos foi medido: foram 75 

xícaras de chá. A quantidade de xícaras de sangue é a medida balizadora para os ingredientes 

e os temperos usados no chouriço feito por essa mestra. Essa medida difere da que é usada 

pela maioria das mestras. O mais comum entre elas é que o doce – no caso, a rapadura – seja 

o ingrediente a partir do qual são medidos os produtos usados no chouriço. Não encontramos 

outros registros de procedimento técnico semelhante ao utilizado por essa mestra, ou seja, 

quanto ao uso do sangue como medida da receita do chouriço. Todavia, algumas mestras 

afirmaram que um chouriço que contém uma boa quantidade de sangue é mais saboroso. Em 

média, quatro litros de sangue, ou o líquido extraído de um animal com cerca de cem quilos, é 

a quantidade ideal para a feitura de um chouriço de 60 rapaduras. A quantidade de sangue 

usada por Maria de João Melo superou essa medida.  

Definida a medida do sangue, a mestra estipulou e anunciou para as ajudantes as 

quantidades do restante dos materiais, a saber: 79 xícaras de chá de farinha de mandioca, 

sendo 4 delas colocadas a mais, para engrossar o doce; 75 rapaduras (700 g) em forma de 

garapa; leite de 6 cocos secos; 3 copos d’água; 50 g de gengibre; 200 g de erva-doce; 200 g 

de canela; 50 g de cravo; 1 colher de pimenta-do-reino; 1 kg de castanha assada e moída e 

uns 4 l de “graxa” de porco derretida. Segundo a mestra, caso o doce ficasse claro, ela 

precisaria colocar duas colheres de açúcar para ele escurecer, o que não foi necessário. Um 

chouriço que apresenta uma tonalidade mais clara, normalmente é julgado cru. No total, foram 

usados, nesse chouriço, 12 produtos, seguindo-se o modelo vigente na região do Seridó e em 

algumas regiões do sertão nordestino. 

A despeito de haver uma variedade de orientações quanto à ordem de colocação de 

alguns ingredientes e temperos, como, por exemplo, a banha, a castanha e o leite de coco, 

nenhuma mestra entrevistada seguia uma receita escrita. Todas elas tinham sua receita na 

“cabeça”, uma herança familiar transmitida, oralmente, de geração para geração. Como nos 
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contou a ex-criadora de porco de Carnaúba dos Dantas Raquel da Silva, não se precisa de 

receita pronta para se fazer um chouriço; basta a memória.  

Maria de João Melo tem sua receita – herança de uma conhecida – guardada na 

memória. Antes de começar, a mestra, com a mão, untou o interior do tacho com uma parte da 

banha, procedimento utilizado para evitar que o doce viesse a grudar no fundo da vasilha. O 

tacho usado por ela era de sua propriedade, o que não é muito comum na região. 

Normalmente, toma-se de empréstimo ou alugado a alguém conhecido. Primeiro, o sangue foi 

medido e coado dentro do tacho, depois foi acrescida a ele toda a farinha de mandioca bem 

peneirada, uma parte da garapa, uma parte das castanhas piladas, uma parte dos “temperos 

de cheiro”, como a canela, o cravo, a erva-doce, o gengibre e a pimenta-do-reino. Em seguida, 

usando as mãos, a mestra misturou a massa gomosa e avermelhada, até obter uma 

consistência homogênea. Somente após ter certeza de que a massa não continha mais gomos, 

ela colocou uma porção de banha e passou a mexê-la com uma colher de pau.                                                             

Enquanto Maria de João Melo preparava o doce, o mexedor, José Bento, já estava na 

residência, à espera do comando da mestra. Certificada de que o fogo já estava aquecido, por 

volta das 8h30min, a mestra ordenou aos homens que colocassem o tacho no fogão. 

Passaram-se quase duas horas para que o doce apresentasse fervura e pudesse receber o 

leite de coco, os três copos d’água e mais garapa. A fervura foi o sinal usado para a contagem 

do tempo de cozimento do chouriço, que durou mais de sete horas. No início da fervura, a 

mestra e o mexedor precisaram ter bastante cuidado, uma vez que havia o perigo de o doce 

engrossar muito rápido e pegar no fundo do tacho. Ainda que os cuidados precisassem 

estender-se a todo o tempo de cozimento do doce, nesse momento eles foram redobrados. A 

mestra sabia que, quando o doce começa a engrossar, há grandes possibilidades de acontecer 

algo errado. Certamente por isso, de vez em quando ela pegava a palheta para certificar-se de 

que ele não estava pegando, e controlava as chamas do fogaréu, alimentando-o com a lenha 

ou retirando o excesso desta. Aliás, o controle do fogo foi um cuidado permanente, em todo o 

tempo de cozimento, mais rigoroso no momento da colocação de algum ingrediente ou 

tempero no tacho.  

O fogo se fazia presente na transformação daquela mistura alquímica e social. A 

despeito da ação da farinha e dos outros produtos na camuflagem do tom avermelhado do 

sangue, no princípio do cozimento ele se mantinha soberano diante dos outros pertences do 

chouriço. Contudo, tão logo o fogo passou a dominar a vitalidade da essência da vida, o 

sangue foi perdendo sua tonalidade própria: aos poucos, a cor avermelhada foi se 

transfigurando num tom mais escuro, e os vestígios de sangue foram se dissipando 

lentamente. O fogo e o sangue foram dominados, lenta e pacientemente, pela sabedoria da 

mestra e a técnica do mexedor, com “sua” palheta. A movimentação desse utensílio no tacho 

era ainda maior no momento em que a mestra colocava porções de ingrediente e/ou de 

tempero. Muito embora o mexedor tivesse o respaldo da mestra para mexer o doce, de fato ela 

esteve, o tempo inteiro, no comando. Apesar de José Bento ter sido o mexedor oficial do 
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chouriço, outros homens colaboraram na mexida do tacho, logicamente que sob os olhares 

atentos da mestra. Com exceção desta, não registramos a presença de mulheres na tarefa, 

mesmo ela tendo afirmado não ver problema em colocar uma mulher para mexer o seu 

chouriço.  

Para alívio de muitos presentes, o almoço foi anunciado. Havia em torno de 20 pessoas 

na residência, entre familiares e amigos. As comidas do almoço foram: carne de porco torrada, 

picado, feijão macaça, macarrão, arroz, farofa, refrigerante e carne de gado torrada. Segundo a 

mestra, esta última foi preparada, especialmente, para as pessoas que estavam doentes ou 

que tinham receio de comer carne de porco. Contudo, outras pessoas serviram-se do prato, 

uma vez que nada foi revelado a respeito disso. As comidas foram dispostas na mesa em 

tigelas e em pratos, que iam sendo reabastecidos conforme o apetite dos comensais. A oferta 

simultânea de todas elas parecia ser uma provocação aos paladares mais aguçados e famintos 

destes e se constituía em uma estratégia de ostentação.  

Encerrado o almoço, as atenções se voltaram novamente para o tacho de chouriço. Os 

homens ajudaram o mexedor e as mulheres cuidaram da limpeza da cozinha e das vasilhas de 

leite em pó e de doce, para acondicionar o chouriço, e das castanhas, para ornamentá-lo. Mais 

de seis horas haviam transcorrido desde a primeira fervura, e o doce borbulhava ardentemente, 

quando a mestra decidiu que era o momento de colocar o restante das especiarias e da 

garapa. Por volta das 16 horas, a mestra anunciou com entusiasmo que o doce estava cozido, 

ou – como as mestras preferem – “no ponto”. A certeza foi dada após ela colocar um pingo do 

doce dentro de um copo d’água e a massa não se desmanchar. As técnicas utilizadas pelas 

mestras para terem certeza de que o doce está no ponto e cozido variam. São mais usuais os 

testes do doce na água, conforme fez Maria de João Melo, e o da colocação deste num pires. 

Nesse caso, o doce está cozido quando descola facilmente da vasilha. Outra forma de saber se 

está no ponto é observar se está enrugando, ou “engelhando”.  

Com tudo pronto para a retirada do doce, a mestra solicitou aos homens que 

providenciassem a transferência do tacho do fogão para o chão, tarefa bastante arriscada, 

devido ao peso e à temperatura do doce em estado de ebulição. O tacho já no chão, e o doce 

ainda fervilhava e fumaçava. Nesse instante, ela, calma e cuidadosamente, assumiu sua 

posição de controle daquela euforia química. Sentada num tamborete, passou a encher com 

um “papeiro” as latas com o chouriço. O trânsito de mulheres e homens indo e vindo com as 

bandejas e placas cheias ou vazias de latas de chouriço foi muito intenso. Parecia uma 

imagem cinematográfica. As mulheres mais “cuidadosas” alertavam a todos dos perigos a que 

estavam expostos, pois o doce ainda fervia no tacho. Enquanto uns transportavam o doce, 

outros enfeitavam as latas com castanhas ou limpavam o excesso de doce que escorria nas 

bordas. Até as crianças participaram da decoração das latas. A ornamentação tem a finalidade 

de ostentação aos comensais.        
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Enquanto a mestra enchia as últimas latas de chouriço, já havia pessoas portando 

colheres nas mãos para raspar o tacho. Todas estavam ansiosas para provar o doce e ter 

certeza de que ele estava bem cozido e não apresentava vestígios nem sabor de sangue. 

Ciente disso, a mestra deixou propositalmente no fundo e nas bordas do tacho um pouco da 

tão esperada iguaria, para matar a vontade dos presentes. Essa é uma regra vigente em todas 

as experiências de feitura do doce, um momento de grande excitação coletiva, no qual o 

sentimento de prazer é intensificado. Ademais, raspar o tacho é uma espécie de “rito” de 

iniciação à degustação do doce, para as crianças. Em meio à agitação, muitas delas sequer 

sabiam o que de fato estavam comendo. Com o tempo, elas começaram a ter consciência de 

que o chouriço é um doce feito de sangue do porco, o que, muitas vezes, lhes traz problemas. 

Pudemos ter uma idéia do prazer que estavam sentindo ao provar do chouriço, mesmo que da 

“raspa” deixada no tacho: pareceu-nos que a porção do doce deixada pela mestra tinha um 

sabor especial, pois todos desejavam experimentá-la.  

Enquanto os comensais provavam o chouriço, a mestra parecia em estado de êxtase. O 

sorriso estampado em seu rosto expressam sua satisfação diante dos elogios calorosos dos 

comensais para seu doce. A raspada do tacho foi experimentada intensamente – se é que 

podemos falar assim –, pois pouco restou para ser lavado. Essa cena final tornou-se hilária: 

crianças e adultos brincavam uns com os outros ao perceberem suas bocas e mãos sujas. 

Homens e mulheres exibiam seus “troféus” cheios de chouriço: colheres, pratos, pires, xícaras 

e até o papeiro figuravam em suas mãos.  

A mesa em que havia poucas horas tinham sido servidas as comidas do almoço naquele 

momento ostentava a riqueza da mestra. As 75 xícaras de chá de sangue dos porcos abatidos 

multiplicaram-se em 115 latas de chouriço. Apesar de o conteúdo não ter sido pesado, as 

vasilhas tinham capacidade para mais de um quilo. As latas ocuparam todo a extensão da 

mesa da cozinha e figuravam como o trunfo da mestra. Seu semblante de satisfação revelava a 

felicidade que sentia diante de tanta abundância. Naquele momento, o sangue de porco havia 

se transmutado e se multiplicado em comida, o doce. Nessa condição, ele podia circular e ser 

comido, em nome da amizade, da comunhão e da vizinhança, inclusive por aqueles que 

estavam interditados. Tornara-se um objeto de trocas materiais e simbólicas e se personificara 

com a marca da mestra e da família de João Melo.   

  Sequer o chouriço esfriara, e logo a mestra começou sua distribuição. As primeiras 

contempladas foram suas amigas, depois foi a vez do mexedor e de outros ajudantes. Cada 

membro de nossa equipe recebeu duas latas de chouriço. Em seguida, ela cuidou de reservar 

uma parte da produção para ser comercializada e outra para ser distribuída a pessoas que não 

estiveram presentes na festa, como seus filhos e filhas, alguns vizinhos e amigos, dentre estes 

as juntadoras de lavagem, o tratador dos porcos e o marchante, que participou apenas do 

almoço.  
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A comercialização foi feita na própria residência da mestra, entre pessoas conhecidas, 

que já estavam cientes do acontecimento. A venda do chouriço tinha o objetivo maior de cobrir 

as despesas com os produtos comprados para sua feitura, as quais eram da inteira 

responsabilidade da mestra. O lucro com a venda dos porcos pertencia somente a seu filho e 

não seria usado como crédito para abater as despesas com os pertences do chouriço. Zeca 

Melo explicou a situação nos seguintes termos: “O chouriço é dela; não tenho nada a ver com 

ele. Ela vende, ela dá a quem quiser; mas os porcos são meus”. Algumas latas já estavam 

apalavradas. Como anunciamos anteriormente, Maria de João Melo é uma mestra renomada 

na comunidade e seu chouriço é muito apreciado, o que facilita sua comercialização.  

Na região em estudo, somente se compra, se come e se presenteia chouriço mediante a 

certeza de quem o fez. O reconhecimento social do ofício de mestra e, conseqüentemente, da 

qualidade do chouriço são valorações que regulam e asseguram a distribuição, a 

comercialização e a comestibilidade de doce dentro e fora da comunidade. Receber uma lata 

de chouriço de uma mestra renomada e de outra que não goze de tanto reconhecimento tem 

significações diferenciadas. Afinal, o felizardo está recebendo não apenas uma lata de doce, 

mas o chouriço personificado. Noutros termos, está em circulação um símbolo identitário, com 

o qual os comensais constroem um sentimento de pertencimento a uma cultura e a uma 

localidade.  

Por fim, mãe e filho pareciam bastante satisfeitos, mesmo diante do fato de terem se 

desfeito dos animais criados com tantos cuidados. Zeca Melo assinalou: “No dia do abate do 

porco, ficamos muito felizes, porque o porco morre para nos dar alegria, festa, dinheiro, vida! A 

vida é assim, não é? A gente cria o animal, dá carinho a ele, para depois ele nos propiciar isso 

tudo”.  

 

Uma leitura da chouriçada 

 

Em resumo, a etnografia do chouriço revela um sistema simbólico que anuncia como 

acontece a transformação de uma substância natural (o sangue) em um alimento cultural (um 

doce), um estilo alimentar e a divisão e organização do trabalho doméstico na sociedade 

sertaneja. Homens e mulheres assumem papéis sociais distintos na festa. Normalmente, o 

abate do porco, o trato da carne crua e a mexida do tacho são tarefas reservadas aos homens; 

as mulheres transformam a carne e o sangue em comida. O chouriço marca uma oposição 

entre homem e mulher e, ao mesmo tempo, uma complementaridade entre os gêneros. É 

preciso a cooperação de ambos os sexos na execução das tarefas, para que aconteça a 

transformação do cru no cozido. Apesar de a participação de todos ser imprescindível para a 

eficácia da chouriçada, a mulher desempenha um papel fundamental na multiplicação do 

sangue em comida assim como na distribuição e na comercialização do doce entre os 
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membros da família e da vizinhança. Verificamos que, apesar das mudanças sociais, há, na 

chouriçada, a permanência de práticas, técnicas e normas que revelam alguns traços de uma 

sociedade tradicional e agropastoril. Um exemplo disso é o fato de o espaço da cozinha ainda 

ser reservado às mulheres e o da rua – ou de fora – aos homens.   

Entretanto, isso não significa dizer que o ritual, por conter uma série de atos 

formalizados e com uma forte dimensão simbólica, seja considerado acontecimento estático e 

fixado num passado tradicional e nostálgico. Ao contrário, pudemos perceber que ele tem uma 

plasticidade, ou melhor, a capacidade polissêmica de conviver com a dinâmica e a mudança 

social e a adaptar-se ao novo (SEGALEN, 2002, p. 31). Por meio desse rito, o passado pode 

ser vivido no presente de maneira singular; isso porque o processo de constante 

(re)significação acontece mesmo o rito se caracterizando pela utilização de diversos 

elementos, um sistema de linguagem, de “comportamentos específicos e por signos 

emblemáticos cujo sentido codificado constitui um dos bens comuns”. Por o ritual estar inserido 

num contexto cultural dinâmico, algumas mudanças foram observadas, ao compararem-se as 

experiências vividas então com as dos relatos de memória de algumas mestras e de outros 

participantes.  

Em algumas experiências, destacou-se a presença da mulher, de forma mais 

representativa, no controle da comercialização dos porcos e do chouriço, possíveis 

incompatibilidades entre estados fisiológicos (menstruação) e estados sociais (cozinha), 

algumas mudanças no modo de feitura e de comercialização do doce. Para saber mais a 

respeito do papel da mulher no processo de criação de porco e as mudanças que vêm 

ocorrendo nas últimas décadas, e da problemática entre sangue menstrual e cozinha, consultar 

Dantas (2008).  

Apesar das mudanças, a chouriçada é um acontecimento familiar em vigor no Seridó, um 

momento de abundância, ostentação, comunhão, de obtenção de prestígio, de construção de 

identidades coletivas e de distinção social. É uma ocasião para os organizadores da festa 

mostrarem a “força da família”, reunindo seus membros mais afastados, e de atualizarem o seu 

poder econômico e sua influência local, por meio de gastos com alimentação e de gestos de 

bondade. É preciso retribuir o esforço de cada um, distribuindo com generosidade as partes do 

animal e o doce. A excepcional fartura que ocorre durante a festa e se prolonga com a 

distribuição do doce se opõe à economia cotidiana (não devemos esquecer que o evento 

acontece numa região do semi-árido e que existem problemas crônicos de abastecimento de 

água e de comida em diversas áreas). É nesse sentido que, como uma forma lúdica de 

sociação (SIMMEL, 2006; PEREZ, 2002), a festa da partilha do porco pode também ser lida 

como um grande potlatch (MAUSS, 2003), durante a qual comidas (carne de porco e chouriço), 

favores, gentilezas, agrados e outros bens materiais e simbólicos são trocados.  

Dessas experiências compartilhadas, que correspondem a práticas normatizadas – em 

que há uma adesão simbólica a bens identitários, como, por exemplo, o porco, a carne, o 
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sangue, o comer de porco, o fogo, o arrasto, o torrado, o chouriço –, os participantes 

constroem interpretações de acordo com aquelas que estão instituídas ou diferentes delas. 

Isso é possível porque não são essas experiências em si mesmas que criam os sentidos para 

os sujeitos, como muito bem observou Lévi-Strauss (2003) a respeito do que pensava 

Durkheim (1989). Ao contrário, estes últimos, muitas vezes, sabem que significados podem dar 

à experiência em cada situação particular. Eles sabem que, por meio do ritual, tanto podem dar 

um sentido essencial de ordenamento ao caos e às acidentalidades do mundo social e 

individual como abrir brechas para o inesperado, para a ruptura. Essas festas e o chouriço 

fazem parte da memória e da identidade de famílias e de indivíduos (HALBWACHS, 1990; 

POLLAK, 1992; BAUMAN, 2005, 2003).  

Nesse sentido, o estudo da festa do chouriço revela formas de sociabilidade em que as 

regras comerciais presentes no mercado formal e o informal coexistem com as normas 

relacionais fundadas em sentimento de pertencimento a um grupo social. Esses laços 

baseados no princípio da dádiva (MAUSS, 2003; CAILLÉ, 2002) dizem respeito a um tipo de 

economia “doméstica” que perdura na região e que é extensiva a outros segmentos e a 

diversas transações comerciais. Sendo assim, a concomitância de lógicas utilitárias e 

relacionais em atividades socioeconômicas como a prática do chouriço sugere um modo de ser 

peculiar a muitas sociedades, mas que apresenta uma “tonalidade” expressiva na sociedade 

sertaneja.  

Ademais, por meio do rito do chouriço, os seridoenses resolvem, de forma consciente ou 

inconsciente, algumas questões primordiais e relevantes para a existência social, como o mal, 

o perigo, o tempo e as relações sociais, a saber: sublimam a idéia de violência que cometem 

contra os animais que criam no momento do abate; expurgam os vestígios de humanidade e de 

animalidade presentes na carne dos animais domésticos, a fim de torná-los objetos de 

consumo desanimalizado; tentam “dominar” a força da natureza, ao transformarem o sangue 

em doce; combinam o tempo coletivo e o tempo individual; solidificam ou interrompem as 

relações com os membros da família extensa; e ostentam sua riqueza.  

Na ocasião da festa, o sangue do porco se torna comestível. O alimento que dá a vida 

ao porco proporciona prazer aos homens. Por meio da festa, o sangue, que tem aspecto 

animalesco, é transformado num doce. Os esforços de uma mestra experiente e madura, de 

bons e confiáveis mexedores e ajudantes, a alquimia equilibrada de temperos e ingredientes e 

o calor do fogo doméstico confluem para essa tentativa demorada de dominar a força da 

natureza, expurgando as impurezas do sangue do porco e os sinais que identificam essa 

matéria com o animal. Sendo assim, compreendemos a chouriçada como um ato 

essencialmente cultural, em que a natureza – sangue –  é superada e transformada em cultura 

– um doce (LÉVI-STRAUSS, 1997, 2004a; DOUGLAS, 1991; CONTRERAS, 2002).  

Quanto ao sistema alimentar, o ritual do chouriço ainda evidencia técnicas culinárias, 

regras de comestibilidade e de comensalidade de comidas julgadas doentias. Para saber mais 
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a respeito do comportamento alimentar dos sertanejos, sugerimos ao leitor consultar Dantas 

(2008). Contudo, queremos pontuar aqui o papel simbólico e social do fogo doméstico na 

transmutação do sangue em comida e na “otimização” do consumo do chouriço. Como lembra 

Lévi-Strauss (2004a, p. 380) o fogo de cozinha é “normalmente encarregado de mediatizar a 

conjunção do produto cru com o consumidor humano, e por cuja operação um ser natural é, ao 

mesmo tempo, cozido e socializado”. Dito de outro modo, o cozimento (ou a culinária) 

intermedeia a relação entre o cru e o cozido, a natureza e a cultura.    

Na prática, as mestras sabem que o fogo tanto queima como purifica. Por meio do 

cozimento, elas podem transformar alimentos venenosos ou carregados em comidas 

apetitosas e menos perigosas. Pela ação do fogo doméstico e, claro, de muitos outros 

elementos, os participantes da festa acreditam amenizar um pouco o “carrego” atribuído ao 

sangue do porco. Não é à toa que as mestras preferem usar fogo a lenha, em vez do fogo a 

gás. Para elas, o primeiro tem uma chama mais intensa e mais purificadora do que a do 

segundo, que, por sua vez, é mais agressivo e mais destruidor, mesmo queimando em 

pequenas chamas. De qualquer forma, é preciso dominar o fogo por meio de sua alimentação, 

a lenha, de preferência sendo “caída”. Caso contrário, ele pode apenas destruir as impurezas 

do sangue, queimando-o e não o purificando, o que mostra que a força destruidora atribuída ao 

fogo é também ambígua: mesmo domesticado, ele conserva seu caráter perigoso: tanto destrói 

como renova. Isso acontece, segundo Perlis (1993, p. 279), “porque queimar é destruir, mas é, 

também, fertilizar; queimar é desfigurar, mas é também purificar”. O poder destruidor do fogo 

“[...] é mais do que uma mudança, é uma renovação”, como lembra Bachelard (1999, p. 25).  

Mas, para nós, o fogo doméstico não desempenha apenas funções predeterminadas 

nem ele sozinho é responsável por todo o processo de transformação do sangue em comida. 

Acreditamos que o fogo doméstico não tem apenas a função utilitária e simbólica de desfigurar 

e purificar o sangue de porco. Como propõe Bachelard (1999, p. 15), o fogo pode ser pensado 

como um ato socializador, garantindo os laços de solidariedade e comunhão entre indivíduos e 

sendo, portanto, “[...] muito mais um ser social do que um ser natural”. A intensa efervescência 

coletiva ao redor do fogo do chouriço possibilita o estar-junto e ameniza os efeitos perigosos do 

sangue e de outros ingredientes. Assim não seria exagero dizer que o “bailado” realizado por 

José Bento com a palheta no tacho e a movimentação dos participantes à volta desse utensílio 

doméstico não permitiram tão-somente a manutenção da vitalidade do sangue, mas também a 

celebração e a comunhão da vida intensamente. Seja por queimar, por purificar, seja por 

socializar, a lógica associada ao fogo é que ele transforma a morte em vida.  

Marcado pela excepcionalidade, o dia de feitura do chouriço destoa dos outros: 

efetivamente, a carne de porco e o chouriço estão praticamente ausentes do cardápio cotidiano 

do sertanejo. O perigo que envolve a transformação do animal doméstico em comida persiste 

após o cozimento, pois a carne e o doce continuam sendo pensados como carregados. A 

proibição alimentar marca a entrada do animal na cultura. Apesar dela, no momento da festa, 

muitas pessoas a quem está interditado o consumo dessas comidas ousam transgredir as 
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normas e chegam a prová-las. A energia efêmera da coletividade – representada por parentes 

e amigos – em clima festivo favorece a prova de algo proibido e a experiência de viver 

temporariamente no espaço da liminaridade.  

Isso acontece porque a coletividade favorece certa “segurança ontológica” ao comensal. 

Presenciamos pessoas que anteriormente haviam nos dito que não comiam esses alimentos, 

em virtude de estarem acometidas de alguma doença, ingerindo-as, sem muitos subterfúgios. 

O chouriço apareceu como objeto dos atos transgressores com mais freqüência do que a 

carne. A raspagem do tacho nos pareceu ser o momento propício para se transgredirem 

normas estabelecidas, pois, além de o comensal estar experimentando sabores agradáveis ao 

seu paladar, ele saboreia um doce que expressa sua coletividade. 

Contudo, é importante lembrar que o interdito, mesmo como um veículo de controle 

social, tem um caráter ambíguo. Pois, como assinala Augras (1989, 60), o tabu sinaliza que 

toda regra pode ser rompida, mas, ao mesmo tempo, adverte sobre o perigo da transgressão. 

Sendo assim, este tipo de transgressão permitida revela que há uma defasagem entre o que se 

diz e o que se faz, mesmo quando se trata de uma atitude legitimada. Para essa autora, muitos 

escritos de antropologia social, porém, passam a idéia de que, onde existe a instituição do 

tabu, há apenas uma atitude possível: “obedecer-se e curvar-se aos imperativos sociais”. É 

importante não esquecermos que as proibições são integradas e vivenciadas de forma 

particular por cada cultura. 

Mas, se o contexto e o tempo da festa são favoráveis à reafirmação ou à transgressão 

de normas instituídas, eles também contribuem para a interiorização de outras normas, como, 

por exemplo, as dietéticas e as higiênico-sanitárias, que vêm favorecendo significativamente as 

mudanças nos comportamentos alimentares. Apesar de o chouriço apresentar-se como uma 

comida com a qual os sertanejos buscam construir uma identidade cultural, ele é julgado um 

doce cuja comestibilidade sofre restrições. Contudo, compreender como esse doce é 

transformado em uma “comida carregada” e, como tal, o lugar que ele ocupa no estilo alimentar 

sertanejo não é nosso objetivo neste artigo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

1. AUGRAS, Monique. O que é tabu. São Paulo: Editora Brasiliense, 1989. 

2. BACHELARD, Gaston. A psicanálise do fogo. Tradução Paulo Neves. 2 ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1999. 

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por uma segurança no mundo atual. 

Tradução Plínio Dentzien. Rio Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003. 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

267 

______. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução Carlos Alberto Medeiros. 

Rio Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 

BÍBLIA Sagrada: antigo e novo testamento. Traduzida em português por João Ferreira 

de Almeida. Revista e atualizada no Brasil. 2. ed. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993.   

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 3, 

de 17 de janeiro de 2000: regulamento técnico de métodos de insensibilização para o abate 

humanitário de animais de açougue.  

BURGAT, Florence; DANTZER, Robert. Une nouvelle préoccupation: le bien-être animal. 

In: PAILLAT, Monigue (Direc.). Le mangeur et l’animal: mutations de l’élevage et de la 

consommation. Paris: Autrement, 1997, p. 69-86. (Coll. Mutations/Mangeurs, n. 172). 

Disponível em <http://www.lemangeur-ocha.com>. Acesso em: 03 ago. 2007.  

CAILLÉ, Alain. Antropologia do dom: o terceiro paradigma. Tradução de Ephraim 

Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 2002.   

CONTRERAS, Jesús. Las aspectos culturales em el consumo da carne. In: GRACIA, 

Mabel. (Coord.). Somos lo que comemos: estudios de alimentación y cultura en España. 

Barcelona: Ariel, 2002. p. 221-246. 

CONTRERAS, Jesús; GRACIA, Mabel. Alimentación y cultura: perspectivas 

antropológicas. Barcelona: Ariel, 2005.  

DANTAS, Maria Isabel Dantas. O sabor do sangue: uma análise sociocultural do 

chouriço sertanejo. 2008, 365 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.  

DURKHEIM, Emile. As formas elementares de vida religiosa: o sistema totêmico na 

Austrália. Tradução de Joaquim Pereira Neto; rev. José Joaquim Sobral. São Paulo: Edições 

Paulina, 1989. 

DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo: ensaio sobre as noções de poluição e tabu. Tradução 

de Sónia Pereira da Silva.  Lisboa: Ed. 70, 1991.   

FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe. Comida: uma história. Tradução de Vera Joscelyn. Rio 

de Janeiro: Record, 2004. 

GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2002.  

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Sao Paulo: Vértice, 1990. 

HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (orgs.). A invenção das tradições. Tradução de 

Celina Cardim Cavalcante. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 2. ed.   

http://www.lemangeur-ocha.com/�


10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

268 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O cru e o cozido (Mitológicas v. 1). Tradução Beatriz Perrone-

Moisés. São Paulo: Cosac & Naify, 2004a. 

______. As regras da civilidade: pequeno tratado de etnologia culinária. In: ______. A 

origem dos modos à mesa (Mitológicas v. 3). Tradução Beatriz Perrone-Moises. São Paulo: 

Cosac Naify, 2006. pp. 425-448  

______. Introdução à obra de Marcel Mauss. In: MAUSS, Marcel. Antropologia e 

Sociologia. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 

______. O pensamento selvagem. Tradução Tânia Pellegrini. 2. ed. Campinas: Papirus, 

1997. 

MAUSS, Marcel. Antropologia e Sociologia. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2003.  

PEREZ, Léa Freitas. Antropologia das efervescências coletivas. In: PASSOS, Mauro 

(Org.). Festa na vida: significado e imagens. Petrópolis, Vozes, 2002.  

PERLÈS, Catherine. Fogo. In: ENCICLOPÉDIA Einuadi. Homus-Domesticação: Cultura 

material. Portugal: Casa da Moeda, 1998.  

POLLAK, Michel. Memória e identidade social. Estudos Históricos, n. 5, v.10, 1992. 

Disponível em <http://www.cpdoc.fgv.br>. Acesso em: 23 set. 2006. 

POULAIN, Jean-Pierre. Sociologias da alimentação: os comedores e o espaço alimentar. 

Tradução de Rossana Pacheco da Costa Proença, Carmem Silva Rial, Jaimir Conte. 

Florianópolis: UFSC, 2004. 

ROUSSEAU, Vanessa. Le goût du sang: croyances et polémiques dans la chrétienté 

occidentale. Paris: Armand Colin, 2005.(Collection L’histoire à l’oeure).  

SEGALEN, Martine. Ritos e rituais contemporâneos. Tradução Maria de Lourdes 

Menezes. Rio de Janeiro: FGV, 2002.  

SIMMEL, George. Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade. 

Tradução, Pedro Caldas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.  

VIALLES, Noélie. Le sang et la chair: les abattoirs des pays de l'Adour. Paris: Ed. De la 

Maison des Sciences de L'homme, 1987. 

http://www.cpdoc.fgv.br/�


10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

269 

“A TAÇA DO MUNDO É NOSSA”: FESTA E SUPERSTIÇÃO NO PAÍS DO FUTEBOL 

 

Autor: Wallas Jefferson de Lima 

Co-autores: Bruno Pinheiro Meira 

Daniel Andrade de França 

Maria Cristina Leandro de Oliveira 

 

 O presente trabalho, de caráter exploratório, tem por objetivo expor a Copa do Mundo 

como um evento festivo de sociabilidade entre os brasileiros. Sabe-se muito bem que em 

tempos de Copa o Brasil muda radicalmente. O povo se une independentemente da região ou 

cultura em uma confraternização de grandes proporções devido a sua importância. Dentro 

dessa perspectiva, analisaremos alguns pontos referentes ao afloramento de determinadas 

práticas no comportamento dos torcedores e jogadores durante esse período. Nessa 

perspectiva, pretende-se abordar as muitas crenças e superstições que os jogadores e 

torcedores utilizam nos momentos antecedentes e durante as partidas de futebol. 

 É importante ressaltar que o futebol já tem sido estudado no Brasil e no mundo por 

vários pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. O sociólogo Maurício Murad, por 

exemplo, autor do livro A violência e o futebol – dos estudos clássicos aos dias de hoje estuda 

a cólera entre torcedores nos estádios de futebol do Brasil, e chega ao ponto de mostrar 

possíveis soluções para tal problema. No campo antropológico, Simoni Lahud Guedes, autora 

do livro Brasil no Campo de Futebol: estudos antropológicos: sobre os significados do futebol 

brasileiro pesquisou o futebol como produto da identidade nacional brasileira, analisando a 

forma como se opera as redes de sociabilidade masculina. Bill Murray, historiador escocês, 

relata a História desse esporte, mostrando como o futebol começou a ser praticado, 

primeiramente com estudantes ingleses do século XIX, para se converter na paixão de milhões 

de pessoas. 

 Cabe destacar também os estudos do antropólogo Roberto Da Matta. Em seu livro 

Carnavais, malandros e heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiro ele mostra o Brasil e 

seu povo através das manifestações religiosas, festas populares, carnavais e marchas 

militares, costumes, crenças, o “jeitinho brasileiro” e o que mais nos interessa: o esporte. De 

seu trabalho, conseguimos visualizar um país complexo e diversificado que pode ser visto e 

estudado de diversos ângulos. O autor também trabalha com os rituais e o conjunto de práticas 

consagradas que os brasileiros se dedicam, sendo então uma importante fonte de referência 

para este trabalho.  
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Utilizamos a tese de Doutorado intitulado Festa à Brasileira da antropóloga Rita Amaral, 

referência nacional em estudos sobre festas. Quanto à questão da religiosidade, fez-se uso 

constante do livro História da Vida Privada no Brasil, também referência ao se estudar a vida 

particular do brasileiro. Através das obras dos pesquisadores Emília Viotti e Gilberto Freyre, 

trabalhou-se questões como a formação do povo brasileiro. 

Por fim, porém não menos importante, deve-se salientar a obra de Luís da Câmara 

Cascudo, pesquisador assíduo das práticas culturais de nosso povo. Em seu livro Superstição 

no Brasil o autor vai buscar as raízes históricas de várias superstições que germinam no nosso 

país, mostrando seus resultados na vida do povo. 

Numa análise historiográfica seguindo a linha dos Analles este trabalho não quer apenas 

relatar fatos históricos acerca do futebol, mas elaborar novas reflexões, novos 

questionamentos e possibilitando abertura de novas perspectivas. O trabalho, portanto, 

justifica-se, pelo fato de vermos a carência de pesquisas acerca do tema, apesar de sabermos 

que assuntos como festa, superstição e futebol existem e são temas bem atuais, porém, 

abordados como fatos isolados. Cabe ao pesquisador ter uma visão dialógica unindo 

Antropologia, História e Sociologia num complexo jogo de interdisciplinaridade.  

A metodologia do trabalho inclui: levantamento bibliográfico acerca do tema, aplicação 

de questionários e entrevistas. 

 

A superstição brasileira: raízes no sincretismo religioso   

 

 O fenômeno religioso sempre foi, e ainda é um campo muito vasto para pesquisas 

antropológicas e sociológicas. A Antropologia das Religiões tem sido uma ramificação eficaz da 

antropologia para se compreender o homem enquanto ser religioso, tendo suas bases na obra 

de Durkheim, Formas Elementares de Vida Religiosa. Nele, o autor mostra que o sobrenatural 

ultrapassa nosso entendimento, causando em nossas vidas muita admiração, pois é o mundo 

do mistério e do incompreensível.   

A superstição e as crenças do povo brasileiro derivam de um passado próximo de nós. O 

conhecimento desse passado é importantíssimo para compreendermos fenômenos atuais, 

como, por exemplo, as crenças no futebol. Faz-se necessário que o pesquisador tenha um 

enfoque que ligue nosso tempo presente a esse passado que o explica e que lhe atribui 

sentido. Partindo desse fato, podemos descobrir, por exemplo, as continuidades da superstição 

na sociedade brasileira e no caso desta pesquisa, no futebol. 

Nessa perspectiva, o passado é fundamental, pois não é algo extinto. Pelo contrário, é 

dotado de vida e atual. Ele não conta apenas o que e como ocorreu, mas porque está 
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acontecendo. Entendemos o uso de práticas mágico-rituais brasileiras no futebol quando 

juntamos esses tempos históricos numa mesma operação. 

Nesse sentido, é impossível compreender a formação cultural-religiosa do Brasil, se não 

considerarmos a obra de Gilberto Freyre, Casa-Grande e Senzala. O autor descreve 

minuciosamente as raças que formaram nosso povo. Valorizou o índio e o negro e mostrou 

como eles foram importantes para que determinadas crenças sobrevivessem até nossos dias. 

Assim, cabe falar a importância do índio. Possuidor da terra, o índio foi muitas vezes 

visto na historiografia como “inferior”. O europeu, ao contrário, era o “civilizado”, pertencia a 

uma raça “superior”; merecia, portanto, mais destaque. Desejamos vê além desses 

estereótipos para podermos analisar perspicazmente os fatos. No nosso dia-a-dia carregamos 

muito do índio: cultura, língua, costumes. Por mais que neguemos, ou nem mesmo 

percebamos, os hábitos indígenas nos seguem. Os índios que aqui viviam possuíam muitas 

crenças e rituais religiosos. Acreditam piamente nas forças da natureza e nos espíritos dos 

antepassados. E eram para esses deuses e espíritos, tão longínquos e misteriosos que eles 

realizavam rituais, festas e cerimônias. (FREYRE, 2006. Pág. 172). Gilberto Freyre diz-nos algo 

interessante: 

Ainda assim o Brasil é o dos países americanos onde mais se tem salvo da cultura e dos 

valores nativos. O imperialismo português – o religioso dos padres, o econômico dos colonos – 

se desde o primeiro contato com a cultura indígena feriu-a de morte, não foi para abatê-la de 

repente, com a mesma fúria dos ingleses na América do Norte. Deu-lhe tempo de perpetuar-se 

em várias sobrevivências úteis. Sem que no Brasil se verifique perfeita intercomunicação entre 

seus extremos de cultura – ainda antagônicos e por vezes até explosivos, chocando-se em 

conflitos intensamente dramáticos como o de Canudos – ainda assim podemos nos felicitar de 

um ajustamento de tradições e de tendências raro entre os povos formados nas mesmas 

circunstâncias imperialistas de colonização moderna dos trópicos. (2006, pág.231) 

 

Muitas crenças indígenas estão, portanto, ainda vivas no nosso dia-a-dia. Não foi apenas 

a cultura material indígena que foi introduzida em nossas vidas; nossas instituições sociais 

também abraçaram, sem perceber, a cultura e religião indígena e mais tarde a africana. 

Os portugueses que aqui chegaram também trouxeram suas crenças e sua religião: a 

católica. E o resultado vê-se até hoje: rezas, novenas, promessas, procissões, cruzes na beira 

da estrada, altares domésticos fazem parte do cotidiano de muitos brasileiros. Aliás, as 

rogações que pretendem atrair para o campo de futebol a bênção do Senhor são praticadas 

por nossos jogadores e torcedores sem nenhuma discrição.  

Depois, cabe destacar também os escravos negros. Múltiplas eram as etnias que 

formavam os grupos negros inseridos à força no Brasil. Distintos também eram as tradições 
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religiosas e as vias de interpretação do cristianismo. Desta forma pode-se imaginar o caldeirão 

cultural formado pelos negros brasileiros: haussás, nagôs, bornus, adamanas, gurucuns, 

mandingues, goulahs. A aceitação ao cristianismo nada mais era do que pura aceitação 

exterior, portanto, superficial. O negro que fora batizado, que confessava e que freqüentava as 

missas aos domingos era o mesmo que participava dos batuques e rituais processados altas 

horas da noite. Embora a Igreja insistisse na conversão de todos os escravos, ela permitiu, 

contudo que as religiões se misturassem. Será uma evangelização ou uma alteração do 

cristianismo? (COSTA, 1998, Pág. 287) Em Salvador, o ano-novo, por exemplo, é marcado por 

uma festa de grande importância para os fiéis: a lavagem das escadarias da igreja de Nosso 

senhor do Bonfim. É uma comemoração em homenagem a Oxalá, deus africano da criação. Ao 

ritmo africano de instrumentos de percussão, eles acompanham os espetáculos públicos que 

se seguem. Essa festa, que se repete há duzentos e cinqüenta anos, é um exemplo marcante 

de sincretismo religioso, característico no Brasil. Milhões de brasileiros, direta ou indiretamente 

estão ligados ao candomblé, umbanda, xangô e outras religiões afro-brasileiras. A mistura de 

crenças africanas tradicionais com o catolicismo no Brasil é, pois, um legado dos escravos. 

Segundo Emília Viotti, estudiosa da vida negra, “Religião e Superstição confundiam-se. 

Impregnavam a vida quotidiana do escravo, que, a cada passo e em tudo, divisava artes 

maléficas: o mau-olhado, o feitiço, as artimanhas marotas do saci” (COSTA, 1998, Pág. 303). 

 Através dessa viagem histórica é fácil compreender porque a superstição no futebol 

persiste e é forte. O brasileiro (o jogador) tem na alma a religião. Ou melhor, o sincretismo 

religioso. Afinal, reuniram-se no Brasil duas correntes míticas: a portuguesa, de um lado; a 

africana ou ameríndia do outro. Conseqüentemente o brasileiro é um homem de muita fé.  

 As crenças e superstições podem parecer (para um racionalista) desconcertantes. Se 

não tomarmos cuidado podemos encará-la como anomalia. Mas, como dizia Durkheim 

“debaixo do símbolo, é preciso saber atingir a realidade que ele figura e lhe dá sua significação 

verdadeira. Os ritos mais bárbaros ou mais extravagantes, os mitos mais estranhos traduzem 

alguma necessidade humana, algum aspecto da vida”. Ao se estudar fenômenos religiosos e 

supersticiosos, o antropólogo deve livrar-se de todo preconceito que possa atrapalhar sua 

pesquisa. 

É interessante notar as orações e os rituais antes das partidas de futebol. Ela mescla 

lágrimas e preces em uma identificação terna e afetiva, mas muitas vezes infeliz. No campo, ou 

em casa, vale gemer e chorar. A religião do coração é essa fé plenamente evidente nessa 

variedade de cultos. É um verdadeiro calvário psicológico! 

Obviamente não é apenas por causa da religião que a superstição persiste. Em todas as 

culturas, alguns velhos costumes não são apenas mantidos, mas também reinterpretados e 

acrescidos de novos significados. Mesmo nos chamados “tempos modernos” em que as 

evidências objetivas são tão valorizadas, poucas pessoas, se forem pressionadas, deixarão de 

admitir que acalentem secretamente uma ou duas crenças ou superstições. Parece que muitos 
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têm um padrão duplo, pois não admitem em público o que praticam em particular. Essa 

relutância se deve ao receio de parecer ingênuo para os outros.  

As superstições e a crença no paranormal são aspectos bem integrados do futebol visto 

que a própria Copa do Mundo acentua nosso senso de incerteza. As superstições 

provavelmente farão parte da vida dos brasileiros em tempo de Copa do Mundo enquanto 

tivermos incertezas a respeito do futuro. A fé e o uso de superstições dão tranqüilidade e 

confiança aos nossos coagidos jogadores.159

Dificilmente haverá outra superstição de maior universalidade que a valorização 

simbólica do lado direito e do lado esquerdo dos homens. Sabemos todos nós que o direito é a 

razão, a lógica, a justiça, a bondade a compreensão. A esquerda é a violência, a injustiça, a 

inabilidade, o agouro. Do lado direito todos os objetos e entes dão fortuna, anunciam felicidade, 

prognosticam vitórias. Do lado esquerdo é a desgraça, o infortúnio, a miséria, a calamidade. 

Direito, destro, destra, destreza. Esquerda, sinistra, sinistro, catástrofes, perigos, danos, 

perdas, ruínas. (...) Jesus Cristo anunciava que no dia do juízo salvar-se-iam os que 

estivessem à sua direita. O evangelista Mateus xxv, 34 E 41 desenha o quadro: - “Então dirá o 

Rei aos que estiverem à sua direita: “Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o Reino 

que, desde a fundação do mundo, vos está preparado. Então dirá também aos que estiverem à 

A ênfase em ganhar constitui especialmente um 

problema. Vencer sobrepuja muitas vezes as preocupações com a honestidade, com a saúde, 

com a felicidade, e com a maioria dos demais aspectos importantes da vida. Afinal, vencer 

passa a ser tudo!  

Em Tempo de copa do mundo, a incerteza, hesitação e dúvida se mesclam no coração e 

mente do torcedor, apesar da imagem estereotipada que se tem: a “melhor” seleção de futebol 

do mundo é nossa. Diante da incerteza, vale de tudo: entrar com o pé direito, se benzer antes 

do jogo, bater três vezes na trave com a chuteira antes de iniciar o jogo, tocar nas duas traves 

ao ingressar no gramado, beijar as traves, entre outras. Poderíamos dar muitos outros 

exemplos, mas vamos nos deter apenas a um: entrar com o pé direito no campo de futebol. 

Durkheim, já havia dedicado algumas páginas de sua obra, para comentar sobre o 

espaço e o fenômeno religioso. Segundo ele, “até mesmo a distinção de direita e esquerda, 

longe de estar implicada na natureza do homem em geral, é muito provavelmente o produto de 

representações religiosas, portanto coletivas” (DURKHEIM, 1996, pág. XIX). Corroborando as 

afirmações de Durkheim, Câmara Cascudo, em seu livro superstições do Brasil já havia 

estudado esta questão. 

 Sobre isso Cascudo nos diz: 

 

                                                           
159Deve-se falar no peso que é representar o Brasil numa Copa do mundo. Se perder o título, a culpa 
recai sobre o jogador (que foi “comprado”), no técnico (que não fez seu trabalho direito) e no juiz (que 
“roubou” para a seleção rival).  
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sua esquerda: - Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e 

seus anjos (...) (1985, p.128-129). 

É interessante notar como Cascudo busca a origem dessa superstição. Segundo ele, ela 

é quatro séculos anteriores a Cristo. Perdurou na Idade Média e foi trazida pelos colonizadores 

europeus. E aqui no Brasil criou raízes, sendo que hoje dão seus frutos no campo de futebol. É 

sabido que são muitos os jogadores que entram em campo com o pé direito, e não o esquerdo. 

Rituais também são utilizados em campos de futebol. Sabe-se que sendo um conjunto 

de gestos, palavras e formalidades, o ritual muitas vezes possui um valor simbólico. O aperto 

de mão pode ser considerado, portanto, um ritual. Muitos jogadores o praticam com os 

adversários minutos antes das partidas. Cascudo, comentando essa prática, nos lembra que 

ela chegou ao Brasil pelas mãos dos Portugueses; indígenas e africanos não conheciam tal 

gesto. Tornou-se assim, não apenas cumprimento, mas também signo de firmeza. ‘Era a paz, a 

compreensão, o entendimento “(CASCUDO, 1985, pág.229)  

Ao torcedor, mero espectador passivo, que nada pode fazer para mudar a situação, cabe 

apenas apelar para os deuses, santos e rezas. Aliás, pode fazer mais: acender umas velas, 

fazer promessas, fazer figas com as mãos, vestir roupas brancas. Porém, o mais humilde 

torcedor não ignora que uma oração ou prece, para ser válida, deve estar acompanhada de 

sinceros movimentos do coração. 

Portanto, destino e necessidades são, segundo o fiel, comandados do alto, pelo Todo-

Poderoso. Em Copa do Mundo o Deus “verdadeiro”, a natureza, os santos, e os bons espíritos 

ajudam o homem.  

 

A sociabilidade da Copa do Mundo 

 

O interesse em alegria, paz e boa vontade, em época de Copa do mundo são grandes. 

Esses sentimentos positivos atraem até mesmo os que não atribuem nenhum significado 

especial à Copa do mundo. Nos lugares onde Copa significa folga na escola ou do trabalho, as 

pessoas tem a oportunidade de relaxar, de passar tempo com familiares e amigos, ou apenas 

de se divertir. 

Os bares e restaurantes ficam lotados. É freqüentado por uma maioria de homens, mas 

também por mulheres: a imagem estereotipada, segundo a qual, o bar é um lugar privilegiado 

de sociabilidade masculina, não parece inteiramente pertinente em tempos de Copa. Afinal, o 

bar tem sua utilidade: serve, com efeito, de ponto de encontro e também para os debates 

acerca do jogo.  
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Os brasileiros unidos; esse é o sonho de muitos. Durante a realização dessa festa, 

temos a oportunidade de descansar, de sentir prazer e orgulho de ser brasileiro. Nesse Brasil 

heterogêneo, a Copa do Mundo é para muitos, o momento em que somos iguais.  

Esquecem-se as diferenças étnico-culturais. Esquece-se de nossas mazelas. Somos ali 

um só coração e uma só nação. É possível observar, portanto, que a festa da Copa do Mundo 

é como um encontro de pessoas com diferentes formações, ideologias, religiões e hábitos do 

povo brasileiro. Nessa perspectiva, a Copa do mundo aparece como um esforço para se 

conseguir a paz.  

Cabe, porém a crítica: seja qual for o significado que atribuem à copa do mundo, a 

maioria das pessoas admite que quaisquer sentimentos nobres que essa festa produz quase 

sempre duram pouco. As pessoas logo voltam ao seu comportamento padrão. Deveríamos ser 

unidos apenas de quatro em quatro anos? Deveríamos ser iguais apenas nesse período 

festivo? O esporte tem o poder de aprimorar o caráter. A Copa do Mundo deve promover o 

apreço pelo trabalho em grupo, pelo espírito esportivo e pela alegria de participar e não o 

contrário.160

Para Rita Amaral, as principais características de todo tipo de festa são: a superação das 

distâncias entre os indivíduos, a produção de um estado de “efervescência coletiva” e a 

transgressão das normas coletivas. Um grande exemplo dessa efervescência é o momento do 

gol, quando todos em um estado de total delírio correm, pulam e abraçam uns aos outros. As 

festas são também responsáveis por reavivar os “laços sociais” que correm sempre, o risco de 

se desfazerem. Elas seriam uma força no sentido contrário ao da dissolução social. É um 

evento como a Copa do Mundo que faz os brasileiros voltar-se a um só ideal, às vitórias da 

seleção brasileira de futebol. Por alguns momentos nas festas, os indivíduos têm acesso a uma 

vida “menos tensa, mais livre”, a um mundo onde “sua imaginação está mais à vontade”. Com 

isso energias vitais são super excitadas, as paixões mais vivas, as sensações mais fortes. O 

 

Porém, é fato que durante as competições, existe uma aproximação de grupos sociais 

colocando em movimento as massas e suscitando um estado de efervescência, às vezes 

mesmo de delírio. Observam-se também gritos, cantos, músicas e danças. Não é difícil ver 

durante a Copa do Mundo torcedores se manifestando através de vaias, em atitude de 

protesto; com aplausos, reverenciando bons lances, com músicas destinadas a apoiar o time 

e/ou provocar os adversários, a ola, além xingamentos e gritos, entre outros. E isso tudo não é 

por acaso, nossos jogadores são os mais valiosos, o maior jogador da história é o nosso 

craque Pelé e só a nossa seleção é penta.   

                                                           
160 Os organizadores da copa do mundo frisam sempre os ideais associados com os jogos, como a 
competição nobre, a paz, a cultura e a educação. Mas o historiador deve ser perspicaz e analisar os fatos 
como eles realmente são. O outro lado da moeda inclui política, nacionalismo e comércio. 
Tradicionalmente, a copa do mundo tem elevado o ibope da televisão e produzido lucrativos contratos de 
propaganda, fazendo com que o patrocínio da copa seja um grandioso instrumento de comercialização. 
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que garante esse estado de alma são os elementos presentes em todas as festas: música, 

bebidas, comidas específicas, comportamentos ritualizados, danças, sensualidade etc. 

 Esses momentos são uma rápida fuga da monotonia cotidiana do trabalho pela 

sobrevivência não tendo, a princípio, qualquer “utilidade”. No entanto, a humanidade precisa da 

“vida séria” fazendo com que a festa deixe de ser “inútil” e passe a ter uma “função”, pois ao 

fim de cada cerimônia festiva, os indivíduos voltam à “vida séria” com mais coragem e 

disposição. Divertimento é, portanto, coisa séria; afinal “Nem só de pão vive o homem”. Nessa 

perspectiva observa-se a importância da Copa do Mundo entendida como a segunda finalidade 

do trabalho, vindo logo após a necessidade de sobrevivência, tendo, portanto uma grande 

importância para a sociedade. 

A festa da Copa do Mundo evidencia a capacidade que todos os brasileiros têm de se 

libertarem de suas mazelas e seus medos, além de encontrarem uma diferença radical nesse 

universo sem leis e nem formas.  

Futebol e Política: a construção de um mito 

O futebol pode ser uma arma política? Para historiadores como Thomas Skidmore foi o 

que aconteceu durante o período militar. A idéia de Brasil como o país do futebol foi se 

consolidando no período militar; principalmente no governo de Emílio Garrastazu Médici, por 

ele ser um apaixonado pelo esporte, a ponto de interromper reuniões ministeriais para saber os 

resultados de jogos. Quando Médici toma posse, o Brasil possuía 45 emissoras de TV 

licenciadas. Seu governo concede 20 licenças e ajuda notadamente a Rede Globo. Observa-

se, portanto, uma preocupação excessiva do presidente com a imagem e com a propaganda. 

A Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP) tinha como principal preocupação a 

emergência do Brasil como uma sociedade dinâmica, tendo como pano de fundo o rápido 

crescimento econômico, então de dez por cento ao ano. A AERP explorou as principais 

preferências, como o futebol, a música popular, presidente Médici e progresso brasileiro. A 

ascensão do presidente Médici, caiu como uma luva para o pessoal da AERP, que tratou logo 

de usar a imagem do presidente como peça central de uma engenhosa estratégia de relações 

publicas, visto que ele adorava posar de pai e era fanático por futebol.   

No dia 21 de junho de 1970, o Brasil bate a seleção italiana e torna-se tri-campeão do 

mundo. O presidente Médici decreta feriado para que o povo pudesse fazer um carnaval de 

recepção. A seleção encontra a população extasiada com o titulo. Médici recebe os jogadores 

e dar-lhes uma boa quantia em dinheiro. As fotos da época mostravam um Médici feliz com os 

membros da seleção e a taça. Esta era a imagem que o planalto queria para acabar com as 

críticas estrangeiras à repressão do regime internamente. 

A partir daí surgiram Marchinhas populares como a famosa marchinha “pra frente Brasil”, 

composta para a seleção brasileira, sendo oficializada e  tocada em todos os eventos públicos. 
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Logo surgiu uma infinidade de cartazes mostrando Pelé em um salto espetacular após fazer 

um gol e ao seu lado um slogan do governo “ninguém segura este país”, atribuindo os triunfos 

futebolísticos a imagem de Brasil - potência que o governo tanto se esforçava em passar. Esta 

estratégia funcionou brilhantemente, para desgosto da oposição desmoralizada e fragmentada. 

Ulisses Guimarães, líder do MDB reconheceu que o governo estava astutamente explorando a 

psicologia brasileira (masculina): “enquanto houver cachaça, samba, carnaval, mulata e 

campeonato de futebol, não haverá rebelião no Brasil. O coríntias segura mais o povo do que a 

lei de segurança nacional” 

O governo procurou potencializar o futebol como um fator capaz de promover a “unidade 

na diversidade”, associando a imagem do sucesso brasileiro nos gramados à euforia 

econômica, que se convencionou chamar de “milagre brasileiro”. Era o período do “Brasil, 

conte comigo”; do “ninguém segura este país!”; “Brasil: ame-o ou deixe-o”. Todo esse 

marketing governamental estimula a auto-estima do povo e, sobretudo, suas esperanças, 

ligando ambas as idéias de um futuro brilhante, aprofundando a paixão do brasileiro pelo 

futebol. 

 

 

Considerações Finais 

 

 A religião e a superstição produzem um efeito de encantamento nos torcedores e nos 

jogadores; fascina-nos. Isso é mais profundo num país como o nosso, que, como vimos, 

recebeu as mais variadas formas de cultura (negra, branca, índia). A contribuição da 

mestiçagem à cultura e à mentalidade do povo brasileiro é fundamental para a existência de 

certas práticas supersticiosas em campo. Apesar do violento processo aculturativo, as diversas 

culturas que formaram o Brasil, não foram destruídas totalmente, mas persistiram mesmo 

esfaceladas (MARCONI, 2007. Pág. 270),  

Nessa perspectiva, o mundo espiritual, habitado por forças maravilhosas e poderes 

admiráveis, cria em nós um vínculo de simpatia, por isso suscita devoção e amor no tanto no 

jogador quanto no torcedor. Tais sentimentos provocam também outros: respeito e temor para 

com o deus e a superstição.  Para aquele que crê a superstição não é algo irracional; ela é tão 

racional quanto à lei da gravidade é para o físico. 

 As finalidades das práticas supersticiosas no campo de futebol é, acima de tudo, 

proteger os jogadores contra o medo de perder. Nos torcedores ela traz tranqüilidade. É nessa 

proteção que os jogadores e torcedores encontram forças benéficas, em oposição às forças 

maléficas. Ela oferece consolo aos aflitos e tensos, dando-os certa esperança. 
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A superstição também reflete algo interessante: nem o jogador e nem o torcedor confia 

plenamente em técnicas e forças humanas para se alcançar a vitória. As superstições, ao 

contrário, são consideradas superiores em dignidade e poder, porque o homem é apenas um 

homem e nada possui por si próprio, de sagrado. Somos inferiores em poder diante de forças 

que desconhecemos e consideramos distintas de nossa natureza. 
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RESUMO  

 

O referido trabalho ancora-se em um estudo sobre festa, cultura popular e táticas de 

vivência da religiosidade católica pelas classes populares que não podem vivenciar “de perto” e 

ativamente da programação urbana da Festa de Nossa Senhora dos Remédios, na Cidade de 

Cruzeta/ RN, reinventando, assim, táticas de vivenciar sua espiritualidade e religiosidade em 

sua própria casa ou junto a comunidade rural. Busca-se, dessa forma, entender de que forma 

essa Festa passa a ser vivenciada pela Comunidade Rural Salgado tentando resgatá-la 

através da sua cultura popular. A metodologia calcou-se na realização de entrevistas com 

cruzetenses da Comunidade Rural Salgado, aliada a uma discussão bibliográfica sobre cultura 

popular, festa e cotidiano. A discussão bibliográfica será arrematada pelos fios teóricos de 

Michel de Certeau, utilizando os conceitos de táticas e estratégias para a invenção do cotidiano 

destas pessoas comuns – ordinárias; Rita Amaral, na discussão sobre festas brasileiras; 

Bornheim, Bakhtin, Ginzburg, entre outros para pensar a cultura popular e a tradição e sua 

circulação e manutenção na sociedade. Através dessa análise pode-se perceber que os 

indivíduos ordinários dotam-se de múltiplas táticas – acender velas em intenção, rezar terços 

com os familiares, celebrar pequenas novenas dentro de suas casas, entre outras tantas 

práticas – para vivenciar a festa, ligando-a a práticas religiosas de seu cotidiano. A intensidade 

com que adotam estas táticas torna-se clara e fluente nos seus discursos orais, mapeando 

uma cultura peculiar e singular para os indivíduos dessa comunidade. Essas táticas 

(re)inventam e (re)alimentam a espiritualidade dos indivíduos comuns que se auto-afirmam 
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seguidores de uma cultura antecedente a eles, calcada na religiosidade católica. Dessa forma, 

tece-se esse trabalho deleitando-se nos discursos e aflorando uma pluralidade de táticas 

religiosas populares, possibilitando, através das lacunas da descontinuidade e das 

permanências da continuidade, pensar a íntima relação entre festa e cotidiano. 

PALAVRAS-CHAVES: Comunidade Salgado; Tradição, Cultura Popular, Cotidiano; Festa. 

 

Introdução 

A festa é para todos! Assim nos fala um dos moradores da Comunidade Rural Salgado, 

localizada a 09 Km da cidade de Cruzeta/ RN. Embora a cidade de Cruzeta tenha uma 

pluralidade de religiões e religiosidades muito extensa, a religião católica ainda se destaca pela 

grande quantidade de fiéis que participam dos cultos, ritos e principalmente da Festa de Nossa 

Senhora dos Remédios. Logo, é necessário atentar que pensamos em festa e religiosidade a 

partir da análise da cultura religiosa católica, nos remetendo a pensar a cultura popular como 

propiciadora da perpetuação da tradição, enquanto cultura vivida e participativa. Uma cultura 

que se (re)significa, se (re)alimenta através das rupturas, mas também das permanências. 

As festas religiosas tem raízes profundas na colonização do Brasil e nas missões 

jesuítas de cristianização dos índios. Segundo Amaral161

o constante festejar brasileiro de caráter essencialmente religioso, de fato, não é recente, 

a literatura dos viajantes nos prova isto. Chegando ao Brasil muito deles ficavam simplesmente 

perplexos quando, já a partir da porta das primeiras igrejas avistadas, e por todo o percurso 

das inúmeras procissões que se realizavam constantemente, (...) neles gente de todas as 

raças fantasiadas dos mais diversos personagens, ricamente vestidos e adornados, 

corporações de ofício e irmandades religiosas, os grupos dançarinos e músicos, desfilavam 

lado por lado, todos juntos. Desta multidão compacta sobressaía uma imensa quantidade de 

cruzes, pendões, estandartes, sacudidos e agitados efusivamente ao som do trovejar de 

ensudercedores excessivos fogos de artifício. A cidade e os habitantes perpassavam 

cuidadosa e caprichosamente para que nos dias de festa, pudessem realizar com primor seu 

 (1998), desde o período da 

colonização brasileira pelos portugueses, as festas já eram empregadas como forma de 

catequização dos índios ou para tornar suportável aos próprios colonizadores as dificuldades 

da colonização. Logo, as festas, segundo a autora, eram usadas como meio de controle da 

igreja e estatal para diminuir as tensões étnicas e como meio de cristianizar as idéias 

centralizadoras dos Estados Absolutistas. Assim ela coloca que 

 

                                                           
161 Amaral trabalha com a análise de várias festas, a exemplo das festas juninas, das paulistas e das do 
divino Espírito Santo. Ver: AMARAL, Rita de Cássia de Melo Peixoto. Festa à Brasileira: Significados do 
festejar, no país que “não é sério”. Tese (Doutorado em Antropologia Social) São Paulo: USP, 1998. 380 f. 
Disponível em: http://www.aguaforte.com/antropologia/festaabrasileira/indicetesefesta.html. Acesso em: 20/04/2004 

http://www.aguaforte.com/antropologia/festaabrasileira/indicetesefesta.html�
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espetáculo e todos participassem, extraindo da festa a maior alegria possível, com devoção e 

entusiasmos quase estático.  

 

Amaral nos mostra que no período colonial não era nítida a divisão entre o sagrado e o 

profano nas festividades religiosas, pois elas se interligavam, misturando-se entre si e também 

entre as práticas étnicas. A festa era organizada de forma que atraísse a população para si e 

para a participação do povo. Logo após a aprovação oficial da realização da festa, cooptava-se 

na contagem pelo Estado e pela Igreja a convocar ou obrigar a participação nos eventos. Esse 

método levava ao aparecimento de “brechas”, “lacunas” de extraviamento da classe explorada 

pelo trabalho escravo para introduzirem suas formas de festejar dentro da festa oficial, 

apropriando-se, sincronizando-a, transformando-a em características peculiares que lhe 

dotaram de uma cultura popular, com manifestações próprias e significados peculiares.  

A festa colonial se constituiu enquanto espaço privilegiado para a criação - ou invenção - 

das tradições e consolidação dos costumes, permitindo que as culturas estabelecessem 

contato mais pautado pelos valores lúdicos, religiosos e artísticos, constituindo linguagens 

simbólicas com alguns termos compartilhados que permitiam uma melhor tradução de cada 

uma delas para as demais, fazendo inclusive fluir de umas para outros novos símbolos e 

valores culturais.  

Se pensarmos a partir de Amaral, fazendo interlocuções com os pensamentos de Couto 

(2000) a qual trabalha com a análise da religiosidade e tradição indígena na Festa do Mastro 

de São Sebastião, observamos que as permanências nos levam a perceber a manutenção e 

perpetuação da tradição, realimentando-a através das rupturas que a tornam permanente, 

como coloca Bornheim (1997). Assim, o milagre e as trocas culturais constituem-se enquanto 

as primeiras inserções realizadas pelo povo nas festas de caráter religioso no Brasil que se 

perpetuam através das rupturas e permanecem até os dias atuais. Muitos valores culturais a 

exemplo das procissões, dos milagres, das cantorias e de outros veículos de ligação entre o 

eixo terreno e o eixo sobrenatural e sagrado - trabalhados por Amaral - e a própria ereção do 

mastro, argüida por Couto, são práticas que tem raízes no Brasil Colônia, consumidos e 

(re)significados pela população, resultando em um sincretismo cultural e étnico.  

Couto mostra essa permanência da tradição e da cultura a partir da análise da 

religiosidade e tradição indígena na Festa do Mastro de São Sebastião, através da qual nota 

que erguer o mastro no centro de uma povoação, carregado de valor simbólico para os 

festejantes, faz parte de uma longa tradição. A partir da retrospectiva histórica elaborada pela 

autora percebemos que o mastro é um resquício de (re)apropriação de uma tradição indígena, 

cristianizada pelos jesuítas, mas que no seu sentido lúdico tem permanência nas músicas, nas 

danças e nas próprias manifestações católicas, onde o mastro significa a consagração do 

espaço e eixo de ligação com o céu, como também a perpetuação da “troca de favores”: a 

proteção do santo festejado pelo compromisso da realização da festa todos os anos.  
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A cidade de Cruzeta, situada a 238 km da cidade de Natal – capital do Rio Grande do 

Norte – festeja a cada mês de Outubro, desde o princípio do povoado, a festa da padroeira: 

Nossa Senhora dos Remédios, a qual não tem data fixa, uma vez que ela é definida todos os 

anos por representantes da Igreja Católica e dos movimentos religiosos. A abertura da festa se 

dá através de uma procissão com saída da Igreja Santo Antônio, percorrendo as principais ruas 

da cidade até a Igreja Matriz, no centro da cidade, onde são hasteados o mastro e a bandeira 

pelo prefeito, acompanhado do pároco, homens ilustres e a população em geral. Logo após 

realiza-se a primeira missa-novena, oficializando a abertura da festa.   

Imagem 01: 

Nossa Senhora dos Remédios, padroeira da cidade de Cruzeta/ RN 

 

 

 

 

 

 

                                 Arquivo pessoal de Edivalma Cristina 

Quanto às novenas, elas são celebradas e organizadas por cada entidade seja ela 

cultural, social ou religiosa da cidade, e a cada noite, dedicada a determinadas entidades: 

escolas, motoristas, comerciantes etc. A festa se estende por dez dias, a contar com a 

realização da missa solene, no último dia de festa, pelas 10:00 h e à tarde, às 17:00h, dar-se o 

encerramento oficial da festa com a procissão e o “desfile” da imagem da Santa Remédios 

pelas principais ruas da cidade.   

 

Imagem 02:                 Encerramento da festa com a procissão pelas ruas da cidade 

 

 

 

 

Arquivo pessoal de Edivalma Cristina 
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Durante a realização da festa da excelsa “Mãe dos Remédios”, há uma grande 

participação ativa da população nas promoções religiosas e sociais. Depois da demarcação de 

lugares, há o envolvimento das pessoas com a festa de forma que saltam aos olhos do 

observador a multiplicidade cultural envolvida em torno das esferas profana e sagrada, 

tornando claro que não vivemos em um país culturalmente homogêneo. Segundo Vanucchi 

(1999: 107-108) se o ato cultural só pode ser livre, então a cultura torna-se um processo a ser 

vivenciado, que é participativo, nos levando a falar sempre em culturas, no plural. 

Bosi (1997) leva-nos a pensar a cultura enquanto existência, enquanto participação, a 

qual pode ser percebida na análise da religiosidade da festa. Segundo Bosi, a cultura é “vida 

pensada”, logo, “em vez de tratar a cultura como a soma de coisas desfrutáveis, coisas de 

consumo, deveríamos pensar a cultura como fruto do trabalho” (1997: 38). Dessa forma, pode-

se afirmar que a cultura é sempre um resultado que se conquista, que se constrói - a festa e as 

estratégias do vivenciá-la são construídas. Devem-se trabalhar os atos, as preces, as 

promessas, os comportamentos para festejar a festa: a cultura é fruto do trabalho pessoal e 

coletivo. Bosi acrescenta que todos têm acesso à cultura: “não se trata de um problema de 

classe, o ser humano será culto se ele trabalhar; e é a partir do trabalho que se formará a 

cultura. É o processo e não a aquisição do objeto final que interessa” (1997: 40). A cultura é um 

processo participativo. 

A partir de Gaeta (2000), a qual tece uma análise sobre as várias concepções de cultura 

religiosa popular, percebemos que a cultura popular tende a ser pensada por vários autores 

como sociólogos e teólogos enquanto substrato de crendices e superstições que se 

cristalizaram na zona rural seja em detrimento da industrialização, ou mesmo da modernização 

do complexo citadino. Dessa forma, percebemos que a secularização “diluiu” a religiosidade 

popular dentro da cultura urbana, mas interligou-as, através de um movimento circular. 

Contudo esse processo cultural é muito mais complexo, pois as práticas e as representações 

culturais religiosas populares afloram através de várias expressões e formas, constituindo-se 

enquanto um terreno flexível. O catolicismo popular, segundo Gaeta, constitui-se enquanto 

desprovido de um conteúdo dogmático e moral, praticado claramente pelas populações rurais e 

classes inferiores urbanas – mas não apenas por elas, não devemos cair na famigerada 

universalidade – através de várias estratégias de permanência que traz aos olhos do 

pesquisador a manutenção da tradição através de cultos domésticos, seja em capelas ou em 

seus próprios oratórios, perpassados de símbolos litúrgicos como o terço, as promessas, as 

novenas, os cânticos etc. 

Os fiéis (re)inventam suas práticas religiosas e (re)define-as a partir das experiências 

cotidianas, de acordo com as novas condições sócio-culturais. Dá-se uma nova significação 

existencial, pois na medida em que os valores urbanos adentram na religiosidade tradicional e 

popular também ritualizam as antigas tradições perpetuando os cenários simbólicos que são 
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encarados como criadores de espaços sociais com valores específicos. A partir da fala da 

senhora Maria Antonieta, percebemos esse (re)apropriação da cultura popular e a manutenção 

da tradição através de novas estratégias sócio-culturais de se festejar a festa.  

Maria Antonieta nos relatou que a festa de Nossa Senhora dos Remédios iniciava-se 

com a procissão saída da Comunidade Rural Salgado, onde a Santa atravessava o açude 

público da cidade em uma canoa, cortando as águas do Rio Salgado, sempre acompanhada de 

fiéis em suas canoas. Ao chegar à margem do açude público, a Santa era conduzida a Igreja 

Matriz, onde se realizava a primeira novena, logo após o hasteamento da bandeira. 

 

Imagem 03:Igreja Católica de Cruzeta/ RN, construída em 1921. 

 

 

 

 

 

 

                 

Arquivo pessoal de Edivalma Cristina 

 

A partir da fala de Maria Antonieta podemos pensar que a tradição se realimenta, 

tornando-se permanente. De acordo com Bornheim, afirmamos que não podemos pensar a 

cultura e as práticas culturais religiosas independente das transformações que a sociedade e o 

mundo sofreram a partir da Revolução Industrial, e no caso deste trabalho, das transformações 

ocorridas a partir da modernização do complexo citadino, onde para preservar o caráter 

originário da tradição se tende a perpertuá-la através das instituições. A festa, canonizada e 

trazida para a esfera urbana, não significou rompimento com a cultura popular, mas 

apropriação de manifestações particulares de alguns grupos pelo resto da sociedade, como 

coloca, Vanucchi, transfigurando-a em símbolos regionais, constituindo o que o autor chama de 

ressignificação sincrética da nossa cultura popular, onde ela dissolve-se na cultura de massas. 

A senhora Maria Antonieta ainda acrescentou que a Santa, até por volta da década de 

1960, antes de sair da Comunidade Salgado para ser levada em procissão até Igreja Matriz, 

passava um período antecedente à festa na citada comunidade sob o zelo das pessoas, que 
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lhe prestavam adorações, por meio de terços e realizações de leilões. Percebemos que 

atualmente ocorreu uma (re)elaboração das práticas culturais através da apropriação da festa 

pela cultura formal, elitista, canônica nas mãos da Igreja que a transfigurou, a exemplo do 

leilão, em símbolo da festa regional. Os leilões, antes realizados na Comunidade Salgado, 

passaram a serem realizados na esfera profana da festa, embora os rendimentos sejam 

destinados a Igreja, em nome de Deus, levando a uma redefinição dos espaços religiosos. 

Pensar na ressignificação da cultura é pensar na manutenção da tradição. Daí se pensar 

a cultura enquanto tradição e a tradição enquanto portadora de um desejo de se querer 

permanente, como explica Bornheim (1997). Dessa forma, é perceber a tradição enquanto 

conjunto de valores no qual estamos inseridos culturalmente, em que os indivíduos são 

organizados por ela, instalados nela. Bornheim coloca que  

tradição pode, assim, ser compreendida como conjunto dos valores dentro dos quais 

estamos estabelecidos; não se trata apenas de formas do conhecimento ou das opiniões que 

temos, mas também da totalidade do comportamento humano, que só deixa elucidar a partir do 

conjunto de valores constitutivos de uma determinada sociedade (1987: 20) 

Bornheim afirma que é através da tradição que se transmite o “cosmo” da sociedade, por 

meio da passagem de idéias, valores já que esta se constitui enquanto a soma dos 

conhecimentos (valores) que a população recebe na vivência em sociedade. São esses valores 

que constroem uma imagem de sociedade. Para Bornheim o elemento das tradições está nos 

costumes: os seus elementos se alteram, mas o costume permanece, de forma a se perceber 

que a tradição se dá pela sua repetição, pois são padrões normativos que se faz pelos 

elementos da cultura e da tradição. É necessário ressaltar que Bornheim atenta que estas 

transformações se processam de forma lenta, através da historicidade, onde os costumes são 

ressignificados e as características se alteram, provocando uma modificação em seu sentido, a 

exemplo da abertura da festa e da procissão. 

A (re)elaboração das práticas festivas e culturais da festa da padroeira a partir da 

década de 1960, ao exemplo da realização dos leilões, das missas realizadas em casas de 

indivíduos da Comunidade Salgado e urbana cruzetense, bingos, rifas, festas em clubes, todos 

esses meios de servir e festejar a Deus e a Padroeira, resultam na comunicação social 

elaborada através de performances, logo, “há uma produção da linguagem, um jogo de 

aproximação e apelo, de provação do outro, de pergunta, em si indiferente a produção de um 

sentido” (ZUMTHOR, 2001: 222). A população utiliza-se de todos esses mecanismos culturais 

para aproximar-se do outro mundo e lançar a comunicação através das súplicas, preces e 

rezas. 

A partir de DaMatta (2001) podemos afirmar que a  comunicação com o mundo extra 

terreno, superior, de Deus, se dá de diferentes formas, sejam coletivas ou solitárias. 

Coletivamente, a cantoria é o modo mais comum de comunicação com Deus, pois nele as 

preces são elevadas em uma única voz ao “alto”. O “alto” é tudo que é superior. Acrescenta 
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DaMatta que “a reza, a festividade religiosa e o canto propiciatório coletivo são meios de se 

chegar até essas regiões superiores, ligando o aqui e o agora com o além e o infinito” (2001: 

110). É notável pelas informações passadas pelos entrevistados que o emprego de súplicas 

acompanhadas de objetos (ofertas, sacrifícios e promessas) são usadas para obter uma graça 

maior ou agradecer a graças já recebidas; essas práticas correspondem a formas de 

comunicação mais diretas e solitárias. 

No período da festa de Nossa Senhora dos Remédios, o número de pessoas que 

participam das novenas triplicam, quando comparada às missas do domingo. Contudo, 

observar-se que as pessoas presentes nas novenas são em sua maioria pessoas que moram 

na zona urbana, ou conterrâneos ausentes durante o ano que retornam a cidade para rever 

parentes, mas também de reafirmar a fé. De acordo com Maria de Fátima, “a festa é o 

momento que temos de renovar as promessas, as esperanças de que tudo vai dar certo, de 

pedir a deus pelo pão de cada dia e também de agradecer pelas graças alcançadas”. 

Observando as novenas da festa nota-se o vácuo existente de pessoas da zona rural, 

em especial da Comunidade do Salgado na participação das mesmas. De acordo com os 

depoimentos, a ausência é justificada pelos entrevistados através da invocação de dificuldades 

econômicas, da idade avançada, ou da saúde fragilizada, “impossibilitando-os” de participar 

fisicamente das novenas e dos eventos sociais promovidos durante a festa, na zona urbana da 

cidade. Neco Dias acrescenta que “quando não vamos as novenas nós escutamos pela rádio 

Cabugi, principalmente a última missa da festa” - referindo-se a missa Solene. Os informantes 

são unânimes quanto à declaração de que sua participação na festa reduz-se a novena da 

abertura ou alguma que se realize no domingo, sendo a procissão considerado o ápice da 

festa, a qual não se pode faltar!  

As principais dificuldades que as populações rurais alegam para a ausência da 

participação física nas novenas são de cunho sócio-econômicas. A dificuldade de inserção em 

um meio social diferente do vivenciado por ele cotidianamente, distancia-o do “mundo” urbano, 

por se sentir “menor que os outros, pois olham e você fica com vergonha de suas roupas 

simples e seu modo de viver precário”, como assim coloca Antônio Pereira. Ocorre, pois, que 

essas pessoas (re)criam formas de conduzir a religião oficial, moral e dogmática, abstraídas de 

seu próprio cotidiano.  

Percebemos que a Festa de Nossa Senhora dos Remédios não é freqüentada 

ativamente por toda a população católica e em especial pela Comunidade Salgado. Todavia 

não ir a novena, não presenciá-la fisicamente não significa que essas pessoas não vivenciem a 

religiosidade que esse momento de festa traz consigo, pelo contrário, elas o vivenciam sim 

através do “fazer” cultura, da cultura enquanto existência, da qual fala Bosi. Vanucchi retrata 

bem a cultura popular quando a expõem enquanto distinta e até oposta a dominante, mas 

mostrando que ela se pauta muito mais no “fazer” do que no “saber”. Logo, há um sincretismo 

de várias aspirações religiosas onde “a análise mostra antes que a relação (sempre social) 
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determina seus termos e não o inverso, e que cada individualidade é o lugar onde atua a 

pluralidade incoerente de suas determinações relacionais” (CERTEAU, 1994: 38).  

É através do ato de falar, das táticas de “fazer” que o homem estabelece contanto com o 

outro, numa rede de lugares e relações. As táticas de “fazer” da população constituem-se 

enquanto práticas ordinárias – que não são totalmente alheias à cultura dominante, mas que se 

interagem através da circularidade cultural – pelas quais se (re)apropriam do espaço 

organizado pelas técnicas de produção sócio-cultural. Há uma nítida produção de culturas e 

consumo dessas durante a Festa de Nossa Senhora dos Remédios que alteram o 

funcionamento dos eventos por uma multiplicidade de táticas articuladas pelas práticas 

cotidianas.  

Essas rupturas no festejar a festa presenciada pelas classes populares levam-nos a 

indagar se a festa é vivenciada de forma ativa por toda a população cruzetense, em especial a 

Comunidade Salgado. Será se essa comunidade vivenciava essas ressignifações dos valores 

tradicionais passivamente, enquanto simples imposição da cultura dominante sobre a cultura 

popular? Esses questionamentos são extremamente importantes para percebermos que as 

“abstrações” dessas mudanças não se deram de forma passiva, nem “crer” na existência de 

uma única cultura elitista a serviço e vivenciada por todas as classes sociais. A “resistência” ao 

novo, apresentada através das práticas populares cotidianas, sustentou valores tradicionais no 

âmago da festa.  

A partir de Bakhtin (1996) e Ginzburg (1987) afirmamos que essas táticas culturais 

populares de vivenciar a festa se confluíram com as práticas dominantes. Dessa forma, 

pensamos na ocorrência de uma circularidade cultural onde ocorre à influência constante e 

recíproca entre as culturas das classes consideradas subalternas e as culturas dominantes, 

dialogando entre si. As formas ordinárias de religiosidade representam claramente a vivência 

de uma cultura que de certo modo vêm de cima, mas que é remodelado a partir de sua 

experiência, de sua participação, de sua vivência, contribuindo para a manutenção da tradição. 

Dessa forma, ao pensarmos em circularidade cultural não podemos esquecer que a influência 

é recíproca, que assim como as culturas populares abstraem – e não passivamente – 

elementos culturais da cultura dominante, a própria cultura dominante se realimenta a partir de 

elementos culturais populares, como os terços e os leilões. 

Observamos, dessa forma, que as populações rurais realimentaram a tradição através 

de um catolicismo doméstico, fundamentando no sagrado e desprovido de rigidez e de 

conteúdo oficial. Os cultos populares fixaram-se em capelas e em oratórios residenciais, com 

rituais próprios desestruturados dos cultos oficiais constituindo-se em táticas ordinárias de 

sobrevivência que perpetuam a tradição de festejar a Senhora dos Remédios.  

Percebemos a utilização dessas táticas ordinárias pelos indivíduos da Comunidade 

Salgado, delimitando as suas próprias casas enquanto espaços para comemorar a Festa da 

Padroeira: preparam-se espiritualmente através da confissão a Deus de seus pecados, 
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arrumam suas casas, acendem velas, montam altares enfeitando-os com rosas e imagens de 

santos, escutam a missa pelo rádio, fazem terços em suas residências, tudo para louvar, 

agradecer e pedir graças a Mãe dos Remédios. Táticas que são abstraídas de seu cotidiano 

enquanto formas de vivenciar a sua religiosidade, estratégias que suprem a necessidade de 

participar fisicamente das novenas.  

As crenças dessa cultura popular mostram-se mais fortes do que a religiosidade urbana. 

A fé está presente em todas as informações colhidas, levando-nos a reafirmar a pluralidade de 

experiências religiosas brasileiras, com ênfase nas relações estabelecidas entre este mundo e 

o outro, através da comunicação pessoal. O modo de comunicar-se com o mundo superior é 

formalizado e suplicante: preces, rezas, discursos, cantorias, realizadas coletivamente ou de 

forma solitária, levam ao estabelecimento de um elo entre esses espaços festivos e o 

objetivado céu. 

A festa é para todos e todos a vivenciam através de diversas táticas e práticas culturais 

que se (re)alimentam através da circularidade e multiplicidade cultural. Pensar em festas 

religiosas é olhar para a cultura popular, para o cotidiano e para as diversas formas de 

religiosidade; é transcender a cultura dominante e perceber que a cultura é vida, é existência, é 

participação. Logo, vivenciá-la é se reafirmar enquanto indivíduo social e perpetuador da 

tradição: produtor de sua própria cultura! 
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A CIDADE EM FESTA: COTIDIANO E PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS EM CAICÓ/RN 

(1950/1960) 

 

Marcos Antônio Alves de Araújo (PPGE/UFRN) 

 

 

 

 

Introdução 

 

A cidade, que se constitui num dos lugares possíveis em que a vida humana se 

estabelece através de variadas formas e de diversificadas maneiras, dimensiona-se como um 

fenômeno humano materializado, objetivado e subjetivado, no qual a reprodução da existência 

do homem, ocorrida em seus meandros por meio de uma complexa e contraditória divisão 

social do trabalho, é sempre inerente e simultânea a própria produção, desigual e paradoxal, 

do seu espaço, resultado das relações sociais historicamente determinadas.  

Nesse sentido, o homem no processo de reprodução de sua vida e, conseqüentemente, 

de sua existência, produz e reproduz, concomitantemente, o seu espaço, emanando, nesse 

processo histórico e social, práticas culturais e atividades sociais essenciais para a sua 

existência e capazes de levá-lo a suportar os duros e cruéis golpes de uma realidade humana 

dinâmica, efêmera e insuportável.  

Ao produzir suas condições de vida, o homem reproduz, paralelo a tessitura do seu 

espaço, modos de pensar, de fazer, de sentir, enfim, de praticar a cidade. É a partir dessa 

reprodução do espaço que o homem reproduz seu cotidiano, num processo realizado não 

apenas através do trabalho, mas também do lazer e de outras formas de relacionamento 

humano, os modus vivendis e os scripts cotidianos se desenvolvem, dando conteúdo a vida 

social.  

Partindo destas considerações iniciais, tem-se como objetivo deste trabalho, desenvolver 

uma narrativa acerca das práticas socioespaciais tecidas no cotidiano da cidade de Caicó/RN, 

durante as décadas de 50 e 60 do século XX. A escolha desse recorte temporal para o 

desenvolvimento deste trabalho decorreu-se do fato de que, durante essas décadas, a cidade 

de Caicó, incrustada nas terras semi-áridas do sertão do Seridó potiguar, passava por um 

processo de intensificação das transformações ocorridas em seu espaço urbano, ressoando na 
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dinâmica cotidiana da urbe. Para a realização de tal empreitada, utilizamos como fontes 

principais de investigação empírica, os livros de crônicas, intitulados de “Rastos Caicoenses” 

(volumes I, II e III), escritos por sujeitos naturais de Caicó e publicados nas décadas de 1980 e 

1990 pela editora “Coleção Mossoroense”; assim como também, as memórias encontradas no 

acervo documental do Jornal A Fôlha, periódico criado e tipografado por representantes 

eclesiásticos e que circulou em Caicó no decorrer dos anos de 1954 a 1968. Essas fontes 

históricas, atreladas a outros tipos de acervos, foram primordiais para perceber fragmentos das 

coisas fantásticas de um cotidiano vivenciado por sujeitos de outrora numa cidade marcada por 

espíritos de modernização urbana.      

Desta maneira, com intento de entender essas “coisas fantásticas do cotidiano” 

(CERTEAU e GIARD, 1998), da urbe florescidas através das práticas tecidas nos variados 

territórios da cidade, daremos destaque e ênfase as tessituras cotidianas tramadas em alguns 

eventos sociais, atinados pelos seus habitantes como autênticos momentos de festa, 

realizados na malha urbana caicoense, tais como: nas seções dos cinemas, no frevo do 

carnaval, nos clubes dançantes, nas festas de Sant’Ana e do Rosário, dentre outros.   

 

A festa da/na cidade: por uma história dos espaços praticados cotidianamente 

 

Para Heller (1989, p. 17), o cotidiano é a “[...] vida de todo o homem. Todos o vivem, 

sem nenhuma exceção, qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho intelectual e físico 

do homem”. Diante dessa afirmação, pode-se inferir que o cotidiano tramado no decorrer dos 

anos correspondentes as décadas de 1950 e 1960, por vários sujeitos praticantes da cidade de 

Caicó se realizava a partir das sociabilidades tecidas por eles nos diversos lugares destinados 

ao lazer, ao entretenimento e a diversão dos habitantes. Entre esses lugares, os clubes 

dançantes eram responsáveis pela organização dos bailes e das festas realizadas em suas 

dependências, alegrando a vida noturna e social da cidade. Nesses bailes tudo “era singelo. 

Dançava-se pelo prazer de dançar. Bem cedo, às 21 horas, os bailes começavam e 

terminavam mais ou menos às 02 horas da madrugada. Nesse tempo, a aristocracia dominava. 

As moças vestiam bem e com recato” (DINIZ, 1982, p. 53).  

Essas moças, por sua vez, sentadas em torno do salão, esperavam “seus pares de 

dança. Tudo combinava bem. O salão estava sempre com iluminação farta. Os rapazes 

primavam por uma cortesia espontânea. Era a época em que todos sentiam a necessidade de 

serem educados” (DINIZ, 1982, p. 53). No cotidiano da cidade, os bailes mais importantes que 

aconteciam em seus espaços, eram aqueles realizados, principalmente, no Salão Nobre da 

Prefeitura, onde para freqüentar as dependências desse ambiente em período de festa, era 

exigida, da organização do evento, uma boa procedência familiar, não bastando apenas para o 
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interessado, ser detentor de uma condição financeira estável e significativa, mas, sobretudo, de 

ter um status de família de estirpe nobre.   

Para aqueles sujeitos que não conseguiam ter acesso aos bailes nobres realizados 

nesse salão, lhes eram oferecidos outros espaços possíveis de sociabilidades, destinados ao 

desenvolvimento de tessituras sociais diversas, como por exemplo: os bares e os cabarés 

(para os mais destemidos), as missas (para os mais recatados), os passeios nas praças 

públicas (para os mais transeuntes) e os cinemas (para os mais admiradores das imagens em 

movimento). Esses últimos, procurados freqüentemente pela população para a contemplação 

da exibição dos espetáculos cinematográficos e para a tessitura de tramas sociais, antes, 

durante e depois das sessões, se constituíam, sob a égide do processo de modernização 

urbana, em espaços de sociabilidades importantíssimos para os praticantes da cidade, bem 

como, para a própria dinâmica cotidiana da urbe.    

Em seu surgimento, o cinema, numa escala geográfica mais geral, se personificou como 

um dos elementos que mais representou, convergiu e refletiu a modernidade urbana 

vivenciada, sobretudo, em algumas cidades brasileiras. Assim, mais que algumas das 

inovações tecnológicas que explicaram a história da modernidade como uma expressão de 

“mudanças na chamada experiência subjetiva ou como uma fórmula abreviada para amplas 

transformações sociais, econômicas e culturais” (CHARNEY e SCHWARTZ, 2004, p. 17), o 

cinema, tal como se desenvolveu no alvorecer do crepúsculo do século XX, se consolidou 

numa expressão autêntica e numa combinação completa dos atributos de uma modernidade 

urbana.   

Acerca dos cinemas em Caicó, estes se evidenciavam como uma das opções a 

disposição da população para o entretenimento, para o estreitamento dos laços sociais e para 

o contato com as representações cinematográficas produzidas em outras paragens. Durante as 

décadas de 50 e 60, a cidade de Caicó contava com ambientes modernos e amplos de 

exibição de películas. No decorrer dos anos dessa última, a cidade de Caicó teve instalado em 

seu espaço urbano os seguintes cinemas: o Pax, o Alvorada, o São Francisco e o Rio Branco, 

estes três últimos fundados, respectivamente, nos anos de 1960, 1964 e 1966. 

   No cotidiano da cidade, esses cinemas exerciam, a partir da exibição de películas 

distribuídas em horários diurnos, a função de centros de atração e aglomeração de pessoas 

em seus respectivos espaços. Estes proporcionavam aos seus espectadores, desde os menos 

aficionados pelas películas a aqueles mais apaixonados, a fartura da magia das salas escuras, 

descortinando o movimento fantástico e contagiante das imagens em movimento, apreciadas 

pelas mocinhas e rapazes que se apaixonavam pela estética corpórea e pelos rostinhos belos 

dos atores e atrizes.  

Além dos cinemas, as praças públicas se constituíam como espaços singulares da 

tessitura de manifestações humanas diversificadas, desde as festas mais populares da urbe a 

aquelas práticas de namoricos picantes tecidas por mocinhas e rapazes da cidade. Ademais, 
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nas praças públicas outras práticas socioespaciais eram tecidas pelos habitantes em seus 

meandros, como por exemplo: as missas campais, os discursos de políticos, as festas 

religiosas, as apresentações artísticas, as conversas, os passa-tempos, enfim, uma variedade 

de relações sociais tramadas em sua ambiência.  

Nas cidades interioranas do Nordeste brasileiro era, e ainda é, comum a existência de 

uma praça principal, incrustada geralmente na parte frontispícia dos templos católicos, 

responsável pela aglutinação de pessoas em seu universo, especificamente, durante a noite, 

bem como, pela absorção e concentração dos mais importantes eventos sociais e coletivos 

ocorridos nos espaços urbanos, “[...] da bebida ao chamego, do comício ao circo e da missa ao 

carrossel [...]” (SANTOS, 1982, p. 71).  

Em Caicó, as praças públicas da cidade se constituíam em pontos de convergência dos 

habitantes e dos visitantes, nas quais, estes sujeitos, motivados por “interesses puros ou 

impuros [...] [tinham acesso aos seus espaços, utilizando-os] [...] para o bem, para o mal e até 

para coisa nenhuma” (SANTOS, 1982, p. 72). Assim, durante as décadas de 50 e 60 do século 

passado, as praças da urbe caicoense, como também as de outros recortes citadinos, eram 

consideradas bastante ecléticas, diversificadas e volúveis.  

Nos tempos de modernização urbana vivenciados na cidade, as praças públicas mais 

famosas, mais visibilizadas e mais freqüentadas pelos habitantes, eram as seguintes: praça 

Monsenhor Walfredo Gurgel, cenário principal da Festa de Sant’Ana; a praça do Rosário, 

considerada palco das comemorações da Festa do Rosário, no qual, reis, rainhas e demais 

integrantes do Grupo da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos se 

apresentavam durante a realização desse evento sócio-religioso; e a praça José Augusto, 

caracterizada na época, por ser um espaço amplo e contar com um parque infantil destinado 

aos momentos de lazer pueris e as práticas lúdicas tecidas pelas crianças da urbe. Além 

dessas praças, ainda existia a praça da Liberdade, localizada na avenida Seridó, mais 

precisamente, nas proximidades da Catedral de Sant’Ana.   

Dentre essas praças públicas, a praça Monsenhor Walfredo Gurgel, cognominada 

popularmente por praça de Sant’Ana, praça da Matriz ou simplesmente “A Praça”, se 

destacava no espaço urbano caicoense pelas inúmeras qualidades atribuídas pelos habitantes, 

tais como: lugar de calma, de descanso, de práticas lúdicas, de descontração, de 

agradabilidade, de conversas, de passeios e de ar puro filtrado pelas árvores que sombreavam 

seu espaço. Essa praça era singular em suas formas, em sua estética, em sua organização e 

em suas práticas, sendo composta, dentre outros objetos, por bancos estrategicamente 

distribuídos ao longo de seu espaço, proporcionando uma serventia para qualquer opção de 

lazer, de entretenimento e de sociabilidade. Na praça da Liberdade, o coreto era um dos 

elementos integrantes de sua paisagem, sendo dividido em duas partes distintas, com 

utilidades igualmente distintas.  
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A primeira parte era constituída por um espaço, cuja serventia era destinada a 

acomodação da Banda de Música Recreio Caicoense e de outros músicos que se postavam 

nesse espaço para tocar, em todos os dias de Festa de Sant’Ana, as alvoradas em 

homenagem a padroeira da cidade, bem como, marchas, canções e valsas que envolviam a 

todas as pessoas presentes. Além da felicidade proporcionada aos freqüentadores desse 

espaço através das canções e das retretas, os músicos ainda causavam suspiros de amor 

entre as mocinhas.  

Segundo Mailde Medeiros (1997), em uma crônica publicada nos Rastos Caicoenses, 

era justamente com esses músicos, de nomes Odval, Darcy, Benedito, Carrimba, Vavá, 

Alcione, Zé Geraldo e Hercílio, que ela, juntamente com outras mocinhas da cidade, 

paquerava. Ainda de acordo com essa cronista (1997, p. 88), como os músicos não podiam 

descer do coreto para “[...] juntar-se a nós, arrodeávamos o coreto durante toda a retreta, de 

olhos par cima, fixos em nossos músicos. Terminada a noitada de festa chegávamos a casa de 

pescoço dolorido [...]”.    

 A segunda parte do coreto não tinha os seus limites geográficos muito bem definidos, 

pois, ora iam das portas das casas até o meio-fio das ruas, ora alcançavam os bancos da 

praça. Ademais, esses limites ainda podiam se restringir a “calçada de uma das casas, ou 

mesmo, irem de fora a fora por todas elas, como um natural tropismo positivo pelo trecho 

compreendido entre a calçada de Nezinho Vicente e a de Aliete e em cujo centro estava a de 

Pedro Diniz” (SANTOS, 1982, p. 75). Essa última parte do coreto era a mais freqüentada e 

utilizada pelos sujeitos praticantes do espaço urbano, que a procurava para a tessitura de suas 

tramas sociais, para os seus encontros diários e permanentes e para o desenvolvimento de 

suas atividades individuais e coletivas.  

Nessa segunda parte do coreto, mocinhas e rapazes, logo após o jantar, se deslocavam 

para esse espaço com intento, sobretudo, de estabelecerem os flertes mútuos. Em cada lado 

do coreto, havia um banco onde, geralmente, as mocinhas ficavam sentadas, fazendo pose, 

primando pela elegância e simpatia “[...] e os rapazes que, por ali, estavam e passavam, 

interessando-se pelas ‘meninas’ como amigas ou cedendo à atração que já sentiam por 

alguma delas, aproximavam-se e ficavam sentados no chão, no próprio banco ou de pé” 

(MEDEIROS, 1997, p. 86). Tudo isso acontecia na maior brincadeira e descontração, com cada 

pessoa demonstrando o seu talento em contar piadas “desprendidas (muitas delas criadas na 

hora, envolvendo algum dos presentes, intercaladas com mentirinhas e floreios), feitas 

somente para produzir gargalhadas que ressoavam pela praça. Havia grupos bem mais 

divertidos que outros” (MEDEIROS, 1997, p. 86).  

As mocinhas que passeavam pela pracinha do coreto, nunca estavam sozinhas. Sempre 

andando acompanhadas em grupos, formados por jovens meninas, as mocinhas 

colecionavam, nesses passeios pela praça, “momentos maravilhosos que só mesmo na 

Pracinha do Coreto poderiam acontecer [...]” (MEDEIROS, 1997, p. 86). Quem experienciava 
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aqueles momentos, como a caicoense Mailde Medeiros, sentia nos tempos mais recentes, a 

falta das tramas cotidianas de outrora vivenciadas no coreto da praça, como: os flertes, os 

olhares lançados, as conquistas, as paqueras, enfim, o inicio de um possível namoro, sempre 

desencadeado em atos sorrateiros de “tapinhas e implicâncias entre os dois [o rapaz e a 

moça], o ‘disse-não-disse’, ‘foi-você’, até haver o convite: ‘-Vamos dar uma voltinha?’” 

(MEDEIROS, 1997, p. 86). Nesse convite, momento em que as mocinhas se desgarravam do 

grupo, o casal saia conversando alegremente, dando uma volta ao redor do coreto ou mesmo 

de toda a praça. Enquanto o casal passeava pela praça, o grupo que ficara no coreto, “[...] fazia 

a crítica cochichando, insinuava, fazia brincadeiras e mais brincadeiras. Normalmente o casal 

que demonstrara estar quase namorando acabava ficando no banco e era a vez do resto da 

turma sair para passear” (MEDEIROS, 1997, p. 86-87).   

No passeio da turma, geralmente acontecia das moças sempre trafegarem no sentido 

horário e os rapazes no sentido inverso, justamente pelo fato de haver uma maior possibilidade 

do encontro de ambos frente a frente e olho no olho. Muitos rapazes preferiam ficar estáticos 

em pé “dando passagem às moças. Nessa posição era possível ‘marcar’ a jovem, na certeza 

de que seus olhares cruzar-se-iam e ainda tinham a chance de avaliar a pretendida por trás: o 

andar, os cabelos, as pernas, o jeito do corpo, enfim, analisar o ‘todo’” (MEDEIROS, 1997, p. 

87). Quando a moça se sentia flertada, criava logo uma alternativa de ficar na ponta do grupo, 

“facilitando ao rapaz ‘encostar’ na próxima volta. Às vezes, as expectativas frustavam-se e 

recomeçava-se tudo de novo. Se o rapaz não se resolvia ouvia-se logo a sentença: ‘Ele só 

quer mesmo dar corda, sua besta’” (MEDEIROS, 1997, p. 87).  

Todavia, conforme os relatos de Mailde Medeiros (1997, p. 87), quando o flerte surtia 

efeito de ambas as partes, o casal preferia subir para o coreto de mãos dadas, com o rapaz de 

braço passado “[...] pela cintura ou pelos ombros da jovem, trocando juras de amor, beijinhos 

no rosto (era o máximo!), conversando horas, sem que houvesse exagero. E as más línguas 

ainda conseguiam ‘tirar pedaço’ da mocinha, apesar de toda a claridade”. Obviamente que 

nesse percurso ao cume do coreto, talvez por esquecimento da cronista, o casal não se 

limitava apenas aos beijinhos em suas respectivas faces. Possivelmente, outros tipos de 

carícias, desenvolvidas de maneira sub-reptícia e não percebidas a olho nu, eram tecidas pelos 

casais de namorados na subida ao coreto.    

Na maioria das vezes, era nesse próprio espaço que se dava início as brigas entre os 

casais, quando um dos namorados “dava meia volta e ia embora. O que ficava ainda 

permanecia um tempo recostado ao coreto, cabisbaixo, pensativo, e acabava retirando-se 

muito desconfiado, muitas vezes, dirigindo-se à Biblioteca” (MEDEIROS, 1997, p. 87). A opção 

por encaminhar-se a esse espaço de leitura, localizado nas proximidades da pracinha do 

Coreto, decorria do fato de que era considerado, entre a sociedade juvenil da época, “‘chic’ 

demais ir até lá [na biblioteca] ler um pouco, ou até escolher um bom romance e, após a devida 

identificação, levá-lo para casa. Esse era um remédio perfeito para qualquer ‘fossa’ ou ‘dor-de-

cotovelo’” (MEDEIROS, 1997, p. 87).  
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Nesse sentido, a pracinha do coreto, com os encantos e desencantos amorosos das 

mocinhas e dos rapazes, se consolidava como um dos pontos de encontro da juventude 

caicoense da época, na trama de sociabilidades e flertes que, constantemente, 

desencadeavam em possíveis namoricos, em desejados casamentos ou mesmo em 

prazerosas e sinceras amizades. Eram nos espaços da praça do coreto, bem como em outros 

logradouros públicos espargidos pelos territórios urbanos caicoenses, que as tessituras 

cotidianas se desenvolviam, revelando uma de muitas faces urbanas da cidade.  

Na cidade, os sujeitos caicoenses praticavam os seus espaços urbanos, subjetivando e 

apropriando-se deles, tanto a partir dos encontros noturnos na pracinha do coreto, como 

através da participação de eventos que somente eram realizados anualmente. Entre esses 

eventos ocorridos apenas uma vez a cada ano na cidade, as festividades carnavalescas, 

incluídas no calendário oficial de manifestações sócio-culturais, tramadas na ambiência urbana 

caicoense, representavam a realização de um acontecimento de extrema significância para 

alguns dos habitantes, mormente, para aqueles que eram envolvidos pela efervescência da 

festa. Além disso, o carnaval realizado em Caicó tinha uma importância para a própria 

dinâmica sócio-econômica da cidade, intensificando, complementando, reforçando e afirmando 

seu cotidiano.  

Nesse carnaval, como num “‘invisível cotidiano’, sob o sistema silencioso e repetitivo das 

tarefas [sociais]” (GIARD, 1998, p. 234), possivelmente participado, contemplado e apreciado 

por aquelas mesmas subjetividades noturnas que se apropriavam dos espaços da pracinha do 

coreto, as festividades faziam parte de um “tempo, de um olhar de forma genérica, como se 

todos fossem iguais. Aqui claramente se interpõe a vivência espaço e tempo diferenciado, não 

aparecendo a simultaneidade do lazer imposto de fora” (OLIVEIRA, 2003, p.149). Diante disto, 

a festa era a possibilidade de “apropriação da cidade por parte das populações locais. Espaços 

e tempos destacavam-se na paisagem. Tempo e espaço mais livres, mais facilmente rompidos 

e retomados” (OLIVEIRA, 2003, p.149). Era justamente nesse tempo e nesse espaço onde 

estavam a “[...] invenção do ser e que o acontecido se torna[va] fato histórico” (OLIVEIRA, 

2003, p.149).  

O carnaval de Caicó, transformado num fato histórico por excelência, se dimensionava, 

para algumas pessoas, em um espetáculo irresistível de alegria, descontração, animação, 

movimentação, arrojo e riqueza de cores. Entretanto, nem todos os habitantes viam o carnaval 

como essa manifestação tão esperada e tão promovedora de felicidades. Pelo contrário, para 

sujeitos conservadores de uma moral católica castradora, as festividades carnavalescas 

representavam momentos em que urros inconscientes dos foliões ecoavam pelas noites 

caicoenses, com a batucada dos tambores roncando pelas ruas da cidade e com os 

requebrados extasiantes dos freqüentadores da festa em ritmos frenéticos de um frevo 

marchado de maneira selvagem.  



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

297 

Os dias atinentes as comemorações das festividades carnavalescas, eram atinados, por 

esses sujeitos moralizadores, como segundos, minutos e horas de intensas loucuras 

estonteantes vivenciadas por indivíduos, nos quais suas vidas não passavam de carnavais 

ininterruptos e vazios de sentimentos humanos, necessitando-os encher-se de qualquer coisa 

inebriante para esquecer a real finalidade para que foram gestados. Nesse sentido, o carnaval 

era visto, por representantes da moral urbana, apenas como a “recrudescência de paixões, 

esquecimento da própria dignidade, como o álcool, para muitos, representa[va] meio de 

narcotizar os desgostos ou decepções”162, uma manifestação composta e praticada por 

pessoas que apresentavam temor em encarar corajosamente os problemas da vida, 

esquecendo-os ao som “lânguido e sensual dos sambas ou ao rumor sarabandesco das 

marchas lúbricas e sob a égide dos remorsos íntimos da alma atormentada”163

Como exemplo dessas cenas, consideradas estarrecedoras, presenciadas pela 

sociedade caicoense, pode citar aqui, o caso ocorrido durante o carnaval do ano de 1956, 

quando na ocasião e em plena luz do dia, via-se um carro “[...] de prostitutas fantasiadas a 

desfilar pelas ruas de nossa cidade, no meio de carros com famílias e com crianças. Faltou a 

ação vigilante e moralizadora da polícia, para impedir o atentado aos sentimentos da família 

local”

.  

Na visão moralista e castradora da época, se as festas carnavalescas eram para serem 

impreterivelmente realizadas, que se desenvolvessem de maneira moderada, com dignidade e 

boa compostura, algo tido como comum às outras festas populares da cidade, sobretudo 

aquelas sagradas. Porém, o que se descortinava nessas manifestações populares era outra 

coisa totalmente diferente daquela pregada pelos defensores das moralidades urbanas, pois a 

cada transcorrer dos anos, o carnaval mais se transformava em uma ocasião de tessitura de 

práticas insalubres, vergonhosas e desrespeitosas. Assim, durante os dias de realização da 

festa era comum serem presenciadas cenas degradantes e grotescas que revelavam a 

irresponsabilidade por parte de indivíduos amorais, lançando mão do respeito pela sociedade e 

por si mesmo. Para esses sujeitos, desejava-se a repulsa daquelas pessoas de uma boa 

formação moral.  

164. No momento em que esse automóvel desfilava pelas artérias urbanas, um 

adolescente saía de braço “[...] dado a uma das doidivanas fantasiada de homem, nas 

principais ruas da cidade, na tarde do domingo”165

                                                           
162 (Sem Autoria). Carnaval. Jornal A Fôlha. Caicó. 19 de fevereiro de 1955. Ano I. Número 51. 
163 (Sem Autoria). Carnaval. Jornal A Fôlha. Caicó. 19 de fevereiro de 1955. Ano I. Número 51. 
164 (Sem Autoria). Aspectos degradantes do carnaval. Jornal A Fôlha. Caicó. 18 de fevereiro de 1956. 
Ano II. Número 103.   
165 (Sem Autoria). Aspectos degradantes do carnaval. Jornal A Fôlha. Caicó. 18 de fevereiro de 1956. 
Ano II. Número 103. 

. Essas cenas, regadas a trajes, músicas e 

canções, tidas como amorais, somente não continuaram devido às ações enérgicas do 

comandante do Batalhão Rodoviário Federal, chamado de Cel. José Ferraz, que impediu o 

desenrolar da situação, não permitindo o atentado público aos bons costumes da população 

local. Caso essas atitudes não tivessem sido tomadas, as cenas degradantes continuariam “[...] 
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a arrastar a podridão, escandalizado a todos que conservavam a dignidade do pudor”166. Além 

dessas cenas lamentáveis para os conservadores da boa moral, foram descortinados, durante 

as festividades carnavalescas do mesmo ano, vários sujeitos, tipificados de vagabundos, de 

ambos os sexos, se embriagando com “lança-perfume, nas ruas e nos cafés, sem atenderem 

às determinações policiais em todo o país. Esperamos que nunca mais se repitam tais 

atentados que rebaixam a terra e seu povo”167

Por esses e por tantos outros motivos, as festividades carnavalescas eram tão criticadas 

pelos representantes das instancias moralistas da cidade, que, segundo suas concepções, 

pobres eram aqueles foliões de mentes insanas e de caras sujas que, em plena manhã de 

quarta-feira de cinzas, semi-embriagados pelo éter, ainda saboreavam seu café matinal: 

cachaça pura sem nenhum “tira gosto”, abrindo os olhos para suas respectivas vidas e 

continuando com o mesmo vazio nos corações e com novas chagas abertas em suas almas. 

Segundo os discursos moralizadores, impressos nas colunas do Jornal A Fôlha, enquanto, no 

período correspondente as festividades momescas, alguns indivíduos insensatos se lançavam 

nos braços tentaculares do prazer embriagador do carnaval, outros, considerados mais 

prudentes, preferiam “o recolhimento do retiro e da oração para relembrarem as verdades 

eternas, a razão de ser da própria vida”

.  

Os representantes da segurança púbica da cidade, ou seja, os policiais e os guardas 

municipais, agiam no decorrer das festividades no sentido de tentar manter a ordem pública e 

de coibir possíveis transgressões, tais como as arroladas no parágrafo anterior, pois estas 

vinham se transformando em algo muito comum e recorrente durante os dias que aconteciam 

as manifestações carnavalescas, passando a ser alvo, juntamente com as desordens e as 

rupturas dos códigos, das normas e das regras realizadas pelos foliões no espaço-tempo da 

urbe, de queixas por partes de alguns habitantes. Deste modo, durante a realização desse 

evento, os moralistas da cidade vinham percebendo uma nova tendência desordenada de 

certos homens se tornarem mulheres, cobertos de trajes e vestidos de fantasias, utilizadas, 

predominantemente e sócio-historicamente, pelo público feminino, transgredindo assim, aos 

bons costumes da sociedade e da moral pública.   

168. Assim, conforme essa visão, enquanto “aquêles [os 

participantes do carnaval] continuavam insatisfeitos e de consciência pesada, êstes [os 

freqüentadores do retiro] se sentiam mais felizes e aliviados, porque a essência da vida não é o 

prazer, mas a certeza do dever cumprido”169

Se por um lado, aos participantes do carnaval eram atribuídos, pela moral urbana da 

época, sentimentos de arrependimento pelas práticas desenvolvidas durante tal festividade, por 

outro, aos freqüentadores do retiro religioso, talvez tivessem sido gerados neles remorsos por 

.   

                                                           
166 (Sem Autoria). Aspectos degradantes do carnaval. Jornal A Fôlha. Caicó. 18 de fevereiro de 1956. 
Ano II. Número 103. 
167 (Sem Autoria). Aspectos degradantes do carnaval. Jornal A Fôlha. Caicó. 18 de fevereiro de 1956. 
Ano II. Número 103. 
168 (Sem Autoria). Carnaval. Jornal A Fôlha. Caicó. 19 de fevereiro de 1955. Ano I. Número 51. 
169 (Sem Autoria). Carnaval. Jornal A Fôlha. Caicó. 19 de fevereiro de 1955. Ano I. Número 51. 
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não terem aproveitado a oportunidade de experimentar, no decorrer dos dias de festividades 

carnavalescas, os prazeres da carne, os desejos da alma e a esquizofrenia extasiante dos 

corpos ardentes em labaredas de progesterona e testosterona, expelidas por seus múltiplos 

poros epidérmicos. 

Para aqueles que relevavam os discursos moralistas e que cumpriam o seu dever, 

participando desse evento, o carnaval simbolizava um momento contagiante de alegrias, de 

jogos de sorrisos, de esquecimento das preocupações e de afogamento das tristezas, embora 

que, mesmo para os sujeitos mais liberais, fossem feitos apelos aos foliões, sobretudo aos 

jovens, para que evitassem abusos e excessos nos divertimentos, cuidados essenciais para a 

manutenção da vida.  Nesse sentido, enquanto alguns críticos moralistas viam o carnaval como 

uma manifestação de pessoas de mentes insanas, outros interpretavam esses eventos como 

festividades que proporcionavam divertimento e entretenimento entre os foliões, obviamente, 

quando estes usavam da responsabilidade de seus atos, atitudes e ações.   

Os dias de Rei Momo chegavam e os foliões passavam a vivenciar os mais diferentes 

meios de festejos carnavalescos, atraindo pessoas dos diversificados espaços urbanos da 

cidade. Na elaboração dessas festividades, a urbe passou a contar, a partir de meados da 

década de 1960, com a Associação dos Cronistas Caicoenses, que se constituía numa espécie 

de instituição, coordenada pelo cidadão Pedro Aires Machado, responsável pela organização 

dos bailes carnavalescos nos clubes dançantes, pelo desfile das escolas de samba e pelas 

apresentações dos blocos pelas ruas da cidade, bem como, por outros tipos de manifestações 

carnavalescas tramadas nas artérias urbanas do espaço citadino caicoense. Com a fundação 

dessa Associação, o carnaval de Caicó passava a ganhar um aspecto diferente, tanto nas ruas, 

como nos outros espaços dançantes, proporcionando, sem o registro de ocorrências tidas 

como anormais, uma maior animação aos festejos  

No decorrer das festividades, o frevo e as marchinhas tomavam conta da cidade, sendo 

ecoado pelos vários cantos de seu espaço urbano e contagiando os foliões e os diversos 

blocos de rua, tais como: Bafo de Onça, A turma de Manoel de Nenen, Papo Firme, 

Tremendão, Deixa Cair, Apaga Fogo, Metralhas, Biboco Preto, As Pistoleiras, Haja Brasa, As 

Intocáveis, Escravos da Babilônia, dentre outros. Estes por sua vez, se duelavam nas disputas 

pelas primeiras colocações e pelos troféus dos concursos carnavalescos. A cada ano, o 

Reinado de Momo na cidade de Caicó contagiava mais os participantes, tornando-se bastante 

procurado também pelos foliões das urbes adjacentes. Isso ocorria graças ao bom número de 

clubes existentes na urbe, bem como, a intensificação e melhoria dos festejos de rua, 

alegrados por foliões, cujas “[...] veias circulavam o sangue do carnaval. Para êstes, faltar ao 

reinado era uma grande dor. E organizavam seus blocos, suas escolas de samba. Surgia o 

colorido das fantasias, o toque do tamborim”170

                                                           
170 URSULINO, Jorge. Mascarados. Jornal A Fôlha. Caicó. 27 de fevereiro de 1960. Ano VI. Número 
313. 

.   
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Ao som dos tambores, matracas e cornetas, os blocos, pintados com as mais distintas 

cores do carnaval, saiam às ruas da urbe, fornecendo um colorido policromático raro e especial 

ao ambiente. Na avenida Seridó, uma grande aglomeração de pessoas se aglutinava para 

presenciar, além dos desfiles dos blocos de ruas, as apresentações das seguintes Escolas de 

Samba: Unidos na Folia, Garotos na Folia e Os Inocentes. Essas agremiações, concorrentes 

diretas aos prêmios destinados as melhores, desfiles, animações e enredos e as mais belas 

apresentações, alegorias e fantasias, monopolizavam a atenção dos foliões, contagiados pelas 

suas batucadas e pela beleza de seus adornos. Na euforia dessas apresentações, a cidade, a 

avenida e a população, regurgitavam. O Rei Momo, em toda a sua plenitude e tamanho, 

acompanhava as apresentações das agremiações carnavalescas. Pupilas de centenas de 

pessoas miravam suas atenções para as “[...] côres, para os bamboleios, para os 

desgesticulados requebros malemolentes. Todos os jovens estavam impregnados, até a 

medula, dos sons rítmicos do Toco Poderoso Monarca dos 3 dias”171

Os sambas aconteciam “em casas familiares, em bodegas ou em ruas específicas, como 

na Rua do Serrote ou na Rua da Favela [...], nos quais as classes populares, [freqüentadoras 

assíduas dessas festas], os viam enquanto espaços solucionadores dos problemas de 

divertimento” (SILVA, 2008, p. 14). Os freqüentadores desses ambientes tinham uma própria 

leitura quanto a esses territórios de sociabilidade e entretenimento, ressignificando suas 

respectivas e próprias representações concernentes ao entendimento de diversão. Quanto as 

pessoas inseridas numa classe média alta, estas se recusavam a participar dessas 

manifestações, justamente pelo fato destas serem classificadas como festividades populares, 

passando a freqüentar espaços de lazer estritamente elitistas, dentre eles os bailes sociais, 

que exigiam dos seus participantes, condutas, comportamentos e indumentárias bem 

alinhadas, sempre em constante avaliação mútua pelos sujeitos presentes a esses eventos. 

Nesse sentido, festividades como aquelas correspondentes aos Bailes das Festas das Turmas 

Concluintes dos Cursos Ginasiais e Domésticos do Ginásio Santa Teresina (GST), das Festas 

das Debutantes – nas quais as mais belas jovens caicoenses dançavam suas valsas com seus 

mais luxuosos vestidos –, das Festas dos Alunos Concluintes do Ginásio Diocesano 

.  

Além do carnaval, os habitantes da cidade, pelos menos aqueles de classes sociais 

baixas, ainda tinham a opção de freqüentar as festas dos famosos sambas. Segundo Silva 

(2008), os sambas se constituíam, assim como o carnaval, em festas de caráter popular e 

representavam o que atualmente se conhece por forrós. Estas festas, ao contrário de outras 

mais elitizadas, estavam abertas à participação “[...] de todas as pessoas que quisessem 

freqüentá-las, independente de sua classe social. Todavia, [...] as pessoas de classes mais 

altas não participavam destes sambas devido à ausência de referências sobre sua circulação 

nestes ambientes” (SILVA, 2008, p. 14). 

                                                           
171 (Sem Autoria). Terça-Feira – 17 Horas. Jornal A Fôlha. Caicó. 06 de março de 1965. Ano X. Número 
203.  
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Seridoense (GDS) e das Festas do Salão Nobre da Prefeitura Municipal, se constituíam 

naquelas mais freqüentadas pela burguesia caicoense.    

Malgrado, além desses espaços de sociabilidades, hierarquizados sócio-historicamente, 

a cidade ainda contava com festividades que possibilitavam uma aproximação das classes 

sociais durante suas realizações, embora ainda fosse muito perceptível, mesmo em 

intensidade menor, uma divisão sócio-territorial no transcorrer da festa. A Festa do Rosário, 

celebrada anualmente no mês de outubro, era um exemplo típico de festividade que permitia, 

durante a realização do evento, o encontro das classes sociais, embora que no decorrer desse 

acontecimento festivo ainda fosse possível atinar hierarquias nos bailes dançantes ocorridos 

nos clubes da cidade. Mas eram nas festas realizadas em praça pública, nas novenas 

ocorridas na Igreja do Rosário e nas procissões tramadas pelas ruas da cidade, que os sujeitos 

praticantes do espaço urbano, inseridos em classes sociais diversas, se encontravam, 

dissolvendo, pelo menos aparentemente e temporariamente, as diferenças de renda.   

Herança cultural, essa manifestação sócio-religiosa, consistia na celebração de novenas 

e procissões em homenagem e comemoração a Padroeira da Irmandade Negros do Rosário, 

ou seja, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, assim como, na realização de bailes 

badalados, leilões disputados e feirinhas animadas. No decorrer das celebrações sócio-

religiosas, a Festa do Rosário contava com os parques de diversão, os passeios dos jovens 

pelas praças da urbe, os bazares e os pipoqueiros que faziam a alegria das crianças, dos 

jovens e dos adultos. Além disso, entre os próprios atos de celebração da Festa do Rosário, a 

cidade ainda presenciava apresentações artístico-culturais dos componentes da Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Caicó, criada no século XVIII e cuja indumentária dos 

seus componentes era composta por alpargatas, camisas brancas, calças azuis e espontões 

adornados com fitas de sedas de diversificadas cores, que por sua vez, simbolizavam posições 

hierárquicas no âmbito do próprio grupo.   

No batuque do tambor, no palpite do bombo e no toque vibrante do pífano, os Negros do 

Rosário, como assim eram e ainda são conhecidos entre a população local, saiam pelas ruas 

da cidade levando a alegria, o ritmo frenético de seus instrumentos e as danças afro-

descendentes. No cortejo, seguido por vassalos, feito pelas artérias e logradouros do espaço 

urbano caicoense, a elegância da rainha negra e de seu rei despertava a curiosidade dos 

expectadores presentes no espetáculo. Outra atração da Festa do Rosário era a “[...] 

apresentação do pastoril, que se iniciava nos primeiros dias da festa e se prolongava até o Dia 

de Reis. As noites quentes [...] eram alegradas pela voz juvenil das pastorinhas e pela alegria 

ruidosa dos torcedores, depois de cada canto” (GUERRA, 1982, p. 79). Nos dias de 

apresentação do pastoril, os “[...] expectadores reuniam-se todas as noites após a novena ao 

redor do palanque armado na parte lateral da Igreja do Rosário ao lado da prefeitura” 

(GUERRA, 1982, p. 79). Nessa festa, os caicoenses, sob os embalos contagiantes dos ritmos e 

das danças tradicionais dos Negros do Rosário, estabeleciam seus laços de proximidade, 

afetividade e sociabilidade com os demais participantes desse evento sócio-religioso. 
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A Festa do Rosário se dimensionava em uma das muitas oportunidades dos habitantes 

praticarem seus jogos mútuos de conversas, saberes, fazeres, dizeres, brincadeiras, risos, 

jocosidades, estratégias, astúcias, experiências, enfim, múltiplas maneiras e artes de fazer a 

vida cotidiana. Diante disto, essa manifestação sócio-religiosa, geradora também de dividendos 

econômicos para a cidade, estava incluída no calendário anual de festividades da urbe 

caicoense, que ainda era preenchido por outros eventos sociais, realizados no transcorrer dos 

anos de 50 e 60 do século XX, tais como: a Festa de Sant’Ana.  

Essa festa, que durante as décadas de 50 e 60 do século XX, acontecia, anualmente, na 

semana final do mês de julho, era percebida como o momento especial em que a cidade 

recebia de braços abertos os peregrinos da padroeira de Caicó e do Seridó, ou seja, Nossa 

Senhora Sant’Ana, abrigando “[...] os entes queridos e os visitantes que chegavam atraídos 

pelo clamor exagerado daquele que ama de forma demasiada esse lugar” (DANTAS, 2003, p. 

171).  

A Festa de Sant’Ana, símbolo tradicional da sociedade caicoense desde meados do 

século XVIII, “transformou-se num espaço de tradição em Caicó” (ANDRADE, 2007, p. 89), se 

convertendo em uma oportunidade de “apresentar aos visitantes uma excelente impressão 

sobre a cidade” (ANDRADE, 2007, p. 89). Portanto, essa festa se evidenciava como uma 

autêntica vitrine da urbe, expondo aos visitantes, desde alguns aspectos tradicionais da 

sociedade local aos vários ícones de modernidade e de progresso urbano da cidade, sendo 

considerada o momento máximo de sua aparição em meio público.       

Os momentos religiosos da festa iniciavam-se com “a passeata de abertura e o 

hasteamento da bandeira no pátio da igreja, prosseguindo as atividades com a realização do 

novenário” (DANTAS, 2003, p. 171). No último dia de encerramento da festa, era realizada a 

“[...] procissão de Sant’Ana, percorrendo-se as ruas da cidade para fechar um ciclo que se 

encerrava com a missa campal, no pátio da igreja” (DANTAS, 2003, p. 171). Neste ritual, as 

fronteiras espaciais e sociais rompiam-se e todos pareciam “comungar de um mesmo credo, o 

culto à santa padroeira. Na procissão, os indivíduos eram sujeitos dos próprios sonhos, 

ocupando e encenando o teatro da vida no papel de expectadores e atores ao mesmo tempo” 

(DANTAS, 2003, p. 171).  

Assim, a cidade, que nasceu, segundo as narrativas lendárias, da prece de um vaqueiro 

a Senhora Sant’Ana, sentia-se orgulhosa em homenagear aquela que foi sua genitora. Diante 

disto, o mês de julho representava para a cidade o mês da festa, o mês da alegria, “o mês da 

volta a terra querida, mas era principalmente o mês de maior congraçamento entre todos os 

filhos dessa terra, ausentes ou presentes. Era como se através de um passe de mágica, 

qualquer lugar do mundo se transformasse em CAICÓ” (OLIVEIRA, 19??, p. 87). 

Além dos rituais religiosos, a Festa de Sant’Ana proporcionava a realização de outros 

eventos sociais que eram tramados concomitante ao seu desenvolvimento, tais como: o leilão, 

a Feira de Sant’Ana, a exposição do clube de Mães, os bailes e etc. Nas memórias de Iracema 
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Trindade (1982, p. 33), os bailes da festa representavam a apoteose final do novenário de 

Sant’Ana;  

 

 

[...] o momento supremo dos encontros derradeiros para a confirmação de um afeto ou 

[...] o compromisso de um noivado. No salão funcional da velha Prefeitura Municipal de Caicó, 

mesmo ladrilhado a pedra, com a ajuda do espermacete para o deslise dos pares, realizava-se 

o programa social de maior gala, para prestigiar os visitantes ilustres – confirmar a fama de 

Caicó – terra hospitaleira de gente amiga e educada. Em todo redor da quadra de dança 

enfileiravam-se as cadeiras, para a assistência das famílias. Muita luz. Num dos extremos do 

salão posicionava-se a orquestra – a banda de música local ‘O Recreio Caicoense’ sob a 

regência do saudoso Mestre Bedé. E cada família primava pela boa apresentação de seus 

membros – todos muito bem trajados: as mães em suas galas de jóias, rendas e leques; as 

moças com luvas e flores; era um convite à boa educação dos rapazes, de prestigiar sua dama 

com cuidado de nem amassar a flor da cintura. E, ao sinal da batuta do maestro, rompia a 

orquestra, a abertura do baile. Era um espetáculo grandioso de beleza e harmonia – os pares 

jovens a rodopiar pelo salão num contágio feliz de alegria e prazer, com a graciosidade dos 

passos na exatidão do compasso [...].  

 

 

 

O baile da Festa de Sant’Ana representava o momento épico da elite caicoense mostrar 

toda a sua pomposidade e sua elegância. Esse evento de sociabilidade era destinado somente 

a elite da cidade e da região. Nesse baile, momento em que as moças e os rapazes da cidade 

apareciam com figurinos e visuais irretocáveis e exibiam as últimas novidades da moda 

feminina e masculina, os namoros, os noivados e os flertes eram sempre recorrentes. Desse 

modo, entrar no Salão da Prefeitura Municipal em dias de baile era um privilégio para poucos. 

Na verdade, somente para aqueles sujeitos que faziam parte da sociedade elitista da cidade. 

Esse baile ainda era embalado pelos ritmos e sons da Banda de Música Recreio Caicoense, 

que animava, durante todo o evento, essa festa. 

Essa banda não mostrava a sincronia de suas melodias e acordes somente nos espaços 

desse baile, mas em todos os dias de Festa de Sant’Ana, ela “acorda[va] a cidade, quando o 

sol [...] [nascia] com uma alvorada musical. Ao meio dia, sol à pino, tinha a tocata, no patamar 

da igreja, perto do mastro onde estava hasteada a bandeira da Santa” (HEBERT, 1982, p. 93-

94). 
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 Depois “da tocata, a banda sai[a] pela cidade executando o seu repertório pela rua, 

arrastando atrás de si um grupo de meninos que acompanha[va] o passo lento e cadenciado 

dos músicos” (HEBERT, 1982, p. 94). A passos gradativos e “miúdos, batida uniforme no 

calçamento fumegante, a ‘furiosa’ [...] ia caminhando lentamente. [...] Passava [...] [pela praça 

da Matriz e do Coreto] dobrava no Beco de José Diniz e entrava na Rua da Cadeia Velha até 

chegar [...] na praça do Rosário” (HEBERT, 1982, p. 94).   

Os dez dias de Festa de Sant’Ana representavam para a cidade, a urdidura de 

polissêmicas tramas sociais em muitos eventos tecidos paralelos aos seus rituais sagrados. 

Além de todos esses eventos que aconteciam na cidade, resultantes da realização da festa, as 

brincadeiras e alegrias tecidas nos parques de diversão eram esperadas com muito 

entusiasmo pelos caicoenses. Os olhares dos sujeitos participantes da festa reluziam 

admirados com o brilho e o colorido do Parque Lima, com “sua roda gigante, seu carrossel, seu 

mundo mágico” (OLIVEIRA, 19??, p. 87).  

Esse parque de diversão, proveniente do estado da Paraíba, marcou sua presença 

constante durante muito tempo na Festa de Sant’Ana. Quando se aproximava os dias iniciais 

de realização da festa, o Parque Lima reaparecia na cidade, montando e armando, no leito da 

rua Padre Sebastião, suas formas e estruturas, que resultavam em máquinas de diversão, tais 

como: roda-gigante, carrossel de cavalinhos, canoas, juju, dentre outras. O juju era uma 

espécie de microcarrossel da criançada, “munido de toldo colorido e cadeiras pendentes, 

decoradas com motivos infantis, em torno do qual ficavam os pais embevecidos, ao verem 

seus pimpolhos divertindo-se ao embalo suave das rotações acionadas manualmente por 

manivela” (TRINDADE, 1997, p. 53). Esta máquina, assim como as outras, levava 

entretenimento, diversão, alegria, medo e receio aos indivíduos que se aventuravam em 

viagens mirabolantes, para alguns efêmeras, para outros duradouras, nos carrosséis, rodas-

gigantes, conoas e jujus.  

No ano de 1950, o Parque Lima “trouxera pela primeira vez entre seus equipamentos 

tradicionais, uma outra variedade de máquina que chamou a atenção e curiosidade de muita 

gente” (TRINDADE, 1997, p. 54). Era a sombrinha, uma espécie de equipamento de versão 

ampliada do juju, designada ao público adulto, instalada nas contigüidades de um dos flancos 

esquerdos da Catedral de Sant’Ana. Esse equipamento era composto de uma estrutura de 

ferro e de madeira, de dimensões e proporções um tanto quanto avantajadas, com parte 

circular superior “formada por oito raios, de cujas extremidades, a uma altura não menos de 

quatro metros em relação ao solo, pendiam as correntes que sustentavam os assentos de 

ferro, dispostos em fila dupla, proporcionando lotação de dezesseis pessoas” (TRINDADE, 

1997, p. 54).  

A engenhoca, exótica para os olhos dos caicoenses, era movido pela ação de um 

improvisado motor de caminhão, do qual fora extraído após certo uso. A sombrinha, 

aparentemente tosca e com uma impressão de obra inacabada, era a atração dos curiosos, 
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que se aproximavam a fim de darem algumas voltas e passeios naquele carrossel avantajado. 

Pois bem, bastaram algumas rodadas na sombrinha, para que a fama “do brinquedo medonho 

se espalhasse rapidamente pela cidade. A particularidade que a destacava das demais 

diversões era justamente o ritmo veloz que o motor imprimia ao movimento de rotação de seu 

carrossel [...]” (TRINDADE, 1997, p. 54), causando, em determinados momentos, situações 

desconfortáveis aos seus passageiros. 

No entanto, a cada noite crescia ainda mais o número de pessoas interessadas em se 

aventurar nas rodadas velozes da sombrinha. Depois do término de cada novenário, quando o 

serviço de alto-falantes começava a emitir ondas sonoras, a engenhoca começava a funcionar, 

proporcionando descontração aos sujeitos que se aventuravam na dita sombrinha. Ao se 

acomodarem nos “assentos, as pessoas eram advertidas pelos funcionários do parque, no 

sentido de dispensarem cuidados especiais aos objetos de uso pessoal, como forma de evitar 

escapulidas prejudiciais por ocasião da movimentação do carrossel” (TRINDADE, 1997, p. 55). 

Mesmo assim, dos locais onde as pessoas estavam assentadas, sob a ação de “rotações 

aceleradas, desprendiam-se, não raro, os mais variados adornos femininos, calçados de todos 

os tipos, óculos, chapéus masculinos [...] e, o mais deprimente: jatos de vômitos. Tudo isso 

lançado sobre a cabeça das pessoas lá embaixo” (TRINDADE, 1997, p. 55). Embora causando 

transtornos em alguns e emoções em outros, esse equipamento não deixava de atrair a 

atenção e a curiosidade dos participantes da Festa de Sant’Ana, alegrando ainda mais os seus 

momentos festivos. Desta maneira, os parques de diversão, os bailes, as novenas, a feirinha, a 

procissão e os demais eventos, se tornavam os momentos especiais da Festa de Sant’Ana, 

proporcionando entre os seus participantes, a tessitura de tramas sociais das mais distintas e 

inolvidáveis possíveis, representadas pelos vários cronistas em suas artes de rememorar a vida 

cotidiana de uma cidade de outrora.    

 

Conclusões 

 

Nos meandros do espaço urbano caicoense, os sujeitos praticantes da cidade viveram 

as suas respectivas tessituras cotidianas, tendo alegrias ou tristezas, tendo lazer ou 

trabalhando, tendo ganhado ou deixando de ganhar, enfim, tendo uma vida plena em sua 

essência ou apenas (sobre)vivendo a monotonia e a fadiga do cotidiano no mundo moderno. 

Em sua trivialidade, o cotidiano desses praticantes não se compôs apenas de acontecimentos 

repetitivos, tais como: “gestos no trabalho e fora do trabalho, movimentos mecânicos (das 

mãos e do corpo, assim como de peças e de dispositivos, rotação, vaivéns), horas, dias, 

semanas, meses, anos, repetições lineares e repetições cíclicas [...]” (LEFEBVRE, 1991, p. 24), 

mas também de eventos sociais que marcavam a vida desses indivíduos num curto espaço de 

tempo.  
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Nesse sentido, a análise do cotidiano, a qual possibilita uma arqueologia, investigação e 

dissecação dos retalhos de conteúdos da existência do homem, além de envolver o espaço 

“imediato da vida das relações cotidianas mais finas: as relações de vizinhança, o ato de ir as 

compras, o caminhar, o encontro, os jogos, as brincadeiras, o percurso reconhecido de uma 

prática vivida/reconhecida em pequenos atos corriqueiros [...]” (CARLOS, 2001, p. 35), também 

envolve outros tipos de relações mais esporádicas e eventuais, atinados não como uma ruptura 

ou mesmo uma quebra do modo de vida urbano vigente, mas sim, como uma afirmação, 

reafirmação e reforço do cotidiano. Paralelo aos atos corriqueiros, vistos como ocorrências 

micro-escalares que dão sentido a vida dos sujeitos urbanos na criação dos laços profundos de 

identidade do citadino-citadino e do citadino-lugar, outros de escala mais ampla e de contexto 

social mais abrangente também eram partes integrantes do cotidiano da cidade. Se o cotidiano 

da cidade se apresentava, por um lado, como uma massacrante rotina experienciada pelos 

habitantes, ou como um “receptáculo da passividade, da desesperança, da repetitividade 

enfadonha, da falta de perspectiva, enfim, da miséria do dia-a-dia” (OLIVEIRA, 2003, p. 138), 

por outro, destacava-se como algo da ordem da superação das necessidades vitais para a 

sobrevivência humana.   

Desse modo, a cidade de Caicó, durante as décadas de 1950 e 1960, contava com 

determinados lugares de lazer e entretenimento usados pela população local através de suas 

múltiplas práticas socioespaciais. Assim, lugares como: cinemas, cabarés, praças públicas, 

igrejas, sambas, clubes dançantes, dentre tantos outros pontos de encontros, se evidenciavam 

em pontos de convergência e aglutinação de pessoas, bem como, em espaços destinados a 

trama de laços de sociabilidades tecidos na vida cotidiana da cidade. Nessa mesma dimensão, 

manifestações sociais como aquelas correspondentes as festividades carnavalescas e as 

festas de Sant’Ana e do Rosário, realizadas anualmente no espaço urbano caicoense, se 

constituíam como eventos perpassados por práticas socioespaciais das mais distintas 

possíveis, nas quais, os habitantes da urbe e de outros lugares adjacentes, se encontravam, se 

divertiam e se socializavam, estabelecendo seus laços de amizade, de entretenimento e de 

conhecimento.  
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REFLEXÕES SOBRE A FESTA DA LAVADEIRA – PRAIA DO PAIVA – PE1. 

Priscilla Barbosa da Silva1 

 

“E foi em oitenta e sete  

  Que um jovem determinado 

Teve uma grande idéia 

E o seu nome é Eduardo 

A festa da Lavadeira 

Que vem gente de todo lado...”1  

Gerson Santos,  

“A Festa da Lavadeira”, 2008. 

Introdução 

 

A pesquisa etnográfica aqui apresentada foi realizada na praia do Paiva, que fica no 

município do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. O evento observado é uma festa, que 

ocorre há vinte um anos, na qual diversos grupos participam vinculados ou não ao culto dos 

orixás, assistindo a apresentações variadas de ritmos regionais, em homenagem a divindade 

da Lavadeira1. Tentaremos neste trabalho destacar aspectos considerados relevantes para o 

entendimento da dinâmica entre a festa, o sagrado e as diferentes significações dela, para os 

grupos que a freqüentam. 

Existem diversas histórias para explicar como a festa da Lavadeira surgiu, porém a 

versão oficial relatada pó Eduardo Melo1 que “ao ser colocada uma escultura da Lavadeira 

numa casa da comunidade, passou a chamar atenção das pessoas da localidade, e muitos 

chegaram a levar oferendas e presentes onde estava a escultura, e para celebrar a reunião 

desses “devotos”, criou-se a festa para a Lavadeira”1. 

Rita Amaral (1998) ao comentar sobre as classificações das festas feita por Jean 

Duvignaud, informa que há dois tipos básicos: Festas de Participação e Festas de 

Representação.1 E afirma:  

 

Na categoria das Festas de Participação incluem-se cerimônias públicas das quais 

participa a comunidade. Os participantes são conscientes dos mitos que ali são representados, 
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assim como dos símbolos e dos rituais utilizados. Algumas festas religiosas, como as bacanais 

da Antigüidade, as festas de candomblé do Brasil e a maior parte dos carnavais pertencem, 

para Duvignaud, a esta categoria. 

 

Na categoria das Festas de Representação, contam-se aquelas que apresentam “atores” 

e “espectadores”. Os atores, que podem ser em número restrito, participam diretamente da 

festa organizada para os espectadores que, eles próprios, participam indiretamente do evento 

ao qual eles atribuem, entretanto, uma dada significação e pela qual são mais ou menos 

afetados. O elemento importante é que os participantes são em número limitado enquanto os 

espectadores são muito numerosos, especialmente hoje, com as reportagens diretas via 

televisão. É preciso sublinhar que os espectadores e os atores são perfeitamente conscientes 

das "regras do jogo" (ritos, cerimônias e símbolos), mas que eles "percebem" o evento de 

modo diferente conforme o papel que lhes é atribuído. 

 

 

Desta forma, podemos afirmar que a festa da Lavadeira é caracterizada como uma festa 

de Representação, tanto pelo fato de nem todos os participantes estarem conscientes dos ritos 

e símbolos da festa, quanto a questão do espaço ser dividido com quatro palcos – terra, mar, 

vento e mata -, eles são os divisores entre o público e as atrações - shows de grupos da cultura 

popular do Estado como o Maracatu, Afoxé e Caboclinho, etc. A participação dos espectadores 

estimado em cerca de cinquenta mil no ano de 20081 é grandiosa, porém restrita a assistir o 

espetáculo, bem como a definição da festa é individual para cada uma das pessoas presentes.  

 

O público e suas diferenças 

 

A multidão a princípio aparenta ser homogênea, mas quando nos aproximamos 

percebemos a distinção, tanto através da indumentária quanto na representação da festa para 

cada um. 

Na forma de se vestir conseguimos observar a diferença de classe social – média/alta 

com roupas de grife, e a baixa com roupas mais simples -, bem como se pode constatar as 

opções sexuais, por existir alguns homossexuais trajando fio dental, mesmo com o dia 

chuvoso, não para se afirmar, mas para evidenciar sua sexualidade, utilizando-se do baixo 

corporal caracterizado por deixar a mostra, “orifícios, protuberâncias, ramificações e 

excrescências, tais como a boca aberta, os órgãos genitais, seios, falo, barriga e nariz” 

(BAKHTIN: 1993: 23) e no “exagero, o hiperbolismo, a profusão, o excesso” (BAKHTIN: 1993: 

http://www.aguaforte.com/antropologia/festaabrasileira/Bibliografiadatesefesta.html#AMARAL�
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265). Observou-se também a existência de alguns “pedaços” – como de Água Fria, Beberibe, 

Pina, entre outros bairros do Recife-, distinguidos através das camisetas de “excursões de 

farofeiros”1, sendo uma outra demonstração de diferenciação do público presente. 

Com relação ao sentido dado a festa para as pessoas, algumas afirmaram que estavam 

lá por “acreditar nas bênçãos e no poder da lavadeira em sua vida”1, nesta perspectiva, Eliade 

(2001:80) comenta que é durante as festas que se entra em contato com a ‘dimensão sagrada 

da Vida’, enquanto para outros ela é vista como uma “brincadeira”1, isso é notado com a 

afirmação de um grupo de jovens, “a festa é uma said; para dançar e ver pessoas diferentes do 

povo daqui”1,  já para os comerciantes “aqui as vendas são muito boas,  já vendi todo o 

caldinho e a cerveja deve acabar até as cinco da tarde”1, desta forma é perceptível a discussão 

de Canclini (1983) sobre o significado das festas – religioso, profano ou comercial -  é 

identificado no contexto da Lavadeira. Para ele a festa “não é a liberação desregrada dos 

instintos”1, visto que, cada indivíduo irá agir de acordo com os limites implícitos para o sentido 

determinado da festa por cada um deles - a senhora fará oferendas, os rapazes irão se divertir 

e o senhor irá se deter às vendas de sua barraca. 

O comércio na festa 

 

A festa da Lavadeira com o patrocínio do FUNCULTURA, Chesf, Governo Federal, entre 

outros, se tornou um grande evento nos últimos anos, concordando com Lady Selma (2004) 

quando comenta sobre as ações governamentais no Maranhão, com relação ao bumba meu 

boi, acarretando “uma maior circulação, visibilidade, valorização e aceitação da cultura 

popular”1, similitude a isto, foi a colaboração destes patrocinadores, ocasionando disputa no 

espaço demarcado para o comércio o tornando concorrido, “a gente tem que pagar uma taxa a 

Prefeitura, e tem que tá com tudo limpo na barraca quando vem uns homem olhar se tamo 

trabalhando certinho” 1, a taxa paga, varia, dependendo do espaço utilizado, entre cem e 

duzentos e cinqüenta reais, cobrados antecipadamente, no local há mais de sessenta barracas 

cadastras, e apesar de Canclini (1983) criticar a mercantilização da festa, por acreditar que 

uma parcela de empresários será privilegiada e monopolizar os lucros do evento, no contexto 

da Lavadeira, pequenos comerciantes também se beneficiam da existência da festa, sendo 

notado através da afirmação de Dona Eliane, “No dia da festa a gente vende quase tudo e 

ganha um dinheiro muito bom”1. 

Contrário a este pensamento de mercantilização da festa como algo que causará a 

“degeneração” do rito - pois irá tirar o aspecto “espontâneo” e se tornará um produto comercial 

-, Rita Amaral explica “... a festa deixa de ser a simples de "válvula de escape", como pensam 

muitos teóricos. Nem é, unicamente, manifestação religiosa, mas uma "parceria" entre homens, 

santos, orixás e outros deuses na luta por uma vida mais digna.”1, no caso da festa da 

Lavadeira, como o “divino” em questão é um orixá – e todos são vaidosos, gostam de ser 

reverenciados com muita ostentação -, terá a “parceria”, entre o homem e o divino, para a 
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garantia de uma “fartura” nas vendas, e o lucro sendo alto, é certo de no ano seguinte a festa 

ser mais bonita.  

Foi observado que o principal comércio é o de bebida e comida, mas há também vendas 

de bijuterias artesanais – brincos, colares, pulseiras, feitos com sementes -, instrumentos 

musicais – alfaias, abês, berimbaus, e outros -, a maioria dos preços bem acessíveis 

economicamente. 

Além das barracas cadastradas, havia um grande número de vendedores ambulantes, 

que a todo instante estavam “fugindo” dos seguranças, pois eles os colocavam para fora do 

local onde ocorria a festa, demonstrando assim uma forma de exclusão, apesar de ser capaz 

de englobar um público diverso, na questão dos lucros econômicos é rigorosa para os ganhos 

serem destinados apenas aos pagadores da taxa, confirmando a afirmação de Brandão (1982), 

“grupos populares [...] aprendem a conviver com as divisões sociais e os padrões capitalistas 

de trocas [...]”. 

 

Os símbolos da festa 

 

 Ferretti (1995) na obra Tambor de Crioula faz referência a Melatti que inspirado em 

Leach, afirma sobre a questão do rito,  “(...) sistemas de ações em que predomina o aspecto 

simbólico, em que os símbolos utilizados dizem alguma coisa a respeito das pessoas que o 

empregam”, podemos, então compreender a existência da festa/rito, através dos símbolos. No 

caso da festa em questão, um dos símbolos é uma escultura do orixá ancestral filho de Iemanjá 

– a Lavadeira -, e por meio dele é perceptível um dos aspectos da festividade, a ligação com a 

cultura afro-brasileira. Muitos dos presentes – não todos, porém muitos – estavam na festa, por 

ela trazer algum significado religioso para eles, “Eu sou lavadeira, trabalho há quarenta anos, e 

quando a festa começou, eu fiz promessa pra melhorar da minha dor nas costa, e consegui 

melhorar, a lavadeira me deu a vitória e eu sempre vou fazer minhas preces para ela e vim 

aqui, até o dia que eu morrer”1.  

 Um outro aspecto simbólico identificado é a chuva, para Eliade (2001) o simbolismo 

aquático é responsável pela revalorização das águas, ela entra no mito incluído na simbologia 

da purificação, proporcionam o renascimento para uma nova vida: 

 

É por isso que o simbolismo das Águas implica tanto a morte como o renascimento. O 

contato com a água comporta sempre uma regeneração: por um lado, porque a dissolução é 

seguida de um “novo nascimento”; por outro lado, porque a imersão fertiliza e multiplica o 

potencial de vida (...) tanto no plano cosmológico como no plano antropológico, a imersão nas 
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águas equivale não à extinção definitiva, mas a uma reintegração passageira no indistintivo, 

seguida de uma nova criação, de uma nova vida, de um novo homem. (ELIADE, 2001:152) 

 

 

 

Tal conceito é perceptível na fala de alguns participantes – “A chuva é bênção! Se não 

chover não vai ter bênção esse ano pra gente”1, a crença de estarem deixando os seus 

problemas “escoarem” nas águas e “lavando os pecados”. E para os que quiserem receber 

bênçãos da água “purificada” pela Lavadeira, basta comprar por um real e cinqüenta centavos, 

uma garrafa contendo o líquido, entrar na capela (e numa fila enorme) ser “batizado” por 

alguma das Ialorixás1 presente no local, ou seja, para os indivíduos que estão na festa e 

acreditam nesse aspecto simbólico não sairão de lá sem ter sua “alma lavada”. 

  

Considerações Finais 

 

 Diversos autores pesquisaram sobre a significação, re-significação e re-elaboração das 

festas populares no Brasil, como Roberto DaMatta (1978), Brandão (1981), Ferretti (1995), 

Lady Selma (2004). Rita Amaral (1998) ao afirma  que:  

 

A primeira impressão é a de que a festa não se deixa capturar, pois ela tem vários 

sentidos. Isto resulta exatamente de seu caráter mediador que lhe permite, através das 

inúmeras “pontes” que realiza entre valores e anseios, conter em si vários pares de oposição 

sem representar de modo exclusivo nenhum deles, constituindo-se, antes, de todos. Assim, ela 

é religiosa e profana, crítica e debochada, conservadora e vanguardista, divertida e devocional, 

esbanjamento e concentração, fruição e modo de ação social; ela ainda é o reviver do passado 

e projeção de utopias, afirmação da identidade particular de um grupo e inserção na sociedade 

global; expressão de alegria e de indignação. 

 

 

Faz-nos compreender a dificuldade encontrada ao tentar se penetrar no terreno dos 

estudos sobre festas, por ele estar repleto de símbolos, nos quais são compreendidos por 

significados explicados de diferentes formas, pois o sentido da festa muda de acordo com a 

acepção que cada participante tem do festejo. Alguns podem sentir a experiência considerada 
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por Eliade (2001) “numinosa”1, outros podem estar apenas com interesses comerciais, tão 

criticado por Canclini (1983), e também os meros brincantes, presentes na festa “pela festa”, 

considerando-a uma “mera distração” como diz Ferretti (2001).  Todos estes aspectos foram 

observados na festa da Lavadeira, que apesar de ser recente – cerca de vinte anos – é 

considerada por muitos dos seus freqüentadores como uma tradição.    

  Existem outras questões pertinentes a serem tratadas, referente à festa da 

Lavadeira, neste ensaio, foram enfocados alguns dos variados sentidos que a festa da 

Lavadeira tem para o público e o significado dos símbolos presentes nela.    

Para finalizar, concordando com Ferretti (1995) quando ele comenta sobre a questão do 

tambor de crioula se tornar um produto turístico e de lazer local, é perceptível que 

semelhantemente ocorre na festa da Lavadeira, pois a divulgação é ampla, o público presente 

vem de vários lugares (mesmo com o difícil acesso onde ocorre a festa), desde comunidades 

próximas da localidade e até mesmo de outros países. Há um discurso, de este, ser um projeto 

de valorização, difusão e divulgação da cultura do nordeste do Brasil, pelo fato das atrações da 

festa serem de músicas regionais – coco, ciranda, afoxé, maracatu, samba, frevo, etc. – tal 

discurso é absorvido por muitos freqüentadores da festa, o que acaba por dar legitimidade à 

festa, pois, “Esta festa é pernambucana mesmo, não fica tocando axé, nem sertanejo, só toca 

o que é da gente”1. Tal empreendimento se tornou de grande importância para muitos grupos 

culturais, pois é um espaço onde se podem expor os trabalhos desenvolvidos por essas 

pessoas, mesmo sendo apresentações em forma de “espetáculo”, criticado por Ferretti (1995). 

Tais apontamentos expostos são interpretações, aberta a reformulações.  
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AS FORMAS DO TRAVESTIMENTO CONTEMPORÂNEO: UMA ETNOGRAFIA DO 

BLOCO AS PECINHAS DE MACEIÓ 

 

Brunno Rodrigues Lima (Graduando em Ciências Sociais – UFAL) 172

O bloco As Pecinhas de Maceió, tradicionalmente um dos mais antigos e irreverentes 

das prévias carnavalescas maceioenses, surgiu no começo da década de 80, inicialmente, com 

o principal objetivo de simplesmente copiar uma experiência similar e tradicional 

pernambucana, As Virgens de Olinda, no qual ainda hoje os homens desfilam travestidos de 

mulher. A idéia de travestimento no período carnavalesco põe em xeque os valores 

 

                                            

Resumo 

O processo ritual do travestimento masculino tem se apresentado com freqüência na 

história do Carnaval brasileiro. Essa festa parece estabelecer relações que possibilitam certa 

inversão da ordem das coisas, dos comportamentos sociais, ao tempo em que admite a 

transgressão de ordem e de valores predominantes da sociedade. Nosso trabalho objetiva uma 

análise em torno do bloco As Pecinhas de Maceió, tradicionalmente um dos mais antigos e 

irreverentes das prévias carnavalescas maceioenses, no qual a “ordem” é o homem se travestir 

de mulher; e cujo vínculo originário desse grupo ocorreu com uma experiência similar 

aparecida no Carnaval de Olinda-PE nos anos 1953. O enfoque da pesquisa recai numa 

reflexão sobre as diversas experiências de ser pecinha, através de uma abordagem 

antropológica sobre as dimensões de afinidades atuantes na construção dessa identificação 

social local. Assim, através dos debates em torno de noções como teatralidade, corporalidade, 

ritual, performance e sociabilidade, a análise das Pecinhas além de proporcionar estudo sobre 

as formas de travestimento contemporâneo, permite, também, compreender a natureza 

espetacular dessas identificações coletivas inseridas no contexto urbano maceioense. 

Palavras-chave: Carnaval; Identificação Social; Travestimento. 

  

Introdução 

Neste artigo iremos apresentar resultados preliminares de nossa pesquisa que se 

encontra em sua fase inicial, não tendo, portanto, dados conclusivos. A escolha das Pecinhas 

de Maceió enquanto objeto de estudo se deu em função das transformações encontradas no 

cenário carnavalesco maceioense desde os anos 1980. Uma década decisiva para a atual 

configuração do Carnaval na cidade. 
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rigidamente ordenados pela sociedade. Não obstante, essa festa momesca parece estabelecer 

relações que possibilitam certa inversão da ordem das coisas, dos comportamentos sociais, ao 

tempo em que admite a transgressão de ordem e de valores predominantes da sociedade. 

Neste sentido, o enfoque da pesquisa recai numa reflexão da importância em analisar as 

diversas experiências de ser pecinha, através de uma abordagem antropológica sobre as 

dimensões de afinidades atuantes na construção dessa identificação social local. 

Estabelecer o referencial de indicação de transfiguração da cultura urbana do Recife é 

reconhecer que em Maceió há uma forte preocupação de mudança no modelo dessa festa. 

Assim, aquele modelo de festa que serviu como um espelho que refletiu na atual configuração 

dessa festa em Maceió e que vem se formando desde os primeiros anos da década de 1980, 

surge na forma de prévias carnavalescas. Por outro lado, por motivos diversos pensava-se que 

essa imitação seria tão eficaz e duradoura que não mais necessitaríamos continuar a vida 

inteira a viver de prévias carnavalescas e não mais seria imprescindível passar o carnaval 

migrando para outras cidades. O que hoje se observa em Maceió são mecanismos os mais 

diversos, no sentido de atrair a atenção da população para que esta não necessite mais passar 

o período carnavalesco longe da cidade. Assim, Recife serve como um modelo de “imitação 

ideal”, mas é preciso deixar claro que essa imitação não se dá por acaso. Historicamente há 

uma identificação maceioense com a cultura do Recife, muito por causa dos carnavais antigos, 

aqueles carnavais de todos os ritmos, desde o folguedo, frevo, maracatu, samba, caboclinhos 

aos tradicionais blocos de mela-mela presentes na cultura do Recife, mas que também já foi 

parte da formação cultural maceioense, e, que, atualmente, e depois do processo de 

aceleração urbana que Maceió sofreu, anda adormecida. 

A festa carnavalesca em ambas as cidades, desde o final do século XIX e início do 

século XX, possuía um caráter elitista, mas que de alguma forma sempre foi uma festa plural e 

de participação popular em massa, mostrando que essa festa além de apresentar aspectos das 

identificações sociais locais, revela também os diferentes segmentos sociais e os diferentes 

conflitos que constituem essa festividade. Enquanto em Maceió é possível perceber uma (re) 

significação do Carnaval, em Recife a resistência à mudança revela um fortalecimento das 

identificações locais. 

 

1 - O ritual do travestimento: Performance, corporalidade e teatralidade 

 O travestimento masculino na festividade carnavalesca é uma das características mais 

marcantes na história da sociedade brasileira. Essa forma de travestimento apareceu no 

cenário brasileiro no início do século XX na forma de blocos carnavalescos no qual os homens 

apareciam vestidos de mulher. Esse travestimento parece ter uma função muito importante, 

pois possibilita certa inversão dos rígidos comportamentos sociais, ao tempo em que admite a 

transgressão de ordem e de valores predominantes da sociedade, mesmo que de forma 
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inconsciente. Nela um punhado de roupas e acessórios se exibe para uma inquieta multidão. 

Vestidos com uma indumentária sarcástica da cabeça aos pés, personagens os mais diversos 

possíveis sejam prostitutas, sejam rainhas e que inicialmente, tinham no travestimento, uma 

brincadeira de rua que emergiu como uma forma caricaturada, com o objetivo apenas 

achincalhar a figura da mulher. 

 Apesar do estranhamento o espetáculo da inversão revela um palco em que se 

apresenta cada um dos atores sociais que ali se travestem. É o momento de usar a 

sensualidade, os desejos, a corporalidade, com o manejo de tornar visível e da forma mais 

ulutante, a performance.  

 A partir da perspectiva das teorias sobre os ritos e da noção de performance, 

consideramos que o Carnaval proporciona diferentes esferas de análise sobre os contextos em 

que estão inseridos. No caso das Pecinhas de Maceió conseguimos identificar três dimensões 

que caracterizam os processos sociais dos participantes do bloco enquanto modelos 

performáticos: teatral, sociabilidade, competitividade. 

 

2.2.1 – A dimensão teatral da performance 

O que aqui chamamos de dimensão teatral refere-se à forma como os atores sociais, os 

homens participantes das Pecinhas interpretam os personagens usados no travestimento. A 

presença de trajes que depreciem a figura da mulher é bastante comum entre os brincantes. 

Talvez essa seja a forma de travestimento mais presente dentro do bloco. Essa irreverência 

revela certa teatralidade que somente nesse contexto é permitido.  

Presenciamos de diversas formas o travestimento masculino, contudo, duas formas em 

particular nos chamaram atenção. A primeira é o da mulher “puta” ou prostituta. É bastante 

comum nos desfiles do bloco a presença do travestimento. Esse uso da figura feminina revela 

um lado agressivo diante de tanta brincadeira ao tempo que expõe de forma inconsciente, o 

arraigado preconceito. A segunda é o da mulher elegante. Nessa o travestimento costuma ser 

uma verdadeira produção. Nela se tem direito a todos os truques femininos: batom, 

maquiagem, belas roupas, cabelo. Enfim, enquanto por um lado percebemos o uso violento da 

imagem da mulher, no outro, a imagem feminina é vista com bons olhos. Quer dizer, “vestida” 

aos bons olhos. 

Assim, essa dimensão teatral da performance mostra como os diversos sentidos que o 

travestimento masculino faz da figura feminina. Pode apresentar também, por meio dessas 

idéias de puta e de elegante, o momento primordial à noção performática. Esse é o momento 

em que cada Pecinha deve desenvolver seu estilo próprio. A criação individual de cada estilo 

reflete o modo particular com que cada ator social internaliza os valores globais da sociedade. 

É, pois, a posição teatral o reflexo dessas identificações locais. E por meio dessa inspiração 
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individual que se cria as identificações coletivas. Com isso, queremos dizer que a fantasia 

usada por cada ator social torna-se hoje o elemento que mais aproxima os atores sociais, pois 

a fantasia juntamente com a corporalidade (gestos, movimentos do corpo), por um lado, 

diferenciam, mas, por outro, dão sentido a essas identificações coletivas locais. 

 

2.2.2 – A dimensão de sociabilidade da performance 

O que queremos mostrar com a dimensão de sociabilidade da performance é a forma 

como os atores sociais inseridos nessa festividade, através da teatralidade que o travestimento 

proporciona, desenvolvem as suas posições e as relações sociais dentro das Pecinhas. 

Podemos distinguir a posição que cada um ocupa no bloco de duas formas: os brincantes de 

dentro do bloco e os brincantes de fora do bloco. A primeira, os brincantes de dentro do bloco, 

são aqueles que pagam para poder brincar. É estabelecido pela organização do bloco um valor 

a ser pago. Esse valor dá direito a uma espécie de abada (tentativa de padronizar as 

fantasias), a participar da concentração (na qual acontecem os shows antes da saída oficial 

para o desfile), a bebida, a ficar dentro da corda etc.. A segunda, os brincantes de fora do 

bloco, são aqueles que participam do desfile sem pagar. E que em nossa opinião é nessa 

última que se encontra a verdadeira diversidade dessa festa. 

Apesar da aparente diferenciação um único motivo proporciona as sociabilidades desses 

atores presentes nos desfiles: o travestimento. É esse travestimento que faz a festa um 

espetáculo. Afinal, a corda que deveria separar os pagantes dos não pagantes, parece não 

existir em meio a tanta gente reunida. A aproximação entre as Pecinhas é tanta que dois 

corpos parecem ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço.  

Assim, essa performance além de quebrar um dos maiores protocolos da sociedade – a 

diferenciação entre homem e mulher – também permite o desenvolvimento, mesmo que por ora 

performático, da sociabilidade entre os brincantes. 

 

2.2.3 – A dimensão de competitividade da performance 

Os processos performáticos que o travestimento revela desperta certos valores entre os 

atores inseridos nas Pecinhas. Sejam eles de visibilidade, de irreverência ou competitividade. 

Com relação a este último, a competitividade, é o momento em que cada Pecinha pode mostrar 

a sua “produção” em relação ao outro. Ou seja, é nesse momento que a visibilidade individual 

de cada um pode sobressair.  

Isto quer dizer que as dimensões de rivalidade entre os diferentes componentes não 

apresenta um caráter fixo. Pelo contrário, a individualidade na escolha travestimento 

representa, mesmo que inconscientemente, certa competição. Competição essa que através 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

321 

de disputas visuais revelam as várias faces dessa festividade. Já que a indumentária de cada 

um é algo mutável, pois podem representar os valores da sociedade que são internalizados no 

dia-a-dia. 

Assim, a rivalidade entre as Pecinhas leva a uma competição constante e enfatiza o 

desenvolvimento de um estilo de se travestir. Pois, sendo o Carnaval um espaço de constante 

mudança de significados, ao se travestirem nasce entre os atores um enfrentamento visual, 

mesmo que de forma amigável. Ou seja, essa disputa visual através da teatralidade 

performática entre os atores, ao invés de ser um elemento que viria a criar uma aliança de 

desafeto no ínterim da festividade carnavalesca, essa rivalidade é algo que impulsiona 

vaidades individuais, a criatividade, é, pois, justamente o que põe lado a lado a “puta” 

(prostituta) e a mulher elegante, mostrando que a competição do travestimento, pela 

criatividade, improviso e elegância, é o que faz justamente da esfera carnavalesca, o palco 

dessas identificações coletivas local, as diversas experiências de ser pecinha. 

Por outro lado, apesar de toda competição e rivalidade que se apresenta através do 

travestimento, podemos identificar que tal disputa não possui um desejo mimético igual àqueles 

que presenciamos, por exemplo, nas escolas de samba. Nas Pecinhas de Maceió, diferente do 

que acontece nas Virgens de Olinda, não há uma premiação para aquele que melhor se 

traveste. O que também não quer dizer que a qualidade das fantasias diminua. Ao contrário, a 

cada ano que passa mais essas fantasias se renovam e fazem da festa verdadeiro espetáculo 

performático. 

 

2.3 – Masculinidade e virilidade dos participantes. 

 As Pecinhas de Maceió apresenta-se como modelo contemporâneo de travestimento, 

no qual a divisão dos sexos é expressa através de uma problemática colocada entre corpo e 

vestimenta. E já que a festa carnavalesca proporciona a transgressão dos valores 

ordenados da sociedade aqueles comportamentos, aquela forma de se vestir, dão lugar à 

irreverência e ultrapassam a segmentação da divisão sexual e de gênero comum na 

sociedade. 

 Essa divisão de gênero presente nas Pecinhas se dá na seguinte forma: para a 

participação masculina no bloco só através do travestimento. Ou seja, os homens devem estar 

devidamente trajados de vestes femininas. Enquanto que as mulheres só podem participar do 

bloco através da compra de abada do bloco, exclusivamente para as mulheres. Assim, 

inicialmente, essa forma de travestimento era uma forma de chacota que se fazia da figura da 

mulher. Na sua conjuntura atual, além de certa permanência desse modelo de chacota também 

há uma preocupação em mostrar o espetáculo do travestimento. 
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É nessa gozação da figura feminina, através do travestimento, que se faz a festa, na 

qual apresenta uma das principais características do bloco: a masculinidade e a virilidade dos 

participantes. Nessa relação de gênero esta a separação emblemática e empírica dos 

comportamentos. Toda essa masculinidade é expressa tanto no momento de gozação da 

mulher quanto no momento de afirmação dentro bloco. Há dois momentos em que a afirmação 

desse caráter de masculinidade está presente - o primeiro é quando as Pecinhas cantam o 

seguinte trecho de uma música durante o percurso do bloco que representa bem os valores 

machistas da sociedade: "Sou macho! Sou muito macho! Se duvidar olha aqui em baixo..."; o 

segundo momento é quando esses homens travestidos de mulheres levam suas companheiras 

para a festa. Dessa forma, esse ritual mostra que apesar da transgressão que a festividade 

carnavalesca proporciona aqueles valores presentes numa sociedade machista, que 

segmentam a divisão sexual e de gênero, até no espaço temporal da festa, estão bastante 

segregados.  

 

2.4 – Os novos rumos, os novos blocos  

Inicialmente quando surgiu, As Pecinhas de Maceió era apenas uma brincadeira de 

carnaval que idealizava copiar o travestimento que se via na cidade de Olinda, no tradicional 

bloco das Virgens. Mas a realidade atual é bem diferente daquela do passado. A domesticação 

cultural tornou a festa um momento de perda. Perda de significados, perda de identidade 

cultural. Dentro do cenário maceioense, as Pecinhas vêm se configurando numa espécie de 

consumo de outras festas.  Na verdade, um misto confuso de (re) significações e migrações de 

outras festas carnavalescas tem assumido nos dias atuais, os contornos de certa formação 

indigesta de nossa identidade carnavalesca.  

As mudanças de estilos festivos maceioenses podem ser fortemente percebidas com a 

inserção do investimento de um empresariado do mercado festivo que toma parte de 

praticamente todo o Brasil com seus modelos de micaretas, e que em Maceió ganha o nome 

de MaceióFest. Resumidamente, desde que o fenômeno do trio elétrico ganhou explosão na 

década de 1990 (através do carnaval baiano), essa festa atraiu um número cada vez maior de 

turistas e de pessoas de classe média-alta. Assim, aqueles carnavais de rua, perdem, 

significativamente (mesmo que de forma parcial), importância do ponto de vista desses novos 

festejos. Mas, por outro lado, é possível pensar que a entrada desse empresariado festivo deu 

certo gás na iniciativa de promoção de uma volta aos carnavais antigos.  

As micaretas, os “Carnavais fora de época”, embora apresentem caráter empresarial, 

deram um empurrãozinho para o investimento nas festividades carnavalescas maceioenses 

que desde os fins dos anos 70 andavam adormecidas. Além do surgimento de grupos 

interessados no resgate dos carnavais antigos, há também o aparecimento dos novos blocos, 

dessas novas identificações sociais locais que utilizam a prática do travestimento como forma 
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de sociabilidade, tais como, Pecinhas da Lage (São José da Lage - AL), Mariquitas (Pontal de 

Coruripe-AL) e as Bonecas da Serraria (Bairro da serraria – Maceió-AL).             

 

Considerações Preliminares  

O presente trabalho, ao mostrar as diversas experiências de ser pecinha, através do 

travestimento, revela que os símbolos rituais presentes nessa festa produzem ações e se 

tornam focos de intensa interação social. Assim, essa identidade social local dos atores, torna 

essas formas de travestimento contemporâneo aspectos de sociabilidade dentro desse modelo 

de festa.  

Dentro da natureza da festa carnavalesca, a performance representam um universo que 

comunga com a característica de se opor ao cotidiano, de construir, através da fantasia, do 

apelo ao imaginário e da ilusão, uma realidade diferente da que se apresenta no dia-a-dia.  

As teorias sobre os ritos e sobre a noção de performance ajudam a entender como o 

Carnaval nas suas diferentes esferas de análise está inserido dentro dos contextos urbanos. 

No caso das Pecinhas de Maceió conseguimos identificar três dimensões que caracterizam os 

processos sociais dos participantes do bloco enquanto modelos performáticos: teatral, 

sociabilidade, competitividade. 

 Apesar do estranhamento o espetáculo da inversão revela um palco em que se 

apresenta cada um dos atores sociais que ali se travestem. É o momento de usar a 

sensualidade, os desejos, a corporalidade, com o manejo de tornar visível e da forma mais 

ulutante, a performance.  

A aceleração urbana que Maceió vem sofrendo desde as últimas décadas revela a atual 

expressão da festa: para uns a semana das prévias carnavalescas e para outros a semana 

propriamente carnavalesca. Que representa a principal dicotomia do Carnaval maceioense: 

Carnavais antigos e Carnaval de origem recente. Mostrando como a inserção do empresariado 

do mercado festivo “sacudiu” o cenário carnavalesco maceioense que há alguns anos 

encontrava-se esmaecido. 

Por outro lado, nosso estudo mostra que o interesse dos diferentes grupos sociais está 

estritamente ligado no diálogo em tentar resgatar o tradicional carnaval de rua. Mas também 

revelam os diferentes segmentos sociais e os diferentes conflitos que constituem essa 

festividade. Mostramos que em Maceió há uma espécie de (re) significação do Carnaval, 

diferente do que acontece em Recife, na qual a resistência à mudança revela um 

fortalecimento das identificações locais. 
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PRODUÇÃO E CONSUMO DE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 

Zulmira Nóbrega173

O Maior São João do Mundo (MSJM) alcança, devido ao seu gigantismo, significativa 

importância entre as celebrações juninas, com etnocenografia espetacular proporcionada pela 

 

 

RESUMO: Entendendo a festa popular denominada O Maior São João do Mundo, 

realizada durante os 30 dias do mês de junho na cidade de Campina Grande, estado da 

Paraíba, como um megaevento, procuramos tecer uma pequena análise sobre alguns 

significativos entrelaçamentos de seu mosaico de representações que retratam suas formas de 

produção, incluindo as ocorrências de cunho político, econômico e comunicacional, assim 

como seus modos de consumo, além de abranger os fenômenos sócio-espaciais, artísticos e 

lúdicos. Trata-se de uma celebração popular organizada e propagada oficialmente pelo poder 

público municipal como produto turístico a fim de alcançar crescimento econômico, com 

motivação inerente à identidade e tradições regionais, porém, também utilizada, 

subliminarmente, com o propósito de se alcançar prestígio e dividendos político-eleitorais. 

Conta com uma série de especificidades superlativas, em termos quantitativos, reunindo uma 

série de expressões artísticas e cenográficas destinadas a confirmar e legitimar sua temática 

nordestino-junina, apresentadas em formatos de produtos da indústria cultural, conseguindo, 

assim, notável ampliação simbólica, reverberando seus signos e configurando 

transversalidades entre o antigo e o atual, a fantasia e o real, na forma de espetáculo da 

contemporaneidade, objeto de consumo típico e inerente ao mundo das trocas, projetada 

segundo a ordem consumista que prima pelo espetacular, muito desejado pelo público que 

participa e se integra de forma entusiasta nos atos lúdicos da festa.  

PALAVRAS CHAVES: Maior São João do Mundo, Campina Grande, produção e 

consumo cultural. 

As grandes festas juninas no Nordeste procuram, principalmente por referenciar São 

João, ampliadas pelas comemorações de Santo Antônio e São Pedro, o ciclo junino com 

simbologia religiosa cultural e seus elementos, como a fogueira, os fogos de artifício, as 

quadrilhas, as danças, o forró e as comidas típicas da época. Uma festa de origem rural  que 

representa a mudança de estação climática e o do ciclo da fartura proporcionada pela colheita 

do milho e do feijão, além de marcar a crença no santo que representa a purificação e 

regeneração da vegetação e das estações. Na sua gênese mística, São João é simbolizado 

como o santo do amor e do erotismo, além de amante da festa e bastante simpático aos seus 

aspectos lúdicos. Suas celebrações, assim, desenvolvem rituais significativos na vida das 

pessoas, como atividade de aproximação social.  
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utilização de aparato tecnológico que procuram evidenciar signos da cultura popular regional 

conforme os típicos esforços de reinvenção de tradições. No entanto, também é ocorrência 

extremamente atrativa para o consumo mundano, aberto para vivências sociais e práticas 

lúdicas.   

Configura-se, portanto, a utopia de um importante tipo de celebração popular da 

atualidade que utiliza a religião apenas como pano de fundo, cooptando o plano simbólico 

histórico e identitário da cultura popular motivada por crenças cristãs e suas derivações.  Mas 

se efetiva com manifestações díspares num ambiente de transversalidades culturais, 

representadas de forma superlativa em termos quantitativos, reunindo gigantesca série de 

expressões artísticas e cenografias destinadas a confirmar e legitimar a base temática 

nordestino-junina. E ao ser organizada e propagada oficialmente pelo poder público como 

produto turístico, a fim de alcançar crescimento econômico, com motivação inerente à 

identidade e tradições regionais do ciclo junino, também pode ser utilizada com o propósito de 

se alcançar prestígio e vantagens políticas.   

Os elementos da autenticidade e tradicionalismos da cultura junino-nordestina já são 

enunciados na concepção inicial da festa, desde sua primeira edição, no plano simbólico 

discursivo de seus organizadores, devidamente ampliado pela mídia. Há inúmeros enunciados, 

compondo tautologias, veiculados pela mídia, sobre o formato básico do MSJM em toda a sua 

história: o resgate da cultura junino-nordestina de Campina Grande conforme os ditames da 

autenticidade. Na primeira edição do evento a mídia já apresentava o seguinte enunciado: “A 

partir de agora o Brasil de Norte a Sul “arrasta o pé” para Campina Grande e em clima de muita 

alegria desfrutará da riqueza de nossa cultura, dos nossos costumes e crenças” (Jornal da 

Paraíba - Campina Grande, 02/06/1984). E a produção do mesmo sentido, em função da 

preservação da cultura tradicional não mudou no decorrer dos anos: “A proposta básica da 

festa é o resgate cultural. O São João é uma das maiores expressões culturais e foi o de 

Campina Grande que despertou no Nordeste a realização da festa, com tanta grandeza” 

(Jornal da Paraíba, Campina Grande, 26/05/2007). 

O caráter de autenticidade da festa também reverbera entre os campinenses, tal qual o 

depoimento que colhemos de Clóvis Alves de Medeiros, 40 anos, comerciante, personagem 

que já participou de diversas festas do São João de Campina Grande, inclusive daquelas 

anteriores a configuração do evento como o maior do mundo em 1984. Segundo a opinião de 

Clóvis, “cada ano vez fica mais grande”, completando com nítida paixão: 

 

Em Campina Grande cada ano que passa se revitaliza o São João, a festa nordestina. 

Por aqui passa os maiores nomes, as maiores figuras, que fazem manter viva uma tradição 

que é do Nordeste. Isso faz com que o Nordeste apareça mais no cenário nacional. Sem 

dúvidas nenhuma Campina Grande tem o MSJM. Campina Grande conseguiu fazer um 
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trabalho onde quem é bom vem por aqui, todos os melhores sanfoneiros, cantadores da 

tradição de Luiz Gonzaga, passam aqui para deixar uma página de sua história.  

 

 A festa do MSJM, conforme as palavras de Elizabeth Lima (2001, p. 9) “tal como é 

instituída no espaço urbano, é uma fabricação, uma produção prática e discursiva, imagética e 

cênica, a qual toma a idéia de tradição como principal e fundamental enunciado e elemento 

definidor do evento junino”. A projeção da cultura junina autêntica em uma coleção de signos é 

reforçada de maneira transversa, o antigo representado de forma nova e atual, em expressões 

artístico-cenográficas com recursos tecnológicos de luzes, cores, som, artes visuais em notável 

variedade, utilizados para reforçar o imaginário junino.    

O simbólico cria, ou pelo menos complementa, imagens tão convincentes como aquelas 

vivenciadas na realidade, servindo, assim, para dar sentido de verdade atual às tradições 

juninas do passado. Se a idéia é envolver o público, principalmente turistas, a materialidade de 

uma cidade cenográfica, forró, quadrilhas, músicas juninas, comidas e bebidas típicas e muitas 

outras atrações, cumpre a tarefa de ancorar à representação da cultura junina com status de 

autenticidade. Um consumo sensório proporcionado pela fantasia da estética montada pela 

eficácia da cenografia e demais produtos que aguçam a visão e demais sentidos humanos 

conforme a estrutura de evento popular com os artifícios de sedução.   

Instalada na parte superior do Parque do Povo, a super fogueira mede 15 metros de 

altura por 5 metros de diâmetro. A estrutura também é de ferro, mas na parte da cenografia foi 

utilizada madeira revestida de tecido para que ela ficasse mais leve. A cenografia dá impressão 

de imensos troncos dispostos uns sobre os outros, tal e qual uma fogueira de verdade. Para 

completar o cenário, efeitos de iluminação farão o trabalho das chamas artificiais e um 

dispositivo eletrônico comporá o sistema de áudio, reproduzindo o som de chamas o estalar 

característico de lenha queimando. (Diário da Borborema - Campina Grande, 08/06/1999). 

 

Verificamos que a estrutura do MSJM, elaborada com muita tecnologia, traz para a 

representação urbana as tradições juninas de origem rural, de maneira reinventada e ampliada, 

com toda a potencialidade do simbólico presente no imaginário, alcança maior vitalidade e 

reverbera seus signos ao se materializar na festa; configurando transversalidades entre o 

antigo e o atual, a fantasia e o real, na forma de espetáculo da contemporaneidade. Albino 

Rubim (2005, p. 13) afirma que o espetáculo “remete à esfera do sensacional, do 

surpreendente, do excepcional, do extraordinário. Daquilo que se contrapõe e supera o 

ordinário, o dia-a-dia naturalizado. A instalação no âmbito do extraordinário potencializa o 

caráter público do ato ou do evento espetacular”.  
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Nesse sentido, entendemos o MSJM entrelaçado com a sociedade campinense e 

articulando processos híbridos de cultura, nos quais não se estabelecem compartimentos 

estanques que separam as manifestações populares das massivas, ou mesmo das eruditas; a 

artesanal da industrial, o tradicionalismo regional recuperado de usos e costumes e da 

literatura, representado cenograficamente com o emprego de tecnologia, transparecendo a 

identidade local influenciada e em trocas com vertentes da globalização. “A hibridização refere-

se ao modo pelo qual modos culturais ou partes desses modos se separam de seus contextos 

de origem e se recombinam com outros modos ou partes de modos de outra origem, 

configurando, no processo, novas práticas” (COELHO, 2004, p. 125). Esse fenômeno pode ser 

percebido quando suas expressões se efetivam em estágios atemporais e desterritorializados, 

separados de sua época e lugar de origem e transpostos para outro tempo e espaço, como o 

que acontece no MSJM; aonde tradições rurais tradicionais são recuperadas, em moldes de 

representação cênica e artística, num local urbano e atual, com eficiência na emotividade de 

pessoas que se identificam com tal simbologia. Socorro Ramalho, 62 anos, professora 

aposentada, por exemplo, mostrando-se bastante sensibilizada, diante de uma cenografia do 

evento que na festa de 2007 reproduzia parte de uma pequena propriedade rural, e 

empregando seus dotes poéticos, revelou: “A alma que lá se perdeu renasceu aqui. É mesmo 

que está vendo mãe tocando sanfona em noite de lua cheia lá no pé da serra, a gente 

brincando e ela mandando a gente ir tomar banho para tirar a poeira e dormir”.   

 A festa junina de Campina Grande, com o porte de megaevento, é um objeto de 

consumo típico e inerente ao mundo das trocas, peça simbólica projetada segundo a ordem 

consumista da contemporaneidade; espetacularizada, comercializada e empregada para fins 

político-eleitoreiros, mas objeto de consumo muito desejado do público que participa e se 

integra de forma entusiasta com seus atos lúdicos.   

Entretanto, há os campos de conflitos, comprovando que “nem tudo é festa” nas festas. 

Há os objetivos políticos, os interesses econômicos, as questões sociais referentes a exclusões 

e estratificações, a seleção das expressões artístico-culturais com critérios subjetivos, 

enfrentamentos diversos, enfim.  

 

Apoiando-me no conceito de cultura como plural, questiono a idéia de unidade e de 

homogeneidade do “fenômeno junino” para admitir sua multiplicidade de sentidos. Tomando a 

festa como um constante devir, uma “fábrica de sonhos”, um jogo de construção de saber e de 

poder, interpreto os múltiplos usos deste evento junino, que longe de ser tão somente 

expressão da “cultura popular” ou “manifestação popular”, consubstancia um palco de disputas 

e conflitos por prestígio e poder, seja político, econômico ou cultura (LIMA, 2001, p. 4).   
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O mundo imagético-teatral do Parque do Povo é ponteado por interfaces culturais. As 

montagens cenográficas representam temas da cultura nordestina, com réplicas de 

construções antigas e casas rurais com mobílias e apetrechos típicos, dividindo espaços com 

estandes sofisticados de empresas patrocinadoras; entre eles representantes da cultura urbana 

contemporânea, a ponto de o refrigerante Coca Cola ser enunciado publicitariamente como 

uma bebida junina, com criação de latinhas especiais trazendo design alusivo ao MSJM. Muitas 

empresas já têm seus estandes prontos, que são montados em eventos de temática diversa, 

inclusive em exposições e congressos sem nenhuma identificação com uma festa popular, com 

visual e decoração especiais para sobrepor a projeção de suas marcas, iluminação apropriada, 

mobiliários e acessórios sofisticados.    

Alguns restaurantes montados em pavilhões especiais servem opções da cozinha 

regional, mas as demais opções de comidas e bebidas fazem o MSJM parecer um lugar de 

gastronomia cosmopolita, tamanha a variedade presente. Alguns turistas ou mesmo membros 

da população local denunciam a mistura de sabores encontrados dentro da festa. Procurando 

por pratos típicos da gastronomia regional junina, muitos encontram maior oferta de crepe 

suíço, pizza, churrasco, acarajé, cachorro-quente. 

     

FOTO 01 

O milho e o acarajé competem lado a lado no MSJM 

 

No Parque do Povo, no palco principal do Arraial Hilton Mota há três shows diários com 

contínuo rodízio de cantores e grupos fiéis ao cancioneiro regional nordestino, a exemplo de 

Santana, Flávio José, Oliveira de Panelas, Antonio Barros e Cecéu, Amazan; com aqueles que 

circulam entre a mesma temática e a MPB, caso de Elba Ramalho, Zé Ramalho, Fagner, Alceu 

Valença e Dominguinhos. As bandas de forró eletrônico como Magníficos, Mastruz com Leite, 

Calcinha Preta, Aviões de Forró, entre tantas outras, apresentam um novo estilo de música que 

alcança grande sucesso entre o público, com ritmos ecléticos e grande parte das letras 
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contendo apelo erótico. Também há registros da presença de artistas sem nenhuma 

identificação com as raízes locais, notadamente as duplas de música sertaneja do centro-sul 

do país, entre elas, Zezé de Camargo e Luciano. Em edições do evento da década de 1990, 

para o desespero das vozes críticas que insistem no purismo da autenticidade junino-

nordestino da festa, foram convidados grupos de axé baianos, entre eles, Chiclete com Banana 

e É o Tchan. Nos últimos anos, depois de veementes protestos de segmentos da sociedade, 

inclusive por parte da imprensa, principalmente nas vozes de articulistas respeitados no 

Estado, que vigiam os limites da quebra da proposta de o MSJM ser o mais autêntico possível, 

não mais aconteceram apresentações de duplas sertanejas e grupos de axé.     

Se no grande palco as duplas de forró eletrônico fazem sucesso, atraindo multidões, o 

templo do legítimo forró pé de serra, tocado por trios de forró, composto por tocadores de 

sanfona, zabumba e triângulo, é a Pirâmide, também conhecida como Forródromo; lugar de 

amplo espaço físico que exerce grande atratividade entre o público, cuja denominação se deve 

à sua forma arquitetônica. As “ilhas de forró”, espaços montados na concepção de arraiais do 

mundo rural, também são pontos de resistência do forró pé de serra.  

As quadrilhas que se apresentam em grande número no Arraial das Quadrilhas, também 

montado no Parque do Povo, apresentam-se como outros tipos de exemplos relativos às 

transversalidades culturais presentes no MSJM, em virtude de seus diferentes estilos. 

Enquanto alguns grupos mantêm fidelidade ao modelo tradicional, com coreografia e vestuário 

imutáveis, especialmente no que tange aos vestidos de chita para as moças, e calças de brim 

para os rapazes, acompanhadas de camisas quadriculadas e riscadas, remendos nas roupas; 

outros grupos se modernizam ao extremo, com as moças e rapazes exagerando na 

sofisticação das roupas que nada teriam de simples e singelo conforme as formas autênticas.  

  Os espaços do evento são tomados por diferentes “tribos”, cujos integrantes fazem do 

lugar um mundo fashion; a exemplo da presença da moda country, símbolo das festas de peão 

de boiadeiro do interior das cidades do centro-sul do Brasil, com expressão máxima no evento 

de Barretos, cidade da região Noroeste do estado de São Paulo.  

Essas manifestações que atestam a coexistência de interfaces culturais no MSJM nos 

proporcionam trilhar um trajeto de análise sob a premissa da cultura se situar no universo dos 

sentidos; daí sua condição de ente onipresente ativo no âmbito do imaginário, com reflexos 

diretos no real, no que diz respeito à produção, armazenamento, circulação, consumo, 

reciclagem, mobilização e descarte de sentidos, de significações. Onipresença que se revela 

ainda mais poderosa por não ser estática, possuindo o dom natural da transmutação para se 

adequar à realidade de cada campo social específico conforme seu dinamismo e ecléticos 

conjuntos de fenômenos e realidades, não ficando externa aos sujeitos, ao contrário, 

incorporada à vida social.  

Nesse sentido, a dimensão cultural da grande festa trás para seu bojo fenomenológico 

outras realidades culturais difusas, cada uma delas com um o plano simbólico – Nordeste, 
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Campina Grande, São João, regionalismos, tradições, indústria cultural, expressões culturais 

da contemporaneidade, manifestações desterritorializadas (de outros lugares) e muito mais –, 

nos revelando uma cadeia entrelaçada e, talvez, quase infindável, cuja compreensão 

convincente, mesmo que seja de um simples aspecto, clama por uma visão caleidoscópica,  de 

sua vida e fertilidade.   

A cultura relativa ao evento engloba tanto aspectos materiais como não materiais e se 

encarna na existência cotidiana, porém exaltando suas manifestações mais representativas. 

Por conseqüência, diz respeito, igualmente, aos valores abstratos em si, mas inseridos num 

circuito de vida social, não na condição de um refinamento ou sofisticação, mas de produção e 

reprodução da sociedade, o universo da escolha, da seleção, da opção e da participação. Por 

isso, as dimensões culturais de o MSJM englobam uma totalidade sociológica, tanto no 

cotidiano do indivíduo como no lúdico. Na forma de uma produção elaborada com a intenção 

explícita de construir determinados sentidos e de envolver os públicos de Campina Grande e 

os que vêm de fora, através de meios específicos de expressão. Aglutina um conjunto 

diversificado de demandas políticas, econômicas, profissionais, institucionais, populares, 

artísticas, estéticas, sociais, comunicacionais, e lúdicas, tendo, portanto, visibilidade em si 

própria. Ela compõe um universo que gere (ou interfere em) um circuito organizacional de 

reconhecida complexidade. 

  

Consumo festivo e participação popular   

A cultura sócio-participativa, com o envolvimento e a emotividade das pessoas, é mais 

perceptível nos atos lúdicos, numa ótica que procura por transgressões ou não. De modo que 

os atos de diversão e entretenimento revelam as características mais explícitas da festa, com 

os participantes dançando, cantando, brincando, assistindo aos shows, comendo, bebendo, 

passeando, visitando as montagens cenográficas, paquerando, namorando, entre outras 

atividades, sendo importante a percepção sobre a interatividade dos públicos, de diferentes 

perfis, presentes. A participação e envolvimento delineiam a magnitude geral do evento, 

configurando a cultura lúdica do MSJM, adaptada e aproveitada pelos projetos político-

eleitoreiros, econômicos e comunicacionais. Caracteriza-se uma dinâmica via de mão dupla, 

jogos de poder flutuantes, idas e vindas, consensos e conflitos em contínuas mediações que 

somente podem ser detectadas e avaliadas a partir da percepção de seus detalhes e 

encaminhamentos. Processos em que o dimensionamento do lúdico apresenta códigos 

específicos entrelaçados com instigantes questões da sociabilidade e do consumo cultural 

contemporâneo que delineiam os simbolismos das festas.  

Desse modo, a cultura lúdico-participativa do MSJM envolve as manifestações políticas, 

étnicas e sociais, pulsões emotivas e identitárias, fazendo do evento o centro das atenções 

durante todo o ano na vida comunitária de Campina Grande. Institui uma linguagem de 

aproximação e motivação, com os devidos códigos da simbologia junina que progressivamente 
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vão aumentando a ansiedade para a chegada de junho, momento da mágica explosão da festa 

em seu ritmo alucinante de celebrações para o ápice das emoções; um processo que nos 

brinda com diversificadas expressões para situarmos a potencialidade recreativa e prazerosa 

do evento. 

Marcuse, em Eros e a Civilização (1995, p. 156), afirma que a estética é condenada 

pelas regras racionais da vida em sociedade, sendo possível apenas como adorno, 

experimentos culturais e passatempos, “Mas viver com esses valores é o privilégio dos gênios 

ou a marca distintiva dos boêmios decadentes”. Portanto, para ele, a impossibilidade da 

convivência com a estética é uma forma de “repressão cultural”, daí seu esforço para se 

antepor a tal cerceamento sugerindo a possibilidade da presença do “prazer, sensualidade, 

beleza, verdade, arte e liberdade”. Tal qual parece estipular a população de Campina Grande 

para viver efusivamente seus dias de enlevo e alegria no MSJM.  

 Os preceitos sobre a transgressão das festas em atos de alegria, de acordo com os 

entendimentos de Marcuse, ao interpretar filosoficamente o pensamento de Freud,  ajudam a 

desvelar o intricado entrelaçamento entre a cultura lúdica sócio-participativa do público e as 

demais dimensões culturais inerentes ao MSJM; algumas delas realmente cerceadoras e 

conflituosas, o mundo da repressão e enfrentamento abordados pela psicanálise de Freud e a 

filosofia de Marcuse174

                                                           
174 “Na medida em que a plena satisfação de necessidades é felicidade, a liberdade na civilização é 
essencialmente antagônica da felicidade, pois envolve a modificação repressiva (sublimação) da 
felicidade. Inversamente, o inconsciente, a mais profunda e mais antiga camada da personalidade mental, 
é o impulso para a gratificação integral, que é ausência de necessidades ou carências vitais e de repressão. 
Como tal, é a identidade imediata de necessidade e liberdade. De acordo com a concepção de Freud, a 
equação de liberdade e felicidade, sujeita ao tabu da consciência, é sustentada pelo inconsciente. A sua 
verdade, embora repelida pela consciência, continua assediando a mente; preserva a memória de estágios 
passados do desenvolvimento individual nos quais a gratificação imediata era obtida. E o passado 
continua a reclamar o futuro: gera o desejo de que o paraíso seja recriado na base das realizações da 
civilização” (Marcuse, 1968, p, 45).  
 

.    

As observações de Freud pontuam uma produção reflexiva, provocadas pela sua própria 

iniciativa original, ao propor as questões abstratas da psicanálise para explicar a materialidade 

das ações humanas, descobrindo o inconsciente para entender os tabus da consciência na 

configuração da liberdade e felicidade, procuras que embora repelidas pela racionalidade 

civilizatória não deixam de prevalecer insistentemente no campo sedutor da mente, dos 

imaginários fantasiosos que clamam pelo prazer, a alegria, as vivências lúdicas, a memória 

permeada pela hereditariedade humana relativa ao estado natural exclusivamente aberto para 

as gratificações e satisfações imediatas, reivindicando da sociedade utilitária as possibilidades 

da liberdade lúdica, a recriação de atividades do paraíso perdido mesmo com o “pecado 

original” entre as obrigatoriedades da civilização. As festas parecem ser uma dessas 

atividades. 
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E sabemos como nossa civilização judaico-cristã passou a impedir paraísos com 

pecados. Não há mais espaços para a inocência. Nem tudo é natural e espontâneo nas formas 

de festejar. O lúdico de nossos dias passa por alguns processamentos, mediações de largo 

interesse. Nas festas, por mais que o público determine os parâmetros da arte e da estética 

para seu próprio êxtase, não tomando conhecimento da presença organizacional da política e 

da economia, seus atos expressivos de contentamento, alegria e satisfação legitimam os 

propósitos eleitoreiros, brincantes representam números para a classificação de consumidores. 

O lúdico, assim, seria um ato cultural impregnado de influências relativas ao espaço e ao 

tempo como práticas sociais fomentadas por determinações institucionais familiares, 

econômicas, religiosas, políticas, intelectuais, comportamentais e sexuais, e nos megaeventos 

populares fica sujeito aos processos padronizados de práticas imaginativas e comunicacionais, 

tendo a forma de outros elementos culturais que caracterizam o dinamismo da indústria 

cultural.   

  Contudo, também pensamos numa outra concepção analítica sobre o agir das 

pessoas, nas possibilidades de independência comportamental do indivíduo, fora dos 

condicionamentos derivados das projeções simbólicas, indiferente ao agrupamento mimético 

que mascararia sua individualidade. Desse modo, o indivíduo não se deixaria influenciar e 

envolver, não seria amorfo. Perdurariam, assim, segundo definições de Juremir Machado da 

Silva (2003), as “tecnologias do imaginário”. Segundo o autor: “As tecnologias do imaginário 

são cinzéis que modelam a matéria simbólica nas bacias semânticas de cada um, irrigando 

trajetos antropológicos e adubando as várzeas dissipativas do aluvião individual ou grupal” (op. 

cit., 2003, p. 57).  

Acreditamos que a “bacia semântica”, relativa à motivação lúdica, suprida por reposição 

de mediação social e projeções simbólicas, estaria mais propensa em beber das fontes da 

sedução, conforme a ambientação do espaço sócio-cultural repleto de detalhamentos 

responsáveis pelo processo. Segundo a compreensão de Maffesoli (1996, p. 27), os fatos 

corriqueiros do dia a dia, as brincadeiras, a culinária, o jogo das aparências, os pequenos 

momentos festivos, as deambulações diárias, os lazeres e conversas informais não devem ser 

desconsiderados nem vistos como acontecimentos frívolos; mas sim expressões sociais das 

emoções coletivas, formando uma “centralidade subterrânea”, uma irreprimível vontade de 

viver, que desafia a análise crítica. Nesse mesmo sentido Durand (apud, Silva 2003, p. 11) 

trata de “trajeto antropológico”, procurando explicar o modo de as pessoas experimentarem o 

mundo no cotidiano, bebendo numa “bacia semântica” para formar seu próprio lago de 

significados, seu reservatório que agrega sentimentos, memórias, experiências e visões do 

real. O jeito de estar no mundo, então, seria ter um imaginário que processa imagens a partir 

do vivido que não deixam o lago secar.   

A maior parte dos freqüentadores da grande festa de Campina Grande é composta por 

moradores locais, de outros municípios da Paraíba e dos demais estados vizinhos, ou seja, o 

visitante do evento, em sua maior parte, é regional, apesar da significativa presença de turistas 
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vindos de longe. O grupo composto por pessoas de outras regiões, majoritariamente, reúne 

freqüentadores oriundos do sul e sudeste do Brasil, porém com raízes na região. Isso valer 

dizer que o “o homem tribal” da festa vem exatamente em busca daquele lugar específico, com 

marcas identitárias, históricas, memoriais e culturais, e até familiares, de modo que a atração 

de olhares e a aproximação de corpos carregam juntos os espíritos juninos. Nesse caso a 

diversão parece encontrar motivação nas questões de pertencimento e identidade inerentes à 

cultura de origem, daí reafirmarmos a importância de nosso olhar para as questões 

comportamentais e motivacionais. 

 Representações cênicas de temas da cultura nordestina, história, tradições, usos e 

costumes, representações do cotidiano e do modo de vida tradicional se supervalorizam na 

interação com o público. Demonstram que a força dos atos lúdicos presentes corresponde às 

propostas das enunciações da cultura popular regional, num estágio em que o envolvimento e 

a diversão parecem se situar nos processos emotivos derivados do imaginário de 

pertencimento e identidade. 

Os espaços diferenciados, cada um deles exercendo o papel de “ilha independente” e 

com cenografia própria e harmônica, contemplam a multiplicidade de representações artístico-

estéticas, lúdico-festivas, etílico-gastronômicas e sócio-culturais. Esse conjunto inerente ao 

consumo da festa pelo público acaba desconsiderando as políticas de relações de poder e de 

capital inerentes às necessidades de convívio humano. Proporciona formidáveis oportunidades 

para manifestações que recuperam a memória do homem nordestino rural e os elementos 

simbólicos de seu modo de vida e motivação espiritual, a justificativa temática da festa que 

motiva uma série de atos lúdicos.  

As montagens cenográficas de casas de fazenda mostram virtualmente, em 

performances teatrais, o modo de vida rural doméstico, a casa e os móveis rústicos, utensílios 

domésticos típicos e tradicionais, o fogão à lenha; o pilão fica à disposição dos visitantes para 

fazer sua própria paçoca, a casa de farinha funcionando a pleno vapor com mãos ágeis e 

calejadas, desde a ralação da mandioca até a torra final, oferecendo o produto puro e original. 

Os mangais, pendurados, junto às selas dos cavalos e demais apetrechos imprescindíveis para 

lidar com o gado também estão ali, assim como os próprios vaqueiros, com sua indumentária 

típica, gibão (jaqueta) e calças de couro, botas com esporas brilhando e chapéu de cangaceiro, 

contando suas aventuras. A caatinga, o curral de gado e a capela também têm suas 

representações. A Vila Nova da Rainha, o pequeno povoado que deu origem à Campina 

Grande também tem sua réplica, com a igrejinha e os casebres que lembram as construções 

antigas da cidade. Tais imagens, pela sua relevância memorial, induzem o emotivo dos 

visitantes e a natural interatividade que é reforçada por jogos e brincadeiras típicos, entre eles, 

a corrida de jegue, o quebra panelas e o pau de sebo.  
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Se o enlevo do público, relativo às expressões artísticas já descritas, é impressionante, o 

que dizer dessa cultura festivo-participativa em relação às manifestações que lideram o ranking 

da interatividade do público: o forró e as quadrilhas juninas?  

 

 

FOTO 02 

Produtor e integrantes da quadrilha Aconchego Junino 

 

Muitas barracas de comidas e bebidas aumentam sua atratividade com áreas suficientes 

para abrigar pistas de danças para o indispensável forró pé de serra. As “ilhas de forró” 

exercem grande poder de atração, inclusive sobre os turistas que, juntamente com os 

habitantes locais, se esbaldam nas danças. Entretanto, o forró que mais se sobressai é o da  

Pirâmide, aonde, principalmente nas noites de maior movimento da festa, acontece um 

espetáculo original em termos quantitativos, oferecido por uma multidão forrozando, e, em 

especial, o entusiasmo e disposição de muitos dançarinos; alguns deles a fim de mostrar seu 

admirável talento, muitos dispostos a dançar por muitas horas sem parar. 

  A cada ano as quadrilhas juninas procuram incrementar ainda mais suas 

apresentações, apesar de haver regras que impõem limites para preservar algumas tradições; 

tais como a obrigatoriedade de “quadrilheiros” acompanhados de seus respectivos pares, ou 

seja, dançarino desacompanhado não é permitido, com exceção para o “padre”, sendo que o 

casal de noivos também não pode faltar, imposição de um número máximo de componentes e 

de tocadores e cantores ao vivo. Mas no vestuário já foram abolidas os simples e tradicionais 

vestidos de chita das mulheres, as calças rancheiras e as camisas listradas com remendos e 

chapéus de palha para os homens, abrindo lugar para um guarda-roupa mais luxuoso e 

criativo. A ousadia e criatividade também se fazem presentes na coreografia e na música, 

sendo que alguns grupos se apresentam com seu respectivo “forró enredo”, o qual, assim 

como acontece com as escolas de samba do carnaval do Rio de Janeiro, é a música exclusiva 

da quadrilha com tema próprio. Tornou-se comum na introdução da dança, esquete teatral 

também inerente ao tema da quadrilha, com montagem de cenários portáteis, personagens em 
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diálogos rápidos, bonecos e peças decorativas. Tudo para incrementar e causar maior impacto 

espetacular.  

É bem verdade que a sofisticação e mudanças têm provocado algumas críticas de olhos 

mais conservadores, de diversas pessoas que não concordam com modernidades em exagero, 

já que elas prejudicariam o caráter original e tradicionalista das quadrilhas juninas. Porém, o 

público, mais uma vez, não se queixa, aplaude, vibra e torce interativa e entusiasticamente, 

contribuindo para a empolgação e determinação dos participantes das quadrilhas competitivas.  

E no MSJM, com tantos discípulos de Dionísio, não falta também um grande contingente 

de seguidores de Eros. 

Baudrillard (1991) trata da sedução como um dispositivo mais forte que o poder, a 

produção e até mesmo a sexualidade, idéia que nos leva a acreditar sobre a disponibilidade 

junina para os atos lúdicos amorosos, característica real do evento, a qual, mesmo manifesta 

em proporções menores que as ocorrências das festas de Momo, influencia significativamente 

na composição da dimensão lúdica da festa, com clara visibilidade de seus acontecimentos.  

No mundo imagético-teatral do Parque do Povo é determinante a sintaxe da estética, 

inclusive no conjunto de personagens, entre eles os das “tribos” visitantes, co-participes da 

festa, muitos fazendo do lugar também um mundo fashion. Da mesma forma que são aceitas e 

aproveitadas as possibilidades tecnológicas e as representações da indústria cultural, além da 

admissão do luxo nas indumentárias das quadrilhas; o vestuário dos visitantes, na mesma 

tendência de adaptações globalizantes, acompanha aos sistemas de trocas simbólicas, a 

exemplo da moda country que também já se faz presente na moda junina.  

Campina Grande situa-se na região geográfica paraibana do Planalto da Borborema, em 

áreas de maior altitude. Logo, no inverno, época da grande festa, a temperatura cai 

significativamente em relação aos índices médios do Nordeste, uma justificativa oportuna para 

o uso de roupas de frio, se possível adaptadas à moda country: casacos e botas de couro, 

chapéus, cinturões etc. 

A moda e a elegância implicam na intencionalidade das pessoas em serem vistas, 

objetivo identificado como um signo da sensualidade e da sedução e ponto de partida para os 

jogos amorosos do MSJM. Os relatos de moças campinenses comprovam isso, os quais 

podem ser sintetizados no seguinte comentário: “Na verdade o pessoal vai para o Parque do 

Povo se divertir com muita paquera. Aproveita para colocar as roupas chiques que só dá para 

usar no inverno, botas, casacos de couro... ficar, arrumar namorado, beijar muito aproveitando 

o forró para dar uns ‘agarros’. São as ficadas e os namoros do São João”.   

Isso pode ser comprovado em observações no Forródromo que, para muitos casais, é 

utilizado como “beijódromo”, e não há como desconsiderar o apelo erótico da dança do forró, 

com corpos colados, encaixes e entrelaçamentos de pernas. É a valorização da sexualidade, 
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característica marcante nas festas populares da contemporaneidade, também compondo a 

esfera lúdica do evento.   

Maffesoli (1985, p. 23), fala em êxtase para se referir àquilo que Durkheim chamou de 

efervescência, isto é, o “ultrapassamento”, a “transcendência” manifesta por pessoas em atos 

de entusiasmo festivo em participações coletivas, com o efeito de anular as interposições de 

individualização que podem limitar as vivências sociais. Maffesoli também considera haver uma 

“revolta” na festa, em distintas “feições”, de acordo com o limite de transgressões permitidas, 

tanto que ele afirma: “Uma cidade, um povo, mesmo um grupo mais ou menos restrito de 

indivíduos, que não logrem exprimir coletivamente sua imoderação, sua demência, seu 

imaginário, desintegra-se rapidamente” (op. cit., p. 23). No mesmo sentido, Sigmund Freud nas 

suas observações em Totem e Tabu (1974, p. 168) diz que “uma festa é um excesso permitido, 

ou melhor, obrigatório, a ruptura solene de uma proibição”.   

 

 

FOTO 03 

Integrantes da quadrilha Furão torcem pela eleição de sua rainha 

 

 

FOTO 04 

Familiares e amigos também entram na torcida 

 

Acreditamos assim, baseados novamente em Marcuse (1995), porém aplicando outros 

parâmetros de sua obra, que “o homem junino”, ao celebrar o MSJM, consegue vivenciar os 

http://www.aguaforte.com/antropologia/festaabrasileira/Bibliografiadatesefesta.html#tribos�
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valores estéticos condenados pela razão teórica e prática. Transforma, segundo o pensar 

freudiano, o princípio de prazer em princípio de realidade, considerando que a idéia de prazer 

transcende a esfera sexual. Nesse caso, o Eros percebido por Marcuse na obra de Freud se 

refere a toda forma de satisfação humana, sendo uma referência à modificação do princípio de 

prazer, entendido como diretriz voltada para atender às necessidades mais imediatas dos 

indivíduos, a conquista do bem estar de maneira irracional e irrestrita, independente da 

previsão ou consideração acerca de seus atos (op. cit., p. 34). 

Geralmente, as celebrações festivas populares desenvolvem rituais significativos na vida 

das pessoas, como atividade de aproximação social. Práticas lúdicas como escape das 

tensões da vida contemporânea no dizer de Maffessolli (1998), ao formar tribos de indivíduos 

que, mesmo sem se conhecerem, se juntam para celebrar e apreciar espetáculos, 

simplesmente porque gostam de um mesmo tipo de arte ou estética.   
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A ENCENAÇÃO DO PODER NA FESTA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO: UMA 

ETNOGRAFIA DO “CASAMENTO COLETIVO” 

Elizabeth Christina de Andrade Lima 

 

Resumo 

O objetivo geral desse artigo é apresentar uma descrição etnográfica de uma das 

atrações previstas para a festa do “Maior São João do Mundo”, realizada na cidade de 

Campina Grande, no mês de junho e durante trinta dias ininterruptos: o “Casamento Coletivo”. 

O “Casamento Coletivo”, como o próprio termo sugere, é a realização de diversos casamentos 

civis em pleno espaço do “Parque do Povo”, lugar de maior concentração da festa junina na 

cidade. Tal atividade conta com a presença de um Juiz, autoridades locais, dentre elas, o 

Prefeito Municipal, diversos noivos e a mídia escrita e falada, que fazem a divulgação da festa. 

Observamos e etnografamos o “Casamento Coletivo” no dia 13 de junho de 1999 e nos 

chamou a atenção toda a encenação montada pelos políticos locais, agentes culturais e 

jornalistas no sentido de construírem todo um cenário de festa junina e de “clima junino” para 

ser exibido em duas inserções ao vivo, no programa da Rede Globo, “Domingão do Faustão”. 

Tais exibições se configuraram  num ambiente de fantasmagoria e de simulacro e nos permitiu 

construir alguns pontos para análise da  relação entre mídia, cultura e política e seus múltiplos 

usos durante a festa. 

 

Introdução: o papel da mídia na construção do acontecimento junino 

Os meios de comunicação – jornal, rádio, televisão e, mais recentemente, a Internet – 

cumprem um papel de fundamental importância na instituição da festa junina em sua versão 

urbanizada. Eles são um dos principais veículos de divulgação do evento, ajudando a instituir, 

através de seus discursos, todo um imaginário dessa festa como uma excelente oportunidade 

de vivência de uma prática cultural localizada temporal e espacialmente. A afluência de turistas 

e citadinos ao “arraial junino” é, sobremaneira, garantida em decorrência da propaganda em 

torno do evento. 

Durante todo o mês de junho a imprensa local ocupa-se em cobrir a realização da festa 

junina, destacando os mais variados aspectos do evento, tais como: a programação prevista; 

as peculiaridades do cenário nos espaços da festa; o sucesso do evento, mensurado pela 

freqüência dos festeiros; além de entrevistas, crônicas e artigos que fazem menção ao 

acontecimento junino. 

Uma das estratégias utilizadas pelos organizadores da festa do “Maior São João do 

Mundo” é ter a imprensa como o seu principal aliado; é ela que colabora, sobremaneira, na 
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criação de um perfil para a festa, que sinaliza para o seu sucesso ou para o seu fracasso, é 

portanto, instrumento de saber e de poder. Sua linguagem seduz, inquieta, provoca a criação 

de um devir. É tática estrategicamente articulada para transmitir um determinado tipo de 

discurso que objetiva atingir determinados fins. Nunca é uma linguagem aleatória, desprovida 

de sentidos e interesses, pelo contrário, ela é um poderoso instrumento de criações 

imaginárias. 

A importância que a mídia, particularmente o jornal, adquire num dado momento da 

construção da festa junina no espaço urbano pode ser mensurado, por exemplo, a partir da 

consulta aos arquivos dos jornais locais. No caso da cidade de Campina Grande, observei que 

foi exatamente a partir do ano de 1984 que a mídia dedicou um maior espaço à programação 

do festejo junino. O crescimento da cobertura jornalística em torno do evento não surgiu 

naturalmente, ou a partir do nada; é por essa época que começam a ser esboçadas as 

primeiras tentativas de instituição da festa junina na cidade de Campina Grande, já batizada de  

“O Maior São João do Mundo”.  

Assim, ao ser criada a festa, a mídia passa a ser um dos principais instrumentos de sua 

divulgação, cujo fim é transformá-la em um acontecimento na cidade. Neste sentido, é 

inquestionável a afirmação de que a mídia surge como um excelente colaborador para instituir 

a festa com os seus múltiplos discursos e atenção para a cobertura diária do evento. Em outras 

palavras, os meios de comunicação também fabricam a festa e são um de seus mais 

destacados obreiros. Entendo como Laymert G. Santos que os meios de comunicação 

constituem uma espécie de muro de linguagem que propõem ininterruptamente, modelos de 

imagens nas quais o receptor possa se conformar – imagens de unidade, de racionalidade, 

imagens de legitimidade, imagens de justiça, imagens de beleza, imagens de cientificidade. Os 

meios de comunicação falam pelos e para os indivíduos. (SANTOS apud  GUATTARI &  

ROLNIK, 1986,  p.58). 

 

Em discursos, como o de um Jornal Local, abaixo descrito, tais assertivas podem ser 

constatadas: 

O Prefeito Ronaldo Cunha Lima, abre às 20 horas de hoje, no Palhoção do Centro 

Cultural, o Maior São João do Mundo, como vem sendo classificado o período junino deste 

ano. (...) O São João do ano passado revestiu-se do maior êxito, mas para este ano, a 

administração municipal resolveu patrocinar a Campina Grande, um período de festas juninas 

sem precedentes em sua história. (Jornal da Paraíba – C. Grande,  02/06/1984. Consultar 

ainda os dias 13/05/1984; 01, 02 e 03/06/1984). 
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Ano após ano, os  meios de comunicação, principalmente nos níveis local e regional, 

cumprem  o  papel  de fabricar a festa. Na “cultura do espetáculo”, os meios de comunicação 

passam a servir igualmente como uma espécie de “termômetro” a verificar o prestígio do 

evento. Este é o grande poder da imprensa: ela busca criar o fato imprimindo-lhe os contornos 

que assim lhe aprouver; utiliza os mais variados elementos para substancializar um 

acontecimento através da utilização da noção de pertencimento, com vistas a construir 

alteridades, como no discurso abaixo: 

A partir de agora o Brasil de Norte a Sul “arrasta o pé” para Campina Grande e em clima 

de muita alegria desfrutará da riqueza de nossa cultura, dos nossos costumes e crenças. O 

ritmo apaixonado do forró irá mais uma vez unir povos, à proporção em que une pureza e 

malícia em coreografia e poesia. Mas uma vez a maior cidade do interior do Nordeste, 

comprova o seu direito de ser a Rainha da Borborema, capital da cultura, capital do trabalho e 

de sorriso aberto do alto de lindas serras, distribuída graciosamente, abre os braços para 

receber milhares de visitantes, enquanto manda “um abraço para ti pequenina. Paraíba 

masculina, Sim Senhor”. (Jornal da Paraíba – C. Grande, suplemento especial, com o título: 

“Campina Grande abraça o Brasil para o Maior São João do Mundo”, 01/06/1991). 

 

Para transformar e fundamentar em prática o fenômeno do “Maior São João do Mundo”, 

jornais locais passam a veicular informações sobre a abertura oficial da festa, destacando, por 

exemplo, o sentimento de euforia e congraçamento da multidão ao longo dos espaços do 

Parque do Povo:  

A incontida e ilimitada sensação de alegria que brota do povo campinense durante esse 

período do ano, quando tem início a mais rica manifestação do seu folclore, eclodiu novamente 

ontem à noite quando foi aberto o Maior São João do Mundo, superlativo em tudo que se possa 

imaginar de uma festa popular. Ao longo dos próximos 29 dias, o remelexo característico de 

nossa região vai ser ininterrupto, como é incessante a vocação irresistível dessa nossa gente 

em se desgarrar dos infortúnios cotidianos e se integrar durante um mês à festa da 

confraternização, das suas raízes. Vislumbrar o Parque do Povo pontilhado de luzes, com novo 

visual e apinhado de gente é um espetáculo que nossos olhos haverão de suscitar lágrimas 

para reverenciar essa imagem que sintetiza tantas emoções que se renovam a cada ano. 

(Jornal da Paraíba – C. Grande, 04/06/1994) 

E para cada vez mais instituir a festa do “Maior São João do Mundo” como um fenômeno 

localizado na cidade de Campina Grande, a participação da imprensa nacional torna-se um 

instrumento imprescindível. Pois, quanto mais espaço a festa adquire nas redes de televisão e 

nos jornais de divulgação nacional, mais se propala o seu sucesso, pois, afinal, a festa rompe 

os limites do Município, do Estado e da Região, para ocupar os espaços de divulgação de 

maior amplitude. 
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Assim, investir na divulgação nacional do evento é uma das principais formas de 

legitimá-lo; atualmente, os promotores da festa junina da cidade apelam, a qualquer custo, para 

que emissoras de televisão, que cobrem todo o território nacional, montem matérias que 

transmitam mensagens e cenários da festa. Chega-se a patrocinar toda uma equipe de 

produção para garantir esse espaço na mídia. 

 

 

Entrevista com o coordenador da festa, Fábio Nogueira. 1998. Acervo da autora. 

 

Em Campina Grande o festejo junino foi paulatinamente adquirindo espaço em grandes 

redes nacionais a partir do ano de 1992, com a presença, inicialmente, da equipe de produção 

do “Programa Legal” da Rede Globo de Televisão, que montou a matéria de toda uma edição 

de seu programa sobre a festa junina da cidade. O mesmo aconteceu no ano de 1994,  com o 

programa “Casseta e Planeta”, da mesma emissora. De 1992 aos anos subsequentes, foram 

diversas as matérias que fizeram menção à festa do “Maior São João do Mundo”, algumas de 

curta duração, com rápidos flashes ao vivo, outras um pouco mais demoradas, a exemplo das 

matérias realizadas sobre o “Passeio no Trem Forroviário” e a apresentação de quadrilhas 

juninas no palco do Parque do Povo, produzidas para serem exibidas no “Vídeo Show”, da 

Rede Globo e no programa “Domingo Legal”, do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). 175

                                                           
175. Some-se à divulgação e cobertura da festa do Maior São João do Mundo nas emissoras de televisão, a 
sua divulgação  nos jornais, revistas e rádios nacionais. A título de exemplo, destaco as seguintes: Jornal 
da Cidade de Aracaju – 05/06/1998; O Estado do Paraná – 03/05/1998; Jornal A Tarde de São Paulo – 
31/05/1998; Jornal Tribuna da Bahia – 31/05/1998; Jornal Tribuna de Guarulhos – 31/05/1998; Jornal 
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No entanto, convém acrescentar que a mídia nem sempre transmite e veicula 

informações imparciais ou desprovidas de determinadas intenções. Como ela fabrica 

determinadas formas de ver e dizer sobre o lugar e a situação que narra, comumente o 

acontecimento, descrito e transmitido também por meio de imagens, vem recheado de 

estereótipos e preconceitos. Tome-se, por exemplo, a transmissão realizada sobre “O Maior 

São João do Mundo” no mencionado “Programa Legal” da Rede Globo, exibido no ano de 

1992.  

Na época, os jornais locais destacaram a expectativa pela transmissão do programa uma 

vez que a festa junina da cidade teria, finalmente, uma repercussão nacional. Feita a cobertura 

do evento, a decepção pela escolha das imagens e mensagens transmitidas foi generalizada 

na sociedade local; os jornais da cidade rechaçaram com veemência o que foi selecionado 

para ser exibido sobre “O Maior São João do Mundo”.  

Ao invés  de  imagens  que  mostrassem os diversos cenários do Parque do Povo, 

epicentro da festa, por exemplo, as imagens escolhidas foram: a feira livre, as esquinas de rua 

com pedintes e tantos outros lugares e aspectos julgados como “pitorescos” e “característicos” 

da cidade e da festa junina: 

 Em cidade nordestina, a pretexto de cobrir as festas juninas, dois humoristas procuram 

insistentemente por alguém que tivesse visto o cangaceiro Antônio Silvino; aproximam-se de 

um velho e à queima-roupa perguntam: “Antônio Silvino era cabra macho mesmo?”. 

Continuemos assistindo, pois é um programa de humor. Na feira da cidade ressurge Antônio 

Conselheiro, com um aspecto enlouquecido, vocifera uma pregação desencontrada, vestido 

com um roupão branco e trazendo um enorme bordão de madeira, com que ameaça as 

pessoas. Esquecidos da cidade e da festa que vieram cobrir, procuram ceguinhas cantadoras 

de emboladas e uma procissão em louvor a Santo Antônio. Termina o programa com Lampião 

e Maria Bonita, no Rio de Janeiro, atirando para todo lado, para acabar com a imoralidade na 

praia e porque é bom ver gente cair. (ALBUQUERQUE Jr. , 1999, p. 19). 

 

Assim, munidos de uma visão instituída sobre a região Nordeste como território do 

atraso e o seu povo como crédulo e ingênuo, as imagens não poderiam ser de um “mega 

evento”, de um espetáculo turístico, mas de todo um conjunto de elementos como a feira, as 

                                                                                                                                                                          
Notícias Populares, São Paulo – 07/06/1998; Jornal Correio Brasiliense – 27/05/1998; Jornal O POVO, 
Fortaleza – 04/06/1998; Jornal Folha de São Paulo – 21/06/1998; Jornal O Liberal, Belém – 23/06/1998; 
Jornal Diário de Pernambuco – 23/06/1998 . As seguintes revistas:  Revista Veja – 03/06/1998; Revista 
Ícaro (revista de bordo da VARIG) agosto de 1998 e Revista Capricho (produziu sua revista de moda 
junina nos dias 05,06 e 07/06 – com 17 páginas sobre o forró, sendo 10 com Campina Grande). As 
seguintes rádios: Rádio CBN – BRASIL (reportagem levada ao ar no dia 30/05/1998, em rede nacional , 
com 15 minutos de duração); Rádio Bandeirantes de São Paulo (flash ao vivo do Parque do Povo). Fonte: 
A Brasa – Julho de 1998. Informativo do Departamento de Comunicação Social – 
DECOM/SECOR/PMCG. 
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figuras de Antônio Conselheiro e Lampião que ajudaram  na  instituição  de  uma determinada 

forma de ver e dizer a região.     

Um outro exemplo que demonstra a fabricação de imagens para serem veiculadas pela 

mídia é a descrição da realização do “Casamento Coletivo” ocorrido no Parque do Povo, como 

parte da programação oficial da festa junina, no dia 13 de junho de 1999; momento em que 

foram exibidos ao vivo flashes do evento para o programa “Domingão do Faustão”, da Rede 

Globo de Televisão, o qual reuniu 26 casais para diante do Juiz oficializarem o seu matrimônio 

civil. 

Etnografia do “Casamento Coletivo” 

Para  melhor detalhar a realização do “Casamento Coletivo”, bem como os seus 

desdobramentos, é necessária uma rápida digressão etnográfica do que observei e anotei 

sobre o evento. É de suma importância o recurso à etnografia para compreender as minúcias e 

as diferenças entre a forma como as imagens e os discursos são apresentados para a opinião 

pública e o fato observado tal como aconteceu; em outras palavras, é importante atentar para o 

dito e o não dito, bem como para as diferenças de significados e sentidos de, por exemplo, 

uma simples e ingênua piscadela, tão bem postas por Clifford Geertz, ao que chamou de uma 

descrição densa.  

  Para participar do evento, dirigi-me ao Parque do Povo e para a réplica da Catedral de 

Nossa Senhora da Conceição, na “Cidade Cenográfica do Arraial Hilton Motta”, às 19:00 horas 

– horário marcado para o início da cerimônia do “Casamento Coletivo” – para fotografar e fazer 

anotações de campo sobre o evento.  

Ao chegar, observei o cenário construído para a realização do casamento civil: cordões 

de isolamento foram dispostos em torno da réplica da Igreja de Nossa Senhora da Conceição; 

dentro, diversas cadeiras estavam dispostas ao longo do espaço para acomodarem os noivos e 

as suas respectivas testemunhas; em frente à Igreja, foi colocada uma mesa para acolher o 

Juiz, o prefeito local e as autoridades convidadas; ao lado desta mesa, uma outra, com um 

bolo, decorado com “motivos juninos”, a ser servido ao fim da cerimônia. 
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Réplica da Catedral de Nossa Senhora de Fátima – Arraial Hilton Motta – 1999. Acervo 

da autora 

 

Aos poucos, foram chegando os noivos e as testemunhas, o Juiz, o prefeito e as 

autoridades. Fotógrafos movimentavam-se ao longo do espaço, registrando as imagens dos 

noivos e do cenário da festa. Já estava também presente, a equipe de produção do programa 

“Domingão do Faustão” da Rede Globo de Televisão, bem como o jornalista que iria cobrir a 

cerimônia, aguardando apenas o sinal da emissora para transmitir as imagens. 
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Casamento Coletivo – Arraial Hilton Motta – Parque do Povo – 1999 – Acervo da autora 

 

Com uma hora de atraso, inicia-se a cerimônia. O Juiz, Dr. Inácio Jairo Queiroz de 

Albuquerque, cumpre todo o ritual previsto para o casamento civil e chega o momento de 

proferirem-se os discursos. Primeiro discursa o Juiz, que, após fazer os elogios à iniciativa da 

Prefeitura Municipal em patrocinar o evento, acrescenta: celebramos o amor nesta cerimônia, 

em pleno espaço da festa, com o mesmo ardor das fogueiras de São João; e, no mesmo 

caminho de retomar toda uma construção imaginária e discursiva sobre a festa junina e sobre o 

“Maior São João do Mundo”, faz a seguinte indagação ao público: como a festa é do povo e 

estamos no Parque do Povo, pergunto se alguém gostaria de proferir algumas palavras sobre 

esta importante cerimônia. E um dos convidados dos noivos faz uso da palavra e elogia a 

iniciativa do prefeito em apoiar o evento. 

Em seguida, discursa o prefeito municipal Cássio Rodrigues da Cunha Lima que, 

dirigindo-se aos noivos, emite essas palavras: vocês fazem hoje essa festa para Campina, 

exatamente nessa imensa festa que é o Parque do Povo. Acrescenta em seu discurso o 

lamento pela ausência de seu pai, o Senador Ronaldo José da Cunha Lima 176

                                                           
176. O motivo para ausência do Senador da República Ronaldo José da Cunha Lima ao evento, bem como 
durante todo o mês de festa junina na cidade, deve-se ao seu estado de convalescença, por ter sido 
vitimado por um AVC – Acidente Vascular Cerebral – ocorrido no mês de abril do ano de 1999. 

, e afirma que, 

se ele estivesse presente, aproveitaria esta feliz ocasião para recitar versos e poesias, o que 

embelezaria ainda mais esta cerimônia tão especial. Neste sentido, desculpa-se por não ter o 
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mesmo talento do pai para a poesia, mas deixa clara a sua profunda emoção em presenciar e 

participar do evento. 

 

Discurso do Prefeito Cássio Cunha Lima – Arraial Hilton Motta, 1999. Acervo da autora  

 

Termina a cerimônia – exatamente às 21:00 horas – e um estado de ansiedade “rondou” 

todo o tempo às mentes dos presentes: ainda não fora autorizado o sinal da  Rede Globo para 

a transmissão das imagens da festa. É neste momento que surge o grande problema: como 

reproduzir e transmitir imagens ao vivo de algo que já aconteceu? A saída encontrada pelos 

organizadores do evento é pedir ao público, aos noivos, às testemunhas, às autoridades e, 

enfim, a todos os presentes, que aguardem alguns minutos em seus lugares, enquanto chega à 

mencionada autorização, para se encenar novamente a cerimônia, como se ela ainda não 

houvesse acontecido. 
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A cobertura midiática na festa. O juiz oficializa o Casamento Coletivo. 1999. Acervo da 

autora 

 

A próxima providência é entreter o público, ele não pode se dispersar, sair das 

proximidades do cordão de isolamento; para tanto, reiniciam-se as falas do Juiz e do prefeito 

para pedirem que o povo não saia de seus lugares. O Juiz, ao tomar a palavra, emite o 

seguinte discurso: vamos todos esperar para que nossa festa seja vista por todo o País; a 

nossa festa vai divulgar a cidade no País.   

Em seguida, o prefeito faz uso da palavra  e  diz  ao  público  presente: a idéia do 

Casamento Coletivo foi para prestar um serviço à comunidade, mas é um momento também 

para divulgar a festa do Maior São João do Mundo nacionalmente. E como último recurso 

estratégico, ele, com toda a sua perspicácia, convida o povo a fazer a seguinte escolha: olhem, 

faltam só oito minutos para que o sinal da Globo chegue, se o povo quiser esperar, faltam só 

oito minutos, é o povo quem decide! Quem quiser permanecer no Parque e esperar, levante as 

mãos.  

Obviamente, todos levantaram as mãos, pois quem não gostaria de ver a sua “cidade e a 

sua festa maior” ser transmitida para todo o Brasil? Com a resposta afirmativa, o prefeito logo 

em seguida, sai da mesa e se dirige ao público distribuindo abraços e beijos. 

Finalmente, o repórter avisa que foi dada a autorização para o início da transmissão. O 

prefeito “dá as costas” ao povo, que, até então, abraçava e dirige-se à mesa. A encenação tem 
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início exatamente às 21horas e 30 minutos, o Juiz, simbolicamente, realiza o casamento de 

três casais e encerra a cerimônia.  

 

A tão esperada transmissão ao vivo da festa do “Maior São João do Mundo”. 1999. 

Acervo da autora 
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A encenação preparada para a Rede Globo de Televisão. Casamento Coletivo. 1999. 

Acervo da autora 

 

 

O bolo dos noivos. Fim do Casamento Coletivo. 1999. Acervo da autora 

Com o término da transmissão, é servido o bolo aos noivos, familiares, testemunhas e 

convidados. Obviamente, o público que assistia a cerimônia e que estava fora do cordão de 

isolamento, não pode provar do “bolo dos noivos”. 

Com poucos minutos do encerramento do “Casamento Coletivo”, o coordenador 

executivo do Maior São João do Mundo, Fábio Nogueira, que no momento se encontrava no 

palco principal da festa, no mesmo Arraial Hilton Motta, usa o microfone para informar que mais 

uma inserção ao vivo pela Rede Globo, desta feita, com imagens da Orquestra Sanfônica no 

palco do arraial. Para tanto, ele emite a instrução enfática aos organizadores do evento, que se 

encontravam dispersos na Cidade Cenográfica para que, imediatamente, abaixem a corda, 

para que o povo possa passar e vir para a frente do palco, pois a Globo só grava se tiver povo!  

Informa, ainda, que os técnicos da emissora deram três minutos para que o novo cenário 

esteja todo montado. E começa uma ‘correria’ geral: rapidamente são retirados os cordões de 

isolamento, que, até então, excluía o “povo”, bem como as cadeiras e mesas que serviram de 

cenário para o outro evento, abrindo espaço para o povo ‘correr’ para as proximidades do 

palco.  
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Enquanto isso, o mencionado coordenador usa o microfone e conclama o povo a se 

aproximar do palco e a levantar os braços e dançar, a fim de que seja mostrada a imagem de 

que ninguém faz um São João como o de Campina.  

Mas acontece, e este é o grande paradoxo, que não existia nenhum ambiente para 

animação, o que estava acontecendo não era ‘real’, era uma encenação, uma fantasia e uma 

fantasmagoria produzida para a televisão, cuja intenção era a de mostrar uma emocionalidade 

e uma sensibilidade que não estava sendo sentida por um público já cansado de encenar.  

Como forma de acabar com o estado de apatia do público, que permanecia de pé e 

parado defronte ao palco, sem esboçar nenhuma reação de animação pelo “forró de Campina 

Grande”, o coordenador do evento solicita que imediatamente o maestro Edimar Miguel inicie a 

regência da Orquestra Sanfônica. E começa a ecoar o ritmo do forró. Alguns focos de 

animação se iniciam, mas ainda não é suficiente para criar o ‘clima’ do “Maior São João do 

Mundo”.  

 

Exibição da Orquestra Sanfônica. Parque do Povo. 1999. Acervo da autora 

 

Até que, novamente, o coordenador toma a palavra, e, em “alto e bom som”, diz: venha 

até aqui Cássio, só você mesmo para animar esse povo! E o prefeito, agora exercendo o papel 

de uma espécie de “animador de auditório”, dirige-se ao público com a seguinte fala:  

essa festa tem raízes culturais porque está no coração do povo; daqui a oito minutos 

Campina será mostrada para o País inteiro e eles vão ver a alegria do Maior São João do 

Mundo. 
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E continua o prefeito organizando a disposição do povo e das quadrilhas juninas em 

frente do palco, passando sugestões para o seu secretário de Turismo, Temi Cabral, que 

estava junto ao público, com a finalidade de preparar o cenário para as imagens a serem 

transmitidas. E a Orquestra Sanfônica continua a tocar e Cássio diz: não pare maestro, segura, 

bora! Diz, segundos depois, animação galera! Em seguida, ele começa  a  se   movimentar   

imitando  uma coreografia do ritmo do forró e diz ao povo: 

não tenho cintura, nem sou bom de forró, mas o povo é! Quando o jornalista entrar, é 

para todo mundo levantar os braços e dançar, pois depende do povo que o São João apareça 

com toda a animação para todo o Brasil.  

Na seqüência, diz: Edimar agora vai botar uma música dançante, bora, agora! para 

‘animar’ o povo. Na continuação de sua fala, ele sugere ao povo que dance em pares e faz a 

seguinte indagação: Se eu descer aqui do palco e for aí para baixo e dançar com alguém, 

vocês prometem dançar entre si? E sem esperar a resposta, desce imediatamente e se junta 

ao público e começa a dançar. 

Aproxima-se do microfone o repórter da Globo do Rio de Janeiro, Maurício Kubrusly, 

informando que falta muito pouco tempo para a festa entrar no ar e aproveita a ocasião para 

também pedir ao povo para dançar. Afirma o jornalista:  

todo o País vai ver a festa e a festa é conhecida porque todo mundo dança e se o povo 

não dançar, ninguém no Brasil vai entender nada, pois o povo, da metade do palco para cima, 

não está dançando!  

E o povo, presente no arraial, quase em sua totalidade, começa a dançar em pares ou 

individualmente, levantando os braços. Até um vereador local, usa o microfone e diz: vamos 

dançar, dança meu Parque do Povo! dança noivos que acabaram de se casar. 

Finalmente, acontece o tão esperado momento em que a festa do “Maior São João do 

Mundo” é  transmitida, em um só dia, pela segunda vez, para o Brasil. O prefeito, o vereador, o 

secretário de turismo e o coordenador do evento, presentes no palco, saem nas imagens ‘para 

o Brasil’, sorridentes e batendo palmas junto ao povo, que, finalmente animado, bate palmas 

também. O cenário e as imagens desejadas concretizam-se num ambiente de fantasmagoria 

criado pela e para a festa. 

Considerações Finais 

Um fato corriqueiro no bojo da disputa por audiência e espaço nas grandes redes de 

televisão é que ela serve para, não só justificar a realização do evento, mas, sobretudo, para a 

construção de toda uma produção discursiva e imaginária de que a festa é um sucesso total, 

pois, se mereceu da mídia destaque tão expressivo, é porque a sua importância superou todas 
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as expectativas. Tais discursos ocultam, na verdade, toda uma estratégia de poder e de saber 

que emolduram relações de interesses os mais variados possíveis e que utilizam o evento 

como um instrumento tático e estratégico para atingir determinados fins. 

 

A “política na festa” – entrevista com o Deputado Federal Ivandro Cunha Lima, à 

esquerda, e com o Governador do Estado, José Maranhão, à direita – Rua da Imprensa – 

Parque do Povo – 1997  

 

O uso que os patrocinadores e políticos locais fazem dos resultados da divulgação da 

festa, principalmente em nível nacional, é extremamente estratégico: busca-se, sobretudo, 

despertar o orgulho do citadino que habita em uma cidade que é tão festeira. Nesses termos se 

expressa o coordenador da festa do “Maior São João do Mundo”, Fábio Nogueira: 

Durante esse mês, nós estamos oferecendo à Paraíba e ao Brasil o melhor e o maior 

São João do Mundo. E conseguimos um grande tento que foi inseri-lo no cenário nacional, 

através da grande mídia. Na rede Globo, por exemplo, conseguimos espaços generosos. 

Quatro aparições no Vídeo Show, dois flashes ao vivo no Fantástico, matéria no Faustão, duas 

vezes no Jornal Nacional, além do SBT, através do programa Domingo Legal, e o programa 

Topa Tudo por Dinheiro, do quadro de Silvio Santos. A TV Cultura esteve na cidade fazendo 

um documentário e a Bandeirantes entrou com flashes em sua programação. A Rede Record 

idem, de maneira que esse ano superou-se tudo em termos de mídia. A grande imprensa 

escrita também divulgou muito bem a festa. Isso é fruto de contatos e planejamento, que vem 
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mostrar a força do nosso evento. (Jornal Folha Junina – C. Grande, Ano X, n.º 16, junho/julho 

de 1999. Distribuição Gratuita). 177

 

Presença da Mídia na festa – Rua da Imprensa – Parque do Povo – 1997  

 

 

Pode-se afirmar que atualmente o acesso às informações sobre a festa junina na cidade 

adquiriu uma enorme amplitude. Seja através do jornal, rádio, televisão ou Internet, já é 

possível acompanhar diariamente a evolução desse festejo. Tal evidência denota  o  sucesso  

desta festa como um fenômeno urbano, com especial destaque para a sua espetacularização; 

ela virou inegavelmente, notícia. Não há mais como a mídia ficar indiferente  ao  “fenômeno 

junino”,  pois  ela  mesma  faz uso dessa evidência, ajudando na instituição da festa como um 

mega evento turístico. Não é à toa que diversos setores dos meios de comunicação locais, 

como rádios e televisões, ocupem, durante todo o mês de  junho,  barracas  na  “Rua  da  

Imprensa”, com  todo  o equipamento  necessário para a transmissão de notícias diárias sobre 

a festa. 

                                                           
177. Outros instrumentos de divulgação da festa junina em Campina Grande efetivam-se no ano de 1993, 
quando a Embratel, através da Telpa – Telecomunicações da Paraíba, atualmente, Telemar – lança um 
Cartão Telefônico em homenagem ao Maior São João do Mundo, com uma tiragem de 15 mil cartões de  
vinte fichas; além do lançamento do selo, cartão postal e carimbo com símbolos da festa, ocorrido no ano 
de 1995, com uma tiragem de um milhão e duzentos selos. A partir do ano de 1997, empresas de vídeo, 
como a Alex Filmagens, iniciam a divulgação e cobertura das atrações do Maior São João do Mundo, em 
vídeo, a serem comercializados como instrumento de propaganda do evento. Redes de Televisão locais 
também cumprem o papel de divulgar a festa não apenas restrita aos telejornais, mas a uma programação 
especial que trata apenas da festa junina da cidade, a exemplo do programa “Momento Junino” a partir do 
ano de 1987, exibido pela TV Paraíba, afiliada da Rede Globo de Televisão.  
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O recurso à Internet é um outro poderoso instrumento de divulgação do evento junino. 

Diversos Sites foram criados para apresentá-lo e são oriundos das mais variadas instituições, 

como empresas turísticas, Secretárias de Cultura e Turismo Municipais, EMBRATUR ou por 

iniciativa dos grupos que organizam a festa. As informações disponibilizadas sobre a festa do 

Maior São João do Mundo vão desde a apresentação da cidade, que patrocina o evento, a 

estrutura de serviços oferecidos pela cidade aos turistas, dados sobre a história da festa e suas 

peculiaridades, até à descrição de toda a programação prevista para trinta dias, bem como 

arquivo de fotos com imagens dos principais espaços e atrações da festa, com atualização 

diária, além de flashes em vídeo da festa e a transmissão ao vivo, direto do Parque do Povo 

através da Rádio Campina FM. 178

 

 

Portanto, a publicidade em torno da festa junina em Campina Grande adquire, a cada 

ano, maior notoriedade. O que há cerca de duas décadas era considerado um evento 

localizado e restrito a um determinado espaço, adquire, atualmente, o status de um “fenômeno 

de notícia” e se objetiva a partir da existência de um circuito de “turismo junino”. A festa junina 

é, em sua versão urbanizada, uma atração turística; um acontecimento que cada vez em maior 

intensidade, rompe com o localismo e chega aos mais distantes recantos do País através de 

imagens e mensagens que a destacam como um “espetáculo urbano”, apesar de toda a 

parcialidade investida nas mensagens veiculadas e de toda uma produção de estereótipos 

construídos para anunciá-la.  
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A FESTA JUNINA NO NORDESTE: NO LIMIAR ENTRE PRODUTO E TRADIÇÃO 

RESSIGNIFICADA 

Cristiane Maria Nepomuceno (UEPB/Campus I – Campina Grande) 

 

 

 

  

Fenômeno crescente e em estágio de efervescência: o interesse pelo universo da cultura 

popular. Esse interesse se dá em todos os níveis e por todas as formas de manifestação, 

entretanto é mais fácil de ser observado, se tomarmos as massivas festas populares como 

referencial. O reflexo disto pode ser observado no crescimento das tradicionais festas 

populares da região Nordeste que a cada dia ganham mais espaço, mais público, mais 

prestígio e atenção da mídia. Esse processo resulta de um somatório de fatores de caráter 

econômico, político e sócio-cultural que, ao longo dos últimos anos, vem provocando uma série 

de mudanças no plano da cultura local. Neste trabalho tomaremos os festejos juninos como 

objeto para uma breve reflexão a fim de ponderar sobre as transformações ocorridas em sua 

prática, a formatação que a festa vem assumindo nos últimos anos e apresentar o modelo da 

festa junina da cidade do Recife como a alternativa mais viável em relação ao processo de 

mercantilização das tradições. 

A festa junina no Nordeste está definitivamente consolidada como um dos principais 

atrativo turístico da região. O cenário junino hoje é composto por grandes e luxuosos aparatos 

cujo objetivo maior é “seduzir” público para apreciar os esplendorosos espetáculos que 

ostentam com magnificência as tradições reelaboradas. Espalhadas por toda região, as 

grandiosas festas estão se assemelhando a ilhas, uma analogia ao fato de cada lugar procurar 

oferecer uma festa com características específicas a fim de diferenciar-se uns dos outros. 

Assim, investe-se intensamente nas especificidades: o boi-bumbá no Maranhão, os 

bacamarteiros de Pernambuco, as guerras de espada em Sergipe, as inovações do Maior São 

João do Mundo na Paraíba e assim sucessivamente. Todos disputando o posto de festejo que 

atrai mais turistas, mais investidores, mais patrocinadores, mais dividendos e desperta o maior 

interesse da mídia. Das capitais aos pequenos lugarejos, todos imbuídos num processo de 

construção de um produto atraente onde o que menos interessa é o real sentido da festa.  

Dentre os vários ciclos festivos do Nordeste, as festas juninas sempre tiveram lugar de 

destaque, disputando com o ciclo natalino a posição de festa mais importante da região. A 

importância deste ciclo festivo para o Nordeste está intrinsecamente relacionada à sua 

condição de festa da colheita, época de fartura, o momento de anunciar para todos a 

abundância. Uma das razões pela qual, como nos revela Luciana Chianca, ser este o período 
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onde os “(...) os migrantes retornam às suas cidades de origem e reencontram família, vizinhos 

e amigos” para confraternizar, comemorar e, antigamente para agradecer aos santos. Afirma a 

estudiosa que “esse fluxo migratório sazonal e festivo é mais intenso até do que nas festas de 

final de ano (Natal e Ano Novo), [consideradas como] as festas da ‘família’ e da 

‘confraternização’ por excelência” (1999, p. 57).  

Nos festejos juninos estão inclusas as festas alusivas a três santos católicos: Santo 

Antonio, São João e São Pedro, comemorados respectivamente nas vésperas dos dias 12, 23 

e 30 do mês de junho. Durante muitos anos o dia de São João era o mais importante, fazia-se 

a festa mais farta e grandiosa. Entretanto, nas últimas duas décadas com a formatação dos 

festejos ocorrendo durante trinta dias, e inclusive “fora de época”, perdeu-se o sentido de 

comemoração dos santos. Temos atualmente uma única festa dividida em etapas, que atraem 

mais ou menos público dependendo da data - o dia de São João ainda continua sendo o clímax 

dos festejos.  

As festas juninas, hoje megaespetáculo, perderam seu caráter religioso e estão se 

tornando festas eminentemente profanas. A alusão a Santo Antonio, São João e São Pedro 

hoje representa apenas fases, etapas da festa, os santos estão deixando de ser celebrados. A 

fogueira, um dos símbolos mais representativo, está cada vez menos presente, deixando de 

ser acesa inclusive em nome da preservação do meio ambiente - em Campina Grande neste 

ano de 2008 as fogueiras chegaram a ser proibidas como uma medida de prevenção a saúde 

pública.  

O processo de transformação das festas juninas passou por um contínuo processo de 

ressignificação da tradição que terminaram, em alguns casos, por alterar completamente a 

essência da festa. Poderíamos dizer que a transformação inicial deu-se a partir do processo de 

“rurbanização”179

                                                           
179 Denominação utilizada por  Gilberto Freyre para definir o processo de transição do rural para o 
urbano. 

da mesma. Nesse processo de transição os elementos estruturadores da festa 

(conhecimentos, normas, valores, crenças e signos) começaram a perder seu sentido e caíram 

gradativamente em desuso. Não se salta mais fogueira, aquela tradicional cerimônia onde 

parentes, os amigos, os namorados contraíam relações de compadrio, apadrinhamento, 

namoro e até casamento. Não se ler a sorte, os esperados prognósticos de futuro. Não se faz 

adivinhações para casamento ou anúncios de morte. Não se solta balões. Não se queima 

fogos com tanta profusão. E as quadrilhas, momento do riso, da alegria e do improviso? Hoje 

são estilizadas, uniformizadas, padronizadas, coreografadas (secretamente), arduamente 

ensaiadas (por meses a fio) e dançadas num ritmo alucinante. De acordo com José Marques 

de Melo: “estamos em pleno processo de transmutação da nossa identidade cultural, 

compelidos a continuar importando padrões oriundos das matrizes da indústria mundial de 

bens simbólicos [e mistura-los com as nossas práticas culturais]”  (2008, p. 43).  Esse 

processo, segundo o autor, fundamentará o que define de “folclore do homem industrial”. 
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Questiona-se: como uma festa sobreviverá sem o conhecimento, a herança social que 

permite a existência da mesma, transmitindo os informações acumuladas e necessárias a 

sobrevivência da prática cultural a cada nova geração? Mesmo considerando que esta herança 

social, a cada geração, é adequada, aperfeiçoada, moldada as necessidades do grupo naquele 

momento.  

Ao longo das duas últimas décadas na região Nordeste, de modo especial governos e 

empresários, foi desenvolvido importante trabalho de valorização da cultura local, atribuindo-lhe 

extraordinária importância como instância mercadológica, processo que se deu em resposta 

aos ditames econômicos atuais. Um contexto econômico onde investir nas particularidades 

tornou-se uma estratégia necessária ao desenvolvimento local, como esclarece Sílvio Mendes 

Zancheti:  

 

Num mundo globalizado, onde localidades competem diretamente por investimentos 

produtivos, o que decide o jogo da competição são as especificidades das localidades, porque 

são elas que as diferenciam de outros atributos econômicos similares (...). Os atributos 

ambientais, culturais e históricos das cidades são aqueles que, de modo privilegiado, têm sido 

utilizados como base das especificidades locais (2002, p. 2). 

 

Nesta perspectiva, através da construção de um projeto no qual significativa parte da sua 

riqueza cultural foi sendo reabilitada, ressignificada e transformada, o Nordeste inseriu-se no 

circuito internacional do turismo de eventos. O que, segundo Carlos Alberto Fernandes, tornou 

“(...) a cultura popular [nordestina] geradora de impostos, emprego e renda, [contribuindo para 

a] descoberta do valor agregado da cultura no produto interno bruto do país, estados e 

municípios. [É isso, por exemplo,] (...) que os empreendedores culturais estão fazendo em 

Pernambuco, preservam o nosso capital cultural, agregam valor ao nosso capital social e 

fazem crescer nosso capital intelectual e financeiro” (2004, p. 7). O Estado de Pernambuco 

está sendo citado como exemplo porque nos últimos anos os empreendimentos de maior 

visibilidade e com maior índice de investimento da economia local foram os relacionados às 

artes e à cultura.  

 No entanto este fenômeno de transformar festas e manifestações populares em fonte 

de atração turística provoca uma série de mudanças nas manifestações, como demonstra a 

análise de José Marques de Melo:  

 

As antigas tradições vão sendo substituídas por novos padrões de interação sócio-

cultural. A mídia e as instituições comerciais transformam as festas em espetáculos coletivos. 

(...) Eles não apenas divulgam as festas populares, mas se convertem em seus principais 
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fomentadores/formatadores.(...) As festas passam a ter valor conteudístico, preenchendo 

espaços na programação das emissoras de rádio ou TV, bem como, motivando reportagens e 

coberturas especiais nos jornais diários ou revistas semanais. Ao mesmo tempo, funcionam 

como alavancas para o acionamento da engrenagem econômica, mobilizando produtores 

industriais, entrepostos comerciais e prestadores de serviços. (...) Cria-se uma teia complexa 

de relações e interesses, da qual participam também o Estado e o aparato político (...). 

Contudo o cerne das festas populares está localizado no interior da sociedade civil, cujas 

instituições desencadeiam os processos de celebração que nutre-as e fortalece, mas também, 

pode fazê-las definhar e desaparecer (1999, p. 180 - 181).  

 

Estas mudanças estão redefinindo os festejos juninos e dando-lhe um novo padrão: festa 

para ser vista em detrimento do ser vivenciada. A partir desta afirmativa poderíamos questionar 

a princípio: pode a festa transformada em megaespetáculo (que altera profundamente 

fisionomia do ritual) contribuir para a permanência da tradição (mesmo que ressignificada)? 

Neste sentido é que vamos apresentar os festejos juninos da cidade do Recife-PE como uma 

possibilidade de formatação para as festas populares, que mesmo reelaborada, reinventada 

podem continuar sendo um espaço de preservação da memória do grupo e instrumento de 

reforço da identidade local.  

 

Os festejos juninos na cidade do Recife 

 

Através da reabilitação e da reinvenção de suas tradições, a população da cidade do 

Recife procura traduzir nas suas manifestações mais expressivas, o carnaval e o São João, a 

sua capacidade de ser universal. Ao redimensionar as suas festas populares, o Recife (seus 

atores sociais) vem desenvolvendo uma nova forma de ser e fazer cultural que culmina com a 

criação de uma imagem construída para vender, para reabilitar a memória e para promover o 

fortalecimento da identidade local. É dentro desta perspectiva que os festejos juninos da cidade 

do Recife serão aqui apresentados, como uma festa em dois: uma formato padrão show, 

destinado a atrair turistas e dividendos para uma complexa rede de atividades econômicas, 

políticas e sociais; e a outra, a festa das comunidades, o espaço no qual se afirma e edificam 

uma identidade, pelos organizadores definido como o “São João autêntico”. 

A “festa de São João” da cidade do Recife é uma festa de duplo caráter: por um lado, 

uma festa formatada com fins primordialmente turístico e mercadológico; por outro lado, uma 

grande festa popular, feita pelo povo e para o povo. O tipo de organização festiva adotada para 

a festa junina no Recife foi uma solução encontrada pela gestão pública para equacionar e 

atender a interesses distintos. As vantagens foram inúmeras, sendo a mais importante a 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

361 

possibilidade de, através da mercantilização da tradição, ter sido criado espaço para a 

divulgação da cultura local e desenvolvidas estratégias para o reforço da identidade  cultural do 

grupo. Estratégia bem sucedida já que tem obtido apoio da sociedade o que vem contribuindo 

ano a ano para o crescimento da festa. Como disse Joaquim de Arruda Falcão, 

 

O grande embate hoje em dia da globalização não é somente o controle das empresas, 

mas dos hábitos do mercado, e esses hábitos são, basicamente, formados pela cultura. É 

nesse contexto que os países estão se dando conta de que eles têm de preservar 

determinados hábitos, valores, rotinas, sentimentos, saberes e fazeres, e que estes são 

patrimônio daquele país. Nesse contexto, o país tem duas alternativas: ou defende os seus 

valores, ou se aproveita disso, desse processo global, e ao invés de ser um espectador 

passivo, passa a ser um agente ativo, e aí também procura vender os seus produtos, com seus 

hábitos e valores (2002, p. 35). 

 

 Neste sentido estão trabalhando os gestores na cidade do Recife. Nos últimos anos, 

além do carnaval e de outras manifestações, a festa de São João foi sendo estruturada de 

forma extremamente peculiar. Ano a ano a festa foi crescendo e dividindo-se em pontos 

específicos da cidade, a princípio nas suas áreas centrais, depois, expandindo-se para suas 

áreas periféricas. Surgida no final dos anos 90, a idéia de organizar as festas em pólos de 

animação resultou na criação de espaços específicos para públicos específicos. Também 

através desta forma de organização, há maior possibilidade de manter o controle sobre o 

conteúdo que se deseja apresentar. No discurso oficial (poder público) afirma-se que assim os 

organizadores podem por as práticas da tradição e da diversidade em contato com públicos 

distintos, que terminam por gostar de ver e cultuar os valores que reconhece como seus.  

Como todo empreendimento de sucesso, o projeto de desenvolvimento local posto em 

prática no Estado de Pernambuco, tomando como base o enaltecimento e o fortalecimento de 

suas raízes culturais, tem provocado muitos questionamentos, inclusive críticas severas em 

alguns setores, que consideram o modelo adotado conservador. No entanto, a crítica mais 

contundente diz respeito ao caráter de manutenção das tradições populares. Algumas críticas 

podem até ser pertinentes, pois não há como negar que as tradições populares, se resultam do 

cotidiano do povo, também se dinamizam, sofrem modificações.  

O projeto da festa junina da cidade do Recife tem nos revelado é que, seja qual for o 

formato assumido, a festa deve ser realizada com a participação popular. Deve ser estruturada 

de modo que todos se vejam, se sintam refletidos no seu modo de ser, fazer, pensar e sentir. E 

o mais importante, evitar a profissionalização, as performances repetidas e a estilização. Que 

se abra espaço para o improviso, a criatividade, a espontaneidade.  
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Neste sentido, é possível perceber no “São João do Recife” que este não é pensado 

apenas em função do turismo, ao contrário de outras festas famosas e amplamente difundidas 

pela mídia, cuja meta principal é unicamente atrair dividendos. Indiscutivelmente, no “São João 

do Recife” há um grande cuidado com o turismo, os organizadores procuram promover uma 

festa bonita e segura, atraente aos olhos de quem chega e, por sua vez, recomendável. Não se 

pode negar que a festa também é feita para o povo, claro que isto também termina sendo uma 

estratégia para o sucesso de hoje e a continuidade no amanhã. Mas, um dos aspectos que 

mais chamam a atenção no “São João do Recife” é o amor, o zelo da população local pelo 

festejo, o gosto por participar da festa. 

De certa forma, esse fato decorre do modo como a festa vem sendo estruturada. Os 

organizadores elaboram-na de modo a envolver as mais diversas esferas constitutivas da 

sociedade local, uma enormidade de instituições públicas e privadas. Para este ano de 2008  a 

Prefeitura do Recife e os patrocinadores, em conjunto com uma série de instituições e elaborou 

a festa com a seguinte formatação: 

    

TEMA: O Recife tem São João e valoriza a tradição 

PERÍODO: de 7 a 29 de junho (23 dias) 

HOMENAGEADOS: Dominguinhos, Zé Bicudo e Trio Nordestino. 

INVESTIMENTO - o orçamento total da festa foi estimado em cerca de R$ 4 milhões, 

dos quais R$ 3 milhões vieram da prefeitura e o restante, dos nove patrocinadores, sendo duas 

empresas estatais (BNB e Banco do Brasil) e sete privadas (Bompreço, Skol, MMS Saúde, Ala, 

Cachaça 51, Tang e Royal).  

ATRAÇÕES - Proposta dos organizadores: Manter a tradição do autêntico forró na 

programação. Com a idéia de valorizar e preservar a cultura da sanfona, o São João do Recife 

teve a participação de sanfoneiros talentosos muitas vezes à margem da indústria cultural. 

Participaram da festa este ano 900 atrações, dentre elas: Dominguinhos, Nando Cordel, Nádia 

Maia, Jorge de Altinho, Maciel Melo, Santanna, Quinteto Violado, Petrúcio Amorim, Silvério 

Pessoa, Siba, Arlindo dos 8 Baixos, Josildo Sá, Trio Nordestino, Genaro e Walkyria, Maciel 

Salu, Mestre Salustiano, Cristina Amaral, Chiquinha Gonzaga, Selma do Coco e outros “artistas 

da terra”.  Uma das atrações mais esperada foi o Encontro de “Buchudos”, com Genival 

Lacerda e Jr. Black, no dia 13 de junho, no Sítio Trindade. Outra novidade é a apresentação 

dos sanfoneiros Biu dos 8 Baixos, Zé Carlos, Fogoió, Zé dos 8 Baixos e Truvinca, que tocarão 

pela primeira vez no Recife em grandes palcos. A programação ainda contou com a Orquestra 

Sinfônica de Santa Cruz, Luiz Calixto, Zé Calixto e Arlindo dos 8 Baixos, todos mestres da 

sanfona. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: 

  Cinco pólos principais:  

Sítio da Trindade - "o Marco Zero do São João do Recife"; Pátio de São Pedro, Praça do 

Arsenal, Rua Tomazina e na Colônia Z1 de Pescadores do Pina, recebeu em seus palcos mais 

de 360 apresentações com cantores, grupos e poetas. 

  Doze pólos descentralizados:  

Os polinhos comunitários, distribuídos nas seis RPAs.  

 Uma Cidade Matuta, com pracinha, coreto, sala de reboco, casas decoradas com 

balões e bandeirolas coloridos, museus e o Cine São João, exibia documentários sobre o ciclo 

junino e a vida dos homenageados da festa.  

A prefeitura, mediante apresentação de projeto, disponibilizou para quem se interessava 

pela ajuda municipal, 200 Trios de pé-de-serra, 100 quadrilhas e 70 grupos de dança para o 

São João dos bairros. 

 

PROJETOS ESPECIAIS (Objetivos) 

 

 Projeto Tem Sanfona na Sala de Aula 

 Levar a tradição dos ritmos juninos aos alunos de 16 escolas municipais. Zé Bicudo 

juntamente aos mestres Camarão, Genaro e Arlindo dos 8 Baixos visitaram as escolas públicas 

para repassar seus conhecimentos sobre a histórias dos ritmos juninos e o manejo 

do acordeon e da sanfona.  

 Exposição Respeite os 8 Baixos, aconteceu no museu da Cidade Matuta, de 7 a 29 de 

junho. 

 Forró nos Mercados - aconteceu de 7 a 28 de junho, nos Mercados Públicos do Recife. 

Caminhada do Forró  aconteceu  dia 13/06 saindo da Rua da Moeda. 

A Caminhada do Forró aconteceu no final da tarde (17h30) do dia 13 de junho. Os 

forrozeiros comandados por 100 sanfoneiros que partiram da Rua Tomazina, Marques de 

Olinda e Bom Jesus para se encontrar no palco da Praça da Praça do Arsenal com os artistas 

Santanna, Petrúcio Amorim, Josildo Sá, Camarão, Arlindo dos Oito Baixos, Terezinha do 

Arcodeon, Nadia Maia, Irah Caldeira, Sanfonéia e Território Nordestino.  

  Procissão dos Santos aconteceu no dia 14/06, às 18h, Morro da Conceição. 
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O cortejo rendia uma homenagem aos santos São João, São José, Santo Antônio, São 

Pedro, Santa Isabel e Sant’Ana, representantes dos festejos juninos.  

Os fiéis concentraram-se diante da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da 

Conceição, e partiram rumo ao Sítio Trindade. Durante o trajeto, nove grupos e duas quadrilhas 

portando bandeiras dos seus santos representativos e centenas de velas acompanharam o 

cortejo. 

MUSICAL aconteceu no Sítio da Trindade, às 17h. 

Nos dias 15 e 22 de junho, uma programação especial foi reservada para as crianças. O 

espetáculo musical infantil Forroboxote, de Xico Bizerra, trouxe a magia das cantigas de roda, 

baiões, xotes, arrasta-pés, xaxados, cocos e sambas-de-Latada.  

   Na Pisada do Bacamarte  aconteceu  18/06, às 15h, Rua Maciel Pinheiro. 

A apresentação dos Bacamarteiros e bandas de Pífano aconteceu na Praça Maciel 

Pinheiro. Foram cerca de 150 bacamarteiros da Zona da Mata e do Agreste do estado, com 

bandas de pífano e de grupos de forró pé-de-serra, seguindo pelas ruas do Recife rumo à 

Praça da Independência. 

Quadrilhão da Fequajupe aconteceu  no dia 18/06, às 17h, saída da Rua da Moeda.  

Uma quadrilha gigante com mais de duas mil pessoas, formada por, cerca de 30 

quadrilhas adultas e 10 infantis, dançaram nas ruas do centro do Recife acompanhadas por 

trios pé-de-serra e duas Forroviocas. 

Desfile das Bandeiras aconteceu dia 19/06, às 17h, Rua da Moeda.  

As cores e tradições juninas se encontraram no Desfile das Bandeiras, que se 

concentrou na Rua da Moeda, Bairro do Recife. A apresentação envolveu 12 quadrilhas 

juninas, cinco trios de forró e grupos de coco de roda.  

O trajeto seguiu pelas ruas do bairro, passando pela Mariz e Barros, Álvares Cabral, 

Maria César, Rua do Bom Jesus até a Praça do Arsenal, onde a festa seguiu noite adentro com 

os shows do Trio Primavera, Roberto Cruz, Bellas Marias, Zé Bicudo, Nando Cordel e Valdir 

Santos. 

 Quadrilhão da Educação aconteceu  dia 26 de junho, às 17h, no Pátio de São Pedro. 

Este foi formado por estudantes oriundos de 32 escolas da rede municipal, que apresentaram-

se em homenagem aos santos juninos inspirados no tema: “De geração à modernização – 

quadrilha é sempre tradição”. 

Com esta estruturação a festa ganhou em termos de organização e qualidade. Este 

modelo permite a comunidade conhecer sua história, compreender o sentido da prática cultural, 
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ressignificá-la e manter viva a memória coletiva. Incentiva o reconhecimento da importância 

das manifestações populares, e por assim dizer, da importância da brincadeira para o povo, 

pois, representa o compromisso do grupo com seus valores e com a manutenção da sua 

identidade. Representa um reforço no cotidiano por ser um espelho através do qual os grupos 

se percebem, não apenas como portadores de valores culturais, mas também, como seus 

produtores. É através da festa que o povo continua a mostrar sua cara.  

Assim pensada, a festa pode ter funcionalidade econômica, política e social. E, 

primordialmente, como afirma Raul Lody, ser instrumento e “espaço necessário ao 

autoconhecimento da própria cultura. Aí as pessoas viram personagens, potencializando 

emoções, desejos, conflitos das relações sociais, das hierarquias, dos papéis estabelecidos de 

homens e mulheres. (...) Trazem memórias e identidades que certamente apóiam a inclusão 

dos indivíduos nas suas comunidades” (2001, p. 66).  

Conjugados distintos interesses se compõe uma festa complexa, peculiar, por conjugar 

as antigas tradições a um universo de inovações. É atrativo turístico, é produto, mas é popular 

por continuar a ser feita pelo povo e para o povo que espontaneamente participa, ocupa as 

ruas, faz a festa e aprende a valorizar sua cultura. Este modelo de festa tem permitido o 

retorno do espontâneo, está trazendo o “São João” de volta às ruas. E, mais importante, vem 

ensinando toda gente a cantar seus xotes, conhecer suas tradições, preparar suas comidas 

típicas, e lamentar o fim da festa e ansiar pela próxima. 

Mesmo que as festas juninas do Recife sejam apropriadas pelas classes dominantes, 

seja por razões econômicas, seja por razões políticas, mesmo que eles a controle e imponha 

limites, não há como negar que naquele espaço há lugar para o reencontro, para a organização 

social; mais que tudo, para a percepção de suas identidades culturais.  O formato dos festejos 

juninos na cidade do Recife revela amor e apego aos valores locais, revela o interesse 

(coletivo) em manter viva as suas tradições e em barrar a todo custo os valores externos, a não 

ser que estes estejam comprometidos, na mesma perspectiva de valorização das suas 

tradições. A regra para a elaboração da festa é: respeito e culto às tradições populares.  

Desta forma, fica evidente a importância de que não se pode promover a cultura popular 

e suas práticas apenas como fonte de renda ou mercadoria, mas desenvolver estratégias que a 

torne um instrumento de reconstrução e fortalecimento da identidade local pode fazer toda a 

diferença. Quando devidamente apropriada, a tradição ressignificada permite reabilitar a 

memória do povo, torna-se fonte de continuidade, desperta para o “sentimento de raiz”, de 

pertença, onde a população local pode aprender, dia a dia, a ter orgulho de sua cultura, 

defendê-la e resistir à invasão de valores meramente produzidos para consumo. Ao ser 

ressignificada para além do interesse econômico, a tradição pode  adquirir novos sentidos, 

mesmo transformada em produto, tornar-se ao mesmo tempo difusora de valores e de uma 

tradição “retradicionalizada”.   
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QUEM SÃO OS DONOS DA FESTA ? 

Yuri  Norberto 

David Barreto 

 

O objetivo deste artigo consiste em discutir e apresentar os resultados parciais da nossa 

pesquisa sobre o Pré-Caju, prévia carnavalesca que acontece em Aracaju/SE a partir de uma 

abordagem socio-antropológica. A festa como objeto de estudo vem ganhando grande 

notoriedade em trabalhos acadêmicos, antropólogos, sociólogos , cientistas 

políticos,historiadores, geógrafos comunicólogos sociais,  turismólogos, economistas , enfim, 

todos estão em busca de compreender o fenômeno festivo  a partir do seu uma campo de 

conhecimento ou  de uma perspectiva multidisciplinar. 

Para alguns autores a festa é o momento extra-cotidiano, ela extrapola a dinâmica 

ordinária do dia-a-dia. Para outros, como no caso da Rita Amaral (1998) a festa tanto pode 

apresentar um caráter de excepcionalidade, como também ela pode eleger um elemento do 

cotidiano para festejar, acreditamos que as duas posições são cabíveis devendo o pesquisador 

avaliar etnograficamente a amplitude do seu poder explicativo para escolher qual caminho 

seguir.     

Para Perez (2002) festa se faz presente na literatura antropológica,dificilmente deixamos 

de encontrar uma referência a ela, seja de modo direto, seja de modo indireto.Os estudos 

sobre festa são frutos dos estudos sobre ritos, autores como Durkheim   , estudaram o rito a 

partir de uma idéia de que cada rito tem uma  função social, e que estes momentos servem 

para reforçar os laços culturais,o que se chamamos hoje de uma Antropologia da Festa , 

nasceu como desdobrado dos  estudos sobre os Ritos. 

Toda festa mesmo quando puramente laica em suas origens, tem certas características 

de cerimônia religiosa, pois, em todos os casos ela tem por efeito aproximar os indivíduos, 

colocar em movimento as massas e suscitar assim um estado de efervescência,às vezes 

mesmo de delírio, que não é desprovido de parentesco com o estado religioso. Pode-se 

observar, também, tanto num caso como no outro, as mesmas manifestações: gritos, cantos, 

música,movimentos violentos, danças, procura de excitantes que elevem o nível vital, etc. 

(DURKHEIM, 1989,p.547) A festa que apresentaremos a seguir se apresenta como um 

momento extra-cotidiano, no sentido de as regras que a regem no tempo da festa (tempo em 

que dura a festa),a diferencia de um momento ordinário, entretanto ela está vinculada com as 

matrizes que formam o cotidiano.Ela está situada numa zona fronteiriça,o que a permite  se 

apropriar de elementos do cotidiano mas para compor um momento extra cotidiano. 

Quando a estrada vai além do que se vê! Ao iniciarmos nossa pesquisa, imaginávamos 

que seria “fácil” falar, escrever e analisar esta festa, tendo em vista que participamos como 
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folião desde as primeiras edições, mas antes mesmo de aprofundarmos e amadurecermos 

algumas leituras já percebíamos que a estrada ia além do que víamos. Por isso nesta 

comunicação vamos apresentar apenas a estrutura da festa e seu processo de 

espetacularização  capitaneado pelo Estado e  pela iniciativa privada . 

Por isso alertamos o leitor, pois não encontrará aqui uma visão mais abrangente deste 

fenômeno, questões especificas como a “comida da festa”, os “anônimos da festa” , a 

“economia da festa”, a” estética da festa” , a fabricação social do lugar da festa não serão 

abordados, possivelmente alguns destes recortes apareceram ao longo do texto  como 

temáticas transversais.    

A estrutura da Festa 

 

(Fonte :www.infonet.com.br) 

 

O Pré-Caju é uma previa carnavalesca, ou uma micareta, segundo o site Wikipédia:   

Uma micareta é o nome que no Brasil é denominado o "carnaval fora de época". O nome 

micareta deriva-se de uma festa francesa, Mi-carême, e desde os anos noventa vem se 

espalhando por várias capitais e cidades brasileiras, tambem em países como Canadá e 

Portugal já realizaram sua micareta, a partir do sucesso de sua realização em Jacobina, Bahia. 

Micarême era uma festa que acontecia na França, desde o século XV, em meio ao 

período de quarenta dias de penitência da Igreja Católica. De origem francesa, a palavra 

significa literalmente “meio da quaresma”. No Brasil, a introdução da Micarême como festa 

urbana, ocorreu primeiramente na cidade de Feira de Santana, Bahia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval�
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacobina�
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Pré-Caju sofre influência direta do modelo baiano de carnaval, essa influencia perpassa 

pelo uso dos trios elétrico , escolha das bandas ( que no Pré-Caju são predominantemente 

baianas ) ,o tipo de musica que é tocada ( Axé music ) etc. 

A festa é composta por vários blocos que desfilam na avenida um após o outro num 

dado intervalo de tempo; a cada dia desfilam cerda 6 Blocos. Cada Bloco é composto por dois 

trios elétricos, um com a banda e outro que funciona como carro de apoio. 

A separação do publico se faz por meio de uma grande roda; o folião que comprar a 

abadá terá direito a adentrar à circunferência que é feita com o auxilio de uma grande corda 

entorno do trio, o espaço que estiver contido na circunferência que a corda sombreia 

denomina-se ligar do Bloco e de acesso somente aos associados.Os que acompanham a 

passagem ou mesmo seguem os trios elétricos , mas não tem acesso ao Bloco são conhecidos 

como a “pipoca”. O publico da festa pode ser dividido em três grupos : os que participam dos 

blocos mediante a compra de um abadá180

 

 , a pipoca e o publico que assiste ao desfila dos 

blocos.  .  

 

O Surgimento da Festa 

Em meados da década 80 clubes de Aracaju, que eram os responsáveis por organizar o 

carnaval para a classe media aracajuana, foram passando por um processo de 

esvaziamento.Concomitantemente a país assistia o surgimento do Axé como manifestação 

cultural e o sucesso do modelo de carnaval baiano  

(Jornal da Cidade, fevereiro de 1995; arquivo pessoal ) 

                                                           
180 Abadá é a camisa coma qual a parir de seu uso é permitido ao folião ter acesso ao Bloco. 
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“A idéia do Pré-Caju surgiu quando eu percebi que Aracaju já merecia um carnaval de 

rua à altura do carnaval de Salvador, que conhecemos à convite dos integrantes da banda Asa 

de Águia” . Fabiano Oliveira idealizador do Pré-Caju. 

A primeira edição da festa foi em 1992 com o título “Suas Férias Com Amor ”. Na 

primeira edição da festa o bloco com amor, ao som da banda de axé  Asa de Águia animou os 

foliões durante o percurso de aproximadamente 8 km, da ponte que dá acesso a Coroa do 

Meio até a praia de Atalaia. Na pesquisa realizada no Arquivo Publico da Cidade de Aracaju, 

não encontramos nos jornais consultados nenhuma referência direta ao pré-caju, apenas uma 

pequena nota na seção “Agenda Cultural” do Jornal da Cidade ,12 de fevereiro de 1991) 

 “Verão de Paixãoi

Em 12 de maio de 1990 foi inaugurada a Casa de Espetáculos Augusto`s , cujo os 

sócios eram o senhor Augusto Celestino (sócio majoritário) e sues três filhos ,Fabiano Oliveira 

Lourival Oliveira e Daniel Oliveira

” , esta é o titulo da programação que vem sendo realizada todos  os 

domingos a partir das 10 horas ate o final da tarde na Praia de Atalaia .Milhares de pessoas 

participam cantando dançando alegremente as músicas que são executadas pelos trios 

elétricos contratados para o prenuncio do Carnaval”.  

Depreende-se que o evento não alcançou de imediato grande visibilidade na imprensa 

local. Acreditava-se que a iniciativa não teria continuidade. O ano de 1992 pode ser encarado 

como o ponta pé inicial que desencadeou o processo de construção da festa.Trabalho com a 

hipótese de que o surgimento do Pré-Caju representa uma tentativa de “clonagem” do carnaval 

de salvador  tendo em vista que o modelo da festa reproduzia em menor escala a estrutura do 

carnaval baiano.Nesse sentido os principais organizadores da Festa , ASBT(Associação 

sergipana de Blocos e Trio) e o Estado(Governo Estadual e Municipal) desenvolveram ações 

para potencializar  a festa  visando e  inseri-la no calendário turístico e político de Sergipe e de 

Brasil. Vários agentes participaram no processo de construção da festa , no sentido de a torná-

la um produto turístico,  destaca-se, em especial,  a figura do empresário  Fabiano Oliveira.  

 

A Figura de Fabiano Oliveira e sua relação com a política.  

181

Na pesquisa realizada em jornais da época, das quatro primeiras edições da festa 

somente a quarta edição, em 1995, obteve uma cobertura de maior porte por parte da 

.Fabiano Oliveira é o principal empresário que medeia a 

relação de contratação das principais bandas baianas, sua afirmação como empresário na 

indústria de entretenimento se consolidou a partir da idealização e organização do Pré-Caju. O 

Pré-Caju nasce como iniciativa de um empresário, mas já na sua segunda edição apresenta 

uma relação íntima com a esfera estatal e com grandes conglomerados empresarias que 

passaram a participar de forma ativa na tessitura da festa. 

                                                           
181 Este nome é fictício, pois não encontrei o nome do terceiro filho do senhor Augusto Celestino. 
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imprensa escrita do estado.Não por acaso a primeira grande mudança ocorrida na organização 

da festa acontece em 1995.  

O ano de 1995 é crucial para endentemos o processo de construção da festa ,mas um 

fato ocorrido em 1994 também é de fundamental importância.Em 1994 Albano Franco tomou 

posse do governo do estado de Sergipe ,  e tendo como assessor direto Fabiano Oliveira (Que 

mais tarde se tornaria Secretário de Turismos do governo Albano Franco).Vale ressaltar que 

apesar do silencio da imprensa, a festa reuniu(segundo dados publicados no Jornal da Cidade 

no ano e 1994) já em sua primeira edição cerca 20 mil pessoas , na segunda edição foram 

cerda 150 mil pessoas e na terceira edição 250 mil pessoas.  

O ano 1995 é apontado pelos próprios organizadores como a ano de consagração da 

festa, um crescimento que se dá sob os auspícios do Governo do Estado.  O ano de 1995 é 

aqui considerado como um ano da invenção de uma nova tradição, aqui entendida nos termos 

de Hobsbawm ( 1984). Fabiano Oliveira começa a circular no meio social e político como 

idealizador do que  seria chamado a partir de 1995  “A maior e melhor prévia carnavalesca do 

Brasil”, seu prestigio como exímio organizador do evento estendeu-se ao universo político, 

em1996  foi eleito Deputado Estadual ,em 1998 assumiu a Secretaria de Estado de Turismo, 

em 2002 foi candidato a vice governador.Há doze anos Fabiano Oliveira possui um programa 

na TV fechada, “O Canal Elétrico” voltado para o público jovem, incluindo em sua programação 

gincanas, jogos e apresentações de artistas locais e nacionais. Em 2004 o programa passou a 

ser televisionado em rede aberta para todo estado. 

Fabiano se apresentava com um dos diretores da ASBT - o primeiro presidente foi seu 

Pai, e desde 2003 quem está no comando da entidade é seu irmão Lourival Oliveira. A ASBT é 

oficialmente a organizadora do evento,é de sua alçada captar recursos sejam eles privados ou 

públicos e cuidar da logística da festa juntamente à Prefeitura Municipal de Aracaju.Infere-se 

que à frente do comando da principal entidade  organizadora da festa , Fabiano Oliveira 

ganhou notoriedade social e prestígio político. 

A festa é construída tendo como modelo de referência carnaval baiano. Na construção 

da festa aturam vários agentes, com destaque para Fabiano Oliveira  que ao ganhar 

visibilidade como o organizador de evento converteu esse reconhecimento para universo 

político , inclusive ocupando cargos no poder executivo estadual.Enquanto homem publico 

Fabiano Oliveira reconverteu seu capital simbólico e político ao universo da festa.Mesmo 

ele ocupando posições distintas, na prática os capitais símbolos adquiridos nas duas esferas 

transitavam de forma intensa.  

Mais mudanças , a busca por um Lugar !  Na literatura antropológica, mas 

especificamente na Antropologia Urbana, estudos sobre a construção social do lugar tem sido 

bastante freqüentes, por lugar entendemos aqui “como uma determinada demarcação física e/ 
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ou simbólica no espaço , cujos os usos o qualificam e lhe atribuem sentidos diferenciados, 

orientando as ações sociais e sendo por estas  delimitado reflexivamente”(Leite,2004)   

A construção do lugar da ou para festa  foi marcado por muitas mudanças, já que não há 

um espaço especifico e exclusivo para a realização da festa.A festa se vale dos espaços que 

diuturnamente são usados como vias para carros , bicicletas etc. No tempo da festa a Rua se 

transforma em lugar da festa, regida por suas regras e marcada por seus códigos. 

A escolha do local da festa , é marcada por uma jogo de forças onde atuam  desde a 

capacidade plástica da estrutura básica do evento em se adaptar a um determinado espaço, a 

receptividade do público num novo lugar além de interesses econômicos e políticos, enfim 

todos participam na construção , legitimação e/ou  deslegitimarão do lugar.Um lugar é sempre 

um campo tenso de disputas e negociações.(Leite,2004)  

Apresentamos no quadro abaixo as mudanças do local de realizações da festa ocorridas 

nas dezesseis edições. 

ANO Local de Realização 

da Festa 

A influencia do 

espaço na  construção do 

lugar  

1992 e 1993 Orla de Atalaia As duas primeiras 

edições da festa ocorrem 

na recém inaugurada Orla 

de Atalaia, dentro de 

perímetro de realização da 

festa temos ainda dois 

símbolos, o também recém 

inaugurados Shopping 

Riomar e chegada do 

cortejo no Augusto`s (casa 

de espetáculos  recém 

inaugurada , e que 

pertencia a época a família 

de Fabiano Oliveira  

1994 e1995 Av. Barão de Maruim 

até o Augusto`s   

Nesse período a 

festa ganha muita 

visibilidade e a mudança da 

local do evento para uma 

das principais avenidas 

(onde inclusive ocorre o 
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desfile cívico de sete de 

setembro ) representa uma 

estratégia para atrair a 

classe media aracajuana 

que reside , em sua 

maiorias , nas proximidades 

desta avenida. 

1996 à 2004 Av. Ivo do Prado até 

a Av. Beira Mar  

Nesse período a 

festa atinge seu auge, a 

edição de 1999 reuniu 

cerca de setecentas mil a 

um milhão de pessoas 

durante os quatro dias da 

festa..Assim a mudança 

tem a finalidade de 

aumentar o espaço onde 

transcorria o 

evento.Convém salientar 

que a festa continua a 

acontecer no”quintal” da 

classe media aracajuana.  

2004 e 2005 Mercados Municipais 

de Aracaju 

Neste período a festa 

começa a agonizar com 

sinais de esvaziamento , a 

mudança para os mercados 

se deu na tentativa de 

aproveitar o a sucesso que 

este espaço tem como local 

da realização do Forró-

Caju.A mudança não 

agradou e em 2005 foi feita 

uma pesquisa e os foliões 

escolheram a Av. Ivo do 

Prado/Beira Mar como lugar 

do Pré-Caju 

2006 à 2008 Av. Ivo do Prado até 

a Av. Beira Mar. 

A Festa retorna ou 

seu lugar 
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 A Fabricação do Espetáculo 

 

A escolha do lugar onde irá ocorrer a festa é pensado de modo a  absorver as diferentes  

mídias , a imprensa escrita(impressa ou internet) , radiofônica e  televisiva, no sentido de que 

seja dado o suporte necessário para que seja feita a capitação de imagens e/ou áudios da 

festa e que estes possam ser reproduzidos, fazendo com que  a festa possa ser vista e ouvida 

por públicos diferenciados.Através do uso de recursos midiáticos torna-se possível, participar 

também  virtualmente a festa. 

      

O texto de Guy Debrod apresenta um caráter inaugural sobre o estudo dos espetáculos 

na sociedade capitalista, autores como Rubim reconhecem a importância do livro , mas  

apontam para alguns aspectos de fragilidade na teoria Debordiana. 

 

O primeiro diz respeito à redução do espetáculo a um determinismo econômico (..)O 

espetáculo ,assim, seria sempre prisioneiro de capital , nunca poderia se produzir em zonas de 

fronteiras , fora de sues contornos ou em manifesto antagonismo contra ele. 

A segunda está fundado em uma contraposição questionável entre real a representação 

(...) [o] confronto entre real-tomado em conotação positiva,com o mundo do espetáculo 

,marcado por um viés pronunciadamente negativo.(Rubim,2002). 
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    Surgem assim, dois problemas do pensamento Debordiano, que foram 

apontados por Rubim (2002). O primeiro deles é pensar a representação como se ela não 

fosse uma parte indissociável e construtora da realidade, o segundo conceber a representação 

como tendo um estatuto de realidade inferior ao real , e por fim  supor a possibilidade de uma 

acesso ao real sem o recurso obrigatório de mediações , inclusive das representações. 

     No sentido do tornar os estudo sobre a “sociedade do espetáculo” mais 

operacional ,o autor propõe um termo derivado a espetacularização  definido como um 

processo , através do qual, pelo acionamento de dispositivos e recursos dados , produz-se o 

espetáculo (Rubim,2002). 

Pré-Caju já nasce no prenúncio da era digital, tanto já em 1995 a festa já tinha “flashes” 

ao vivo nas mais diversas emissoras e com amplitude nacional. O modelo inicial da festa 

engloba também elementos mercadológicos: venda de camarotes;patrocínio de grandes 

empresas.Todos fazem suntuosas contribuições para ajudar a subsidiar os custo da festa , em 

contra partida tem suas marcas expostas nas mais diferentes formas e por todo o percurso O 

pré-caju nasce com a finalidade de ser um grande empreendimento turístico, Aracaju passa a 

ser vista e “vendida” por meio da divulgação da festa. 

  Mais um aspecto apontado pelos estudiosos da “sociedade do espetáculo” diz respeito 

a uma tendência a uma distinção cada vez mais impositiva entre protagonistas a platéia. No 

caso do Pré-Caju acreditamos que esta distinção se apresenta de forma tênue.Em nossa 

pesquisa de campo, identificamos que por mais que a ASBT e as entidades estatais sejam as 

principais organizadoras do evento, uma festa não se faz sem público. A organização do 

evento vai se moldando para atender as demandas oriundas das reivindicações e as 

necessidades do público.Isso vale tanto para os imponderáveis que ocorrem na transcurso da 

festa a cada dia em que é realizada , como também para as mudanças de cunho estrutural do 

evento , com por exemplo alteração em roteiros ,pontos para venda de bebidas etc.Chegamos 

assim, a conclusão de que a festa mesmo sendo algo que se repete todos os anos ela nunca é 

igual, aliás numa mesma edição nenhum dia é igual ao outro ,  a cada dia , cada edição a festa 

se apresenta como algo dinâmico. 

 

 

Afinal ,quem são os donos da festa ?  

Diferente do que poderiam apontar alguns estudiosos, a festa não pode ser entendida 

apenas como uma fabricação exclusiva de um ou outro agente , descartando com isso  a 

importância do público na construção da festa ou classificando seus freqüentadores de  
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alienados. Como afirma Trigueiros( 2002), a construção da festa se dá a partir de redes de 

negociação ,onde atuam diversos segmentos . 

Vimos que o pré-caju  assume a forma de micareta ou carnaval fora de época, um 

modelo que nasce na Bahia e se expandiu  ou foi clonado por outros estados brasileiros, no 

entanto, em  cada cidade o modelo sofre transformações de maneira a se adaptar a  

especificidade regional e local. 
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GT 05: FESTAS RELIGIOSAS, PATRIMONIO E TURISMO  

Coordenadores: Luis Antônio Oliveira (UFPI) e Maria Lucia Bastos (UFRN) 
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AS FESTAS E O PATRIMÔNIO CULTURAL EM MINAS GERAIS, O CASO DA FESTA 

DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CHAPADA DO NORTE 

Roberto de Moura Fonseca182

No caso do Registro de Patrimônio Imaterial, conjugar na seleção dos objetos o 

direcionamento à vivências populares e, ao mesmo, evitar que tal escolha seja 

 

 

 

Resumo: 

Esta comunicação destina-se a apresentar aspectos políticos importantes no processo 

de registro da Festa de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte/MG como patrimônio 

cultural do Estado de Minas Gerais, feito pelo IEPHA/MG. Ao mesmo tempo, exporemos parte 

de um debate em torno da interpretação etnológica desta festa e das relações religiosas, 

étnicas e políticas no município em questão, suscitado pelas pesquisas no âmbito da 

elaboração do dossiê de registro. Para tanto, se fará uma exposição sucinta dos trabalhos e 

das principais conclusões de Liliana Mendonça Porto (1998; 2007) nos quais ela elabora uma 

interpretação das tensões políticas, da religiosidade local e da Festa. 

Chamamos a atenção para o fato de que esta festa constitui o primeiro objeto 

considerado para efeito de registro de patrimônio imaterial na categoria ‘celebrações’ em Minas 

Gerais e portanto, é um projeto rico de experimentação metodológica e no campo das políticas 

públicas na área da cultura, bem como representa a abertura de uma nova fronteira de 

pesquisas no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFMG. 

 

Palavras-chave: 

Antropologia, política, patrimônio cultural, tradição, Chapada do Norte, Festa de Nossa 

Senhora do Rosário. 

 

Foi Roger Bastide quem primeiro me chamou atenção para o fato de que a Festa sempre 

é uma ritualização do mito (1975) e foi Georges Bataille (1970) quem me lembrou que a Festa 

é o contrário da guerra. Cabe agora guiar-me na política e avaliar a extensão das 

conseqüências dessas afirmativas para a patrimonialização das cerimônias e festas populares. 

                                                           
182  Graduado em Ciências Sociais/UFMG; Mestrando em Antropologia/PPGAN/UFMG; Analista 
de Gestão Proteção e Restauro do IEPHA/MG. 
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inconscientemente revestida pela busca de objetivos políticos espúrios e alheios aos propósitos 

de uma política cultural é um dos principais desafios enfrentados no cotidiano por aqueles que 

precisam responder à sociedade. 

O conceito de cultura popular é bem ilustrativo de como uma eleição de objeto em 

políticas públicas de cultura pode incorrer em riscos de trazer para esse espaço debates que 

lhes sejam espúrios. Para ilustrar o ponto podemos partir do que disse certa vez T. S. Eliot, 

sobre a cultura popular: 

“Para a grande massa da humanidade cuja atenção está ocupada antes de tudo com 

sua relação direta com o solo, ou o mar ou a máquina, e com um pequeno número de pessoas, 

prazeres e deveres, duas condições (para uma cultura cristã) são exigidas. A primeira é que, já 

que sua capacidade de pensar sobre os objetos da fé é pequena, seu cristianismo possa ser 

realizado quase que totalmente no comportamento: tanto em suas observâncias religiosas 

costumeiras e periódicas como em um código tradicional de comportamento com relação a 

seus vizinhos. A segunda é que, embora devam ter alguma percepção de quão longe suas 

vidas ficam aquém dos ideais cristãos, sua vida religiosa e sua vida social devem formar, para 

eles, um todo natural, de modo que a dificuldade de se comportar como cristãos não importa 

um esforço intolerável.183

Basta esse pequeno exemplo para deixar patente alguns dos problemas que envolvem a 

eleição de objetos da cultura popular numa política de patrimônio cultural. Além desse misto 

eliotiano de paternalismo, condescendência e desprezo que muito bem podem ser os 

sentimentos por trás da ação dos agentes de Estado, também há problemas relativos à 

distinção entre cultura popular e cultura pop (de mercado); as questões envolvidas na 

politização da cultura, no sentido de tornar a cultura conscientemente, mais um elemento na 

luta política mais ampla entre os diversos estratos que compõem a sociedade; ou ainda, a 

romantização das formas de vida e cultura tidas como primitivas, etc. Cada um desses pontos 

já germinaria elementos suficientes para o debate aqui nestecolóquio, por isso queremos 

chamar a atenção apenas de um. O ponto aqui é a politização da cultura, mais 

especificamente, os modos como a política de patrimônio cultural representa uma possibilidade 

de tornar a cultura um elemento de luta política. Não será preciso retroagir no tempo e mostrar 

como esse processo radica na explosão das novas esquerdas (americana e européia) e nos 

movimentos de independência das últimas colônias ocorridos nos anos 60 (Roszak, 1972; 

Eagleton, 2005, Gilroy, 2001), apenas propomos examinar mais de perto como esse ponto se 

desdobra num processo real de Registro de Patrimônio Imaterial, no caso, a Festa de Nossa 

Senhora do Rosário de Chapada do Norte, Minas Gerais, e o processo de Registro em curso 

no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG). A 

pergunta que nos importa é como a dinâmica ritual da Festa e os processos políticos da 

comunidade alinham-se com as possibilidades políticas colocadas pelo patrimônio e podem 

” 

                                                           
183  ELIOT, T. S. The Idea of a Christian Society. Londres: 1939. p. 28-9. 
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desdobrar-se, a partir de então, em uma nova forma de ação política que toma a cultura como 

trincheira. O ponto aqui é a possibilidade de vincular a Festa ao que o entendimento corrente 

chama de identidade cultural e tomar essa identidade como núcleo de um discurso político para 

além dos limites da Festa. Por isso, de início, lembro que nos estudos que fiz constatei que é 

tida como interpretação correta a afirmação de que na Festa de Nossa Senhora do Rosário de 

Chapada do Norte o tema principal da ritualização é a identidade negra dos habitantes da 

cidade. Porto afirma categoricamente que esse é um dos três elementos fundamentais da 

Festa (Porto, 1998: 98), os outros dois são o culto da Santa e a tradição.  

Porto afirma, por exemplo, em inúmeras ocasiões, invariavelmente sustentada por aquilo 

que seus entrevistados elaboram como auto-reconhecimento e auto-imagem, que a Festa é 

uma celebração dos negros, onde os elementos próprios deles ou que podem ser 

especialmente relacionados aos negros e à negritude são alçados ao relevo em detrimento de 

outros elementos relacionados diretamente à cultura branca (européia). Assim, para Porto, a 

Festa de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte é um ritual afirmativo, regido por um 

princípio ordenador e funcional, em resumo, um ritual de ordem, onde os negros de Chapada 

reafirmam sua hegemonia local (1998: 94). 

Esse nos parece ser um dos pontos mais críticos da interpretação composta por Porto 

para a Festa. Com efeito, é indiscutível o controle cerimonial da Festa pelos negros. Entretanto, 

como espero deixar demonstrado, a identificação do termo negro e seus congêneres com uma 

categoria política ou uma individualidade social de valoração positiva decorreria principalmente, 

da aceitação tácita de uma representação mítica da Festa promovida pelos chapadenses para 

ser consumida na região por outros grupos promotores de festas semelhantes e no interior da 

própria comunidade como rito vinculado a um mito político relativo ao passado memorial dos 

negros. 

Antes de expor nosso argumento, gostaríamos de enfatizar que, por definição, a Festa é 

um complexo ritual e como tal deve expressar uma natureza combinatória que 

necessariamente não precisa ser funcional podendo até ser desfuncional, como salienta 

DaMatta (1990: 55). Por sua natureza de momento excepcional e extra-cotidiano, a Festa 

também comporta junções e disjunções, destaca elementos e suprime outros, levando o 

observador menos atento a acreditar que a valoração de um sentido ou de um grupo social que 

se mostre ritualmente destacado perante outros seja verdadeiramente saliente e hegemônica. 

Porém, mais uma vez é DaMatta (1990: 62-64) quem nos esclarece que os momentos rituais 

guardam pouca proximidade com a harmonia e a funcionalidade. 

Assim, nos parece que não podemos aceitar que a Festa de Nossa Senhora do Rosário 

é um complexo ritual e ao mesmo tempo concordar com uma interpretação fundada apenas no 

discurso interessado daqueles que a promovem. Portanto, como recomenda Alves (1980: 92), 

uma interpretação da Festa que pretenda ter um valor heurístico mínimo deve trazer à luz o 

que o ritual pretende esconder e questionar aquilo que o ritual exibe em primeiro plano. 
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A vista, ainda que estatisticamente superficial, das relações raciais/políticas, 

raciais/religiosas e raciais/econômicas em Chapada do Norte descortina um sem número de 

alternativas e combinações que podem ser facilmente escondidas por trás do mito local da 

hegemonia negra. 

Inicialmente, lembramos que os negros não são a maioria da população em Chapada do 

Norte. Com efeito, os dados do Censo Demográfico de 2000 contam 15.225 habitantes em 

Chapada do Norte, dos quais 3.560 (23,33% do total) se auto-identificam como negros, o que é 

pouco superior ao número de brancos, 3.168 habitantes (20,80% do total) e bastante inferior ao 

número de pardos, que é de 8.258 habitantes, este sim o grupo racial majoritário que conta 

54,23% da população local. A possibilidade de uma aliança política e cultural entre negros e 

pardos não pode ser perdida de vista, mas é pouco provável, já que a observação objetiva do 

perfil racial dos habitantes de Chapada e a comparação deste com os dados do Censo nos 

leva a considerar que muitos daqueles que se identificam como pardos não teriam semelhante 

comportamento em contextos populacional e cultural diferentes, ou seja, em outro lugar, onde 

os negros não fossem tão distinguíveis, os que se dizem pardos, teriam maiores dificuldades 

em sustentar essa afirmação e isto acaba por configurar uma busca por distinção em relação 

aos negros e uma aproximação com os brancos. Porto dá um inesperado testemunho disso 

quando narra o comportamento das pessoas na Cerimônia de Coroação de Nossa Senhora. 

Com efeito, durante esse evento fica evidente a preferência por um padrão de beleza 

representado pela pele branca e os cabelos lisos, já que a distribuição das meninas no palco 

em torno da imagem de Nossa Senhora do Rosário obedece a critérios que colocam aquelas 

que possuem cabelos lisos e longos e pele clara no centro e as demais, com cabelos crespos e 

pele escura, são agrupadas bem mais distantes da imagem (Porto, 1998: 177)184

Essa clivagem racial e política não se restringe às considerações estéticas, ela se traduz 

em vários elementos de composição da Festa e da Irmandade. O Compromisso original da 

Irmandade, por exemplo, quando trata da eleição dos Juízes Maiores, junta, para efeitos 

classificatórios, brancos e pardos e isola os negros numa categoria à parte, quando determina 

. Esse 

exemplo, que é mais surpreendente porque acontece durante a Festa, poderia se multiplicar 

quase ao infinito, mas acredito que bastam apenas mais dois apontamentos para que a 

preferência dos chapadenses por um padrão de beleza branca seja aceita sem sobra de 

dúvidas. Em inúmeras entrevistas, os informantes, meus e de Porto, afirmam preferirem manter 

relacionamentos amorosos com pessoas brancas, por considerá-las mais bonitas e é patente 

no comportamento de rapazes e moças, tidos como brancos, a consciência dessa vantagem; e 

por fim, também é recorrente a vinculação do negro com a sujeira e a feitiçaria, elementos 

classificados negativamente, segundo o discurso público dos habitantes de Chapada do Norte 

(Porto, 2007). 

                                                           
184  Como esse é um evento bastante documentado, há fotografias de várias realizações do mesmo e 
assim é possível constatar que esse comportamento não é fortuito, tratando-se de um padrão que repete-se 
ao longo do tempo. 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

384 

que os Juízes Maiores ou Reis da Festa devam ser um branco e um negro ou dois negros. Por 

seu turno, o moderno Estatuto que regulamenta o funcionamento da Irmandade também não 

prescreve que negros e pardos devam ocupar pelo menos um dos postos de Juiz ou Juíza, 

pelo contrário, afirma categoricamente que deve haver, no mínimo, um negro ou uma negra 

como Juiz ou Juíza maior da Festa, o que acaba por atualizar a classificação presente no 

Compromisso original, unindo pardos e brancos numa categoria comum. 

A forma de eleição dos festeiros, com efeito, é um ponto fundamental na argumentação 

favorável a interpretação da Festa como uma festa negra, mas essa interpretação se sustenta 

em poucos pontos que são facilmente refutados e dos quais passo a tratar agora. 

A possibilidade objetiva de eleição contínua de dois Festeiros não-negros (brancos ou 

pardos) é bastante remota. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte, 

numa estimativa (não há dados confiáveis sobre esse número) otimista, deve contar com 

quinhentos membros inscritos, destes, numa outra estimativa muito otimista, uns cinqüenta 

participam ativamente das reuniões185 e podem ser arrolados como candidatos voluntários ao 

cargo de Festeiro. Se fizéssemos uma transposição normal a partir da distribuição racial na 

população com vistas a determinar a raça dos possíveis candidatos a Festeiros, teríamos uns 

doze possíveis candidatos negros, uns dez brancos e uns vinte e sete pardos. Nesse cenário, 

os negros, como grupo isolado podem ter ameaçada sua posição de grupo hegemônico na 

Irmandade, supondo que os irmãos votariam na eleição segundo uma identificação política 

baseada apenas em critério racial, o que realmente não acontece. Entretanto, no mundo real 

as coisas não se passam como na estatística e como se viu a pouco, em Chapada, a auto-

identificação como pardo significa um posicionamento refratário perante as possibilidades de 

identificação como negro. Assim, estou bastante seguro em afirmar, apesar da falta de dados 

objetivos sobre esse assunto, que aqueles que se identificam como pardos sentem-se pouco 

inclinados em participar ativamente da Irmandade ou mesmo a ser identificados como negros 

Irmãos do Rosário e mesmo os que participam acabam por corroborar o mito da hegemonia 

negra durante as oportunidades de escolha dos Reis. Os brancos, por outro lado, podem ser 

mais propensos do que os pardos a integrar a Irmandade, uma vez que não paira sobre eles o 

risco de serem confundidos com os negros, mas certamente são menos inclinados do que os 

negros neste sentido186. Os negros, por seu turno, satisfazem-se em promover a conciliação e 

normalmente não pleiteiam mais que um dos cargos de Festeiro, deixando o outro de bom 

grado para brancos ou pardos. Parece que isso só não ocorre se não houver candidatos 

voluntários brancos ou pardos187

                                                           
185  Presenciei uma das reuniões de eleição de festeiros para a Festa de 2008 e não havia nela mais 
de cinqüenta pessoas, sessenta, contanto as crianças. Esse número aparece mais destacado quando 
lembramos que essa reunião é a mais importante no ciclo de organização da Festa. 
186  Reitero que estas são afirmações embasadas em alto grau de subjetividade e em poucas 
observações diretas. Porém, na falta de dados objetivos, é bastante plausível construir a composição racial 
da Irmandade dessa maneira. 
187  Apenas a observação e o acompanhamento de um número maior de festas ao longo dos anos 
poderá confirma com dados esse padrão de comportamento. 

. Enfim, devido a essa dinâmica de identificação racial, os 
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negros são a maioria esmagadora dos Irmãos no círculo interno da Irmandade e os demais 

grupos, mesmo que desejassem não conseguiriam manter uma dinastia de Reis Festeiros 

brancos ou pardos. 

Os negros devem assim ser considerados o grupo majoritário e hegemônico no interior 

da Irmandade, restando pouca dúvida sobre pesarem sobre eles ameaças, pelo menos, no 

tocante à eleição e controle dos postos de Festeiros. Entretanto, o mito da festa negra também 

busca se sustentar na interpretação dos textos oficiais da Irmandade. 

O confronto da documentação histórica não abona a defesa da hegemonia188

Como esta nossa Irmandade se compõe de pretos, pardos, e brancos, que por sua 

devoção querem ser irmãos desta Irmandade, haverá na mesma anualmente, um Juiz e uma 

Juíza maiores que darão, cada um de esmola, doze oitavas de ouro em moeda metálica para a 

festividade de Nossa Senhora e mais despesas da mesma Irmandade; e se os ditos Juízes 

Maiores quiserem Sermão na dita Festividade, sairá a despesa de ambos, como até aqui 

sempre se tem praticado; Poderão ser eleitos Juízes maiores todos aqueles que forem Irmãos 

desta Irmandade, sem exceção de qualidades, serão também admitidos para os mesmos 

empregos todos aqueles que, por sua devoção ou voto, se oferecerem a servir a Nossa 

Senhora, inda que até não sejam Irmãos, contanto que tenham possibilidades, sendo porém 

conveniente a mesma Irmandade, [para] evitar controvérsias, que se o [fl.05] Juiz maior for 

branco ou pardo, seja a Juíza maior preta, ou aliás, o Juiz maior preto, e a Juíza maior branca 

 negra nem 

mesmo no interior da Irmandade. Até aqui, o Compromisso original tem sido evocado como o 

termo definitivo e a afirmativa tradicional, cabal e inconteste de que existe uma regra de 

barreira que tradicionalmente impede a eleição de dois Festeiros ou Juízes Maiores brancos ou 

pardos. Para tanto, os interpretes do documento sempre se referem ao seguinte trecho do 

capítulo 2º: 

(...) sendo porém conveniente a mesma Irmandade, [para] evitar controvérsias, que se o 

[fl.05] Juiz maior for branco ou pardo, seja a Juíza maior preta, ou aliás, o Juiz maior preto, e a 

Juíza maior branca ou parda, para que toda a Irmandade com amor, e devoção possam servir 

a Deus, e louvar a Santíssima Virgem do Rosário. 

O Compromisso é indiscutivelmente enfático neste ponto. Mas, basta citar o Capítulo 2º 

na íntegra para que a interpretação ganhe novas cores: 

Capítulo 2º. 

Dos Juízes, e Juízas Maiores. 

 

                                                           
188  Os termos “majoritário” e “hegemônico” não são empregados como sinônimos. Majoritário se 
refere à constituição de maioria numérica, enquanto hegemônico se presta para descrever o exercício da 
dominação política e cultural. 
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ou parda, para que toda a Irmandade com amor, e devoção possam servir a Deus, e louvar a 

Santíssima Virgem do Rosário. 

Com efeito, ao lermos o compromisso sem os antolhos e hierarquizarmos os predicados 

necessários para aqueles que pretendem ocupar o cargo de Juiz ou Juíza Maior da Festa, 

temos a seguinte ordem: em primeiro lugar, o pretendente deve – condicio sine qua non – ser 

capaz de arcar com a esmola de doze oitavas de ouro em moeda metálica; além disso, não é 

preciso quaisquer outras qualidades, nem mesmo se exige que o pretendente seja Irmão do 

Rosário. Apenas por uma questão de conveniência e para evitar controvérsias, afinal a 

Irmandade é composta por gente de toda a raça, o Compromisso recomenda considerar a 

distinção racial quando da eleição dos juízes. 

Ora, não devem restar dúvidas, principalmente se tivermos em conta o que 

representavam as doze oitavas de ouro189, que o Compromisso direcionava a escolha dos 

Juízes Maiores preferencialmente para indivíduos de fora da Irmandade e principalmente 

brancos ou, quando muito, negros, pardos ou mulatos que gozassem da condição de homens 

livres, de vez que apenas estes poderiam dispor de semelhante soma de recursos para 

dispensá-la numa festa de proveito público. Evidentemente, esse argumento circunstancial não 

pode desconsiderar que tenha sido costume na época a eleição de um Juiz Maior escravo que 

tinha em seu Senhor branco o verdadeiro fiador e patrocinador da esmola190

Ainda assim a interpretação do Compromisso, como uma expressão da hegemonia 

negra em Chapada, tornou-se moeda corrente nas disputas que conformam o campo de 

agência da festa. Essa, por assim dizer, tomada de consciência em torno da africanidade ou da 

negritude da tradição ganhou expressão formal no atual Estatuto da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte/MG. De acordo com o Capítulo 

2º, Art. 3º, §1, item 8, ‘Procurar desenvolver e divulgar atividades afro-culturais e esportivas, 

. 

                                                           
189  Uma oitava de ouro equivalia a 72 grãos ou 3,586 g do metal precioso. Na região das Minas 
Gerais, por volta do inicio do Século XIX, período em que foi redigido o Compromisso, equivalia 
monetariamente a 1$200 (Códice Costa Matoso, 1999: 110). Para se ter uma referência do valor da 
esmola paga pelos Juízes Maiores para realização da Festa, considere que na região de Chapada do 
Norte, nesse mesmo período, um escravo mulher ou homem adulto, saudável e tido como obediente 
alcançava preços que variavam de 1.000$000 a 1.500$000 (Porto, 2006: 9-10). Por outro lado, uma 
atualização do valor com base na taxa cambial do Dólar Americano (Holloway, 1984: 268) pode dar uma 
idéia melhor do valor da esmola. Assim, considere que em 1880, primeiro ano para o qual há 
informações disponíveis no levantamento de Holloway, 1$000 correspondiam a US$0,45. A partir dessa 
razão, estabeleço a cotação para 1822, usando a variação cambial do Século XIX para compor uma 
regressão de taxa. Assim, estimo que o valor da esmola dos Juízes Maiores seria aproximadamente 
US$48,60, em 1822. Se considerarmos a inflação norte-americana no período de 1822 até hoje, 
chegaremos à conclusão que a esmola poderia não representar nenhuma fortuna, mas também não era 
um valor irrisório. 

190  Há casos, como na Festa de Nossa Senhora do Rosário de Catalão/GO, em que os reis são 
negros, escolhidos pela Diretoria da Irmandade e têm cargos vitalícios. Entretanto, os Festeiros, 
normalmente são brancos e são trocados anualmente, mas efetivamente são os responsáveis pela 
organização e controle administrativo da Festa, restando aos Reis Negros apenas uma responsabilidade 
ritual (Brandão, 1985). 
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bem como lutar pela defesa do meio-ambiente’ (grifos meus) são deveres do Irmão do Rosário. 

Em outro trecho, quando trata especificamente dos Juízes Maiores e da forma de sua eleição, 

o Estatuto evoca a manutenção da tradição como meio de legitimação da instituição de uma 

barreira aos brancos: Capítulo 4º, Art. 6º. ‘A fim de manter a tradição da Festa do Rosário, e 

estar de acordo com o texto do Compromisso, recomenda-se que pelo menos um dos dois 

Juízes eleitos anualmente seja negro’ (grifos meus). O que se tem aqui é claramente uma 

reapropriação do Compromisso e uma construção da tradição finamente lapidada a partir de 

um passado mítico que guarda vínculos motivacionais com posições e ações políticas 

presentes, constituindo-se numa retórica absolutamente contrária e descolada dos fatos 

históricos. 

Podemos estender o exame a outros aspectos da vida social do município para 

averiguar o status do negro no cotidiano da cidade, para isso voltamos a recorrer aos dados do 

Censo Demográfico de 2000. De início constatamos que as condições para progresso 

educacional dos negros são muito difíceis. Na população com mais de quinze anos de idade, 

os negros somam 33,27% do total daqueles sem instrução formal ou com até um ano de 

instrução, isso é quase dez por cento (9,66%) acima do esperado para uma distribuição normal 

da educação, segundo a qual teríamos 23,61% dos negros com até um ano de instrução. Com 

efeito, a desvantagem dos negros na aquisição de educação formal tem sido aproveitada por 

brancos e principalmente pardos em todas as faixas de referência. Nesta faixa mais baixa, os 

pardos representam 47,09% daqueles com até um ano de instrução, isso representa uma 

vantagem em relação à normal de 7,14%, o restante da desvantagem dos negros é consumido 

quase que exclusivamente pelos brancos, que acumulam uma vantagem de 2,22% em relação 

à normal. No outro extremo do espectro educacional encontramos novamente a supremacia 

dos pardos, eles são 63,16% das pessoas com 15 anos ou mais de instrução, isso é uma 

vantagem de 8,93% em relação à normal. Já a mesma medida para os negros representa uma 

desvantagem de 13,08%, o restante da diferença entre a vantagem dos pardos e a 

desvantagem dos negros é uma vantagem de 5,75% detida pelos brancos. 

A situação que acabamos de descrever se repete na população com 25 anos ou mais 

com ensino superior completo. Do total de 43 acadêmicos de Chapada do Norte, apenas 4 

(9,30% do total) são negros, sendo 10 (23,26% do total) brancos e 28 (65,12% do total) pardos. 

Pode-se dizer que isso não invalida a tese segundo a qual a Festa de Nossa Senhora do 

Rosário é uma festa de negros, atingindo apenas o ideal de cidade onde os negros são o 

principal grupo hegemônico. O argumento seria de que os fatos levantados não atingem o 

âmago da Festa, que é uma celebração popular e como tal prescinde do apoio da elite 

intelectual da cidade. Isso certamente seria verdade se a Irmandade que organiza a Festa não 

compreendesse em seu discurso e se orgulhasse de que a Festa engloba toda a cidade sem 

distinções – inclusive os mais instruídos – e, mais ainda, o tamanho e a complexidade que a 

Festa exibe atualmente requer na sua preparação e organização requintes de logística e 

administração que não podem ser alcançados sem um elevado grau de instrução formal da 
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parte dos responsáveis pelas celebrações. Talvez viver ou curtir a Festa tenha um sabor 

popular, mas a preparação e a organização da Festa não são atividades que possam ser 

efetivadas sem planificação e em muitos momentos contar com profissionais e 

especialização191

O exame atendo dos dados culturais, econômicos e políticos, submetidos a um recorte 

racial deslindou uma imagem bastante diversa da apresentada por Porto para a identificação 

do povo da cidade de Chapada do Norte. Não se sustenta objetivamente a idéia de que 

Chapada é uma cidade de negros, se fossemos escolher um denominador racial para a cidade 

diríamos que Chapada é uma cidade de pardos, mas o que essa identificação tem de 

sustentabilidade numérica não o tem de hegemonia como o recurso à retórica de uma mitologia 

política e dizer isso não esclarece muito em relação ao fato do porque o discurso da 

comunidade negra é o mais eloqüente. O cruzamento dos dados é bastante revelador sobre 

esse ponto, os católicos são o grupo majoritário em Chapada do Norte, nada menos que 

. 

Os negros também não representam uma posição de destaque na economia do 

município. Quanto à ocupação que exercem, os negros são majoritariamente empregados 

(57,97%), mesmo assim eles não representam a maioria das pessoas com empregos em 

Chapada do Norte, essa posição mais uma vez é ocupada pelos pardos, não por serem a 

maioria, mas novamente por contabilizarem a seu favor desvantagens de brancos e negros. Os 

brancos gozam de uma posição de destaque na estrutura ocupacional da cidade, eles são 

100,00% dos empregadores. Com relação aos rendimentos, podemos dizer que a posição 

central é ocupada pela faixa que vai de um até dois salários mínimos, nesta faixa estão 31,62% 

dos negros, 30,41% dos brancos e 28,77% dos pardos. Portanto, isso indica certa 

homogeneidade na distribuição da renda na cidade para a maioria das pessoas. Assim, é 

inegável que seja uma cidade pobre e que a maioria das pessoas esteja nas faixas de renda 

mais baixa, mas não há uma grande distinção entre elas com relação a raça. A pobreza é 

distribuída indiscriminadamente, apesar disso, mesmo nessas faixas menores de renda, os 

pardos levam vantagem. 

Pode parecer, mas não é na distribuição da pobreza que se retrata melhor a posição de 

desvantagem dos negros, essa se desvenda em toda a sua magnitude na distribuição da 

riqueza. A sub-representação dos negros nas faixas de maior rendimento (acima de 5 salários 

mínimos) ganha grande destaque. Essas faixas são ocupadas quase que exclusivamente por 

brancos e pardos, a exclusão só não é total, porque os negros representam 18,75% das 

pessoas que recebem entre 5 e 10 salários mínimos, porém, adiante disso, a representação 

negra é nula e a partir de 10 salários mínimos só encontramos pardos. 

                                                           
191  A título de exemplo lembramos que o espetáculo pirotécnico que ocorre após o Mastro a Cavalo 
era, até alguns anos, planejado e organizado por amadores, hoje a Irmandade nem cogita a hipótese de 
não deixar a organização e execução desse espetáculo a cargo de especialistas profissionais. Também o 
Tambor que nos dizeres dos nativos é quem faz e determina os trajetos dos cortejos, só o faz porque a 
Irmandade e a Prefeitura comprometem-se ano a ano em um esforço prévio de negociação para o 
estabelecimento dos locais livres de comércio e disponíveis aos cortejos durante a Festa. 
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14.224 pessoas (93,42% da população) professam o catolicismo, a maior parte da população 

também está na faixa de rendimentos que vai até três salários mínimos, estes são 4.057 

habitantes ou 72,43% da população ocupada com mais de 10 anos de idade e nada menos 

que 73,16% das pessoas ocupadas com mais dez anos de idade e que recebem até três 

salários mínimos são católicas. A única conclusão que se pode tirar de tudo isso é que 

Chapada do Norte é uma comunidade católica e pobre, para além de quaisquer outras 

clivagens, essas são as distinções mais salientes. 

Não existem, como se viu, a razões objetivas que justifiquem a distinção favorável aos 

negros, os brancos realmente não representam qualquer ameaça ao controle ritual da Festa 

exercido pelos negros e pela Irmandade, por outro lado, os dados também mostram que tal 

controle ritual não se traduz para além da Festa em oportunidades de ganhos econômicos e 

políticos192 para os negros193

Foi Geoges Sorel (1993), em seu Clássico, Reflexões sobre a violência, de 1906, quem 

precocemente chamou-nos a atenção para o poder dos mitos na política. Afirmava Sorel que 

os mitos – incluindo a Greve Geral e a Revolução Proletária – eram imagens capazes de 

invocar instintivamente todos os sentimentos que permitem a um povo, partido ou classe 

colocar em jogo suas energias para ação política e que todos os grandes movimentos sociais 

desenvolvem-se através da busca de um mito que fornece o idealismo necessário para reunir e 

unir as pessoas atrás de uma causa. Portanto, antes que se pense que estamos aqui para 

desqualificar ou reduzir a importância e o significado da Festa desvendando o artifício da 

construção mítica da tradição negra sustentada pela Irmandade, temos a declarar que, ao 

contrário, o nosso ato só colabora para o enaltecimento do feito da Irmandade, ao evidenciar a 

. É forçoso concluir, portanto que a ação da Irmandade está 

circunscrita ao espaço cultural, não tendo maiores ramificações na economia e na política fora 

do contexto da Festa. 

Chapada se destaca por guardar nos dias de hoje uma tradição que foi descaracterizada 

em outros lugares, onde a festa não mais se comemora ou onde o passar dos anos se 

encarregou de retirar dos negros e da Irmandade o efetivo controle sobre o ritual. Assim, para 

manter-se frente a outros promotores de outras festas que são comuns na região e igualmente 

advogam para si ares de originalidade e tradição, os Irmãos do Rosário de Chapada do Norte 

convocam em seu favor forças capazes de refundar seu passado, desconstruir documentos e 

arquitetar mitos que distribuem os agentes políticos atuais de modo a confirmar uma história na 

qual os negros são os senhores de sua festa e sempre o foram assim. 

                                                           
192  É bem verdade que muitos afirmam que vários ex-Prefeitos – o atual, temos certeza que é Irmão, 
mas é considerado branco pelos habitantes locais – foram ou são Irmãos do Rosário, mas isso só foi 
apurado em entrevistas, não havendo documentos que comprovem tal situação. Entretanto, é muito difícil 
avaliar em que medida a participação na Irmandade concorreu em favor da eleição do Prefeito. Mas, 
evidentemente, diante do atual quadro das relações entre a Prefeitura e a Irmandade, podemos dizer que 
ter o Prefeito entre os Irmãos não representa um ganho inconteste para a Irmandade. 
193  Os incidentes de racismo a que o grupo de congada, que se apresenta durante a Festa do 
Rosário, é rotineiramente submetido quando faz apresentações fora do contexto sócio-cultural sob 
controle da Irmandade dão testemunho dos limites dessa valorização do negro (Porto, 1998: 118-119). 
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capacidade que essa tem, insurgindo-se contra um passado e um presente que lhe foi e é 

indiscutivelmente desfavorável, reconstruí-los numa representação mítica capaz de sustentar 

as mais altas aspirações políticas que de outra forma jamais se colocariam no horizonte desses 

humildes Irmãos do Rosário de Chapada do Norte. 

Para evidenciar esses fatos vejamos como o estudo de outros contextos sociais onde no 

passado já se realizou a Festa de Nossa Senhora do Rosário, promovida por uma irmandade 

de pretos e a compreensão das razões do seu subseqüente abandono ilustram bem a 

importância da apropriação da tradição em uma versão mítica do passado para motivar a 

perpetuação da Festa e da Irmandade em Chapada do Norte, como uma Festa tradicional e 

uma Irmandade de negros. 

Fatores como a conformação populacional onde os negros são numericamente 

majoritários podem favorecer a perpetuação da tradição da Festa como festa de pretos, mas 

isolados tais fatores não têm necessariamente essa capacidade194. A esses fatores de ordem 

demográfica deve-se acrescentar a falta de alternativas de devoção concorrentes, como a 

inexistência de outras irmandades ou a baixa representatividade delas, o que teria obrigado os 

minoritários brancos católicos de Chapada a aderirem à Irmandade dos negros. Porém, mesmo 

isso não pode ser entendido como um fator causal absoluto para a conformação atual do 

cenário em Chapada, uma vez que em situações específicas pode ocorrer uma inversão dessa 

tendência, quando a concorrência entre diferentes irmandades acaba por servir de incentivo à 

adesão fervorosa a um ou outro grupo e ao incremento das festividades (Reginaldo, 2005: 49-

50), havendo também casos em que a oferta de alternativas aos negros, como quando se 

mantém numa mesma localidade irmandades do Rosário, de São Benedito, de Santa Ifigênia, 

etc., acaba por dividir-lhes as atenções, enfraquecendo-os como grupo homogêneo (2005: 80-

81). O relativo isolamento econômico e cultural de Chapada do Norte também é um ingrediente 

a ser arrolado entre os fatores que contribuíram positivamente para que a Irmandade pudesse 

apropriar-se do passado e construir sua narrativa mítica favorável ao negro. Em outros locais, 

onde a intensidade dos contatos e a inserção em circuitos comerciais mais dinâmicos deram o 

tom do desenvolvimento histórico, como é o caso da vizinha, Minas Novas, ainda que a 

Irmandade do Rosário e a Festa tenham se perpetuado até nossos dias, o perfil racial dos 

Irmãos e o discurso de valorização da negritude através da Festa e da Irmandade não se 

conformaram como em Chapada do Norte (Andrade, 2005). Por fim, a ambigüidade em relação 

a um sentimento de inferioridade (Porto, 2007) entre negros de Chapada também é um fator 

importante no favorecimento ao discurso mítico promovido pela Irmandade195

                                                           
194  Reginaldo (2005: 36-37) menciona uma Irmandade de Nossa Senhora do Rosário fundada em 
1649, em Luanda – portanto, um local onde os negros eram populacionalmente majoritários –, por padres 
capuchinhos, que se distinguia por ser uma Irmandade de Homens Brancos. Esses irmãos faziam questão 
de não se deixar confundir com os negros também devotos do Rosário. 

. 

195  Porto (1998: 222) lembra, através da leitura do trabalho de Carlos Brandão (Brandão, 1978) 
sobre a Festa do Divino de Pirenópolis/GO, que os negros daquela cidade, com o passar dos anos, 
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Aliado a todos esses fatores, o fato de Chapada do Norte ser uma cidade de católicos 

pobres destaca-se com um peso maior como concorrente para criar um cenário favorável ao 

discurso retórico da Irmandade. De fato o catolicismo e a pobreza são os elementos comuns à 

maioria dos habitantes da comunidade. De todas as condições favoráveis à perpetuação da 

Irmandade e da Festa essa é a que mais se destaca, num outro contexto em que os católicos 

não fossem a maioria dos ouvintes ou não apresentassem uma predisposição para acatar 

como verdade um discurso retórico que mobiliza elementos de extrema abrangência e 

simplicidade, de certo não seria um contexto social favorável a conjugar a Irmandade e a Festa 

que vemos em Chapada do Norte. Entre os católicos, a Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário representa uma espécie de ponto de decantação, uma instituição que aglutina as 

características mais salientes – catolicismo e pobreza – do povo de Chapada do Norte. A 

Irmandade é o que há de mais permanente na cidade, nenhum clube, associação ou partido 

político podem sequer arranhar sua reputação e o seu histórico. A Irmandade, por isso, 

ascende e se destaca como uma possibilidade real de exposição social para um grupo 

extensivamente marginalizado em todos os outros contextos sociais. Por causa de sua 

ancestralidade, a Irmandade é a representação dos valores católicos gerais e da possibilidade 

de dignificar um grupo de pessoas, que de outra forma não poderia assumir dignamente 

qualquer identificação positiva na cidade. Por isso, apenas a Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário pode compor um discurso retórico que deixa ao largo os fatos e coloca em cena a 

possibilidade do congraçamento de toda a sociedade de Chapada para além de quaisquer 

distinções e desavenças. 

Para aqueles que ainda duvidam da eficácia dos discursos retóricos e da forma como 

eles são construídos é preciso lembrar que para fins rituais, segundo Alves (1980: 89-90; 93), 

um discurso desse tipo parte de elementos comuns, ressaltando os aspectos de tradição, 

devoção e união para assim transformar-se em instrumento de controle sobre o evento e 

reforçar o acento sobre a repetição de determinados gestos, tornando-se a narrativa 

depositária de técnicas argumentativas aprovadas e assimiladas pelo corpo social e de 

soluções codificadas para os impasses. 

Se a Festa de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte não é uma festa de 

celebração da identidade negra ou de exaltação da negritude, pelo menos não quando 

dissociada de um discurso mítico mantido pela Irmandade como uma imagem que se quer 

promover entre não-chapadenses, quais seriam então os elementos ritualizados pela Festa? 

É a própria Porto (1998) quem começa a desvendar o núcleo da semântica ritual da 

Festa para além do mito da hegemonia negra construído pela Irmandade. 

Porto afirma que o fato de haverem, na Festa de Chapada, duas casas festeiras, 

normalmente uma branca e outra preta, é de significativa importância, “pois se por um lado 

                                                                                                                                                                          
começaram a sentir vergonha de participar da Festa de Nossa Senhora do Rosário e até que ser Rei 
Festeiro passou a ser “humilhação”, fazendo com que os negros abandonassem a Irmandade do Rosário. 
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provoca a divisão das tarefas em uma Festa considerada muito grande e pesada, por outro cria 

a situação de possível disputa entre as duas partes, tanto por donativos quanto por 

participação das pessoas em cada uma das casas” (1998: 101). Em seguida, sugestivamente, 

finaliza questionando-se quanto a esse fato não ser uma indicação para uma interpretação da 

Festa como uma instância afirmativa da igualdade entre negros e brancos (1998: 101). 

Evidentemente, toda a festa, por definição, conforme Perez (2002: 17-19), comporta 

essa característica de congraçamento, além da própria leitura como ritual. Entretanto, no caso 

da Festa de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte, não podemos entender os 

elementos de congraçamento simplesmente como conseqüências do caráter festivo do 

momento extraordinário. Os elementos para os quais chamamos atenção não são elementos 

livres, como faz questão de mostrar Perez, em relação aos elementos que ultrapassam o 

caráter ritual da festa. Os elementos para os quais estamos atentos são cerimonialmente 

calculados em seus mínimos detalhes, como veremos a seguir. 

As disputas em torno da definição e estruturação dos scripts rituais da Festa de Nossa 

Senhora do Rosário de Chapada do Norte são um dos elementos mais importantes da Festa. 

Inclusive, podem ocorrer e ocorrem enquanto a festa é realizada, tornando volúveis e mutáveis 

os eventos e elementos da Festa. Entretanto, o que foi dito a pouco a cerca de haver uma 

rematada pré-definição em alguns elementos e eventos não é uma contradição, uma vez que, 

para além da volatilidade de muitos elementos e eventos, há um núcleo, onde a permanência 

dá o tom da atuação dos agentes rituais e seria notável se esse núcleo não fosse controlado, 

como é, pela Irmandade e através de uma narrativa mitológica supostamente baseada no 

Compromisso. Assim, é nesses elementos que devemos nos focar para fazer uma leitura da 

semântica ritual da Festa. 

Diante disso, é mais que curioso que durante a Festa, ou seja, durante o ritual, o 

discurso público da Irmandade deixe de acentuar a oposição entre brancos e negros e passe a 

chamar a atenção para possibilidades de congraçamento que vão além dessa oposição 

racialista e evocam a união de mulheres e homens; moradores do campo e da cidade; jovens e 

velhos; ricos e pobres; etc. (Porto, 1998: 46). 

Mas esse idealismo é apenas ritual e queremos relembrar que Chapada do Norte não é 

um lugar deslocado no tempo e no espaço, um não-lugar, uma utopia, lá também há disputas 

econômicas, políticas e toda a sorte de mazelas sociais, mesmo que a representação festiva 

nos pinte um quadro mais harmônico. Em algum momento, neste caso, um momento mágico 

de uma temporalidade mítica e cíclica, esse povo tem de renovar suas alianças, interromper o 

chamado dia-a-dia, a vida, como diria DaMatta (1990), e celebrar a comunhão. Esse momento, 

esse ritual de neutralização das disputas e mazelas do dia-a-dia é a Festa de Nossa Senhora 

do Rosário e o único grupo capaz de conduzi-lo, porque dispõe do controle das ferramentas 

rituais para tal, são os negros Irmãos do Rosário. 
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Se concordarmos com a classificação que DaMatta (1990) propõe para os rituais no 

Brasil teremos uma taxonomia composta por rituais de ordem, rituais de inversão e rituais de 

neutralização. 

A Festa de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte não pode ser um ritual de 

ordem, porque, como já vimos, apesar de conter um elemento de afirmação que é a construção 

do discurso mitológico de hegemonia do negro, esse discurso não é o elemento ordenador do 

cotidiano da cidade; por outro lado, a Festa comporta elementos de inversão e em alguns 

momentos é até carnavalesca, mas em seguida é restabelecida e retomada a ordem. A Festa 

de Chapada é, deixando Roberto DaMatta falar, um momento em que se 

(...) atualizam em seu discurso uma sistemática neutralização de posições, grupos e 

categorias sociais, exercendo uma espécie de Pax Catholica. Em tais cerimônias, há 

momentos altamente rígidos, quando o foco são os dois níveis hierárquicos em representação 

(a hierarquia divina que une os homens a Deus por meio do sacerdote, e a hierarquia que une 

os homens entre si sob a égide do padre), e momentos semelhantes em forma e conteúdo ao 

Carnaval, quando se estabelece um encontro legitimado de categorias e grupos sociais, seja 

na procissão, seja no final da festa. Mas, não obstante, as festas religiosas não são nem um 

Carnaval, nem uma para militar. (1990: 57-58) 

Já se falou muito sobre a forma de escolha dos Reis Festeiros e os predicados 

necessários a essa nobreza em Chapada do Norte, mas pouco se disse quanto ao fato das 

simetrias e complementaridades serem a nota que dá o tom da Festa em quase todos os 

eventos que compõem o complexo ritual. Portanto, vejamos, retomando as indicações de 

Porto. 

Ter dois reis e preferir explicitamente que um seja preto e outro seja branco e em 

seguida, fazê-los colaborar e competir simultaneamente – como numa contradança – acaba 

sendo, entre outros exemplos que ainda examinaremos, uma ação ritualmente calculada nos 

mínimos detalhes. Não dá para entender essas ocorrências apenas como conseqüência do 

caráter festivo do momento. Não estamos diante de um improviso lúdico, mas de um cerimonial 

em que cada passo e cada atitude seguem um roteiro pré-definido, restritivo e com uma 

dramaticidade própria. 

Além disso, a Festa em Chapada não seria a mesma sem os banquetes rituais 

promovidos pelas duas casas festeiras. E nesse momento também estão presentes simetrias e 

complementaridades neutralizadoras. A Rainha deve servir, a todos que queiram comer, um 

banquete de angu com farta mistura de carnes e molhos. A comida é pastosa e misturada, 

nada sólido, compartimentado ou distinguível. Tudo é ensaiado e medido para ter um aspecto 

de orgia, de mistura, de comunhão, de igualdade; já no banquete para todos ofertado pelo Rei, 

é servido o doce, igualmente pastoso e misturado, também é servido em praça pública com 

todo o exagero e desperdício próprios da ocasião. Tudo isso já bastaria para demonstrar a 

mecânica de neutralização presente no comportamento das duas casas, mas não pára por aí. 
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Além da dicotomia estrutural salgado x doce, eles também encenam um para todos x para 

alguns, quando, segundo o costume, além do banquete público, a rainha convida algumas 

pessoas dignas de tal distinção para comer doce em sua residência. Desta feita, porém, o doce 

é servido em pequenas porções e os convivas cumprem toda a ritualística da boa mesa, 

esmerando-se a anfitriã em exibir seus dotes de boa hospitalidade. Por outro lado, também não 

deixa acontecer ao Rei escolher distintos convidados para partilhar uma refeição em sua casa, 

desta feita, a mesa é de comidas salgadas, carnes em geral, mas sem muito exagero, apenas 

o necessário para saciar os convidados dentro dos limites da boa educação e da generosidade 

do anfitrião. 

Os banquetes também exercitam outro importante mecanismo de nivelamento ou 

neutralização. No caso dos banquetes públicos é impossível ignorar que eles igualam na 

comunhão do alimento todos que deles participam e a própria apresentação da comida – 

pastosa e misturada – não é uma escolha aleatória. Para confirmar essa intencionalidade, 

sabemos que durante a Festa de Nossa Senhora do Rosário de Minas Novas, na qual a 

estrutura simbólica é bem diversa de Chapada do Norte, também há uma Quinta-feira do Angu, 

mas não por acaso para fazer jus a essa distinção da semântica ritual, nesta ocasião não é 

servido angu e sim um almoço com pratos variados e o termo “angu” passa a ser apenas uma 

designação genérica para a ocasião (Andrade, 2005: 30). 

O contraponto do nivelamento promovido pelo banquete público é o exercício de 

hierarquia que é dado aos Festeiros pelo costume de patrocinar uma refeição privada para 

convidados escolhidos. Nesta ocasião a distinção do Festeiro é colocada a serviço de dignificar 

aqueles que ele considera merecedores de grande honraria e, mesmo que o convite ou o 

banquete não sejam de conhecimento público, todos o conhecem pelo costume e sabem que a 

Festa só se completa com a sua realização. 

As coroas e cetros, símbolos máximos da realeza e da “santa” são indispensáveis nas 

apresentações públicas dos Festeiros, principalmente na coleta de esmolas que os Juízes são 

obrigados a fazer costumeiramente no domingo de páscoa. Obrigados, porque como bem 

observa Porto (1998: 143) esse é um momento de humilhação ritual, já que o trabalho de tirar 

esmolas é normalmente realizado por meninas escolhidas entre as mais humildes da cidade 

que recebem como paga ovos – que substituem o pagamento em espécie – e a honra de 

desfilar próximo aos Festeiros durante a Festa. Além disso, na ocasião em que os Reis se 

prestam a tirar esmolas, como que para acentuar ainda mais o caráter de ritual de humilhação 

o dia escolhido é um dia no qual a cidade está voltada para outra comemoração muito 

importante e a Nobreza do Rosário passa quase desapercebida sem o seu séqüito que 

normalmente transforma os seus deslocamentos em grandes eventos. Esse momento cumpre 

assim o papel de explicitar que a Festa não é dos Reis, não pode ser feita por eles sem a ajuda 

do povo, que receberá a contrapartida nos grandes banquetes rituais públicos promovidos na 

Quinta-Feira do Angu e no Doce. 
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Os símbolos de realeza não passam de uma metáfora da dicotomia funcional entre 

homem e mulher, como a representar todas as diferenças que existem entre os chapadenses. 

Ganha destaque o fato de a Rainha usar uma coroa ridiculamente minúscula que necessita do 

auxílio de uma tiara para acomodar-se em sua cabeça. Mas a ritualização consciente do efeito 

neutralizador se torna evidente quando vemos que, mesmo que o homem fosse um gigante, a 

coroa do Rei não assentaria em sua cabeça, tamanha sua desproporção. A coroa do Rei é 

enorme e para destacá-la ainda mais, como elemento ritual (DaMatta, 1990: 65-68), o costume 

é usar um lenço branco dobrado sobre a cabeça real, uma espécie de calço196

O Mastro Cavalo, normalmente citado com o principal evento da Festa também tem sua 

encenação dirigida por esse mesmo princípio. Foi Porto quem chamou atenção para isso. Diz 

ela que, enquanto na encenação tradicional da mouriscada o tema levado ao público é a 

rememoração de uma clássica batalha entre mouros e cristãos, na qual os cristãos vencem e 

por fim convertem os mouros à fé em Cristo. Em Chapada não há batalhas, os mouros já estão 

previamente convertidos quando se inicia a encenação e conduzem a bandeira da Santa 

. Os cetros 

reais, por sua vez, não poderiam ficar de fora desse jogo e o recurso às assimetrias não 

poderia ser mais evidente e provocativo, o centro da rainha é enorme, enquanto que o do rei é 

mínimo. 

A ritualística de claros e escuros não se restringe ao comportamento e indumentárias 

dos Reis, os cortejos rituais são carregados dos mesmos sentidos. É caricata a apresentação 

simultânea de Tambores e Banda durante os Reinados, os primeiros investem numa batucada 

africana que carnavaliza e conclama à desordem, tudo no batuque é improviso e algazarra. A 

Banda, por sua vez, é contida e procura apresentar ao público o resultado de um árduo tempo 

de trabalho dedicado a ensaios e repetições. A Banda é ordem, é compasso, é sincronia de 

marcha até que os Tambozeiros investem contra suas fileiras e desmancham a ordem unida. 

É, como já se disse, uma caricata e exagerada demonstração de união da ordem com a 

desordem, com a iniciativa das ações sendo sempre tomada por esta última. 

Uma interpretação que se contente com as aparências mais imediatas tende a destacar 

que o Tambor acaba por vencer a Banda e ter supremacia no cortejo, evidenciando a 

hegemonia do elemento negro sobre o branco. Eu, entretanto, insisto que estamos diante de 

uma comunhão, é bem verdade que patrocinada pelo elemento negro, que controla o processo 

e toma as iniciativas, mas essas não são construções estanques, o Tambor e a Banda não 

podem ser separados e entendidos isoladamente, são partes de um todo. Prova isso o fato da 

Irmandade não medir esforços para ter sempre presente uma banda, mesmo que tenha que 

pagar por ela (Porto, 1998: 114-117), ao passo que os Tambozeiros sempre se apresentam 

sem receber qualquer remuneração e afirmam não poder se apresentar fora da Festa. 

                                                           
196  O costume é dobrar o lenço branco seguindo um método extremamente coreografado e 
aparentemente de domínio restrito a algumas pessoas. Todo esse ritual deve ser repetido num dos 
momentos mais críticos e visíveis da Festa, quando se dá posse aos novos Reis e é necessário repetir em 
público o ajuste da coroa, o que certamente o Rei faz em intimidade toda a vez que precisa sair coroado. 
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quando começa o espetáculo, não há animosidades exceto por uma quase imperceptível 

ameaça do Rei Cristão ao Rei Mouro, que é levada a cabo através de seu embaixador: “O 

chefe daquele escótia abarracada, atentamente ouvi dizer a voz do embaixador dizendo que é 

católico de coração, que professa vossa santa lei e da religião.” E ouve, em resposta uma 

verdadeira profissão de fé: “Ide aquele monarca reverendo e alegrai-vos e dizei-vos que da 

minha parte católico sou, e sou de coração professo, a lei do sacro e sacrossanto, já portanto 

no comando de exército militar eu vou efetuar este estandarte santo.” (1998: 162-168)197

Em conclusão, queremos enfatizar que fomos motivados nesta análise pela preocupação 

em tornar evidentes as possibilidades que o Registro da Festa representa para as futuras 

configurações de um cenário político. Não queremos mostrar que a auto-imagem do negro de 

Chapada do Norte é verdadeira ou falsa, interessada ou desinteressada, etc. Nada disso. O 

tempo todo estivemos empenhados em descobrir como essa auto-imagem abriga e torna 

possível um outro mundo de relações sociais. Não fosse o negro hegemônico, no ideal 

chapadense, não haveria a possibilidade de ritualizar a dissipação das desavenças e conflitos 

cotidianos, uma vez que em Chapada só os negros podem abrir mão de sua supremacia em 

nome de uma sociedade melhor. Portanto, a Festa de Nossa Senhora do Rosário de Chapada 

do Norte não pode acomodar apenas um exercício público do poder e da superioridade negra 

na cidade, se parece ser isso, é porque sem isso não é possível aos negros exercer sua 

generosidade e abrir caminho para outra utopia. Fazer o Registro do Patrimônio sem dizer 

estas palavras é legar aos chapadenses a obrigação de não tomar o título de patrimônio 

cultural como mais um elemento na luta política para romper uma situação de flagrante 

 

Por tudo isso afirmamos que não estão no espírito da Festa o conflito ou a busca de 

exercício de hegemonia, no caso a negra, sobre os brancos. Pelo contrário, os negros são 

senhores da Festa e conscientes disso, de bom grado, abrem espaço para abrigar não só os 

brancos, mas para congraçar e irmanar todas as diferenças, sejam as de ordem natural – 

homem e mulher, jovem e velho, etc. – ou as produzidas em sociedade – senhores e escravos, 

povo e governantes, etc. 

Seria exaustivo e enfadonho enfileirar e pormenorizar os demais exemplos desse jogo 

ritual, mesmo porque, a observação de apenas uma edição da Festa certamente deixou passar 

sutilezas que são reservadas àqueles que já se habituaram ao que acontece no centro do 

palco e passaram a olhar com atenção a coxia. Mas, apenas uma edição da Festa, foi capaz 

de deixar nos sentidos a marca indelével de uma ritualização bem clara das simetrias que 

representa um desejo dos agentes de neutralizar desavenças cotidianas, pelo menos durante 

uma semana mágica, pelo menos, enquanto os negros, marginalizados no dia-a-dia 

transformam em verdade o mito do preto herói, do cavador de ouro, do quilombola maroto, e 

tomam de assalto o controle do acontecimento que coloca Chapada do Norte no foco da 

atenção de cada homem e cada mulher que vive no Vale do Jequitinhonha. 

                                                           
197  No imaginário chapadense os mouros são identificados com negros e cristãos com brancos. 
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desigualdade cotidiana e ao mesmo tempo fechar as portas rituais desse rompimento. Em 

outras palavras, o trabalho político com a cultura deve assumir suas próprias limitações e se 

ater aos problemas culturais, deixando os problemas sociais ou econômicos para serem 

tratados na esfera de ação própria. Do contrário, ao se politizar a cultura, corre-se o risco de 

produzir problemas culturais e não resolver os demais, criando uma situação nova e 

potencialmente pior. 

Por fim queria dizer que não há a intenção, neste trabalho, de contrapor ou confrontar 

outras interpretações ou afirmar esta como única interpretação possível ou verdadeira. O intuito 

é oferecer outra interpretação, uma alternativa, que acreditamos busca e se fundamenta pelos 

elementos que estão além e depois da auto-imagem que os habitantes de Chapada do Norte 

esforçam-se em anunciar aos visitantes. Para nós, chamar a atenção desses elementos é 

importante, porque nosso olhar para a Festa é, além de tudo, o olhar do gestor de políticas 

públicas que deve ter consciente o quanto suas análises e posições teóricas significam em 

oportunidades econômicas, políticas e simbólicas. Não que esta não deva ser uma 

preocupação de primeira ordem para analista científico, mas a ciência, em seu tempo, sempre 

pode corrigir e aperfeiçoar suas posições, já a política, nem sempre tem as mesmas 

oportunidades. 
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UMA CIDADE EM FESTA: CURRAIS NOVOS E A CELEBRAÇÃO DA FESTA DE 

SANT’ANA EM SEUS 200 ANOS DE HISTÓRIA. 

Ana Nery Silva de Oliveira (UFRN) 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo a Festa de Sant’Ana da cidade de Currais 

Novos/RN que no presente ano completou 200 anos de história. Celebração que remonta ao 

início do século XIX persiste aos nossos dias unindo o sagrado em novenas, missas e 

procissão, ao profano com a realização de eventos sócio-culturais que atraiu curraisnovenses 

ausentes e turistas de todo o Brasil. Ocorrendo no mês de julho de cada ano durante dez dias 

(16 a 26), a Festa de Sant’Ana  é a mais importante festa do município em que celebra a sua 

excelsa padroeira Sant’Ana e que representa o mais forte sentimento de identificação do “ser 

currais-novense”, tendo em vista que a cidade surge a partir da construção da capela em honra 

a Sant’Ana em 1808. Sendo a celebração de 200 anos de história, a Festa de Sant’Ana 2008 

foi um evento planejado no âmbito religioso e sócio-cultural em que afloraram os sentimentos 

de devoção, homenagens e festejos à Sant’Ana. Deste modo, por meio de pesquisa de campo 

junto à comunidade eclesiástica, aos currais-novenses e aos turistas analisamos a expectativa 

do público quanto aos momentos que antecedem a festa (sagrada e profana) e a sua 

realização constatando o dito sobre “a maior festa de Sant’Ana de todos os tempos”, como 

assim era aguardada. Como referências de pesquisa nos utilizamos de (ARAÚJO; MEDEIROS, 

2006), (CHARTIER, 2004, (FLORES, 1991),  (LEMOS, 2000) e (SOUZA, 2008). Obtivemos 

como resultados a constatação de que a Festa de Sant’Ana é uma das maiores celebrações da 

região Seridó potiguar e se constitui enquanto um patrimônio imaterial que atrai turistas devido 

a programação religiosa e  a sócio-cultural em dez dias de celebrações, onde se pode 

contemplar uma cidade em festa que celebrando seus 200 anos se tornou mais grandiosa. 

Palavras-chave: Festa de Sant’Ana; Currais Novos; Patrimônio imaterial; Celebração.   

 

Festa é sinônimo de confraternização e reencontro, alegria e diversão. A rotina do dia-a-

dia na comunidade vê-se modificada pelo tempo festivo para o qual as pessoas se preparam 

para as comemorações, sejam elas religiosas ou sociais. Pois, 

No tempo da festa o sagrado torna-se mais presente, modifica o ritmo do cotidiano e 

interfere na dinâmica do município que se prepara para um estado de espírito, o qual o 

momento induz, mas, prepara-se também materialmente para receber visitantes, os parentes 

ausentes, que voltam a cada ano, para reabastecer o sentimento de pertencimento a este 

lugar. (NASCIMENTO NETO, 2005, p. 62). 
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Com o tema “Sant’Ana, uma bela festa, uma longa história” a cidade de Currais Novos 

localizada na região Seridó do Rio Grande do Norte no presente ano celebrou durante dez dias 

(16 a 26) a Festa de Sant’Ana em seus 200 anos de história que foi considerada a maior de 

todos os tempos. Padroeira da cidade, Sant’Ana é símbolo de fé, religiosidade, devoção, assim 

como de reencontros, confraternização, de festa, seja ela sagrada ou profana. É a cidade em 

festa que cadencia um tempo diferenciado. É o tempo do reencontro, da acolhida, da vaidade, 

é um tempo de celebração que acelera o fluxo urbano e social de Currais Novos. A festa de 

Sant’Ana se configura como o momento ideal para o retorno à cidade, do seu filho ausente que 

“[...]deixa-se levar pelos caminhos que o reconduzem à sua terra natal para compartilhar dos 

congregamentos devocionais festivos [....]”  (MEDEIROS; ARAÚJO, 2006, p.197).  

 festas, as vivências entre as pessoas tornam-se mais intensas propiciando o 

fortalecimento dos laços de convivência, pois “[...] agrupando e ao mesmo tempo 

hierarquizando, a festa deve exprimir a unidade da comunidade urbana”.  (CHARTIER, 2004, p. 

31). 

Historicamente, a Festa de Sant’Ana na cidade de Currais Novos representa o mais puro 

sentimento de “ser currais-novense”, de pertença ao território, tendo em vista que a cidade 

surge a partir da construção da capela em honra à Sant’Ana no século XIX. Sendo 

indissociável a história da festa com a história da cidade conheçamos então alguns capítulos. 

 O município de Currais Novos, oficialmente rascunha os primeiros escritos de sua 

história com a chegada do Coronel Cipriano Lopes Galvão, este, segundo José Bezerra Gomes 

era,  

 

Titular da data de sesmaria do Totoró, e primeiro Coronel do Regimento da cavalaria da 

Ribeira do Seridó, o Cel. Cipriano Lopes Galvão, de Goianinha (Rio Grande do Norte), casado 

em Igaraçú (Pernambuco), com D. Adriana de Holanda e Vasconcelos, passam a ser os 

primitivos povoadores do chão curraisnovense, nele se situando com fazenda de gadaria 

(Totoró) e aviamento para fábrica de farinha (Serra de Santana), depois de 1755. (1975, p. 10) 

 

                  Como podemos perceber a partir de meados do século XVIII a terra é 

ocupada, tendo como finalidade para os primeiros povoadores a criação de gado, conforme 

Morais “[...] iniciou-se a ocupação do território através da instalação de currais de gado, 

embriões da estrutura de fazendas que viriam a se tornar marcantes no cenário da organização 

sócio-espacial seridoense” (2005, p. 61). Os primeiros povoadores da futura Currais Novos, o 

Coronel Cipriano Lopes Galvão e Dona Adriana de Holanda e Vasconcelos, segundo Medeiros 

(1980) tiveram seis filhos, o primogênito herdou o nome do pai, e depois vieram João Manoel,  

Manoel Lopes, Teresa, Francisca Xavier de Moura e Ana Lins de Holanda. Com a morte do 
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Coronel Cipriano Lopes Galvão, o seu primeiro filho encarregou-se de prosseguir a propriedade 

de terras de seu pai. Estando à frente dos negócios familiares, segundo Gomes:  

 

Obedecendo á vontade paterna, o Capitão-Mor Cipriano Lopes Galvão, casado com 

Vicência Lins de Vasconcelos, senhor da data de sesmaria de Currais Novos, construiu uns 

currais novos. [...] Vindo ali também a erigir uma capela dedicada a Nossa Senhora Santana de 

Currais Novos, mediante provisão, obtida, do Bispo de Olinda (Pernambuco), datada de 24 de 

fevereiro de 1808, dando nascimento á povoação de mesmo nome: Currais Novos (1975, 

p.10). 

 

Com a construção de uma capela, aos poucos em suas imediações começou-se a 

constituição de uma povoação. Conforme José Bezerra Gomes, “Primitivamente, Currais Novos 

pertencia á Freguesia da Ribeira do Seridó (Caicó - Vila do Príncipe), passando depois para a 

do Acari”. (1975, p. 32). No século XIX consoante Morais (2005) começa um processo de 

fragmentações no Seridó em que Acari se desmembra de Caicó, e outros aglomerados a 

exemplo de Conceição do Azevedo (atual Jardim do Seridó) se separa da Freguesia de Nossa 

Senhora da Guia do Acari. O percurso de Currais Novos até tornar-se um município se 

processou ao longo dos séculos XIX e primeiras décadas do século XX,  

 

Ao tempo da monarquia a resolução provincial N 0  301, de 6 de setembro de 1854, criou 

o Distrito de Paz de Currais Novos. Foi a Freguesia de Sant’Ana de Currais Novos, criada em 

virtude da lei N 0  893, de 20 de fevereiro de 1884, que lhe determinou os limites, conservados 

na criação do município. (GOMES, 1975, p. 31-32) 

 

                  Torna-se município em 1890, por decreto do então governador Pedro Velho 

de Albuquerque Maranhão. Nas primeiras décadas do século XX, “A 27 de novembro de 1919 

foi criada a Comarca de Currais Novos. A Vila foi elevada à cidade mediante a lei n 0 486, de 29 

de novembro de 1920, no segundo governo do Dr. Antonio José de Melo e Sousa” (QUINTINO 

FILHO, 1987, p. 102). 

Destarte, como podemos perceber o percurso de Currais Novos até tornar-se cidade tem 

seu ponto inicial com a construção da Capela em honra a Sant’Ana em 1808 e a partir de então 

uma bela festa foi florescendo. Planejada para exaltar a padroeira e a história de sua festa, em 

2008 a Festa de Sant’Ana foi considerada o maior evento festivo no âmbito religioso que se 

tem conhecimento. 
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Na realização da Festa de Sant’Ana as celebrações religiosas ocorreram durante dez 

dias com as novenas que encheram a matriz de fiéis, devotos, currais-novenses, turistas, 

religiosos, enfim com o povo de Sant’Ana. O cenário de realização da festa com o seu 

aniversário de 200 anos, a matriz de Sant’Ana se tornou mais bela, com a realização de uma 

pintura, com a chegada de uma nova bancada, enfim tudo preparado para a realização de uma 

festa.  

Além das novenas, durante os dez dias de festa ocorreram os leilões em que os fiéis 

arremataram comidas, bebidas e se reencontraram. O ponto alto da festa ocorreu no dia 26 de 

julho dia de Sant’Ana em que pela manhã ocorreu a missa solene celebrada pelo Bispo da 

Diocese de Caicó Dom Delsón, e a tarde a celebração de maior grandiosidade, a procissão de 

Sant’Ana que percorreu as principais artérias da cidade acompanhada por um número 

grandioso de fiéis que demonstravam sua fé e religiosidade.      

Um verdadeiro patrimônio dos currais-novenses a Festa de Sant’Ana é o principal evento 

sócio-religioso que atrai turistas à cidade, pois além da programação religiosa, a sócio-cultural 

é um capítulo a parte, a cidade ganha um novo colorido, um novo brilho, uma nova expressão. 

Os festejos incluem: a “Feirinha de Sant’Ana” (evento que ocorre nas ruas do centro da cidade 

é um momento de encontros, de divertimentos, de deguste da culinária regional, enfim agrega 

todo o burburinho de uma feira, trânsito intenso de pessoas, compras, vendas) animada por 

bandas de forró da cidade.  

Neste terreno profano também se destaca a “Festa dos Coroas” que trazendo bandas 

voltadas para um público da “melhor idade” atrai grande número de pessoas à cidade. Mais o 

ponto central de atração de turistas diz respeito aos shows culturais em praça pública, as 

tradicionais bandas de forró atraem turistas de toso o Estado e até de outras regiões do país. 

Comemorando os 200 anos da Festa de Sant’Ana apresentaram-se no palco de eventos as 

bandas magníficos no dia 24 e forró moral no dia 25, atrações que contaram com o grande 

número de expectadores. Além disso, do dia 16 ao dia 23 apresentaram-se bandas de 

pequeno e médio porte que concentrou um público mais citadino. 

 

Assim, na época da festa os espaços festivos são apropriados pelos diferentes grupos 

sociais em que: 

 

No uso do território da cidade, as praças públicas funcionam como cenário do acontecer 

social das atividades religiosas do (a) padroeiro(a) concentrando o desenrolar festivo, sendo 

estas apropriadas e delimitadas no decorrer do tempo pelos grupos sociais que as usufruem. 

[...]. Evidenciamos, nas festas religiosas aos (as) padroeiros(as), a apropriação simbólico-

temporal das praças pelos grupos sociais no momento festivo, criando e (re)criando 
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territorialidades nesses espaços. O acontecer festivo não modifica a forma da cidade, porém, 

cria uma (re)funcionalização de espaços, denotando ligações simbólicas. Espaços de vivências 

que promovem o espetáculo da fé, mas também os espaços do comércio, do entretenimento, 

que faz da festa um momento especial para o negócio. (NASCIMENTO NETO, 2005, 69-70).  

    

Na Festa de Sant’Ana o segmento hoteleiro tem seu momento mais lucrativo com a 

vinda de turistas ávidos de conhecer o novo, de se fazer presente em novos lugares. Assim 

como, os restaurantes e bares da cidade que costumam receber grande número de visitantes. 

Desta forma, mais que um evento religioso, a Festa de Sant’Ana é um evento sócio cultural que 

apresenta a cidade de Currais Novos em seus aspectos mais festivos.   

Pelas celebrações religiosas e sócio-culturais a Festa de Sant’Ana 2008 representou 

para a comunidade eclesiástica, assim como para a comunidade local a maior celebração de 

todos os tempos. Comemorando dois centenários a Festa da padroeira fez jus a seu tema 

“Sant’Ana, uma bela festa, uma longa história”, história essa que ainda tem muitas páginas a 

serem escritas de um patrimônio imaterial dos currais-novenses. 
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ARQUITETURA RELIGIOSA COMO VEÍCULO IMPULSIONADOR DA SOCIABILIDADE 

E DO TURISMO: IGREJA DE SANTA RITA DE CÁSSIA - PEDRO VELHO/RN 

Maria Raquel Galvão Leite 

 

O patrimônio religioso é, antes de tudo, uma arquitetura curiosa e multifacetada. A partir 

do século XIX, as igrejas começam a passar por transformações relacionadas aos costumes e 

práticas, adotando novos conceitos pertinentes à religiosidade popular. Nesse sentido, o 

presente trabalho busca identificar e realçar aspectos importantes dessas construções 

religiosas a partir do estudo de um exemplar, a Igreja de Santa Rita de Cássia, erguida em 

1862 no município de Pedro Velho/RN. O objetivo é perceber e registrar a influência sócio-

cultural dessas edificações, em que a igreja torna-se o meio mais comum e diretamente 

associado às questões de sociabilidade, numa forma de resgatar a memória histórica, política, 

econômica e cultural do município, através da valorização do seu patrimônio. Dessa maneira, o 

turismo torna-se um veículo de divulgação de cultura, preservação de tradições e grande 

impulsionador da economia, gerando uma discussão que abrange a problemática existente na 

concepção e difusão dessas propostas, onde a religiosidade se justapõe a uma grande 

diversidade de elementos sagrados e profanos que interagem com o cotidiano e acaba por 

influenciar na concepção cultural de uma sociedade. 

 

Palavras–chave: Patrimônio. Memória. Religiosidade. 

 

Introdução 

 

A preservação e conservação do Patrimônio Cultural e Religioso, a partir de ações de 

salvaguarda, garantem a valorização e perpetuação da memória histórica e artística da cultura 

popular. Assim pensando, a proposta de intervenção para a Igreja de Santa Rita de Cássia 

torna-se importante para a cidade de Pedro Velho, local ao qual a igreja pertence, para o Rio 

Grande do Norte e, por conseguinte, para o vasto e variado acervo arquitetônico Nordestino. 

Dessa forma, desenvolver um projeto intervencionista para a Igreja de Santa Rita de 

Cássia, no município de Pedro Velho/RN, irá contribuir para o resgate da memória histórica e 

cultural do município, através de um notável exemplar da arquitetura religiosa do século XIX. 

Sendo assim, se faz necessário à constituição de um referencial teórico, 

contextualizando a Igreja de Santa Rita, na história do município de Pedro Velho/RN, no 

período referente ao final do século XIX e início do século XX; a coleta e análise de dados 
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inventariais e técnicos específicos sobre a igreja, identificando patologias e propondo soluções; 

e finalmente, sugerindo um tratamento urbano adequado ao entorno, com intuito de valorizar 

esse bem. 

Com relação à existência de registros documentais e fotográficos, é certo afirmar que 

poucos são os que resistiram ao tempo; todavia, o material a ser coletado (por fonte oral ou 

escrita) foi de grande valia, uma vez que contou histórias de idéias, crenças e costumes vividos 

ao longo de várias épocas.  

O edifício antigo de valor histórico requer intervenções com o objetivo de mantê-lo apto 

às atividades humanas e que garantam a manutenção dos suportes que lhes atribuem o 

específico valor. Dessa maneira, embora o termo restauração seja usado mais freqüentemente 

para definir as intervenções a serem executadas, nem sempre estas se caracterizam como 

restauro. 

Neste sentido, o trabalho terá como objetivos conceituar e discutir aspectos pertinentes 

ao patrimônio histórico em geral; caracterizar o município de Pedro Velho-RN contextualizando-

o no mundo a partir do cenário sócio-econômico da época; e descrever fatores ligados à 

arquitetura da igreja e a situação de ruína. Dessa forma, a proposta visa possibilitar o resgate 

da memória Histórica e Arquitetônica de forma concreta, revitalizando um Bem Patrimonial, que 

já foi um marco na contextualização social do século XIX. 

 

Patrimônio Arquitetônico 

No Brasil, existem situações curiosas de apropriações e empréstimos de soluções. As 

primeiras habitações realizadas pelos portugueses, por exemplo, mostram que recorreram às 

experiências indígenas, utilizando um sistema construtivo vernacular caracterizado pela 

estrutura em madeira com palha entrançada. Aos poucos, foram se adaptando às condições 

locais e determinando partidos compatíveis aos materiais disponíveis. Na arquitetura, foi se 

consolidando uma série de exemplares já definidos como brasileiros a partir da aculturação 

bastante diversificada. 

 

Patrimônio arquitetônico e cultural no Brasil 

Existe uma evolução contínua no conceito do que é Patrimônio Cultural. Está 

diretamente relacionado à memória, identidade, originalidade e criatividade de povos. Abrange 

aspectos históricos e artísticos inseridos num acervo de bens materiais e imateriais que 

compreendem os modos específicos de criar e fazer (as descobertas e os processos genuínos 

na ciência, nas artes e na tecnologia); as construções referenciais e exemplares da tradição de 

um povo, as criações como a literatura, a música e a dança; as expressões e os modos de 
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viver (como a linguagem e os costumes); os locais dotados de expressivo valor para a história, 

a arqueologia, a paleontologia e a ciência em geral, assim como as paisagens e as áreas de 

proteção ecológica da fauna e da flora. 

Quando se preserva o patrimônio cultural, conserva-se a essência do que fomos e do 

que somos. Garante-se a perpetuação da riqueza popular de geração em geração, 

contribuindo para a valorização da memória histórica, artística e cultural de uma sociedade. 

Segundo sugere o professor Hugues de Varine Boham (LEMOS, 2004, p. 08), o 

Patrimônio Cultural deve ser dividido em três categorias, onde a primeira abriga os elementos 

pertencentes à natureza, ao meio ambiente; a segunda refere-se ao conhecimento, às 

técnicas, ao saber e o saber fazer; e o terceiro grupo reúne os chamados bens culturais que 

englobam objetos, artefatos e construções obtidas a partir do meio ambiente e do saber fazer. 

As alterações nos usos e costumes exigem também modificações na vida cotidiana. É 

interessante como, por exemplo, importantes e históricas construções tiveram seu uso original 

substituído, embora à função abrigo própria do espaço arquitetônico continuasse a mesma, 

como o caso das Basílicas Romanas. 

O progresso e as facilidades dos tempos modernos acabaram por proporcionar 

mudanças significativas em toda sociedade. Muitos artefatos (entenda-se por artefatos toda e 

qualquer produção humana que pode gerar ou não outros bens materiais ou imateriais) 

acabaram por ser esquecidos ou simplesmente descartados favorecendo a um novo momento 

na história sem a valorização da memória coletiva. 

Sendo assim, o patrimônio cultural de uma nação, região ou cidade é bastante variado, 

sofrendo alterações permanentes sem que houvesse políticas de preservação de artefatos do 

povo nem a preocupação de registrar estágios culturais já ultrapassados de uma comunidade. 

Somente nos últimos dois séculos é que as ciências se esforçam para identificar, recolher e 

estudar os restos e vestígios cotidianos de povos desaparecidos, buscando vislumbrar 

costumes, crenças e pensamentos. Velhas ruínas são agora analisadas para que possamos 

salvaguardar a memória dessas comunidades remotas. 

Essa memória social tem sido discutida com mais ênfase a partir da segunda metade do 

século XIX em função da necessidade de se preservar a história de sociedades através do 

chamado Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, garantindo sua existência ao longo do 

tempo. 

2.1 Importância da preservação do patrimônio 

 

Segundo o dicionário Aurélio, preservar é livrar de algum mal, manter livre de corrupção, 

perigo ou dano, conservar, livrar, defender e resguardar. Neste sentido, é perceptível que o 
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termo preservar deve ser aplicado com toda plenitude de seu significado, sendo exigidos 

métodos de intervenção capazes de respeitar os elementos componentes do Patrimônio 

Cultural. 

Desse modo, registrar torna-se um meio de guardar informações ligadas às relações 

entre elementos culturais que não têm permanência, preservando não só objetos ou 

construções, mas depoimentos, músicas e sons. 

Sendo assim, preservar é manter vivos usos e costumes populares, mesmo que 

alterados, garantindo a compreensão da memória social dentro do vasto repertório de 

elementos que compõem o patrimônio. Atualmente preservar também atende às exigências do 

turismo, onde os bens culturais, arquitetônicos e paisagísticos ganharam uma maior 

valorização em função da necessidade de criação de cenários cada vez mais exóticos e 

variados. Todavia, nenhum país pode se vangloriar de ter preservado na integra todo o seu 

patrimônio cultural representado por acervos de diversas naturezas, sejam museológicas, 

construtivas, que represente com fidelidade todo o seu desenvolvimento cultural. 

No Brasil, o pioneirismo se deu em meados do século XVIII com o Conde de Galveias, 

D. André de Melo e Castro, que em 05 de abril de 1742 escreveu uma carta ao governador de 

Pernambuco, Luiz Pereira Freire de Andrade, lamentando a transformação do Palácio das 

Duas Torres, construído por Nassau, em um quartel de tropas locais alegando ser 

imprescindível à conservação da integridade daquela obra. 

A segunda tentativa ocorre quando o então Ministro do Império, Conselheiro Luiz 

Pedreira do Couto Ferraz, mais tarde Visconde do Bom Retiro, transmite ordens aos 

presidentes das províncias para que obtivessem coleções epigráficas para a Biblioteca 

Nacional e, ao diretor das obras públicas da corte, para que tivesse cuidado na preparação dos 

monumentos a fim de não destruir as inscrições neles gravadas. (LEMOS, 2004). 

Mais tarde foram surgindo, mesmo que pontuais, preocupações com esse patrimônio 

que se encontrava desaparecendo paulatinamente. Porém, somente na primeira metade do 

século XX, em 1936, é que Mário de Andrade, escritor, poeta, músico, historiador brasileiro e 

um dos grandes líderes do movimento modernista, apresentou um projeto digno de elogios e 

preocupado com o Patrimônio Cultural Arquitetônico. 

No projeto, Mario de Andrade abrangia todo o vasto acervo patrimonial, incluindo 

aspectos relacionados à cultura popular, a arte histórica, a arquitetura e, por conseguinte, 

mencionando as ruínas, igrejas, fortes, solares, etc. Afirmando a conservação de exemplares 

das mais diversas escolas e estilos arquitetônicos existentes no Brasil.  

Em 1937, após o golpe político de Getúlio Vargas fora criado o decreto-lei n° 25, de 30 

de novembro, que organizou o então primitivo SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional) fundado com o objetivo de preservar o patrimônio apesar dos entraves 
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políticos e econômicos acrescidos do desinteresse popular e da falta de mão de obra 

especializada. Dessa forma, o decreto definiu oficialmente o Patrimônio como sendo um 

conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação fosse de interesse 

público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu valor 

arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

É bem verdade que ao longo do tempo, muitos desses patrimônios foram sendo 

perdidos, e a integridade a eles pertencente sendo extinta. No entanto, de acordo com as leis 

promulgadas, estes só estariam incluídos dentro do termo “Patrimônio” depois de inscritos no 

respectivo livro de Tombo, sendo esquecidas as manifestações populares. 

A partir da década de 70 é que assuntos ligados à preservação do patrimônio cultural 

vêm ganhando destaque. Todavia, as cidades já se encontravam bem modificadas, pois foram 

transformadas em função de uma “melhor qualidade de vida”, sem que houvesse preocupação 

com a salvaguarda desses bens. 

Muitas dessas cidades possuíam características próprias e peculiares, como por 

exemplo, o uso de determinadas técnicas construtivas advindas de uma seleção natural de 

materiais que com a introdução de outros elementos deram lugar a novas soluções 

urbanísticas. Com isso, percebe-se que a problemática da conservação do Patrimônio 

Urbanístico varia conforme a história do desenvolvimento da cidade, e que sua preservação 

revela intenções plásticas nem sempre compromissadas com a estética oficial das ordenações, 

ou soluções uniformes ou diversificadas de arquitetura. 

Finalmente, existem três hipóteses de situações urbanas. A primeira reúne um traçado 

urbano qualquer acompanhado de construções originais, as quais recebem o nome de 

primárias; a segunda detém construções não mais originais em função da renovação de 

programas; e a terceira apresenta construções antigas situadas em locais alterados devido a 

intervenções modernas.  

Para garantir a preservação do Patrimônio Cultural é fundamental que o mantenha em 

uso constante e satisfazendo, sempre que possível, ao programa original. A maior dificuldade 

encontrada, porém, é normalmente essas edificações já se encontrarem mutiladas, arruinadas 

ou descaracterizadas e em alguns casos em situações irrecuperáveis. 

 

Pedro Velho/RN 

3.1 Cenário sócio-econômico do século XIX 

O Brasil do século XIX, durante o império, era um país de economia agro-exportadora, 

com um fraco mercado consumidor decorrente da mão de obra escrava. Politicamente, era 

dominado por uma elite oligárquica que concentrava em suas mãos todos os privilégios. 
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Baseava-se predominantemente no domínio econômico. Os produtos que agora interessam ao 

país são principalmente, carvão, ferro, petróleo e produtos alimentícios.  

Até meados do século XIX, a América Latina é um território eminentemente formado por 

índios e negros. A partir desta data, o novo fluxo migratório de estrangeiros passa a valorizar 

algumas áreas da Argentina, do Uruguai e do sul do Brasil, para onde se dirigiram, sobretudo, 

os italianos. 

No Brasil, os investimentos convergem para a construção de estradas de ferro, portos, 

exploração de jazidas minerais, plantações de café e correios, como forma de criar uma infra-

estrutura econômica que servisse de base à exploração das riquezas diretamente ligadas ao 

interesse do capital internacional (C. BRANCO, 2006). 

No Rio Grande do Norte, o governo de Pedro Velho marca um período de grande apoio 

ao Sistema Republicano. Após a Proclamação da República (1889), os desdobramentos da 

crise política nacional conduzem à renúncia de Deodoro da Fonseca. Sendo assim, novas 

eleições acontecem. Surge uma nova situação no Rio Grande do Norte, Pedro Velho assume o 

governo e junto com ele o apoio da elite agrária. 

O povoado de Cuitezeiras ganhou grande importância por fazer parte de uma zona de 

grande fertilidade, tornando-se referência na produção da maioria dos produtos da cultura 

agrícola do período. 

Destacam-se na produção a mandioca, a cana de açúcar, o algodão e o feijão.  

O desenvolvimento do município ganhou mais impulso com a chegada dos trilhos de 

ferro, que garantiram uma maior abrangência na circulação de pessoas e de mercadorias. 

Ainda no final do século XIX, a vila de Cuitezeiras já produzia 300 toneladas de algodão, 

possuía 20 fazendas de criação de gado, dois engenhos de açúcar e dois descaroçadores (C. 

CASCUDO, 1968). 

A pequena sociedade formada já se firmava em torno da economia crescente da região.   

  

3.2 localização 

O Município de Pedro Velho está situado a 92 km ao sul da cidade do Natal, capital do 

Estado. Pertence ao agreste norte-rio-grandense, sendo, portanto, uma região basicamente de 

atividade agrícola, onde predominam as culturas da cana-de-açúcar, algodão e feijão. 

 

3.3 História do município 
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Em território outrora habitado por índios tupis, à margem esquerda do rio Curimataú, 

surgiu o povoado de Cuitezeiras. Vilarejo pertencente a Canguaretama, trazia em seu nome 

uma referência a grande quantidade de coité, cuités, ou cabaços encontrados na região; 

curiosamente, não existem, na atualidade, indícios dessa vegetação tão citada em fontes 

bibliográficas, todavia, é fato a possível relação com a toponímia do local. Durante a terceira 

década do século XIX, Cláudio José da Piedade adquiriu o Sítio Cuitezeiras. A localidade 

costumava ser caminho e ponto de descanso obrigatório para os comboios de animais que 

seguiam carregados de algodão, açúcar e farinha. Começavam, então, a surgir às primeiras 

moradias, a capela de Santa Rita de Cássia e um esboço do que, mas tarde, viria a se tornar 

um município. 

Em setembro de 1881, os trilhos prolongavam-se até São José do Alto (São José do 

Mipibú) em direção à Vila de Nova Cruz. Em Outubro de 1882, os trilhos já ligavam Cuitezeiras 

até a província. 

[...] Acha-se inaugurada desde o dia 28 de setembro do anno passado (1881) a 1º 

secção desta estrada entre a Capital da Província e a cidade de São José do Mipibú. Os 

trabalhos de construcção até o ponto terminal da linha na Villa de Nova Cruz, marcham com 

regularidade e estão muito adiantados, sendo de esperar que se concluam por todo o corrente 

anno [...]. (RELATÓRIO, 1882, p..29). 

 

As ferrovias tinham como objetivo propiciar um maior fluxo de pessoas nos trechos 

ferroviários, na medida em que impulsionavam e contribuíam para o desenvolvimento da 

capital, das vilas e de povoados por ela servidos. 

O tráfego ferroviário animava a todos. A vila estava crescendo e junto com ela as feiras, 

o mercado, a intendência e os primeiros alinhamentos urbanos. 

Neste período, a província encontrava-se sob o governo de Pedro Velho de Albuquerque 

Maranhão, grande precursor do regime republicano no Estado. Em 10 de maio de 1890, no 

governo de Joaquim Xavier da Silva Júnior, Cuitezeiras é desmembrada de Canguaretama e é 

elevada a categoria de Vila. 

No ano de 1901, o inverno parecia mesmo vir mais rigoroso. Em 14 de maio do referido 

ano, Cuitezeiras sofreu forte inundação, colocando toda população em estado de perigo e total 

desespero. Toda a vila ficou inundada; vários pedidos de socorro foram enviados ao governo, 

as águas destruíram casas, plantios e gados, restando apenas a Capela de Santa Rita. Depois 

do episódio já descrito, em 17 de dezembro de 1901, houve a inauguração da feira e a benção 

do cruzeiro. Em 1902, ano seguinte a grande enchente, a população se deslocou para uma 

planície, mais à frente da antiga localidade da vila, onde constituíram a chamada Vila Nova de 
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Cuitezeiras. Essas terras foram doadas por Fabrício de Albuquerque Maranhão (1852-1924), 

maior orientador político da região e irmão de Pedro Velho. 

Em dezembro de 1907, morria Pedro Velho (1856-1907), grande expressão da política 

norte-rio-grandense. Em 26 de novembro de 1908 teve seu nome dado ao município de Vila 

Nova, que, segundo a literatura oral, aconteceu devido ao trem que transportava seu corpo da 

cidade do Recife para Natal ter tido problemas e ter passado algumas horas na cidade, 

demonstrando o afeto do ex-governador Pedro Velho pelo município de Vila Nova. Todavia, a 

homenagem partiu dos correligionários saudosos e gratos.  

Em 08 de março de 1917, nova enchente do Rio Curimataú e mais uma vez a freguesia 

de Vila Nova de Cuitezeiras foi atingida. “[...] Em Nova Cruz e Cuitezeiras as enchentes do 

Curimataú chegaram a uma cota ainda não alcançada nas maiores inundações anteriores [...]” 

(Jornal “A REPÚBLICA”, 1917, p.01). 

Em 20 de abril de 1924, outra grande enchente atinge o município de Pedro Velho 

causando grande prejuízo à população. Foi necessário o envio de canoas para salvamento do 

povoado de Cuitezeiras, tal era a quantidade de água na região. 

 

[...] Esta cheia causou grande prejuízo á lavoura, matando toda plantação de milho, 

feijão, e mandioca, desde a varzea de Cuitezeiras, no vizinho município de Pedro Velho, até o 

baixo Valle. (Jornal “A REPUBLICA”, 1924, p.01). 

 

Em 19 de outubro de 1936, Pedro Velho é elevado à categoria de cidade, e a 08 de 

janeiro de 1963, tem desmembrado de seu território o município de Montanhas. 

 

3.4 Técnicas construtivas do século XIX 

O conhecimento de técnicas construtivas das edificações históricas é fator primordial 

para a obtenção de soluções e procedimentos adequados para a conservação e restauração 

desses bens. 

No Brasil, pode-se dizer que no período de colonização houve uma predominância do 

uso da taipa sucedida pelas alvenarias de pedra ou mistas nos dois séculos seguintes; todavia, 

ao final do século XIX, as alvenarias de tijolos já se destacavam em meio às construções da 

época. 

As estruturas de pedra e cal eram sempre mais usuais devido à durabilidade, apesar da 

difícil execução. A partir desse século, a produção da cal passou a se dar em maior escala. 
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Quanto às pedras utilizadas, estas normalmente eram as do local onde se construía, na 

tentativa de facilitar a execução e de diminuir o custo das obras. Assim, no Nordeste, onde 

abundavam rochas calcárias e de arenito, as fachadas tiveram a garantia de características 

artísticas próprias, já que eram de fácil manuseio (ARAÚJO, 2006). 

Em alguns casos, as pedras também eram trazidas de longe. Nos primeiros séculos de 

colonização, algumas eram importadas do reino e trazidas como lastro nos navios, entre as 

quais se destaca o lioz português, empregada, muitas vezes, em ornatos nas igrejas tais como, 

vergas de portas, capitéis e bases de pilastras, pias batismais, etc. 

No Rio Grande do norte temos como exemplo da utilização da pedra Lioz a Igreja de São 

Miguel no município de Extremoz, as peças que aqui chegavam eram marcadas e montadas na 

própria localidade. 

As técnicas no Brasil seguiam normalmente duas vertentes: a erudita e a popular. A 

técnica erudita era representada pelos engenheiros militares com as construções de 

fortificações em vários pontos do país. A vertente popular estava representada pelos Mestres 

de Ofício. Eles traziam consigo um conhecimento acumulado durante séculos e que era 

transmitido de forma oral e prática aos seus aprendizes.  

O resultado destas duas vertentes é uma variedade de sistemas construtivos 

econômicos e seguros, capazes de serem aplicados nas condições de uma terra recém 

descoberta e diferente em vários aspectos como o solo, clima, vegetação, etc. 

A maior parte, portanto, da nossa arquitetura, civil, religiosa ou militar, foi constituída de 

alvenarias posteriormente revestidas com argamassas, sejam alvenarias de pedra de mão, 

sejam paredes de terra. 

Com relação ao uso de tintas e cores, no início do período de colonização, era bem 

comum uma iconografia monocromática, em função da baixa quantidade de materiais 

construtivos disponíveis para as obras. No entanto, ao final do século XIX e início do XX, 

provavelmente em função da vinda de materiais europeus, as fachadas começam a ganhar um 

tratamento cromático diferenciado (RIBEIRO, 2005). 

 Rio Grande do Norte não será diferente. A preferência pelo uso da alvenaria de pedra e 

cal era uma prática em todo o Brasil, e a utilização de materiais vindos de outros países 

também era comum, principalmente na construção de igrejas. 

No município de Pedro Velho, as técnicas utilizadas acompanham os materiais da 

época. As casas, a capela e a antiga estação ferroviária (já demolida) foram construídas a 

partir da alvenaria de pedra e tijolo, fazendo uso do barro como matéria prima para a 

construção. As aplicações do emboço de barro e do reboco de cal e areia podem ser 

empregadas tanto nas paredes estruturais como nas arcadas e pilares, uma vez que oferecem 

um melhor acabamento a edificação.  
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Igreja de Santa Rita de Cássia 

4.1 O papel da igreja católica no século XIX 

Durante muito tempo, as igrejas desempenharam um papel bastante significativo na 

sociedade e na organização do espaço das vilas e cidades brasileiras. Trata-se, ainda hoje, de 

um lugar extremamente sagrado, que até o final do século XVIII servia de abrigo às sepulturas. 

Dessa forma, as igrejas destacavam-se por sua arquitetura, desenhando com suas torres os 

pontos altos da silhueta urbana. [...] “Os mais belos edifícios são as igrejas, pois Deus passa e 

deve passar à frente de tudo”, segundo escreve o viajante francês A. Dugrivel [...]. (REIS, 1991, 

p.171). 

Na maioria das freguesias, cabia à sede paroquial receber a maior parte dos mortos. O 

local da sepultura era um aspecto bastante importante da identidade do morto. Falar sobre um 

funeral incluía sempre dizer quem era o morto, quando tinha morrido e onde fora enterrado 

(REIS, 1991). 

Dessa forma, as igrejas serviam como um meio estratificador da sociedade. Recebiam 

em seus templos escravos, libertos e a aristocracia, todavia, variavam o tratamento e a 

localidade dada ao sepultamento. 

Com relação à ideologia, esta era coisa dos chamados doutores da igreja (padres, 

bispos, etc.), cabia aos irmãos (membros das irmandades) o lado emblemático e mágico da 

religião (REIS, 1991). Nessa visão do catolicismo, o santo não se contenta apenas com a prece 

individual. Sua intercessão será mais eficaz quanto maior for a capacidade dos indivíduos de 

homenageá-lo de maneira espetacular. 

As irmandades, até o Brasil - Império foram os principais veículos do catolicismo popular. 

Eram organizadas como um gesto de devoção a santos específicos, que em troca de proteção 

aos devotos, recebiam grandes festas. Freqüentemente, o sagrado e o profano se justapunham 

e, às vezes, até se entrelaçavam.  

O divino espírito santo 

 um grande folião 

Amigo de muita carne, 

Muito vinho e muito pão. (REIS, 1991, p. 67). 
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Festas e procissões religiosas constituíam a forma mais comum de celebração da vida e 

da morte. Freqüentemente os enterros eram realizados nas igrejas ou em cemitérios contíguos, 

diretamente ligados à vida da comunidade. 

Tal fato justifica a constituição arquitetônica de templos em que o cemitério localiza-se 

atrás da igreja, como forma de prevenção e de garantia de uma boa-morte, enfatizando a 

preocupação e preparação necessária para esta. 

No século XIX, a forma organizacional da igreja se transforma, e junto com ela nasce 

uma nova prática social de enterros em cemitérios mais afastados. 

Devido à grande preocupação com a saúde pública, o governo de estados como a Bahia 

baixou uma lei proibindo o enterro no interior das igrejas, instruindo as autoridades locais a 

construir os cemitérios fora dos limites urbanos. 

A igreja do século XIX mandava que as pessoas fizessem seus testamentos enquanto 

gozassem de boa saúde, assim como, também mandava que ao doente que se recusasse 

receber a extrema-unção, “por desprezo ou contumácia” (REIS, 1991), fosse negada sepultura 

em solo consagrado. Dessa forma, havia um forte elo entre o bem e o mal, colocando o medo 

como forte aliado da igreja, tendo no cumprimento dos sacramentos e nas realizações dos 

testamentos a garantia da salvação. 

Era importante morrer em terra firme, não para ser enterrado em qualquer lugar, mas em 

local sagrado.  Assim como os cortejos fúnebres simbolizavam o enterro de Cristo, as 

sepulturas eram associadas ao local onde Cristo era o senhor (REIS, 1991). 

Ser enterrado na igreja era uma maneira de não romper totalmente com o mundo dos 

vivos, sendo por estes lembrados freqüentemente em orações. Nesse sentido, os cemitérios 

passam ser locais temidos e destinados principalmente aos negros e escravos.  

 

4.2 Capela de Santa Rita de Cássia – Breve Histórico 
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Tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual 

por decreto publicado em 30 de outubro de 2002, a 

capela de Santa Rita era a primeira do município. 

Representa um sobrevivente de uma época não tão 

distante, mas que guarda uma história interessante 

de luta e coragem de um povo diante de surpresas 

inesperadas da natureza (Figura 01). 

A história da capelinha contada através de 

“causos” verídicos ao longo de anos faz dela um 

exemplar singular dentro de uma antiga cidade. 

Benta em 1862, teve como supervisores da 

obra, segundo o Sr. Daniel Galvão (2006), dois Frades Capuchinhos Espanhóis, Frei Frutuoso 

e Frei Cipriano, que a partir da utilização da mão de obra negra, erigiram a capela. Nessa 

época, o vigário de Canguaretama, sede da paróquia, era o padre Manoel Januário Bezerra 

Cavalcanti (1860 – 1894) e o coadjutor dele João Luiz Pereira Barbosa (1860 – 1863), os quais 

foram os prováveis responsáveis pela provisão da capela, tendo como bispo Dom Frei João da 

Purificação Marques Perdigão (1831-1864); segundo ainda o Sr. Daniel, os escravos que 

realizaram a construção da capela seriam pertencentes ao seu bisavô, fato curioso na 

localidade. Muitas pessoas cresceram ouvindo e contando histórias sobre a capela, no entanto 

poucas são as evidências documentais e fotográficas sobre o assunto. 

Dessa forma, para realização do levantamento histórico e arquitetônico da capelinha 

foram necessárias inúmeras pesquisas a jornais como “A República”, a mapas antigos e a 

livros. Além disso, foram necessários e fundamentais os depoimentos narrados por aqueles 

filhos do município de Pedro Velho, que puderam vivenciar em alguma etapa da sua vida 

acontecimentos marcantes na região. 

Através de tais pesquisas foi possível observar que a capelinha estava vinculada ao 

município de Canguaretama, que estava ligado a Natal, que estava vinculado a Paraíba e este 

por fim a Olinda, sede da arquidiocese na época. Oficialmente, a capela de Santa Rita recebe o 

nome de Capela por não ser uma matriz e está subordinada a ordem paroquial, todavia, é 

chamada de Igreja em função de ter sido a primeira e única capela construída no povoado de 

Cuitezeiras. Essa situação fez lembrar a existência do livro de Tombo, importante exemplar 

pertencente à igreja e que registra todos os acontecimentos significativos ocorridos na paróquia 

no ano previsto, no caso, 1862. Este livro encontra-se desaparecido, assim como toda e 

qualquer documentação que faça alusão à antiga capela de Cuitezeiras. 
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Sendo assim, a solução foi adotar métodos que levassem até as informações sobre sua 

fundação, sem que dependessem de registros escritos ou fotográficos. 

A capela de Santa Rita possuía em seu 

arco triunfo a inscrição da data de provável 

fundação, 1862, (Figura 02) hoje esse arco não 

existe mais, assim como outras fontes seguras 

de registros. 

Sabe-se, porém, que a capela surgiu na 

segunda metade do séc. XIX, e que de acordo 

com o que acontecia na época, às igrejas eram 

tidas como locais sagrados, destinadas também 

à realização de sepulturas; normalmente se destacavam por uma arquitetura imponente, uma 

vez que as cidades surgiam e cresciam em função dessa instituição religiosa nos mais 

diferentes aspectos sociais. 

Com a capela não foi diferente, sua existência é fato assim como a cidade outrora 

destruída pelas águas. Segundo a Pedrovelhense D. Maria das Neves (2006), aconteciam 

missas, novenas, festas da padroeira, sepultamentos e procissões.  (Figura 03); um fato 

curioso descrito por ela foi o de seu pai o Sr. Manoel Delfino Freire (1898 - 1930) ter sido o 

último a ser sepultado no antigo cemitério, já desativado.  

Não se sabe o destino das peças ou elementos 

litúrgicos, todavia as imagens originais, o sino e a própria 

capela ainda resistem ao tempo. 

 

4.3 Análise Arquitetônica 

O Monumento Histórico é um testemunho da história e 

uma obra de arte. Qualquer que seja o saber do que dele 

dispõe e o valor que lhe é atribuído, são diretamente 

assimilados e introduzidos no circuito de práticas cristãs (CHOAY, 2006). 

O monumento tem por finalidade fazer reviver, no presente, um passado por vezes 

esquecido. Sendo assim, todo objeto do passado pode ser convertido em testemunho histórico.  

Dessa maneira, analisar uma história e fazer reviver um passado morto, a partir dos fatos 

que eles recordam à memória humana torna-se um meio importante para a reconstituição do 

bem edificado. 

Adotar práticas de conservação sem dispor de um quadro histórico de referência, sem 

atribuir um valor particular ao tempo e à duração, sem ter colocado a arte na história, é tão 
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privado de significado como praticar a cerimônia do chá ignorando o sentido japonês da 

natureza (CHOAY, 2006). 

Com relação às ruínas da Capela de Santa Rita de Cássia, estas confirmam a história e 

um passado fabuloso do município de Pedro Velho/RN.  

Construída de tijolo e barro, possui o altar-mor nos fundos da nave principal, tendo 

possivelmente na lateral esquerda a sacristia e um coro acima da entrada principal. 

O estado de ruínas da capela permite observar apenas a conservação de alguns 

espaços e detalhes pertinentes à mesma. Trata-se de uma edificação simétrica com telhado de 

duas águas, tendo o vão da nave principal medindo 19,77m, do altar – mor 11,45m e a altura 

da cumeeira variando de 2,47 a 1,34m, respectivamente. Segundo observado, a utilização do 

tijolo e do barro caracteriza a matéria-prima usada na capela, sendo assim, a espessura das 

paredes é de 0,50 m e levam emboço de barro e reboco de cal e areia. O tijolo cozido, bastante 

usado na época, era produzido artesanalmente, e só em meados do século XIX é que o tijolo 

cerâmico se populariza e junto com ele a instalação de olarias. 

A fachada principal ainda conserva grande parte de seu detalhamento; a porta de 1,80m 

de largura possui na parte superior um arco pleno, com três frisos fazendo seu contorno. 

Contém duas janelas na parte superior, provavelmente servindo para iluminar o coro e toda a 

nave da capela. No frontão, há a presença de curvas e do óculo ao centro. No encontro das 

paredes existem cunhais com ornamentações na base e no topo. 

Com relação aos batentes da capela, não são de pedras nativas 

da região, foram trazidas provavelmente no período da 

construção (Figuras 04). 

Na fachada lateral direita, existe uma janela no nível do 

provável coro da igreja, onde possivelmente encontrava-se o sino 

da capela em ferro fundido (Figura 05). Existe ainda uma abertura 

lateral, uma porta no alinhamento do altar e que servia de ligação 

ao cemitério (Figura 06). 

Na fachada lateral esquerda, existe uma janela ao nível do 

coro; as marcações do que seria uma porta de acesso lateral e um alicerce de 

aproximadamente 18,52m² de área (Figura 20). 
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Figuras 05 e 06.  Fachada lateral esquerda 

 

A parte posterior possui uma abertura no formato de um arco pleno, tendo ainda 

algumas marcações estruturais de madeira no sentido do cemitério e um vestígio de uma 

parede em pedra e barro (Figura 07 e 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 07 e 08.  Fachada lateral direita e posterior 

 

Internamente, a capelinha de Santa Rita mantém ainda muitos elementos que a 

compuseram durante anos. O piso de tijoleira, com 0,12 x 0,24 m original da igreja (Figura 09), 

ainda é possível ser visto e identificado na nave principal e na provável sacristia. O altar-mor é 

todo em alvenaria de tijolo e deixa à mostra o desenho trabalhado na parte frontal. Todavia, o 

piso subsistente nessa área não é original, uma vez que é de cimento queimado. 
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Figura 09. Tijoleira 

Os nichos, presentes na capelinha, acompanham os desenhos em alto relevo do arco 

triunfo e do altar. Possuem uma angulação de 45° em relação à elevação do altar. 

A nave principal possui seis arcos plenos na parte inferior e seis ao nível do coro. Sendo 

três em cada lado, onde, na lateral esquerda existe a marcação de uma abertura, que seria 

uma porta no arco central; já na lateral direita, a porta só aparece no altar-mor dando acesso 

ao cemitério (Figura 10 e 11). 

Existem as marcações em madeira de dois púlpitos, que serviam possivelmente para 

colocar imagens de santos e proporcionar iluminação ao interior da igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 10 e 11. Vista Interna 

 

 

Turismo histórico x religiosidade 
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O século XIX na Europa é um período de expansão e de consolidação para o turismo e o 

patrimônio cultural. Existe um enorme crescimento de coisas e lugares que passam a atrair um 

número cada vez maior de turistas. 

Uma das justificativas para esse fenômeno é a expansão da industrialização, que se 

tornará mais notável na segunda metade desse mesmo século, com a chegada dos trens 

(locomotivas) e dos navios a vapor. O turismo é um fenômeno do qual surgirá a valorização de 

objetos do cotidiano, dos trajes, da música, da poesia e da recuperação de tradições 

populares. Quanto à natureza dos guias de turismo, eles devem ter essa denominação desde a 

terceira década do século XIX, afinal, turista e turismo realmente existem (CAMARGO, 2002). 

No Brasil, o turismo cultural começou a ter notável crescimento com a elevação da 

cidade de Ouro Preto à Patrimônio Histórico Nacional, fazendo despertar grande interesse 

turístico na cidade. Atualmente as cidades brasileiras vêem no turismo uma forma de 

divulgação de sua cultura, preservação das suas tradições e como grande impulsionador da 

economia. 

O Rio Grande do Norte destaca-se por uma infinidade de bens materiais e imateriais que 

vão desde o artesanato até verdadeiros sítios históricos, os quais englobam igrejas, centros e 

edificações de grande valor arquitetônico. 

O município de Pedro Velho detém uma das maiores riquezas da região, o chamado 

Complexo Turístico Pedro Velho, o qual inclui a Capela de Santa Rita de Cássia, uma árvore 

“Samaumeira”, o Cruzeiro e o Cemitério, todos pertencentes à antiga vila de Cuitezeiras. 

O projeto de intervenção na Capela de Santa Rita de Cássia traz em sua proposta a 

valorização não só do bem edificado, mas da história que ele representa e faz parte. O objetivo 

da restauração é garantir um novo uso à capela mesmo que continue a ser uma instituição 

religiosa. A idéia é assegurar seu funcionamento e possibilitar visitações ao lugar, fazendo as 

pessoas conhecerem e reconhecerem um bem patrimonial tão significativo na localidade. 

A devoção à Santa Rita faz parte do cenário da tradição popular no município de Pedro 

Velho. A religiosidade se justapõe a uma grande diversidade de elementos sagrados e 

profanos que interagem com o cotidiano das pessoas. 

A princípio, a proposta busca restaurar para revitalizar. É mais uma alternativa de 

desenvolvimento econômico na região, ainda que seja uma forma de preservação e 

conservação da história social do município de Pedro Velho.  

 

Considerações Finais 

A preservação, conservação e restauração do Patrimônio Artístico e Cultural de um povo 

garante a perpetuação de sua história ao longo de sucessivas gerações. Neste sentido, a 
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valorização de todo e qualquer bem, seja ele material ou imaterial, torna-se fator significativo 

dentro de uma sociedade, pois possibilita o conhecimento, o reconhecimento e a existência de 

obras com representatividade no contexto social. 

A Capela Santa Rita de Cássia, objeto de estudo desse trabalho, encontra-se no estado 

de ruína, ou seja, é um testemunho da história humana, mas com um aspecto bastante 

diversificado. Tal fato levanta inúmeras discussões a respeito dos processos e condutas a 

serem tomadas para sua revitalização. 

De acordo com o descrito acima, as pesquisas realizadas e os testemunhos obtidos para 

a elaboração dessa proposta intervencionista, buscou a aquisição de fundamentos concretos a 

respeito de teorias variadas e situações reais de possíveis cuidados com o patrimônio. O 

objetivo foi garantir uma base de raciocínio lógico e sensato priorizando a conservação e 

existência do bem estudado, a Capela de Santa Rita de Cássia, garantindo benefícios mútuos 

à comunidade de Pedro Velho e ao próprio bem patrimonial, dando margem para um turismo 

crescente e envolvente na Antiga Vila Cuitezeiras. 
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A PRESENÇA DAS FESTAS RELIGIOSAS E DO TURISMO CULTURAL NAS 

DISCUSSÕES SOBRE O PLANO NACIONAL DE CULTURA 

Pedro Junqueira Pessoa – CEPPAC/UnB 

 

O Plano Nacional de Cultura tornou-se exigência constitucional por meio da Emenda nº 

48, de 2005. Desde então o artigo 215 da nossa Carta Maior foi acrescido de um terceiro 

parágrafo: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais.  

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os 

diferentes segmentos étnicos nacionais. 

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 

desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: 

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 

II produção, promoção e difusão de bens culturais; 

III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas 

dimensões; 

IV democratização do acesso aos bens de cultura; 

V valorização da diversidade étnica e regional. 

 

Em  2005 também foi publicado o Decreto presidencial nº 5.520, que dispunha sobre a 

criação do Conselho Nacional de Política Cultural e sobre a realização da Conferência Nacional 

de Cultura, cabendo ao Conselho aprovar as diretrizes gerais do Plano Nacional de Cultura 

(PNC), bem como acompanhar e fiscalizar sua execução, e cabendo à Conferência avaliar a 

execução das metas do PNC. O Plano foi pensado então para abranger um período de 10 

anos. 

A 1ª Conferência Nacional de Cultura foi realizada ainda em 2005 e, considerando as 

etapas municipais, estaduais e a nacional, contou com a participação de cerca de 40 mil 
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pessoas, tendo apenas a etapa nacional, realizada em Brasília no mês dezembro, contado com 

mais de mil e duzentos delegados. 

Não tendo ainda se efetivado o Conselho Nacional de Política Cultural para aprovar as 

diretrizes, o deputado Gilmar Machado (PT-MG) transpôs as prioridades definidas na 

Conferência de Cultura para o formato de um projeto de lei, apresentado já em março do ano 

seguinte como sendo o Plano Nacional de Cultura (PL 6835/2006). Questionado pelo 

Congresso Nacional, o Ministério da Cultura considerou que as prioridades, definidas em um 

amplo processo participativo, não contavam com a sistematicidade necessária para um plano 

nacional, e se comprometeu a enviar ao Congresso, por meio do relator do PL, um substitutivo. 

Para a elaboração desse texto substitutivo buscou-se superar algumas lacunas 

atribuídas às prioridades. Assim, foram encomendadas notas técnicas a especialistas e 

solicitados textos de contribuição às várias secretarias do Ministério da Cultura e às suas 

instituições vinculadas (Funarte, Iphan, Cinemateca, e as Fundações Casa de Rui Barbosa, 

Biblioteca Nacional e Fundação Cultural Palmares) de modo a imprimir no Plano Nacional de 

Cultura a mudança conceitual e de diretrizes que fora operada pela gestão do ministro Gilberto 

Gil. Foram também realizadas, ao longo do segundo semestre de 2006, oficinas temáticas 

sobre assuntos para os quais havia necessidade de maiores aprofundamentos, que contou 

com a participação de especialistas convidados e dirigentes e servidores do Ministério e suas 

instituições. Foram realizadas oficinas sobre crítica cultural, produção literária, audiovisual, 

música erudita, música popular, culturas populares, cultura e juventude e cultura e turismo. 

As notas técnicas, os textos de contribuição e as oficinas buscavam alargar os 

horizontes do Plano Nacional de Cultura, de modo a não restringí-lo aos assuntos que tiveram 

maior destaque durante a Conferência, que se relacionavam à estruturação do Sistema 

Nacional de Cultura, aos modelos de financiamento, à implantação de espaços culturais, de 

cineclubes, e à necessidade de usar os meios de comunicação para o fortalecimento da 

diversidade cultural. 

 

 

 

 

Quanto ao assunto que nos interessa nesse artigo, as festas religiosas e ao turismo 

cultural,  se encontravam entre as prioridades e propostas da Conferência de Cultura apenas 

duas menções explícitas a tais temas: fomentar ações integradas no turismo e cultura local 

bem como para o desenvolvimento sustentável (prioridade 7 – Ministério da Cultura, 2006a:60) 

e a diretriz de que o Estado reconheça, respeite e apóie as expressões religiosas (proposta 10, 

sub-eixo II-C – Ministério da Cultura, 2006a:46). 
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Essas e outras questões precisavam ser melhor desenvolvidas e contempladas no Plano 

Nacional de Cultura, ainda mais se considerarmos que buscava-se dotá-lo de uma concepção 

ampla de cultura, seguindo a abordagem antropológica da cultura. Essa mudança conceitual 

deveria refletir-se no PNC e assim servir à ampliação dos domínios de atuação do Ministério da 

Cultura, comprometendo-o com várias temáticas e com outros Ministérios e órgãos 

governamentais. A Oficina de Turismo e Cultura buscava, nesse contexto, afirmar as relações 

estreitas que existem entre cultura e turismo, especificamente na relevância do aspecto cultural 

para o desenvolvimento do turismo e em como conjugar desenvolvimento econômico com 

fortalecimento da diversidade cultural. 

O que havia sido expresso na Conferência era a necessidade de uma legislação que 

exigisse Relatório de Impacto Cultural para grandes empreendimentos, tal como exige-se o 

Relatório de Impacto Ambiental, o que poderia ser aplicado aos grandes complexos turísticos, 

um segmento em franca expansão. Na Conferência também falou-se em campanhas de 

educação patrimonial, educação patrimonial nas escolas e constituição de um Sistema 

Brasileiro de Preservação do Patrimônio Cultural, diretrizes que têm repercussões sobre o 

turismo. 

A relação entre turismo e patrimônio cultural adquire grande relevância quando se 

observa a crescente circulação de dinheiro provocada pelo turismo nas cidades com centros 

históricos, ou o grande fluxo de pessoas provocado por festas religiosas e tradicionais, ou 

ainda o atrativo turístico que representam a arquitetura típica, a gastronomia, exposições de 

arte, manifestações artísticas e culturais, etc. Trata-se também de um tema complicado, já que 

a potência econômica do turismo tanto beneficiar quanto ameaçar as continuidade das 

manifestações culturais; pode tanto fomentá-la e financiá-la como também retirar parte de sua 

força simbólica transformando-a em puro produto turístico ou cultural. A especulação fundiária 

provocada pelo turismo pode ainda expulsar do território os agentes das manifestações da 

cultura popular, comprometendo a salvaguarda da diversidade cultural. 

Para melhor desenvolver essas complexidades e orientar as ações das políticas 

públicas, a Oficina Cultura e Turismo foi realizada em outubro de 2006, reunindo servidores e 

dirigentes do Iphan, do Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e professores da UnB e 

UFBA, com o objetivo de subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Cultura198

Presidida pelo representante do Iphan, vieram dele, do Prof. Teixeira e do  Ministério do 

 Turismo as contribuições mais elaboradas em relação ao turismo cultural, contando o 

MTur com vários estudos e com todo um capítulo do Plano Nacional de Turismo. Durante os 

trabalhos, cabe mencionar a remissão à Carta Internacional sobre Turismo Cultural do 

ICOMOS (1999) de modo a afirmar um turismo desenvolvido de forma sustentável e como um 

processo por meio do qual se dão ricas trocas de experiências entre os visitantes e a 

comunidade que os acolhe. Os participantes ressaltaram também a importância da 

. 

                                                           
198 As informações baseiam-se no Relatório da Oficina (Ministério da Cultura, 2006b). 
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preservação e salvaguarda do patrimônio material e imaterial, da conscientização patrimonial 

tanto da comunidade local dos visitantes, e de uma gestão do fluxo de turistas, considerando-

se capacidade de acolhida e impactos de modo a se ter um desenvolvimento ambientalmente e 

culturalmente sustentável. Para isso, seria preciso incluir a educação patrimonial nos currículos 

escolares, capacitar guias turísticos, gestores públicos e criar indicadores para orientar as 

políticas nesta área. 

Como participante da Oficina, tive a impressão de que as discussões para indicação de 

diretrizes para as políticas públicas, ao buscarem soluções, ressaltaram a relação positiva que 

poderia se dar entre o turismo e a diversidade cultural, mas não a complexidade desta relação 

e as situações em que o dinamismo econômico do turismo altera economicamente e 

culturalmente toda a região, em curto espaço de tempo. Ainda que reconhecendo os problemas 

do turismo desordenado, houve durante a Oficina uma prevalência de uma perspectiva de 

fomento do turismo cultural feito de maneira planejada e sustentável. 

Vale ressaltar que o turismo religioso não ganhou grandes menções durante a Oficina, 

sendo apenas citado como segmento com que o Ministério do Turismo trabalha. 

A Oficina Turismo e Cultura levou na época à formulação de uma seção específica no 

Plano Nacional de Cultura, e dentro da categorização de capítulos pertencia às estratégias 

estruturantes, por seu caráter de transversalidade, relacionando diferentes órgãos de governo. 

No ano de 2007 foi conferido um novo vigor à formulação do Plano Nacional de Cultura. 

O documento se encontrava demasiadamente extenso devido ao aporte de diversos materiais 

e inúmeras discussões, e apresentava um foco que recaía mais sobre uma descrição analítica 

dos temas e eixos que sobre a orientação de políticas propriamente dita. O Plano passou por 

uma grande reformulação e passou a ser estruturado de forma mais simples e resumida, com 

menos capítulos. A divisão interna do Plano ateve-se a uma introdução conceitual, uma 

apresentação sobre o processo de sua formulação, diagnósticos sobre a área cultura e a parte 

das estratégias gerais, dividida em cinco partes: 

1.Fortalecer a ação do Estado no planejamento e execução das políticas culturais; 

2.Proteger e valorizar a diversidade artística e cultural brasileira; 

3.Universalizar o acesso dos brasileiros à fruição e produção cultural; 

4.Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico sustentável; 

5.Consolidar os sistemas de participação social na gestão das políticas culturais. 

Esse rearranjo na estrutura e o esforço de síntese que demandou resultou na primeira 

edição do Caderno de Diretrizes Gerais do Plano Nacional de Cultura (Ministério da Cultura, 

2007), a partir do qual se dariam as discussões finais para a etapa conclusiva de elaboração do 

PNC. 
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O lançamento da 1ª edição do Caderno de Diretrizes Gerais do Plano ocorreu em 

dezembro de 2007, durante a sessão de instalação do Conselho Nacional de Política Cultural 

(CNPC) e tomada de posse de seus membros, dois anos depois de promulgado o decreto que 

o instituía. 2007, assim, encerrou-se de modo promissor, contando já com uma publicação que 

permitia vislumbrar como seria o Plano Nacional de Cultura e com o funcionamento do órgão 

colegiado responsável por aperfeiçoá-lo e aprová-lo. 

O novo mandato parlamentar iniciado em 2007 também trouxe um novo relator ao 

Projeto de Lei, assumindo a função o Deputado Frank Aguiar, do PTB de São Paulo. A 

mudança do relator e dos deputados da Comissão de Educação e Cultura exigiu todo um 

esforço de articulação entre o Ministério da Cultura e a Câmara Federal. É fruto dessa 

articulação a publicação do Caderno de Diretrizes, e quando houve seu lançamento no 

Plenário da Câmara, em junho de 2008, foi também divulgada a realização de Seminários 

Regionais para discussão do Caderno, em todo o Brasil, em uma parceria entre o Ministério da 

Cultura e a Câmara de Deputados. Logo depois, por pressão dos Estados, o Ministério da 

Cultura comprometeu-se a realizar, em parceria com as secretarias estaduais de cultura, um 

seminário em cada Estado da federação. 

O primeiro seminário estadual a ser realizado foi o de Minas Gerais, em 27 de junho de 

2008. Na véspera, o Conselho de Política Cultural, em reunião extraordinária, aprovou a 

revisão do Caderno de Diretrizes, constituindo um documento que foi anexado à publicação e 

que já foi utilizado nas discussões do seminário estadual. 

Dentre outras modificações operadas pelo Conselho, houve a criação de um tópico 

específico agrupando quatro diretrizes que versavam sobre turismo, que foi acrescido de três 

novas diretrizes formuladas pelo CNPC. O tópico “Turismo Cultural” foi criado como divisão 

interna do capítulo sobre defesa da diversidade cultural, mas durante a reunião do Conselho o 

novo tópico foi remanejado para o  capítulo sobre desenvolvimento sustentável. 

O Caderno de Diretrizes do Plano Nacional de Cultura aprovado pelo Conselho de 

Política Cultural e que seria a partir de então debatido em 27 seminários estaduais do PNC, 

apresenta no seu conteúdo a seguinte seção: 

Turismo Cultural 

4.1 Incentivar modelos de desenvolvimento turístico que respeitem as necessidades e 

interesses dos visitantes e populações locais, garantindo a preservação do patrimônio, a 

difusão da memória sociocultural e a ampliação dos meios de acesso à fruição da 

cultura. 
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4.2 Realizar campanhas e programas integrados com foco na informação e educação do 

turista para difundir o respeito e o zelo pelo patrimônio material e imaterial dos destinos 

visitados. 

4.3 Instituir programas integrados que preparem as localidades para a atividade turística 

por meio do desenvolvimento da consciência patrimonial, formação de guias e de gestores. 

4.4 Elaborar portais federais de internet para a difusão de conhecimentos sobre as artes 

e as manifestações culturais, em âmbito nacional e internacional, por meio da disponibilização 

de bancos de dados e sistemas de compartilhamento livre de informações. 

4.5 Desenvolver metodologias de mensuração dos impactos socioculturais do turismo 

de massa em pequenas e médias cidades. 

4.6 Criar políticas fiscais capazes de carrearem recursos do turismo cultural em 

beneficio dos bens e manifestações de arte e cultura. 

4.7 Apoiar e zelar pelo turismo baseado nas festas, tradições e crenças do povo 

brasileiro. (Ministério da Cultura, 2007:XIX-XX) 

 

As quatro primeiras diretrizes já estavam presentes anteriormente no Caderno de 

Diretrizes em outros capítulos, enquanto as três últimas foram acrescentadas pelos 

conselheiros. 

Vale ressaltar a inserção do item 4.7, que dotou o Caderno da sua única menção às 

festas religiosas. As outras remissões a festas no Caderno de Diretrizes ressaltam mais seu 

aspecto popular e sua dimensão econômica, mas não sua dimensão simbólica. A nova diretriz 

também aponta para uma relação intrínseca entre festa, tradição, crença, e religião, e traz para 

o Estado a responsabilidade de zelar por essas festas, tradições e crenças e reconhecer que a 

movimentação de pessoas que essas festas provocam tanto expressam a força dessas 

manifestações quanto um risco que elas correm devido à exploração comercial. A redação 

original do Conselho falava em zelar pela autenticidade das manifestações, um termo que foi 

retirado nas discussões pela delicadeza que se deve ter na relação do Estado com as religiões. 

Além dessas sete diretrizes citadas, há quatro outras sobre turismo cultural no Caderno 

que parecem terem escapado desse agrupamento realizado pelo Conselho. São elas: 

2.18 Fomentar o fortalecimento das modalidades de negócios praticadas pelas 

comunidades 

residentes em áreas de turismo. Realizar programas de dinamização, requalificação e 
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desenvolvimento sustentável das cidades históricas. 

2.19 Desenvolver e aplicar métodos de gestão do patrimônio material e imaterial em que 

sua proteção e interpretação alimentem a identificação de novos produtos de turismo 

cultural. 

2.20 Definir critérios e instrumentos de avaliação da capacidade de acolhida e dos limites 

aceitáveis de transformação do patrimônio cultural pela exploração turística, de modo a 

orientar 

o desenvolvimento sustentável e prevenir impactos negativos. 

2.7 Articular os órgãos federais, estaduais e municipais e representantes da sociedade 

civil e do empresariado na elaboração e implementação da política intersetorial de 

cultura e 

turismo, estabelecendo modelos de financiamento e gestão compartilhada e em rede. 

(Ministério da Cultura, 2007:81,88) 

 

No Seminário do Rio Grande do Norte, ocorrido em Natal em 14 de agosto de 2008, foi 

constatada a presença dessas diretrizes sobre turismo cultural fora do tópico específico sobre o 

tema, e sugeriu-se novos acréscimos ao tópico. Também foi ressaltado durante esse seminário 

a importância da participação das comunidades locais no processo de formulação das 

propostas de turismo cultural. As diretrizes do Caderno do PNC passam uma mensagem de 

preocupação com a sustentabilidade ambiental e sócio-cultural do turismo, mas a remetem 

somente a critérios técnicos sobre capacidade de acolhida da região. A comunidade local não 

se destaca no texto como sujeito político, de agência, sendo antes objeto de políticas para sua 

preparação e capacitação para a atividade turística. E quando se fala nas modalidades de 

negócios voltados ao turismo, a diretriz refere-se à comunidade residente, que não 

necessariamente corresponde à população nascida no local. 

O Seminário do rio grande do Norte propôs, assim, uma alteração na primeira diretriz, 

que fala nas necessidades e interesses dos visitantes e das populações locais, sugerindo a 

inversão dos termos e falando primeiro nos interesses das populações, para não deixar 

dúvidas sobre a prioridade política em caso de conflito de interesses. 

O Seminário do Rio Grande do Norte ainda formulou três novas diretrizes sobre turismo 

cultural para compor o Plano: 

Incentivar e apoiar a implementação e manutenção de museus e centros culturais para o 

desenvolvimento do turismo científico-cultural. 
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Desenvolver o turismo cultural de forma sustentável, assegurando a valorização da 

cultura local, atraindo investimentos e garantindo que haja equidade na distribuição de 

empregos, renda e consumo. 

Articular os órgãos federais, estaduais e municipais, representantes da sociedade civil e 

do empresariado na discussão do turismo cultural no âmbito do SNC, estabelecendo modelos 

de financiamento e gestão democrática, garantindo a interinstitucionalidade, sustentabilidade, 

preservação do patrimônio cultural e ambiental em rede 

 

Também nesse seminário debateu-se sobre uma outra diretriz que traz menção à 

religião no capítulo sobre defesa da diversidade cultural, remetendo-se somente às religiões 

afro-brasileiras, e dentro delas, as de terreiro: 

1.24. Fomentar a preservação e a revitalização dos terreiros destinados à prática de 

religiões afro-brasileiras. Promover a elaboração de inventários sobre essas manifestações 

religiosas. (Ministério da Cultura, 2007:66) 

 

Foi sugerida um acréscimo para expandir a diretriz de modo que abarcasse também as 

religiões indígenas e outras manifestações religiosas.  

Outro seminário que debateu mais intensamente sobre as festas religiosas e o turismo 

cultural foi o Seminário realizado em Fortaleza, Ceará, no dia 11 de junho. Nele falou-se na 

capacitação de profissionais na área do turismo cultural, onde antes só se falava em guias e 

getores. Neste seminário foi também acusada a ausência de referências a crenças religiosas 

no capítulo sobre diversidade, entre outras questões199

                                                           
199 Vale assinalar que o mesmo grupo de trabalho também notou a ausência de referências a técnicas 
tradicionais e a questões de gênero 

. O Seminário do Maranhão, ocorrido 

em 25 de julho, e o Seminário do Piauí, de 7 de agosto, também deram suas contribuições ao 

tema, sob a forma de duas novas diretrizes: 

1. Instituir programas de fomento específicos para garantir o fortalecimento da cultura 

popular, com especial atenção às festas, tradições e crenças do povo brasileiro, reconhecendo 

sua importância para a geração de trabalho e renda.  

2. Realizar um mapeamento das tradições, crenças, manifestações e mestres das 

culturas populares locais, para formação de banco de dados e sistema de informações para 

subsidiar o planejamento do turismo cultural na perspectiva de um desenvolvimento 

socioeconômico sustentável, com a participação da comunidade.  
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Tal é o ponto que nos encontramos de uma discussão que se desenvolve desde 2005, 

tendo como pontos marcantes a Conferência Nacional de Cultura, as Oficinas do Plano 

Nacional de Cultura, o Conselho Nacional de Política Cultural e, agora, os Seminários 

estaduais do PNC. Até o momento em que esse texto foi redigido, meados de agosto de 2008, 

foram realizados cinco seminários. Outros vinte e dois serão realizados até o final do ano. 

Isso nos faz pensar nos desafios de construção de um Plano Nacional por meio de 

vários fóruns de participação social, isto é, um texto escrito a milhares de mãos. Esse 

processo, apesar de demorado, custoso e difícil, apresenta resultados concretos no médio 

prazo. Agora que estamos na etapa conclusiva de discussão do Plano Nacional Cultura, já se 

nos apresentam discussões aprofundadas sobre turismo cultural e festas religiosas, expostas 

em diretrizes bem formuladas e boas norteadoras para as políticas culturais dos próximos 

anos. E ainda haverá muita discussão popular, por meio dos Seminários Estaduais e pela 

internet, a quem quiser participar. 

Assistiremos em 2009 à aprovação do Plano Nacional de Cultura pelo Congresso 

Nacional, e à realização da 2ª Conferência Nacional de Cultura, que representam 

respectivamente a instituição das diretrizes como lei e, pouco depois, a abertura de um novo 

processo de participação social para debate sobre essas diretrizes. 

A participação popular é assim, uma das marcas do Plano Nacional de Cultura, presente 

na forma, isto é o processo de sua elaboração e formulação, e no conteúdo, sendo último dos 

cinco capítulos das estratégias gerais dedicado exclusivamente aos sistemas participativos. No 

recorte em que nos ativemos, sobre as festas religiosas e o turismo cultural, o desafio de 

conjugar desenvolvimento turístico com fortalecimento da diversidade cultural talvez se 

encontre exatamente na criação de institucionalidades para a ampla participação da 

comunidade local para que ela decida os marcos em que se dará a expansão turística. 

Como nos sugerem Alvarez, Dagnino e Escobar, 

Uma concepção alternativa de cidadania vê as lutas democráticas como contendo uma 

redefinição não só do sistema político, como também das práticas econômicas, sociais e 

culturais que possam engendrar uma ordem democrática para a sociedade como um todo. [...] 

O campo de ação das lutas democratizantes se estende para abranger não só sistema político, 

mas também o futuro do “desenvolvimento” e a erradicação de desigualdades sociais como as 

de raça e gênero, profundamente moldadas por práticas culturais e sociais.  (2002:16). 

 

A expansão do processo democrático e da participação para os domínios do 

desenvolvimento econômico, por meio da consolidação de espaços de interação entre a 

sociedade e o Estado, é imprescindível para a efetivação de direitos sociais e culturais, e para 

a construção de um desenvolvimento culturalmente sustentável e socialmente justo. 
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Um maior envolvimento do Estado no planejamento e gestão do turismo cultural e, 

concomitantemente, a abertura de espaços de participação na esfera decisória parece ser o 

que nos dizem as discussões sobre o Plano Nacional de Cultura até agora, como uma maneira 

de promover um desenvolvimento com sustentabilidade cultural. O apoio do Estado às festas e 

manifestações de fundo tradicional e religioso, independentemente de suas relações com o 

turismo, também seria muito importante. Oxalá que se efetivem. 
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FESTA CABOCLA E IDENTIDADE ÉTNICA NA COMUNIDADE DE MIRANDAS – 
CARNAUBAS (RN) 

Susana Rolin S. Silva 

 

Neste trabalho nos propomos a discutir a questão da identidade étnica na comunidade 

de Mirandas, tomando o contato estabelecido com os moradores do município de Caraúbas, 

bem como os festejos da Festa de São Sebastião e da “Festa do Caju Caboclo”, como 

momentos de reafirmação e ritualização dessa identidade. Seguindo este objetivo, 

remontaremos o passado histórico da comunidade e do município de Caraúbas,ambos 

interligados tanto geográfica como simbolicamente, desse modo, apresentaremos ao leitor 

como passado e presente se ligam por meio de uma tradição revivida e (re)significada/ 

reatualizada em momentos festivos. 

A comunidade cabocla de Mirandas esta localizada a 23 quilômetros do município de 

Caraúbas, município situado na Zona Oeste do Estado do Norte e a 260 quilômetros da capital 

do Estado, Natal. O acesso se da por estrada carroçável, rodeada apenas por centenas de 

cajueiros e pouco ou quase nenhum vestígio humano, o que faz da viagem um bom momento 

para apreciar a natureza, revelada por uma bela paisagem. Ao mesmo tempo, a viagem 

propicia a produção de indagações por parte da pesquisadora acerca dos primeiros habitantes 

da região, os antepassados dos caboclos, que durante muito tempo foram estigmatizados 

tratados com “bichos do mato”, “seres arredios”, ou mesmo “índios ignorantes” pelos 

moradores da região. A esse respeito, é importante destacarmos aqui que os habitantes de 

Mirandas negam qualquer descendência indígena e definem-se enquanto caboclos pelo fato de 

suas origens estarem ligadas à tradição da família portuguesa, vinda da Cidade do Cabo em 

Pernambuco. No entanto, essa questão constitui-se enquanto uma problemática a ser melhor 

estudado posteriormente. No momento cabe apresentarmos registros de um passado, que em 

grande parte da sentido a vida dos mirandensses nos dias atuais. 

A origem de Mirandas retoma ao ano de 1745, quando o senhor Francisco de Souza 

Falcão de origem portuguesa, aproveitando uma dádiva do governo de Portugal através do 

regime de Sesmaria deixou a Cidade do Cabo, em Pernambuco e veio para a região, 

acompanhado de seus familiares. Ali chegando, ele teria se instalado e fundado a Vila de 

Caraúbas, e hoje cidade de Caraúbas e a comunidade Mirandas, locus do trabalho. 

Alguns anos depois chegou a região, também vindo de Portugal o genro e sobrinho de 

Francisco de Souza Falcão, Leandro Bezerra Cavalcante. Esse durante uma forte seca 

prometeu a São Sebastião, santo eleito protetor dos caboclos e padroeiro dos caraubenses, 

que se chovesse mandaria construir uma capela em sua homenagem de fato, nesse ano não 

faltou água em sua fazenda e ele, cumpriu a promessa feita ao santo, construiu, juntamente 

com seus familiares uma pequena capela, onde hoje esta localizada a praça de São Sebastião 

e igreja da cidade de Caraúbas. 
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Anos depois, Leandro Bezerra Cavalcante trouxera ainda de Pernambuco, 

especificamente do engenho “muribéca” uma imagem de São Sebastião que fora doada a 

capela. Essa imagem ainda hoje é venerada por mirandenses e caraubenses, sobre tudo 

durante os festejos de São Sebastião que todos os anos estendem-se do dia 10 ao dia 20 do 

mês de janeiro e consiste no maior acontecimento sócio cultural e religioso do município de 

Caraúbas. Durante esses dez dias, torna-se evidente o desejo por parte dos mirandenses 

quanto carubenses de reafirmar a tradição de uma só família, a “família cabocla” vinda de 

Portugal, que ainda hoje da sentido a festa.  

Um fato interessante, que merece aqui ser explicitado, é que atualmente na igreja que 

leva o nome do Santo, existem duas imagens duas imagens de São Sebastião sendo que uma 

remonta ao passado de Caraúbas e da comunidade Mirandas, já bastante desgastada pelo 

tempo e a outra, mais recente rica em detalhes e muito expressiva do ponto de vista artístico. 

No entanto na simbologia religiosa mirandese somente a primeira imagem, a que foi trazida de 

Portugal, tem significação e é venerada pelos caboclos e caraubenses. Assim ela é a única 

imagem que pode estar sobre o andor durante a procissão do santo.  

Ainda durante a festa do “padroeiro dos caboclos”, como ficou conhecido o santo da 

região, observamos a realização do “leilão dos caboclos” no dia 18 de janeiro sempre com 

objetivo de arrecadar recursos para a igreja de São Sebastião. No período que antecede a 

festa percebe-se que sempre é escolhido um caboclo para participar da organização e direção 

de todo o evento,alem disso a imagem do santo visita tanto devotos que estão impossibilitados 

de participar da programação festiva, quanto a comunidades rurais próximas ao município de 

Caraúbas, como é o caso de Mirandas. No entanto, contrariando nossas expectativas como 

Mirandas não contribui com o dízimo, nunca recebeu a visita da imagem de São Sebastião. 

Diante deste fato, a pesquisadora ficou a refletir ate que ponto caboclos e mirandenses  

sentem-se enquanto pertencentes a uma mesma tradição? Ou ainda, até que ponto o dízimo 

constitui-se enquanto uma forma mesmo que inconsciente de caraubenses determinarem 

categorias como pertencimento e exclusão dentro do próprio grupo? 

 

Questões como essa que envolve grupo étnicos, marcados por dissonâncias, 

paradoxos e pertencimentos, serão melhor trabalhadas pela antropologia, que encontra seu 

objeto de estudo, elementos a serem melhor analisados. No momento torna-se pertinente 

considerar que a identificação a auto-identificação identitárias atribuídas aos mirandenses por 

outros grupos, sobretudo aos caraubenses, encontram inteligibilidade no contato entre 

mirandenses e caraubenses. A esse respeito, trabalhamos com a proposição de que a 

identidade cabocla vivenciada por mirandenses pode ser pensada em termos de uma 

“identidade contrastiva”, tal como definiu o antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira. Uma 

identidade que se estabelece na oposição a outros, que se afirma a partir da negação, do 
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contraste do outros grupos. No caso de Mirandas, parece que o contato caraubenses nos da a 

chave para o entendimento do processo de construção identitária do ser caboclo. 

Mas como age o ser caboclo? Como se pensa enquanto grupo étnico? Quais as 

características que simbolizam no mundo? Os caboclos de Caraúbas como são conhecidos os 

habitantes de Mirandas em Caraúbas em seu entorno, possuem um cultura que singulariza 

seus pares no mundo, na medida que os diferencia através de elementos classificatórios 

distintivos, tais como costumes, vestimentas festas, e crenças de seus moradores. A esse 

respeito é necessário acrescentarmos que é comum nos depararmos tanto em Mirandas 

quanto em Caraúbas com homens trajando calça e camisa em cores semelhantes sobretudo 

na cor marrom, com longas costeletas e bigodes igualmente acentuadas, estereotipo que fora 

incorporado por ser caboclo, que faz questão de manter alguns traços distintivos de cultura 

com sinais diacrônicos como Bem definiu Fredrik Barth. 

Mas sem duvida, a identidade cabocla é melhor evidenciada durante rituais da Feira ou 

das Festa do Caju Caboclo, um evento anual e festivo, realizado todos os anos me de 

novembro. Nessa ocasião festiva, os expectador tem a impressão que a festa é sobretudo um 

momento no qual os caboclos da maior vazão aos traços culturais identitários que lhe são mais 

significativos, de modo ritualizado. E esse ritual encontra seu momento mais sublime no salão, 

ou melhor, na dança cabocla, também chamada de samba dos caboclos um dos elementos 

definidores da identidade em Mirandas, criada entre os seus antepassados, por volta de 1915. 

Essa manifestação Cultural era praticada inicialmente na época da colheita, no mês de 

junho, sempre com o intuito de comemorar a safra de suas plantações. Na atualidade consiste, 

do ponto de vista antropológico, numa mistura de samba com danças juninas e é constituída 

basicamente por três passos  o Martelo, momento no qual os protagonistas colocados lado a 

lado pisam fortemente no chão ; Cigana quando os pares começam a rodopiar pelo salão 

equilibrando-se um no outro na tentativa de se manter de pé e o  Maracatu. Os musicais que 

dão o tom da dança são: o triangulo, a sanfona e o pandeiro entre outros. 

Tivemos a oportunidade de compartilhar com os Mirandenses um desses momentos 

festivos e pudemos perceber que antes de iniciar a dança propriamente dita as mulheres, 

sempre com suas saias longas e coloridas e os rostos claramente maquiados, colocam seus 

lenços sobre os ombros de seus parceiros e posicionam-se todas de um mesmo lado no salão. 

Os homens, frente a elas preparam-se para que dança possa realmente efetivar-se. 

Neste momento, o observador consegue perceber de forma simbólica,que os 

mirandenses juntam suas corpos e entrelaçam suas ‘almas’ fazendo com que a força do ritual 

como um força aglutinadora que parece vir do alto para apossar de cada participante ou 

expectador, dando-lhe um sentido forte de unidade. Unidade essa que se ritualiza através do 

ritual da festa, e que se estende para o cotidiano da vida cabocla. Nesse sentido, partimos da 

premissa de que o momento da festa do caju pode ser pensado como a porta de entrada para 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

438 

a compreensão de processos ou manifestações da identidade cabocla no universo racional de 

Mirandas. Identidade essa que é vivenciada e reafirmada no dia a dia em meio aos cajueiros. 

Assim a Festa do Caju Caboclo pode ser vista como um dos momentos rituais mais 

significativos e ‘eternizadores’ da vida social dos Caboclos de Mirandas. Sendo também um 

momento no qual os mirandenses comercializam sobretudo como os moradores de Caraúbas, 

alguns derivados do caju principal produto agrícola da região. Durante a festa, os mirandeses 

debatem também acerca da competitividade dos produtos da agricultura familiar no mercado  

tentam viabilizar as condições de sociabilidade dos empreendimentos e por conseguinte 

melhorar a renda das famílias produtoras. 

Neste sentido os dois momentos festivos mencionados, a saber a festa religiosa de 

São Sebastião e a festa do caju caboclo devem ser entendidos do ponto de vista  

antropológico, como  momentos de afirmação e reafirmação identitaria por parte dos 

mirandenses. Reafirmação identitária essa que se torna possível no contato com os habitantes 

de Caraúbas, que provêm de uma mesma descendência e que sobre tudo se querem e sentem 

pertencentes a um mesmo grupo. Assim, as festas são constituídas sobre um passado 

histórico que se torna renovado e legitimado da ação de cada um dos mirandenses. 
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Até pouco tempo atrás, a desvalorização do campo das atividades sociais exercidas 

em tempo livre
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201, em contraposição à valorização dos aspectos relacionados ao modo de 

produção (trabalho formal e informal, organização política dos grupos, migração, relações 

raciais e de gênero etc.) repercutia na escassa produção acadêmica sobre festas populares no 

Brasil. Em 1988, quando comecei a estudar o conceito de festa a fim de compreender seu 

significado na estrutura cosmológica e social do candomblé (Amaral, 2001 [1992]), a situação 

não era muito diferente da que reencontrei em 1993, quando iniciei a pesquisa de 

doutoramento em Antropologia Social sobre os significados do festejar na cultura brasileira 

(Amaral, 2000 [1998]). Contavam-se nos dedos as teses e dissertações sobre festas, festivais 

e festividades em geral, embora o calendário oficial de festas no país, segundo dados obtidos 

da Embratur, apresentasse cerca de 2000 eventos anuais (Amaral, 1998: 288-354)202. Situação 

bastante diversa da que se apresenta hoje, vinte anos depois, quando o número de trabalhos 

acadêmicos sobre festas populares elevou-se e o fenômeno desperta a cada dia maior 

interesse das ciências sociais, da mídia, das empresas de turismo e outros. O programa do 

histórico II Colóquio sobre Festas e Sociabilidades, o demonstra claramente203

Poucos questionam, hoje em dia, a importância das festas populares como signo e 

expressão de uma cultura. E mais: que tais festas englobem - dando-lhes, inclusive, o 

necessário sentido -, as dimensões do trabalho, da política, da economia, da religião, da 

.  

                                                           
200 - Dra. em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo 
201 - Não entrarei, aqui, na discussão sobre os termos lazer, ócio, diversão e outros. Veja, a respeito, os trabalhos de 
Martins & Aquino (2007), Muneé (1980), Russel (2002), Requixa (1977), De Masi (2000, 2001, 2003), Elias (1997), 
além de Dumazedier (1973, 1975, 1979, 1980), Parker (1980) e outros. 

202 - Este calendário (que não inclui todas as festas do território brasileiro – apenas as incluídas nos calendários 
turísticos locais – e se restringe ao período de 1993 a 1998), pode ser consultado entre os anexos de minha tese, 
disponível na Internet, no URL: [www.aguaforte.com/antropologia/festaabrasileira/Embratur.html] 

203 - O II Colóquio sobre Festas e Sociabilidades (CIRS/ CASO/ CEFET /UFRN) realizou-se na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, no período de 10 a 12 de setembro de 2008. No evento houve 75 
exposições sobre resultados de pesquisas, foram lançados dois livros e exibidos cinco documentários sobre festas e 
festividades. 
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comunicação e outras, permitindo, por meio de sua análise, compreender como se estrutura 

dada sociedade. Para a compreensão da estruturação de uma sociedade, as festas parecem, 

inclusive, ter uma importância semelhante à dos sonhos para análise da estruturação dos 

indivíduos. Os sonhos permitem conhecer muitos dos componentes do subconsciente 

individual que só afloram quando desaparece o controle do consciente. O mesmo se daria com 

o inconsciente coletivo que se expressa na festa, momento em que o controle das regras sofre 

importante afrouxamento204

A definição de festa é polêmica em todas as disciplinas que a abordam. No entanto, 

isto não deveria desestimular a tentativa, por parte de cada pesquisador, de oferecer seus 

“three cents” à definição do conceito. Ou de tentar fazê-lo ao menos no que diz respeito ao seu 

objeto de estudo. Uma diferenciação básica entre festas, festivais e festividades poderia ser um 

bom início.  Ultimamente, campeonatos esportivos, Olimpíadas, Fashion Weeks, celebrações 

do Estado, religiosas, empresariais e as comemorações individuais – e outros, vários, eventos 

– são denominados festas pelos meios de comunicação. Mas é certo que as diferenças entre O 

Círio de Nazaré, a Oktoberfest, o campeonato brasileiro, as feiras de produtores agropecuários, 

as Micaretas, o aniversário de alguém, os trotes dos estudantes e tantos outros eventos que se 

abrigam sob o termo “festa” são significativas.  A dificuldade que os tradutores encontram ao 

verterem os trabalhos brasileiros sobre festas para outros idiomas é ilustrativa da polissemia do 

termo. As feiras de produtos agrícolas, como a “Festa do Ovo”

.  

Assim, se, finalmente, estamos reconhecendo a importância dos estudos sobre as 

festas e nos dedicando a mapear, etnografar e compreender os muitos sentidos dos festejares 

públicos e privados, das festas no Brasil, ainda parece necessário – no atual estado da arte de 

nossos estudos – determo-nos na discussão metodológica de sua abordagem. Isso deve ser 

feito para que não caiamos no fácil equívoco de crer que descrever festas é estudá-las e 

compreende-las. Embora as descrições sejam absolutamente fundamentais à sua análise, 

etnografar festas é um trabalho complexo que não principia –nem se esgota – na festa em si. 

Folcloristas descreveram centenas delas, mas como poucos se valeram de um método - e os 

que o fizeram poucas vezes o explicitaram -, raras vezes podemos recorrer com segurança a 

seus trabalhos para fins comparativos.  

 

Festas, festivais e festividades 

205

                                                           
204 - Veja, a este respeito, os escritos do antropólogo espanhol Demétrio Martin, sobre as festas na Espanha (Martin, 
1998).  
205 - Bastos é conhecida pela presença maciça de imigrantes japoneses e o evento é promovido por estes que se 
dedicam, em grande parte, ao trabalho das granjas avícolas. Da programação do evento consta a exposição e venda, 
em barracas, dos ovos das granjas locais, comidas e produtos feitos à base de ovos, a exposição de aves e de 
implementos agrícolas, de ikebanas (arranjos florais de orientação budista), de orquídeas. Há, também, a apresentação 
de shows e outras atividades culturais. 

, realizada na cidade de 
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Bastos, em São Paulo, a “Festa da Pinga” 206, em Paraty, no Rio de Janeiro, não estariam mais 

bem classificadas na categoria dos festivais, entendidos como série de eventos e espetáculos 

artísticos ou esportivos que podem ou não ocorrer periodicamente?  As “festas de brega”207

Além destes elementos que poderiam definir o que é festa, festival e festividade, os 

sentidos do festejar também podem constituir-se em princípios classificatórios. Para Durkheim 

(1968), a festa restaura, de tempos em tempos, o valor da sociedade normativa. Georges 

Bataille, a vê como solução mediadora do problema posto pela impossibilidade de se ser um 

humano sem se sentir uma “coisa” e de escapar ao limite das “coisas” sem retornar animal 

primitivo; a festa é a fusão da vida humana (1973). A noção de festa como fenômeno 

propiciador do restabelecimento da ordem por sua negação temporária é continuamente 

retomada por vários autores. Jean Duvignaud, contudo, não a vê como busca de regeneração 

ou um modo de reafirmação da ordem social vigente. Para ele, a festa é ruptura, anarquia total, 

poder subversivo, negador, que perpassa todas as culturas, como grande destruidor. O sentido 

da festa, para ele, é evidenciar a capacidade que todos os grupos humanos têm de se 

libertarem de si mesmos e “de enfrentarem uma diferença radical no encontro com o universo 

sem leis e nem forma que é a natureza”. Esta força, no entanto, estaria sendo "vencida" pelo 

modo de produção capitalista e pelo crescimento industrial (Duvignaud, 1983: 212). No Brasil, 

Carlos Rodrigues Brandão, observa que seu sentido é separar o que deve ser esquecido - em 

silêncio não-festejado -, daquilo que “deve ser resgatado da coisa ao símbolo, posto em 

evidência de tempos em tempos, comemorado, celebrado" (1989:8). Tomar a seu cargo os 

mesmos sujeitos, objetos e estrutura de relações da vida social e os transfigurar; exagerar o 

, 

que se repetem semanalmente na cidade de Belém, no Pará, as várias Micaretas do país e 

eventos semelhantes não estariam mais adequadamente classificados como festividades, no 

sentido de que são atividades cheias de elementos festivos, mas que se diferenciam das festas 

em conteúdo simbólico, organizativo, participativo, cosmológico e, muitas vezes, até histórico? 

Como podemos organizar as práticas festivas a fim de compreendê-las em profundidade? 

Para Durkheim (1968) e quase todos os muitos autores que o seguiram, as principais 

características de todo tipo de festa são: 1) a superação das distâncias entre os indivíduos, 2) a 

produção de um estado de "efervescência coletiva" e 3) a transgressão das normas coletivas. 

O filósofo Josef Pieper propôs, por sua vez, em seu trabalho “In tune with the world: a theory of 

festivity” (1965), doze características necessárias à definição de um fenômeno como festa. São 

elas: 1) excepcionalidade, 2) espontaneidade, 3) a valorização de alguma coisa perdida, 4) a 

significância que repousa puramente em si mesma, 5) qualidade além de quantidade, 6) 

contemplação, 7) renúncia, 8) esbanjamento, 9) afeto, 10) fruição, 11) memória e, 12) 

afirmação do mundo. 

                                                           
206 - São montadas barraquinhas de cada dono de alambique, e este mostra seus produtos derivados da cana com o 
objetivo de comercializar a cachaça fabricada na região. Durante a noite acontecem shows e há muita animação. 
Também são expostos e vendidos os produtos típicos da terra como melado de cana, biju de tapioca, pé de moleque 
etc. Este festival de cachaças ocorre durante todo o mês de agosto. 
207 - Bailes realizados ao som das canções “bregas” executadas pelas “aparelhagens”, estudados por Costa, 2007. 



10, 11 e 12 de setembro de 2008  -  Anais do II Colóquio Festas e Sociabilidades 
Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com 

442 

real. Forçar as pessoas ao "breve ofício ritual da transgressão". Estudando sete festas 

brasileiras de longa duração, percebi que entre nós a festa é ainda mais complexa, negando, 

afirmando e mediando as múltiplas dimensões da cultura e da vida social. E defini a festa “à 

brasileira” como mediação, como comunicação intersubjetiva de conteúdos culturais, sociais, 

políticos e econômicos (Amaral, 1998).  

A posição privilegiada da festa como fenômeno universal, converte-a em modelo de 

investigação antropológica. Como os fonemas na linguagem, do mesmo modo que os termos 

do parentesco, os elementos da festa são elementos de significação e, como eles, só adquirem 

esta significação participando de um sistema. Em uma ordem distinta de realidades (como diria 

Lévi-Strauss), os fenômenos da festa são do mesmo tipo dos lingüísticos. Claro que não se 

trata de transpor a análise estruturalista de modo fechado para a antropologia da festa, mas de 

que podemos utilizar seu modelo para compreender o sentido deste fenômeno universal. Ou 

seja: trata-se de estabelecer uma analogia. De buscar as relações entre o universo do discurso 

sobre a festa e a realidade não verbal; entre o pensamento e as coisas, entre a significação e a 

não-significação. Entre a celebração e o silêncio. Assim, e como a característica básica de toda 

mediação é ser engendrada pelo mito e conciliar o inconciliável, pode-se dizer que a festa é 

uma das vias privilegiadas no estabelecimento de mediações da humanidade. Ela busca 

recuperar a imanência entre criador e criaturas, natureza e da cultura, tempo e eternidade, vida 

e morte, ser e não ser. A presença da música, da alimentação, da dança, dos mitos, das 

máscaras, atesta com veemência esta proposição. A festa é, ainda, mediação entre os anseios 

individuais e coletivos, mito e história, fantasia e realidade, o passado, presente e futuro, entre 

“nós” e os “outros”, revelando e exaltando as contradições impostas à vida humana pela 

dicotomia natureza e cultura. Mediando os encontros culturais e absorvendo, digerindo e 

transformando em pontes os opostos tidos como inconciliáveis. A festa é a mediação; o diálogo 

da cultura com si mesma. 

Como se vê, há varias proposições a serem estudadas e comparadas a fim de 

aprimorar e definir um conceito e categorias de festa. Este é um trabalho por fazer, que exige a 

comparação de um volume significativo de dados que devem ser coletados de modo a 

permitirem tal procedimento e para os quais os estudos dos milhares de eventos festivos 

brasileiros muito podem contribuir. 

 

 

Métodos e técnicas de pesquisa sobre festas: algumas considerações 

Para se definir se o que estamos estudando é uma festa, um festival, uma festividade 

ou outra categoria de evento é preciso empreender a pesquisa e a análise em duas dimensões 

que se complementam: a diacrônica, mostrando o desenvolvimento da festa no tempo, e a 
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sincrônica, dando conta dela em um dado momento histórico e que – mais do que isso – se 

relacione a ele. O estudo da gênese e desenvolvimento de cada festa desde suas mais 

remotas referências documentadas possibilita a compreensão dos sentidos e simbologias que 

elas carregam. Esse fenômeno de comunicação do espírito coletivo se mostra, muitas vezes, 

refratário à compreensão de seus códigos devido às confusões criadas pelo intercâmbio e 

pelos processos transformativos da festa, assim como pelas diversas influências recebidas em 

diferentes épocas e que foram se acumulando historicamente. A confluência de ambas as 

dimensões de investigação pode se mostrar sugestiva e reveladora. Em seguida devemos 

considerar que toda festa, como expressão coletiva que é, exige um projeto organizativo 

mínimo, Varias pessoas208 precisam estabelecer um acordo para satisfazer as condições 

necessárias à realização da festa, cobrir seus custos e encarregar-se dos contatos e ações 

específicos. Uma constatação bastante evidente é a dos diversos níveis de complexidade das 

festas relacionados diretamente com o número de habitantes do lugar e, também, com a 

riqueza do evento. Uma localidade pode ter menos habitantes, mas ser mais próspera que 

outra. Não se deve esquecer, ainda, de observar a atitude comunitária com respeito aos custos 

financeiros festivos, pois grupos com mais recursos, mas ao mesmo tempo mais austeros 

economicamente que outros, pode ter festas diferentes. Postas tais questões, podemos notar 

uma complexidade gradativa, que vai desde a mera celebração religiosa à festa anunciada com 

fogos e tendo como centro um evento como missa ou procissão com a imagem do patrono, 

uma coroação, uma encenação; ela se amplia com alguma competição que culmina em danças 

e repasto coletivo e termina com algum tipo de espetáculo ou fogos de artifício. No ponto mais 

alto dessa escala temos os complexos festivos que se desenvolvem ao longo de vários dias 

com diversas atividades religiosas e profanas209

Sacro-profanas: a imensa maioria em nosso país; festas com conteúdo mítico-religioso 

de base, envolvendo festejos profanos que ganham alta relevância na festa, como o Natal, as 

festas de São João, São Pedro e Santo Antonio, o Círio de Nazaré de Belém (PA), o Festival 

de Parintins (AM), o Tanabata (Festa das Luzes) dos japoneses em São Paulo (SP), festas 

étnicas comemorando um santo patrono de origem – como Saint Patrick na festa irlandesa em 

que se come, bebe, canta e dança à moda irlandesa, assim como fazem os italianos com 

Madonna Achiropita, Santa Lucia, São Vito Mártir e Santo Emídio, todas em São Paulo (SP) –, 

Halloween e outras.  

. Embora estudos posteriores possam 

subdividir cada um destes três níveis, basta, por enquanto, dizer que o mais comum, no Brasil, 

é o segundo. 

Para o estudo sincrônico/diacrônico das festas atuais no Brasil, poderíamos discutir a 

seguinte primeira tentativa de classificação: 

                                                           
208 - Não me refiro, aqui, às festas privadas; apenas às festas abertas ou públicas. 
209 - Na categoria das festas de maior complexidade percebe-se clara influência do modelo processional reelaborado 
do desfile de Carnaval carioca (desfile de carros alegóricos, alas representativas dos grupos sociais que partilharam a 
história da festa, fantasias etc.). Este modelo vem sendo apropriado por outras festas, como o São João de Caruaru 
(em Pernambuco), a Oktoberfest (em Santa Catarina), o Festival Folclórico de Parintins (Amazonas) e outras. 
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Sagradas: festas com de conteúdo mítico-religioso de base, com poucos elementos 

profanos, como, por exemplo, as festas do Divino Espírito Santo, as dos Reis Magos, Chanucá, 

Ramadã, Páscoa, festas de santos padroeiros, de Iemanjá e muitas outras.  

Profanas: festas populares sem conteúdo sagrado de base, como os carnavais210

Se aceitarmos a proposição de realizar estudos comparativos, uma conseqüência 

metodológica será admitir as vantagens do uso de uma ficha-modelo comum, que uniformize a 

disposição dos dados, facilitando seu manejo e sua análise. O maior problema será convencer 

os pesquisadores de sua utilidade a fim de que a admitam e utilizem, mas esta dificuldade, 

também observada por Martin, que propõe documento semelhante para o estudo das festas 

ibéricas (1998), depende dos indivíduos e não da dimensão teórico-metodológica.  

, a 

Oktoberfest de Blumenau (SC), a Festa Nacional de Atiradores – Fenatiro – de Joinville (SC), 

as Festas de Peão Boiadeiro, o Réveillon (Ano Novo), festas cívicas, festas étnicas, festas de 

ritos sociais privados.     

Festivais: eventos envolvendo a exposição de produtos, muitas vezes associados ao 

domínio técnico de sua produção por um determinado grupo étnico, que elege uma 

representante anual (rainha, rei e/ou princesas) para divulgar o produto e o evento (como na 

Festa Pomerana, em Pomerode (SC), o Festival da Imigração Alemã, em Domingos Martins 

(ES)), oferecendo shows e atrações lúdicas aos visitantes, realizando desfiles e competições 

(como a Festa do Caju – Cajufest (CE), a Marejada (SC), a Festa Nacional da Uva, em Caxias 

do Sul (RS), Festa das Flores, e centenas de outras) nos quais a participação dos convidados 

é permitida e estimulada, mediante a compra de entradas, tickets, canecas etc. 

Festividades: atividades de cunho lúdico, sem o sentido mítico-religioso e histórico-

social das festas e cuja fruição independe do domínio de códigos, de pertencimento ou do 

conhecimento da história local. Em geral são elementos constitutivos das grandes festas 

(bailes, desfiles, uso de fantasias e máscaras, distribuição/venda de comida típica), que 

aparecem isoladamente como forma de comemoração ou diversão, como as micaretas, os 

banquetes e bailes comemorativos, as “festas de brega”, as comemorações de rua (como, por 

exemplo, as “festas de largo”), as “verduradas” vegan etc. 

Um dos métodos para tentar encontrar as chaves interpretativas da simbologia festiva 

pode ser a observação de semelhanças e diferenças entre os festejos de diversos espaços 

geográficos, ao mesmo tempo em que isolamos as peculiaridades concretas de cada universo 

festivo e estabelecemos categorias formais dos múltiplos tipos que as compõem. Para esta 

tarefa é imprescindível empreender investigações comparativas, que permitam desvendar a 

composição da estrutura festiva, etapa inicial da constituição de uma antropologia da festa.  

                                                           
210 - Os mais claros exemplos da busca de uma expressão popular de crítica e de anseios - além da busca de 
diversão, é claro -, embora a data em que aconteçam se relacione a razões religiosas (sendo a antítese da Quaresma) 
praticamente abandonadas na atualidade. 
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Obviamente, dados de maior fiabilidade se obtêm observando as festas pessoalmente, 

seguindo, em importância, as descrições e análises publicadas em teses, livros, periódicos e 

documentários acadêmicos, além dos depoimentos diretos dos participantes. Mas um bom 

começo pode ser o levantamento e a catalogação da bibliografia e da documentação (podem 

ser consultados os programas das festas - que em geral não se cumprem totalmente ou 

ignoram detalhes de alto interesse etnográfico211

                                                           
211 - Fato também observado por Martin a respeito das festas espanholas. 

 -, documentários, fotografias, cartazes, 

convites, cardápios, e as notícias na imprensa). Finalmente, as permissões administrativas 

locais também podem oferecer alguns dados sobre a festa em questão. Este material, uma vez 

ordenado, permitirá comparações eficazes com outras festas, iguais ou semelhantes, no 

espaço e no tempo. Uma ficha catalográfica para cada festa, como a proposta a seguir, ajuda a 

manter a comparabilidade em termos de estrutura, simbologia e custos de cada festa.  

Este questionário, para cuja elaboração utilizei como referências o meu próprio, 

organizado para a pesquisa de doutoramento, os de Hoyos (1935), Martin (1998) e Guastavino 

(1969), consta de duas partes informatizáveis em qualquer software de banco de dados. A 

primeira propõe o levantamento de um calendário festivo da localidade (quantas, quais, 

quando) onde se pretende estudar uma determinada festa. Ela auxiliará a termos noção da 

relação de uma dada população com o festejar e daquela celebração particular com o que 

poderíamos chamar de “sistema da festa” ou, pensando em Bourdieu, de “campo festivo” local, 

nacional, global. Esta primeira parte também pode ajudar a avivar a memória dos entrevistados 

quando pedimos a eles que nos auxiliem a elaborar um calendário das festas locais, incluindo 

as desaparecidas de que se recordem.  

Exemplo: 

I. CALENDÁRIO FESTIVO DA LOCALIDADE 

Festas Sacras e Sacro-profanas 

Festa de Reis [data ou período] 

São Sebastião [data ou período] 

São Paulo [data ou período] 

Páscoa [data ou período] 

Candelária [data ou período] 

Halloween [data ou período] 

São Jorge [data ou período] 
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Festa da Primavera [data ou período] 

São Isidro [data ou período] 

Nossa Senhora [data ou período] 

Natal [data ou período] 

Festa de Iemanjá [data ou período] 

São João [data ou período] 

São Pedro [data ou período] 

Santo Antonio [data ou período] 

Dia dos Mortos [data ou período] 

Festa do Divino [data ou período] 

 

Festas Profanas 

Réveillon [data ou período] 

Carnaval [data ou período] 

Carnaval [data ou período] 

Dia da Árvore [data ou período] 

Ano Novo [data ou período] 

Dia dos Pais [data ou período] 

Dia da Criança [data ou período] 

 

Comemorações históricas locais 

Fundação de Fictícia [data ou período] 

Independência do País [data ou período] 

Dia da Bandeira [data ou período] 
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Festas de ofícios ou profissões 

Festa dos Pescadores [data ou período] 

 

Festivais de exposição de produtos  

Festa da Laranja [data ou período] 

 

Festividades sacras, profanas e sacro-profanas 

Folia do Divino [data ou período] 

Romaria a Pirapora [data ou período] 

Baile de Mascarados [data ou período] 

Excursão a Aparecida do Norte [data ou período] 

Baile dos Namorados [data ou período] 

Feijoada dos Ímpares [data ou período] 

 

Outras festas [data ou período] 

       

Na segunda parte desta ficha catalográfica anotam-se dados concretos sobre a(s) 

festa(s) estudada(s): data, nome, local onde são realizadas, origens e variações históricas, 

classificação de acordo com a tipologia proposta, descrição de seus elementos ou 

componentes tais como procissões, comitivas, pregões, comitês, confrarias, cantos, danças ou 

bailes, música, jogos, competições, lutas, emprego do fogo, água e terra, coletas, oferendas, 

rifas, distribuições, comidas e banquetes, trajes e fantasias, papéis masculinos, femininos e 

infantis na festas, máscaras (quais, quem usa, quando, como e por quê). Transformações ou 

desaparecimentos da festa (que elementos foram abandonados e por quê; que elementos 

foram introduzidos e por quê). Bibliografia e documentação existentes e sua localização. Este 

questionário pode ser utilizado, ainda, como apoio para a elaboração de entrevistas abertas. 

Exemplo: 
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II. FICHA DA FESTA  

Número da Ficha:  

Festa de .[nome da festa]. 

Nome popular:  

Localidade:  

 Município:  

Número de habitantes:  

Ano do censo consultado:  

Data da celebração:  

(Se a data mudou, informar também a data anterior): 

 Acontece em dias úteis [   ] ou feriados [   ]: 

Se não existe mais, ano em que deixou de acontecer: 

Origem histórica ou legendária da festa: 

Transformações experimentadas pela festa: 

Se é acompanhada de feira comercial (pecuária, agrícola...): 

Provérbios e lendas relacionados com a festa: 

Costumes associados à celebração: 

Outros: 

 

Distribuição temporal dos principais eventos da festa:  

Evento: 

Dia: 

Período: Manhã  [   ] Tarde [   ] Noite [   ]  

 

Evento: 

Dia: 

Período: Manhã  [   ] Tarde [   ] Noite [   ]  

(repetir para cada evento) 
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Procissões 

Imagens que saem e descrição delas:  

Personagens, animais e objetos e autoridades que participam da procissão: 

Ordenamento do séquito: 

Percurso da procissão: 

(se mudou, percurso anterior e em que ano mudou): 

 

Romarias 

Local de destino: 

Distância do núcleo urbano: 

Meio de transporte: 

Corporações presentes.  

Participantes [convidados, visitante] de outras localidades. 

 

Visitas a Santuários  

Nome do Santuário:  

Situação geográfica:  

Data de construção: 

Origem histórica, mítica ou lendária: 

Proprietário (se for particular). 

Tipos de ex-votos que abriga.  

        

Eventos sacro-profanos  

Bênçãos (pessoais, animais, objetos): 

Oferendas; sacrifícios: 

Distribuições (alimentos, objetos etc.); reza de terços, pagamento de promessas; 
entrega de ex-votos: 
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Personagens fantasiados ou com trajes especiais  

Gigantes, diabos, kazumbás, monstros, mouros etc.: 

Nomes com que são conhecidos: 

Se são humanos [   ] ou bonecos [   ]: 

Descrição de suas indumentárias:  

Ações que realizam ou sofrem: 

Se eles representam crítica ou sátira social: 

 

Representações Públicas  

(Autos, pastoris, cavalhadas, reisados, paixões, pregões, leilões, enterros, raptos, 
mouros e cristãos, lutas, ações sobre imagens...) 

Cenário e decoração: 

Resumo das atuações da representação: 

Falas de tradição oral ou literária (recolher texto): 

Dados históricos conhecidos sobre a representação: 

 

Aspectos Musicais 

Instrumentos musicais utilizados: 

Se são artesanais ou industrializados: 

Composições musicais tradicionais (sempre que possível, registrá-las e gravá-las). 

Se há improvisos (repentistas, emboladores, trovadores, seresteiros etc.)  

Se há grupos musicais, se são organizados ou espontâneos. 

Se há hinos da festa: 

Canções (recolher letras e se possível, gravá-las).  

 

Danças 

Tipos de danças rituais: 
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Quem as dança: 

Em que momento: 

Descrição dos figurinos e da coreografia realizada: 

 

Bailes 

Lugar onde se realizam (ruas ou praças, recinto municipal, locais privadas...): 

Custo da entrada: 

Tipo de bailes mais comuns: 

 

Presença de animais 

Reais (tração, montaria, corridas, encenação): 

Simulados (de pano, de papel, simbólicos): 

Atuação: 

Intervenções de outros animais reais (cães, pombos, cavalos, galos, porcos...):  

Atuação: 

Simulados (dragões, pássaros, peixes  ...):  

 Atuação: 

 

Eleições: 

Rainha, rei, princesas, madrinha…: 

 

Jogos, concursos e brincadeiras públicas  

 

Esportes e exibições físicas  

(cortar troncos, subir no pau-de-sebo, beber/comer em grande quantidade etc.) 

 

Espetáculos e diversões culturais 

(shows, esquadrilha da fumaça, pirotecnia): 
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Elementos significativos 

Presença de água, fogo e terra (circunstâncias) 

Árvores ou outra vegetação 

Fogueiras, tochas e luminárias. 

Bandeiras, pendões, estandartes (descrição, uso, quem porta, (circunstâncias) 

Adornos especiais (cruzes, altares, tapetes, colagens, carroças pintadas e 
enfeitadas...) 

Pólvora (disparos, girândolas de fogos, lanças de fogos, outras pirotecnias).  

Objetos com função festiva (bastões, arados, barcas...).  

 

Gastronomia 

Especialidades gastronômicas da festa. 

Cardápio geral: 

Lugar e momento das refeições  comunitárias: 

Modo de custear as despesas com alimentos e bebidas: 

Cozinheiros e ajudantes (quem são; como se escolhem): 

Manjares e bebidas dos repastos comunais (coletar receitas, sempre que possível): 

Distribuição gratuita de alimentos e/ou bebidas (pães, doces, fruta, pipocas...): 

 

Organização 

Grupo que se encarrega do evento: 

Modo de pertencer ao grupo: 

Cargos diretivos, modo de eleição e tomada de posse: 

Antigüidade do grupo: 

Relação com entidades religiosas e civis: 

Rivalidade entre grupos (confrarias, irmandades...): 
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Financiamento da festa 

 (Coletas, subscrições de listas, leilões, bazares, rifas, rifas, multas...) 

Empresas, comércio, prefeitura 

 

Gêneros e papéis na festa 

Intervenções femininas na festa: 

Intervenções masculinas na festa: 

Intervenções infantis na festa: 

Inversão de papéis sexuais: 

 

Participação importante de 

Grupos de idade (jovens, adultos, idosos...): 

Grupos de afinidade (times, maltas, grupos de ofícios, associações): 

 

Área de atração da festa  

(grupal, local, regional, nacional, internacional): 

 

Fontes de informação disponíveis 

Escritas: arquivos, livros, revistas, folhetos, programas...  

Orais: Interlocutores em campo:  

Nome 

Sexo 

Idade  

Profissão  

Lugar de nascimento  

Lugar de residência.  

(repetir para cada entrevistado) 
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Atividades econômicas locais 

Produção agrícola e época de colheita: 

Pecuária: 

Industrial: 

Se há migração, épocas de saída e regresso: 

Artesanato: 

Outras: 

 

Redator da ficha:  

Documentação imagética e sonora coletada: 

Localização: 

Local e ano em que os dados foram coletados: 

Local e data de conclusão desta ficha catalográfica: 

  

Essa tentativa de organização dos dados sobre o campo festivo é, como se pode notar, 

ainda elementar. As categorias classificatórias, evidentemente, se interpenetram, podem ser 

agrupadas, desmembradas, descartadas, aprimoradas212

                                                           
212 - Um grupo virtual de discussão acadêmica do tema entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros, o “Festum”, 
foi criado para este fim. Para subscrevê-lo basta enviar um e-mail dizendo que festa ou aspecto dela o pesquisador 
investiga para festum-subscribe@yahoogrupos.com.br 

. Muitos esforços serão necessários, 

ainda, para desenvolvermos ferramental técnico e teorias capazes de nos auxiliarem a 

compreender os muitos sentidos do festejar no Brasil; o que, certamente, será útil ao 

desenvolvimento do conhecimento antropológico do campo festivo e da sociedade brasileira. 
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