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A FLOR DO MARACUJÁ
Pelas rosas, pelos lírios,
Pelas abelhas, sinhá,
Pelas notas mais chorosas
Do canto do sabiá,
Pelo cálice de angústias
Da flor do maracujá!
Pelo jasmim, pelo goivo,
Pelo agreste manacá,
Pelas gotas de sereno
Nas folhas do gravatá,
Pela coroa de espinhos
Da flor do maracujá!
Pelas tranças de mãe-d‟água
Que junto da fonte está,
Pelos colibris que brincam
Nas alvas plumas do ubá,
Pelos cravos desenhados
Na flor do maracujá!
Pelas azuis borboletas
Que descem do Panamá,
Pelos tesouros ocultos
Nas minas do Sincorá,
Pelas chagas roxeadas
Da flor do maracujá!
Pelo mar, pelo deserto,
Pelas montanhas, sinhá!
Pelas florestas imensas,
Que falam de Jeová!
Pela lança ensangüentada
Da flor do maracujá!
Por tudo o que o céu revela,
Por tudo o que a terra dá
Eu te juro que minh‟alma
De tua alma escrava está!…
Guarda contigo este emblema
Da flor do maracujá!
Não se enojem teus ouvidos
De tantas rimas em – á Mas ouve meus juramentos,
Meus cantos, ouve, sinhá!
Te peço pelos mistérios
Da flor do maracujá!
Fagundes Varela

RESUMO

A capital de Rondônia, Porto Velho, é uma das cidades mais diversificadas social e
culturalmente. Fatos e convergências históricas propiciaram migrações intensas e
múltiplas. Caribenhos, libaneses, espanhóis, portugueses, ingleses, goianos,
baianos, pernambucanos, cearenses, maranhenses, paraenses e amazonenses
deram suas contribuições para formar essa capital tão diversificada, cujos cidadãos
não podem manter-se intactos às inevitáveis trocas culturais. Essas marcas foram
investigadas na festa popular denominada “Arraial Flor do Maracujá” que, desde
1982, acontece anualmente em Porto Velho/RO, entre os meses de junho e julho.
Buscou-se conhecer: Quais foram essas influências e qual o resultado delas na
formação da cultura local atualmente? Que impactos culturais a migração, não
somente a nordestina, causou/recebeu na formação da cidade de Porto Velho-RO?
Que significado tem a festa para a formação da identidade portovelhense?
Basicamente os objetivos foram: descrever a festa Arraial “Flor do Maracujá”;
identificar características, adaptações e assimilações culturais dos migrantes
(nordestinos ou não) na referida festa. O estudo consistiu de pesquisa qualitativa
cujo caráter é exploratório e descritivo, podendo ser definida como “Estudo de
Caso”. Para alcançar essas metas, realizamos: 1) pesquisa bibliográfica; 2) um
estudo histórico; 3) e um estudo in loco com entrevistas e questionários (fechados e
abertos). No aporte teórico contribuíram, entre outros: Stuart Hall, Néstor Canclini,
Homi Bhabha, Zigmunt Bauman, Armand Mattelart (cultura, identidade, alteridade),
Nair Gurgel do Amaral, Dante da Fonseca e Marco Teixeira (migração em Rondônia)
rondoniense); Câmara Cascudo e Hermílio Borba Filho (folclore); Eclea Bosi (cultura
e identidade popular); e Michel de Certeau e Mikhail Bakhtin (cultura e linguagem
populares). Os resultados indicam que: a) é ainda incipiente e ineficaz a atenção da
Administração Municipal e Estadual dada ao Arraial Flor do Maracujá; b) Parte do
público desconhece a história e o simbolismo da festa; c) são escassos os trabalhos
acadêmicos e até mesmo jornalísticos sobre os festejos populares em Rondônia; d)
elementos folclóricos, típicos e tradicionais têm sido retirados da festa, que vem
adquirindo aspecto massificado e comercial; a identidade portovelhense recebe
contribuições socioculturais nordestinas, indígenas, do Pará e do Sudeste do Brasil.
Palavras-chave: Diversidade Cultural. Arraial Flor do Maracujá. Colonização de
Rondônia. Festas Populares.

ABSTRACT
The capital of Rondônia, Porto Velho (Brazil), is one of the most diversified place,
social and culturally. Historical facts and convergences led intense and multiple
migrations. Caribbean, Lebanese, Spanish, Portuguese, English; people from Goiás,
Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará and Amazonas (Brazilian provinces)
contributed to make this city a very cultural place, whose citizens can not remain
intact to the inevitable cultural exchanges. These aspects were investigated in the
popular festival called “Camp Passion Flower" (Arraial Flor do Maracujá) which, since
1982, held annually in Porto Velho / RO, between the months of June and July. We
sought to know: What were these influences and what their results in the formation of
local culture today? Cultural impacts that migration, not only the Northeastern,
brought to the city of Porto Velho-RO? What did the party mean for identity formation
of Porto Velho?. Basic objectives were: to describe the party Arraial "Passion Flower"
(Flor do Maracujá), identifying cultural characteristics, adaptations and assimilations
from migrants (Northeastern or not) in that party. The study consisted of qualitative
research whose character is exploratory and descriptive, and can be defined as
"Case Study". To achieve these goals, we have: 1) searched the literature; 2) done a
historical study; 3) conducted an in loco study with interviews and questionnaires
(open and closed). The theoretical contributions came from, among others: Stuart
Hall, Néstor Canclini, Homi Bhabha, Zigmunt Bauman, Armand Mattelart (culture and
identity), Nair Gurgel do Amaral, Dante Fonseca and Marco Teixeira (migration in
Rondônia); Ecléa Bosi (popular culture and identity); Câmara Cascudo and Hermilio
Borba Filho (folklore); and Michel de Certeau and Mikhail Bakhtin (popular culture
and language). The results indicate that: a) the attention of the public administration
to Arraial Flor do Maracujá is still limited and ineffective; b) part of the audience is
unaware of the history and symbolism of the festival; c) there are very few academic
or journalistic papers or researches on popular festivals in Rondônia; d) folk, typical
and traditional elements have been removed from the party which is acquiring an
intensive commercial aspect; Porto Velho identity receives social and cultural
contributions from Brazilian Northeast, from natives, from the province of Pará e from
Brazilian Southeast.
Key-words: Cultural diversity. Arraial Flor do Maracujá. Colonization of Rondônia.
Popular festivals.
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APRESENTAÇÃO PESSOAL
Eu não nasci em Rondônia, igualmente à maioria das pessoas que aqui
estão. Meu local de nascimento é a pequena cidade de Juvenília, no extremo norte
de Minas Gerais, à margem do cristalino Rio Carinhanha, divisor dos Estados de
Minas Gerais e Bahia.
Dali, aos três anos (era o ano de 1980), fomos viver no nosso sítio, na Bahia,
numa localidade chamada até hoje de Aldeia. Ali, desde muito tempo, não existem
índios. Mas já os houve. Meu avô, Altino Rodrigues da Silva, vindo com sua família
de Riacho de Santana (no oeste baiano), cidade próxima a Bom Jesus da Lapa, na
margem direita do Rio São Francisco, estabeleceu-se no local. Na região,
inicialmente, muitos restos de artefatos indígenas foram encontrados. Essa é a
razão do nome dado ao lugar. Desconheço estudos antropológicos na região sobre
tais índios. Em Aldeia, anualmente, nos deleitávamos (irmãos, primos, tios e amigos)
nas festas juninas: fogueiras, quadrilhas, bandeirolas e tudo mais que lhes são
pertinentes eram coisas do nosso cotidiano.
Depois, outra vez, minha mãe nos levou para Feira da Mata, cidade baiana, a
dezoito quilômetros do nosso sítio, onde, aos seis anos, iniciei meus estudos. Na
Escola Raimundo Rodrigues dos Santos, na terceira série, já me destacava nas
letras, a ponto de ser autorizado por minha professora Ilma, como “tomador de
leituras” dos colegas. No Colégio Ângelo Pinheiro de Azevedo estudei até os
dezesseis anos. Ali participávamos, compulsoriamente, das agremiações estudantis
para teatro e similares. Também costumava tomar parte nos desfiles da
Independência de Sete de Setembro, quando, fascinado, iniciava o conhecimento da
composição racial brasileira (apenas nos desfiles pude “ver” índios em trajes
característicos, inclusive eu mesmo cheguei a atuar como tal). Em Feira da Mata
convivi com as festividades do local, as malhações do Judas no sábado de aleluia, o
pau de sebo, as vaquejadas, os forrós, os ventríloquos nas feiras, os circos e
parques itinerantes, o sotaque misto de baianos e mineiros (de Montes Claros,
Januária, Janaúba e regiões), os religiosos vindos, basicamente, do Sul do Brasil,
que chamavam nossa atenção pelo jeito distinto de falar, de agir, pelas preferências
gastronômicas.
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O envolvimento de nossa família com a Igreja Católica era patente. E as
marcas doutrinárias eram inegáveis: os jejuns, os batizados, as novenas, a crisma,
os dias de santos, os grupos de jovens e os encontros de formação, as restrições
alimentares, laborais, etc.
Após os dezoito anos, havendo concluído o ensino fundamental, mudei-me
para a agradável cidade de Cocos (BA), bem próxima a Feira da Mata, e ali convivi
com a formidável família da saudosíssima Dona Anízia de Souza Costa, do Hotel
Bahia, onde vivi dois dos mais agradáveis anos de minha vida. Em Cocos, apesar de
cursar contabilidade, demonstrava muito gosto pelas diversas leituras e pelo estudo
de línguas, inclusive me destacando nas aulas de redação, história, inglês,
português e literaturas. Na Escola Estadual de Cocos, na Secretaria Municipal de
Educação e nas residências dos amigos Cleiton (meu colega), Jean e Doralina
(meus professores) minha insistente busca por livros e indicações de leituras eram
até mesmo (tenho de admitir) de certo incômodo. A eles meus pedidos de desculpas
e meus leais agradecimentos.
No Hotel Bahia, onde morei e prestei serviços por dois anos, tive a
oportunidade de conhecer pessoas das mais diversas, da grande família Souza
Costa, proprietária do hotel, e de inúmeras localidades do país, especialmente de
São Paulo, Goiás e Minas Gerais, nas quais naturalmente já percebia as diferenças
culturais, expostas nas falas, nas preferências alimentares, musicais, nas
indumentárias, etc.
Concluído o Ensino Médio, em 1997, novamente me desloquei para outra
cidade, agora para a capital mineira, onde inicialmente sofri os impactantes efeitos
do individualismo e do modo agitado da vida em uma metrópole, além de tomar
consciência do despreparo intelectual para ingressar na universidade. Contudo,
frente às dificuldades existiam meus firmes anseios. Ingressei no ano seguinte no
Curso de Letras Espanholas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
onde também fiz estudos de língua inglesa (inconclusos). Nesta universidade,
devido a seus convênios firmados, é comum a presença de estrangeiros
(moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos, italianos, franceses, americanos,
caribenhos, uruguaios, etc), o que me possibilitava tomar conhecimento direto, in
loco, da diversidade cultural naquela academia e de como essa diversidade influía
em nossas vidas. Em sala de aula, nos congressos e seminários, na moradia
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universitária Dona Clara usufruí dos contatos de pessoas de várias partes do Brasil
e de outros países: Adriana, do Maranhão, Eduardo, do Amazonas, Pedro, do Piauí,
Diamantino, de Angola, Jofre, de Moçambique, Monique, dos Estados Unidos, Érica,
do México, Eduardo Luiz, do interior de Minas Gerais. Os deslocamentos e o
“trânsito” dessas pessoas despertavam meu interesse no tocante a suas interações
com os novos espaços e indivíduos com quem passavam a conviver, posto que eu
também me via na posição de “estrangeiro”. Os trabalhos que realizei com mais
afinco inevitavelmente abordavam migrações, diferenças socioculturais ou assuntos
similares.
Concluída a graduação, emergiu novamente o ímpeto aventureiro de viajante,
desafiador e curioso que sempre fui, e contido que estava pelas obrigações
acadêmicas e o senso de responsabilidade por ser um educador e, por
consequência, formador de opinião, representante da cultura nacional, me debrucei
sobre a possibilidade de deixar Belo Horizonte e conhecer outras partes desse
imenso Brasil.
A escolha por Rondônia, por mais casual que tenha sido, apresenta algumas
peculiaridades. A primeira é ter tido uma colega de sala que havia morado por anos
em Ariquemes e Porto Velho; a segunda era a curiosidade (pueril) de um menino
que desde a década de 1980 ouvia na Rádio Nacional de Brasília e na Rádio
Nacional da Amazônia as menções a remotas cidades como Ariquemes, Araguaína,
Jaru, Juína, Marabá, Imperatriz. Curiosamente, minha mente guardava esses nomes
e estranhamente eu desejava saber algo desses lugares, como se os mesmos
tivessem relação com minha vida. Na verdade, desde muito cedo senti que o mundo
é uma coisa só, somente variam os espaços, nem mesmo as pessoas, em sua
essência, são tão diferentes.
Empossado professor do Estado, tristemente, vim a saber que não trabalharia
em Jaru, mas sim num de seus distritos (Tarilândia). Ali instalado, iniciei
ardorosamente meu trabalho docente na tentativa malograda de fazer meus
discentes alcançarem fluência nas línguas espanhola e inglesa. Meu discurso, meu
modo de agir e de ser inicialmente causava estranheza, pois me propunha a
combater aquilo que aos olhos locais pareciam “normal, natural ou comum”. A
convivência difícil do início me propiciou questionamentos e respostas espontâneas:
meu modo de ser, meu pensar necessitava conciliar-se àquele novo contexto. Além
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disso, passava a conhecer com certa surpresa as trajetórias de vidas de meus
alunos: capixabas, indígenas, mineiros, paranaenses, de sobrenomes dos mais
diversos (Falchembach, Leffer, Sangi, Wru-eu-wau-wau, Mendenski, Buffman)
sinalizavam um espaço de formação etnicocultural heterogêneo.
Quatro anos após chegar a Tarilândia, ingressei no cargo de Secretário
Executivo na Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Aqui, conclui o curso de
Especialização em Língua e Literaturas Hispânicas. Também ingressei no Curso de
Administração, onde fui mais combatente que estudante, contrário que me sentia às
teorias e estratégias ensinadas por professores para se alcançar lucro, aumento de
produção, em detrimento das condições de trabalho humano. No ano seguinte, nova
aprovação, dessa feita no curso de Direito. Lamentavelmente não me foi possível
conciliar tantas atividades, já que no mesmo ano também havia ingressado no
Mestrado em Letras da Unir.
Nesta capital rondoniense, conheci e me fascinei pelo espetáculo do Arraial
Flor do Maracujá, em minha visão, uma junção de festa nordestina, carnaval e rituais
festivos indígenas. O desejo de entender os meandros desse espetáculo em plena
Amazônia foi empolgante. Meu olhar buscava perceber e compreender os matizes
étnicos, musicais, visuais, a síntese dessa festa que me parecia de difícil
classificação. As contribuições socioculturais eram espontâneas ou propositais? E,
se propositais, que objetivos tinham? Qual das bases raciais (indígena, afro,
europeia) predominava naquela festa? Ou, em verdade, não haveria predominância,
em função do caráter mesclado? Dando um passo mais adiante, me questionava:
Qual será a importância coletiva e social desse festejo para essa localidade? Em
que grau dito festejo contribuiu e/ou contribui para consolidar a identidade local,
exaustivamente referida como miscigenada, tão influenciada por tantas nações?
Com questões como essas ingressei no Mestrado em Letras da Unir, desejoso de
ampliar meus conhecimentos culturais sobre o Norte do Brasil e esperançoso de
fazer isso de uma maneira prazerosa, isto é, juntando minhas memórias, meu gosto
pela história, pelas questões socioculturais e pela diversidade plasmada. Nada mais
adequado para um estudo das identidades e da diversidade cultural numa festa
popular tão complexa como se mostra o Arraial Flor do Maracujá.

15

INTRODUÇÃO
A história de um povo é um dos elementos que mais contribuem para a
afirmação de sua identidade. Invariavelmente, sobre todos os continentes, todos os
povos, à sua maneira, buscam preservar e, às vezes, resgatar a história de suas
origens como meio de mostrar as características que os destacam de outros povos.
Entre os povos indígenas, é natural os anciãos contarem a seus descendentes
histórias de seus antepassados, como forma de preservação da memória; na zona
rural brasileira, em tempos ainda recentes, era comum os filhos se sentarem em
volta do pai, da mãe, dos avós ou algum tio para ouvirem os causos, fossem estes
sobre seus antepassados ou não. Dito exercício terminava por introjetar na mente
dos infantes lições de vida, fundos morais e vínculos identitários. Da mesma forma
as crenças religiosas, ritos folclóricos são retomados, dramatizados ou simbolizados
em festas populares, como o são as festas do Divino no Pará, as Folias de Reis, o
carnaval e as cerimônias religiosas da semana santa, que acontecem por todo o
Brasil. A vinda e permanência de um considerável número de migrantes do Nordeste
para as plagas rondonienses é um fato importante culturalmente que não pode ser
descartado. O que se busca nessa pesquisa é mostrar a face de um povo que,
deixando sua terra natal, em busca de mais favoráveis condições de trabalho e de
vida, pisaram o chão rondoniense (trazendo suas crenças, seus hábitos, seus
apreços musicais, sua gastronomia, etc.), de onde, maiormente, nunca mais saíram.
A formação social da capital rondoniense deu-se numa heterogeneidade de
povos da mais variadas partes do Brasil e do mundo, com predominância,
entretanto, do povo nordestino. Essa face do Nordeste no meio da selva amazônica
não permaneceu intacta. Ela aderiu a outros traços culturais, assimilando-os e
adaptando-os às condições sociais e influências de outros povos que para cá se
deslocaram em busca, muitas vezes, de progresso ou fortuna rápida. Caribenhos,
libaneses, espanhóis, portugueses, ingleses; goianos, baianos, pernambucanos,
cearenses, maranhenses, paraenses e amazonenses deram suas contribuições para
formar essa capital tão diversificada, cujos cidadãos não podem manter-se intactos
às inevitáveis trocas culturais. Prova disso é a festa do Arraial “Flor do Maracujá”,
uma espécie de quadrilha nordestina remodelada.
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As marcas culturais presentes no Arraial Flor do Maracujá, trazidas
principalmente pelos migrantes nordestinos, e que contribuíram e ainda contribuem
para a caracterização sociocultural da capital rondoniense compuseram a base do
nosso interesse de pesquisa. Essas marcas foram investigadas principalmente na
festa popular denominada “Arraial Flor do Maracujá” que, anualmente, entre os
meses de junho e julho, acontece em Porto Velho/RO.
Apesar da maciça presença nordestina na capital rondoniense, de tantos
traços culturais que os destacam, concebe-se que esses traços não permaneceram
intactos. Isto é, ainda que predominem tais características possivelmente sofreram
influências de pessoas de outras partes do país, igualmente dos povos que aqui já
residiam (indígenas, descendentes de escravos e outros) e das características
geográficas do novo local de residência. Busca-se, então, conhecer: Quais foram
essas influências e qual o resultado delas na formação da cultura local atualmente?
Que impactos culturais a migração nordestina causou/recebeu na formação da
cidade de Porto Velho-RO?
Tivemos, portanto, como objetivo geral descrever e analisar os traços
identitários e socioculturais na formação da capital rondoniense, tomando como
base uma descrição reflexiva sobre a festa Arraial “Flor do Maracujá” e as influências
recebidas dos migrantes (nordestinos, de outras regiões do Brasil e estrangeiros) e
dos nativos da região amazônica. Ou seja, buscamos uma análise-reflexão acerca
das convergências culturais, as trocas, o resultado da convivência do povo
nordestino com tribos indígenas e pessoas das mais variadas partes do Brasil e até
mesmo do exterior.
Mais especificamente nos propusemos a:


Descrever a festa Arraial “Flor do Maracujá”;



Identificar características nordestinas (e de outras naturalidades) na referida
festa;



Descrever a culinária no festejo, investigando sua origem e influências
recebidas;



Identificar outros elementos culturais nordestinos que pudessem contribuir
para a pesquisa;



Identificar influências de origens não nordestinas que também compuseram o
Arraial Flor do Maracujá;
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Refletir sobre as possíveis adaptações e assimilações culturais trazidas pelos
migrantes nordestinos e não nordestinos;



Refletir sobre as trocas culturais locais.



Conhecer a opinião do público freqüentador e dos organizadores do Arraial.

Metodologicamente, para suporte às reflexões sobre o Arraial Flor do
Maracujá fizemos: 1) pesquisa bibliográfica, sobretudo com obras de estudos
regionais, que servissem de suporte à coleta de dados e de base teórica para
análises e discussões; 2) um estudo histórico; 3) e um estudo in loco com
entrevistas e questionários (fechados e abertos), submetidos a freqüentadores e
pessoas envolvidas na organização ou que nela tenham tido participação, que
pudessem desvendar os propósitos iniciais de dita festa, fatos relacionados à sua
criação, a interação com o meio ambiente e com os povos já estabelecidos no local,
as linguagens e o simbolismo dos espetáculos.
A metodologia adotada aponta para uma pesquisa qualitativa cujo caráter é
exploratório e descritivo, podendo ser definida como “Estudo de Caso”, no sentido
de tomar conhecimento do objeto e explicitá-lo a fim de conhecer suas interrelações.
Os sujeitos investigados foram pessoas ligadas à coordenação do Arraial (do
Governo do Estado), aos grupos folclóricos (donos de bois-bumbás e quadrilhas,
dirigentes de apresentações) e frequentadores. As categorias de análise tiveram por
objetivo classificar os temas que propiciassem atingir a meta estabelecida: descrever
e analisar os traços socioculturais nordestinos na formação da população
portovelhense, tomando como base a festa Arraial “Flor do Maracujá”. Por isso,
analisamos as características nordestinas no cenário, nas músicas, nos enredos,
nos personagens, na indumentária e na gastronomia.
A base teórica para a realização desta pesquisa está nos estudos realizados
por Edward Burnett Tylor, Stuart Hall, Néstor Canclini, Homi Bhabha, Zigmunt
Bauman, Armand Mattelart, principalmente no que diz respeito aos conceitos de
cultura, identidade, alteridade, multiculturalismo, hibridismo cultural, pluralidade
cultural, mundialização. Dante Ribeiro da Fonseca, Marco Antonio Domingues
Teixeira, Nair Ferreira Gurgel do Amaral, Luciana Fabiano dos Santos Uchôa e
Marcélio Rodrigues Uchôa subsidiaram os estudos a respeito do processo de
formação e migração no estado de Rondônia. Luís Câmara Cascudo, Eclea Bosi e
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Hermílio Borba Filho foram importantíssimos na pesquisa sobre o folclore de um
modo geral e Michel De Certeau e Mikhail Bakhtin colaboraram imensamente para a
relação cultura e linguagem, especialmente no que diz respeito à cultura popular.
Esta dissertação está assim dividida: Apresentação pessoal, Introdução,
Seção I, Seção II, Seção III, Seção IV, Considerações Finais, Referências, Anexos e
Apêndice.
A apresentação pessoal relata minha trajetória de vida acadêmica e
profissional e ainda meus interesses e afinidades pelas questões culturais; a
Introdução apresenta sucintamente o conteúdo de todo o trabalho; por sua vez, a
Seção I busca relatar e associar diversos estudos teóricos a temas tais como:
identidades,

alteridades,

multiculturalismo,

globalização

e

desigualdades

socioeconômicas, status do erudito e do popular e finalmente as festas populares
que influenciam o Arraial Flor do Maracujá; a Seção II apresenta a metodologia
adotada para o trabalho, isto é: o objeto de estudo, o tipo de pesquisa, os sujeitos, o
lócus, o corpus, os instrumentos e os procedimentos; a Seção III aborda a trajetória
histórico-cultural do Estado de Rondônia, relatando e comentando os fatos de maior
relevância para a sua fundação, povoação e diversificação cultural, introduzindo o
tema Arraial Flor do Maracujá como evento de confluência da diversidade cultural
presente na capital portovelhense; por fim, a Seção IV apresenta e discute o Arraial
Flor do Maracujá (enredos, músicas, espaços, indumentária, culinária, personagens,
etc), relata as pesquisas e entrevistas realizadas e discute seus resultados; nas
Considerações Finais retomamos o tema da pesquisa, comentamos os resultados
globais, apontamos possíveis repercussões e tendências verificadas e indicamos
sugestões aos organizadores. Nosso trabalho finaliza-se com as Referências, os
Anexos e um Apêndice.
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SEÇÃO I - ESTUDOS E DISCUSSÕES SOBRE QUESTÕES CULTURAIS

Nesta seção, estabelecemos um diálogo com estudiosos dos principais temas
abordados

neste

trabalho:

cultura,

identidade,

alteridade,

multiculturalismo,

hibridismo cultural, pluralidade cultural, migração e folclore.
A cultura é vista em nosso trabalho via conceito emprestado da Antropologia
que entende a cultura como a totalidade de padrões aprendidos e desenvolvidos
pelo ser humano.
Edward Burnett Tylor1 foi o primeiro a definir cultura segundo a etnologia
(ciência relativa especificamente do estudo da cultura). Para ele, cultura é "o
complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, morais, leis, costumes e outras
aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade” (TYLOR,
1920, p. 04). Portanto, corresponde, neste último sentido, às formas de organização
de um povo, seus costumes e tradições transmitidas de geração para geração que,
a partir de uma vivência e tradição comum, se apresentam como a identidade desse
povo.
A escritora, docente e pesquisadora da Universidade Federal de Rondônia
(UNIR) Nair Ferreira Gurgel do Amaral, tem elaborado várias pesquisas no âmbito
da cultura popular, sobretudo das vivências dos ribeirinhos na região de Porto Velho.
É a pesquisadora quem nos alerta para o sentido do termo “cultura”, com quem
concordamos integralmente. Em seu relatório de pós-doutoramento, na Unicamp, a
pesquisadora afirma:
[...] muitas vezes a cultura é confundida com as noções de
desenvolvimento, educação, bons costumes, etiqueta e comportamentos de
elite. Para evitar tal confusão, ficamos com a definição de Néstor Canclini
(2006) para quem cultura diz respeito a todas as práticas e instituições
dedicadas à administração, renovação e reestruturação do sentido
(AMARAL, 2011, p. 92)

A cultura como objeto do conhecimento empírico diferencia-se da diversidade
cultural, uma vez que esta é um processo de significação, através do qual
1

Tylor é importante nos estudos de cultura por ter sido pioneiro na sua conceituação. Seu
destaque se deve sobretudo à obra Primitive Culture, publicada em 1871. Nesta obra, Tylor utilizou,
pela primeira vez, um conceito que ficou célebre - o conceito de "sobrevivências". A expressão
congrega o sentido de manter costumes e tradições, transportadas para um novo ambiente ou nova
sociedade, provas da origem de um indivíduo. Fenômeno que supomos encontrar no Arraial Flor do
Maracujá.
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afirmações sobre a cultura discriminam, por isso os cuidados do pesquisador devem
dobrar quando o tema é cultura. O campo é minado, porém compensador, desde
que ele (o pesquisador) tenha em mente que “nenhuma cultura é jamais unitária em
si mesma, nem simplesmente dualista na relação do Eu com o Outro”. (BHABHA,
1998, p. 67). Não se pretende assumir que tudo se resuma a cultura, mas,
defendemos que no exercício de qualquer prática social, haverá sempre algum
significado cultural envolvido. Neste sentido vão as palavras de Stuart Hall, para
quem cultura é a partilha de valores ou significados. Para Hall (2006) o caráter
cultural do sujeito se faz através da representação de várias instituições,
exemplificando a “inglesidade” como representação de um conjunto de significados
da cultura nacional inglesa, ou seja, a partilha de valores e significados que fazem
os ingleses semelhantes entre si (p. 49-50). Não obstante, é preciso deixar claro que
acima das culturas individuais, todos pertencemos à cultura da humanidade e nisso
mantemos nossa essência. A diversidade não deve jogar contra a humanidade, mas
constituir um valioso aspecto da sua existência, da sua riqueza social. Em termos
metafóricos, a diversidade é um trunfo contra fenômenos como a reprodução, no
reino animal, entre parentes (o guepardo é um exemplo), que pode gerar seres
geneticamente pouco resistentes. Ao contrário, as mesclas e combinações
diversificam e tornam a extinção mais remotamente plausível. Parece-nos uma boa
comparação para as comunidades sociais humanas.

1.1 A identidade ou as identidades em termos culturais

A maneira isolada como se dão as pesquisas sobre os estudos culturais tem
evidenciado alguns problemas de ordem metodológica. Eclea Bosi (BOSI, 1992, p.
27) critica a visão utópica de alguns estudiosos de cultura. Para a autora, “a falta
absoluta de projeto histórico faz alguns eruditos assumirem a posição de
arqueólogos quando descrevem seu objeto [de estudo]”. Aduz-se de sua afirmação
que falta a tais estudiosos integração e proposta a longo prazo, pois “a procura
obstinada de vestígios do folclore, de uma „outra maneira de viver‟, seria meritosa se
fosse animada por um projeto de reconstrução social” (p. 27). Bosi (1992) demonstra
entender que não se pode conceber um dualismo extremo entre o urbano e o rural;
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que lhe parece um tanto bucólica a visão de pureza a respeito de pessoas de
espaços ainda não urbanizados.
Diversos estudiosos como Vieira (2009), Bauman (2005) e Hall (2006) dentre
outros, analisam o assunto das identidades fluidas, diversificadas. Hall (2006) é dos
que mais discutem e definem a atualidade, principalmente no Ocidente, como uma
época de fragmentação identitária. Segundo Hall (2009, p. 28), o protestantismo
propiciou “relação direta e individual do homem com Deus, em oposição a esta
relação mediada pela Igreja.” Hall cita ainda o darwinismo e o surgimento das
ciências sociais como os principais acontecimentos para a fundamentação
conceitual do sujeito moderno. Entretanto, Hall não aponta a globalização
econômica como causa do colapso identitário. Acredita ele que existe algo de
alardeante no discurso de pesquisadores de tópicos culturais. Para Hall (2006, p.
77), em contrapartida à homogeneização cultural trazida pela globalização, existe
uma crescente “fascinação com a diferença e com a mercantilização da etnia e da
„alteridade‟‟. Além disso, argumenta que a globalização é um fenômeno
essencialmente ocidental e de alcance assimétrico pelo Globo, não configurando,
portanto, um mal, endêmico, que deva ser combatido.
Por sua vez, Zigmunt Bauman defende que nos dias atuais as pessoas se
veem obrigadas a agarrar suas identidades em pleno voo e por seus próprios meios.
Por isso, segundo Bauman, hoje, vive-se um período de “individualização” e
ambivalências de identidades. Em consequência, a transitoriedade identitária, mais
que uma conquista e um privilégio do sujeito, tornou-se um dever. Esse dever é, a
nosso ver, uma atitude defensiva, uma reação à invasão cultural e uma providência
de preservação de valores comunitários, de identidades locais, pois, segundo
Bauman (2005, p. 62), o “ressurgimento dos nacionalismos” é na verdade uma
desesperada reação aos “ventos globalizantes”. Bauman não vê a identidade como
imutável, mas como um processo. Para ele, as mudanças obsessivas são um traço
da sociedade moderna. A construção da identidade assume a forma de
experimentação infindável, inclusive do corpo e da sexualidade.
A seu turno, Vieira (2009, p. 63) argumenta: “Sabemos hoje que a ideia de
nação como identidade cultural unificada é um mito. As nações são todas híbridos
culturais”. Ou seja, somos produto de várias fontes. Em síntese, Vieira (2009),
Bauman (2005) e Hall (2006) entendem que somos portadores de diversas
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identidades, de certo modo, voláteis em função de classe ou fator social, econômica,
política, étnica, sexual ou religiosa. Não obstante, essa volatilidade de identidades
estabelece questões de ordem coletiva, isto é, a evidenciação das minorias expõe a
possibilidade de desagregação da identidade coletiva, aquela representativa de uma
nação, de um povo, uma comunidade. É o que aponta Antônio Cavalcanti Maia
(2009, p. 89) para quem o reconhecimento de direitos das minorias constitui uma
conquista político-cultural, mas que sua excessiva valorização representa “colocar
em risco a provisória estabilidade das multifacetadas identidades nacionais das
complexas sociedades do capitalismo tardio”. Esse seria o caso da sociedade
brasileira, espaço de “vocalização de diferentes interesses que colocaram no centro
das políticas públicas culturais a atenção a grupos minoritários” (p. 90) cuja base
identitária ainda recente não inspira a solidez histórica necessária à defesa de uma
homogênea identidade nacional, vez que sua histórica exclusão socioeconômica
joga contra o argumento da unicidade social no Brasil, em vários aspectos (racial,
político, econômico etc.).

1.2 Alteridades, capitalismo e articulações sociopolíticas

As declarações mais recentes da Organização das Nações Unidas (ONU) têm
sido direcionadas no sentido de apoiar e respaldar as minorias, sejam elas
econômicas, políticas, sociais ou culturais. Entretanto, mais uma vez, é perceptível a
pouca ação desse organismo internacional como efetivo agente equalizador das
interações sociais, políticas e culturais, em escala mundial, pois é notável que
prevalece ainda a dominância econômica e política das grandes potências mundiais
no cenário internacional (e quiçá nas decisões desse Organismo). Por outro lado, as
iniciativas governamentais para conciliar a abertura econômica (ao turismo, à
exportação/importação, à implantação de indústrias multinacionais etc.) fomentam
entre alguns cidadãos ou grupos da sociedade civil algumas iniciativas de rechaço e,
algumas vezes até mesmo de alardes de nacionalismos ufanistas que alcançam
ares de convulsões sociopolíticas. Contudo, devemos lembrar que muitos clamores
de sociedades oprimidas remetem, além de às agressões culturais, também à
desigualdade econômica. São bastante enfáticas as palavras de Eagleton (2005, p.
80) quando comenta os conflitos culturais no mundo atual:
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Embora a cultura, como veremos, não seja politicamente soberana, é
intensamente relevante para um mundo em que a soma da riqueza dos três
indivíduos mais ricos é igual à riqueza conjunta de seiscentos milhões dos
mais pobres. Acontece simplesmente que as guerras culturais que importam
dizem respeitos a questões como limpeza étnica, e não aos méritos
relativos de Racine e das novelas de televisão.

No entendimento de Eagleton, muitas discussões sobre cultura nos dias
atuais vão além do relevante. Apesar disso, ele entende serem plausíveis as
discussões e as questões que envolvem conflitos e agressões raciais, “limpeza
étnica”. Mostra-se muito oportuna a afirmação de Eagleton, num momento em que
os efeitos da globalização provocam o fenômeno, em efervescente debate,
principalmente na Academia, que se denominam conflitos culturais (ou sócioeconômico-culturais).
Entendemos, em concordância com Uchoa, Uchoa e Amaral (2009, p. 177)
quando analisam as questões provocadas pelos contatos e/ou convivências de
diferentes classes econômicas ou culturais, que as particularidades imanentes aos
seres humanos e, portanto, as criações, as vivências e os valores individuais,
tendem a apresentar diferenças. Essas diferenças naturalmente podem causar
estranheza, uma vez que
[...] multiculturalidade não é só riqueza de culturas e coisas boas, é ter que
conviver com um processo paralelo de estranhezas pelas coisas do outro,
de resistência ao novo [...] Existe uma predisposição “natural” do indivíduo
de repulsa ao alheio. (UCHOA; UCHOA; AMARAL, 2009, p. 177).

A alteridade remete à individualidade, mas, também, à diversidade. Enxergar
e reconhecer o “outro” e suas individualidades requer, em certo sentido, renunciar
àquilo que em si mesmo diverge. Ou seja, conciliar a estranheza, a diferença.
Uchôa, Uchôa e Amaral (2009) defendem uma visão mais precisa sobre como
combater discriminação e preconceito culturais através de outro tipo de discurso,
livre de “tudo quanto é jargão rebuscado e metido a erudito que não se constitui
além de um pacote superficializado a serviço de uma campanha capitalista e
marketeira” (op. Cit, p. 180). Isto é, entendemos que os autores combatem a
discriminação,

argumentando

que

ela

resulta

de

“nossa

capacidade

de

discernimento e distinção das coisas alheias [...] mas a discriminação que deve, sim,
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ser combatida é a econômica” (op. Cit, p. 181). Podemos concluir, segundo indicam
Uchoa, Uchoa e Amaral (2009), que as sociedades humanas não são uniculturais,
monoculturais, mas, ao contrário, plurais, multiculturais, e, portanto, imanentes às
diferenças, que devem ser aceitas como naturais.
A discriminação baseada em fatores econômicos, comentada por Uchoa,
Uchoa e Amaral (2009), lembra os debates muito em voga sobre a identidade e a
cultural nacional. Tais debates discorrem sobre os riscos que correm inúmeras
populações, comunidades e regiões do Planeta, até recentemente isoladas e
especialmente pouco industrializadas, frente ao assédio poderoso do capitalismo, da
globalização econômica, que, não cabe dúvida, termina por alcançar também a
cultura, os valores sociais, os costumes, as tradições, a memória coletiva, a história,
ou seja, termina sendo também um fenômeno sociocultural. A incorporação do
modelo econômico capitalista implicou para muitos países aderir a costumes
consumistas, a meios de comunicação e de transportes altamente sofisticados.
Essas alterações, em algum grau, diluíram ou aboliram modos de vida, costumes,
hábitos seculares. As identidades coletivas, culturais, as tradições, assim,
sujeitaram-se a riscos de alterações drástica, quiçá, irreversíveis. A exemplo disso,
citemos A História do Ventríloquo, romance histórico da escritora Britânica Paulline
Melville, no qual descreve as interações entre europeus/norte-americanos e os
povos indígenas uapixanas no interior da Guiana. A convivência de nações tão
diferentes resultou aos indígenas a aquisição de alguns hábitos alheios e o
abandono de outros, tradicionais, narrados como irreversíveis nos escritos de
Melville. Impera, todavia, no romance uma desconstrução do discurso oficial
histórico e um contradiscurso feminino e pós-colonial que tenciona reconfigurar o
discurso ativo, a imagem simbólica das identidades indígenas e “reescrever” a
história oficial, numa versão pela voz e pela visão de mundo dos nativos uapixanas
da Guiana, que se tornam “donos da palavra” e protagonistas de sua própria história.
A História oficial, entretanto, quase invariavelmente registra outros feitos, nada
agradáveis aos povos indígenas por todas as Américas, ainda que eufemizando os
horrores cometidos contra os nativos.
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1.3 Os efeitos sócio-econômicos e o multiculturalismo em escala mundial

A reação à globalização, imbuída do assedioso capitalismo, e seus afamados
efeitos corrosivos às comunidades ou nações mundo afora, começaram a
sedimentar e formar seus propósitos em fins do século XX e início do século XXI.
Desde então, o debate sobre o assunto tem-se estendido aos mais diversos setores
socioculturais, desde as salas de aulas até congressos de economia, antropologia,
história etc. A questão ganha destaque, pois duramente tem-se buscado, e ainda
não se conseguiu, dar repostas satisfatórias a questões de abalos, de abolição de
valores profundamente arraigados de comunidades e sociedades. A luta pela
preservação de costumes locais termina por levantar a questão: “quem pode nos
dizer como devemos ser?” a inevitável polêmica e a provável ausência de respostas
abrem caminho a uma proposta de interação, interlocução, que igualmente, não
deixa de despertar complexas questões: o multiculturalismo. Este movimento
baseia-se na argumentação de que a humanidade consiste numa gama de coletivos
culturais. Gonçalves e Silva (2000, p. 14) dizem que:
O multiculturalismo enquanto movimento de ideias resulta de um tipo de
consciência coletiva, para a qual as orientações do agir humano se oporiam
a toda forma de „centrismos‟ culturais, ou seja, de etnocentrismo. Em outros
termos, seu ponto de partida é a pluralidade de experiências culturais que
moldam as interações sociais por inteiro.

Entendemos que o multiculturalismo gratuito não terá qualquer utilidade
prática para nossa realidade social brasileira se ele não vier acompanhado de uma
formação crítica. Ou seja, a aceitação de que a sociedade se compõe de uma gama
de facetas deve associar-se a uma visão crítica (histórica, sociológica e filosófica) do
porquê dessa composição social. A simples aceitação das diferenças, sem uma
consciência crítica sobre ela pouco crescimento traria em termos de consolidação e
de harmonia da sociedade brasileira. Multiculturalismo é em verdade uma expressão
controversa. Há autores como o canadense Peter McLaren, da Universidade da
Califórnia, para quem o multiculturalismo se divide em: conservador; humanista
liberal; liberal de esquerda; e crítico ou de resistência (PANSINI; NENEVÉ, 2008, p.
35). Dentre as quatro modalidades citadas, a que mais possibilita transformação
parece ser o multiculturalismo crítico ou de resistência. Os pesquisadores Flávia
Pansini e Miguel Nenevé, ambos da Universidade Federal de Rondônia, discorrendo
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sobre currículo e formação docente, dissertam sobre essas quatro modalidades
constatadas por Peter McLaren. Segundo eles, o multiculturalismo conservador
busca formar uma cultura comum, padronizadora, configura-se como um retorno ao
modelo colonialista de supremacia “branca”; já o humanista liberal defende que
“todos podem ter as mesmas possibilidades e oportunidades de competir no mundo
regido pelo sistema capitalista, [...] criadas as condições para que se produza uma
igualdade material [...]”. Tal afirmação, contudo, dissimula as condições sociais,
econômicas e culturais no seio das sociedades; por sua vez o multiculturalismo
liberal de esquerda, ainda segundo os autores, defende a existência de diferenças
entre as camadas sociais. A crítica que lhe faz Peter McLaren é que congrega o
risco de elitizar uma camada em detrimento de outra; segundo McLaren, o
multiculturalismo crítico deve “transformar as relações sociais, culturais e
institucionais nas quais os significados são gerados.” (MCLAREN apud PANSINI;
NENEVÉ, 2008, p. 35). O multiculturalismo crítico, defendido por Peter McLaren,
com o qual consentimos, é o que congrega uma proposta de emancipação, de
compromisso com a transformação social. Neste sentido, aponta para uma
transformação compromissada da Sociedade.
A humanidade consiste na diversidade, num mosaico de formas de ser.
Entretanto, segundo Gonçalves e Silva (2000), até mesmo os defensores do
multiculturalismo “admitem a necessidade de se conservar um núcleo de valores
comuns (leiam-se, nacionais), para os quais todos deveriam convergir”, (GERNER;
SCHADE, 1994 apud GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 14-15). Tal qual já afirmamos,
já que entendemos que essencialmente todos pertencemos à cultura da
Humanidade, ou seja, não importa onde nasçamos, teremos sempre um cerne
essencial que nos tornará semelhantes, sejamos mexicanos, russos ou japoneses.
Também há os que divergem da afirmação de Gessner e Schade, sob a alegação de
que o multiculturalismo fomenta a divisão, a fragmentação social, segundo relatam
Gonçalves e Silva (2000, p. 14). Discutir o multiculturalismo implica discutir a
diversidade cultural. Discutindo esse tema e seus reflexos na composição da
identidade, Burity (2002, p. 07) declara que
Um dos maiores desafios postos às Ciências Sociais vem a ser o da
pluralização desencadeada nesses processos – em toda a sua
ambigüidade, pois pode ser lida como fragmentação, aumento das
desigualdades, ou da liberdade de escolha, avanço do respeito às
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diferenças ou da intolerância, democratização, ampliada ou estratégia para
dividir os grupos subalternos. [...] Desta maneira, a pluralização precisa ser
vista como uma característica tanto dos objetos sociais estudados quanto
das representações sobre os mesmos que chamamos de análise científica,
discurso jornalístico, retórica política ou linguagem cotidiana.

Além das críticas ao multiculturalismo elencadas por Joanildo Burity, outra
das críticas mais contundentes é a de que, por ser um fenômeno essencialmente
norteamericano, não sirva ao contexto sócio-político do Brasil. Para Maia (2009, p.
102), “o maior perigo dessa „adaptação‟ de uma perspectiva alienígena, reside no
fato de que tanto no Canadá quanto nos EUA o multiculturalismo está assentado em
um enfoque segregacionista [grifo do autor]”. Além disso, segundo Perrone-Moisés
apud Maia (2009, p. 102), adotamos “[...] enfoques que dizem respeito apenas ao
mundo anglo-saxônico [...] fala-se em multiculturalismo, quando aqui já temos, há
muito, sincretismo e transculturação”. Para nós, o fato de ser um fenômeno (ou uma
perspectiva) do exterior não obriga nem tampouco impede que se reflita e se discuta
sobre ele. Afinal, dadas as peculiaridades, sempre teremos pontos em comum, que
podem ser conciliados ou assimilados, e pontos divergentes, que podem ser
descartados. Ou seja, a diferença e a assimilação de propostas socioculturais
externas ao Brasil não deve constituir um “pecado”, tampouco devemos descartar
sumariamente algo já experimentado e aprovado por outros. Utilizar as idéias de
outros pode constituir uma oportunidade de torná-las (ou não) mais amplas e mais
práticas. Na verdade o sucesso ou fracasso depende da nação brasileira.
Percebemos que não há consenso sobre a pertinência do multiculturalismo
para a sociedade brasileira. Seja como for, o que se mostra evidente é o
protagonismo das minorias, expostas a interações, muitas vezes forçosas, cada vez
mais intensas e constantes. Os centros acadêmicos, irradiadores e formadores de
concepções, se veem em meio a um caloroso debate, que remete às causas e
consequências de se expor populações ou indivíduos, antes isoladas de tão
inúmeros contatos culturais, notadamente um fenômeno ocidental. Dos centros
acadêmicos já fluem também argumentos que põem por terra a ideia da
etnocentricidade e abrem caminho para um discurso histórico e antropológico
firmado na pluralidade e na interação de conceitos (COUCEIRO, 2002, p. 14).
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1.4 O papel fomentador da Organização das Nações Unidas

Em diversos momentos de sua história, desde sua fundação, a Organização
das Nações Unidas (ONU) tem exposto uma concepção de cultura que abarque a
diversidade cultural em escala social e global. A ONU, em sua Declaração Universal
dos Direitos Humanos, atesta o reconhecimento da diversidade cultural ao
pronunciar que a universalidade dos “direitos humanos é um ideal comum a ser
atingido por todos os povos e nações”. Os direitos, nesse caso, englobam o ensino e
a educação. Na educação se implicam as questões culturais, a diversidade, a
alteridade, a identidade. Entretanto, embora busque reconhecer a diversidade
sociocultural entre as sociedades mundiais, a ONU e todos os Estados/Nações que
a compõem, sumamente de estilo de vida ocidental, parecem efetivamente pouco
fazer em prol da manutenção da diversidade cultural. Sua Declaração, parece-nos,
apenas representa um discurso simbólico, representativo da vontade institucional,
mas ineficaz na prática. A obrigação de tomar as necessárias medidas, as ações de
proteção e preservação, parece sempre recair sobre os governantes e as próprias
sociedades. Importa, portanto, perceber que apesar de respaldados pela Declaração
oficial de uma das mais importantes instituições em escala mundial na atualidade, a
soberania e a preservação das várias nações com todos os seus valores e costumes
tradicionais seguem ameaçadas pelo assédio econômico e político, ávido por
“capitalizar” comunidades, sociedades, valores altamente abstratos e polissêmicos,
tradições, ainda isentos das amarras do capitalismo. Tal qual afirmou Eclea Bosi
“valores para serem consumidos” (p. 72 deste trabalho). Tal observação decorre da
citação de fragmento da mesma Declaração, que demonstra nosso argumento, no
qual se delineiam seus objetivos:
Promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de
medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o
seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre
os povos dos próprios Estados Membros, quanto entre os povos dos
territórios sob sua jurisdição.

Igualmente, a Organização para a Ciência, Educação e Cultura (UNESCO),
órgão das Nações Unidas, em sua Conferência Intergovernamental sobre Políticas
Culturais para o Desenvolvimento (ESTOCOLMO, 1998), defende que
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A cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos,
espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma
sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e das letras,
os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as
tradições e as crenças.

Tais declarações refletem a preocupação de não comprometer as diferenças,
os valores, as identidades, as tradições de inúmeras populações alheias ao modo de
vida basicamente ocidental, firmado no cotidiano urbano. Não obstante, a tentativa
de conceber uma “comunidade mundial” põe em risco as diferenças identitárias e
sugere, do mesmo modo, uma sociedade mundial monótona, invariável. Daí a
questão: como padronizar a vida em escala mundial sem afetar e abolir as
diferenças, as variedades, que plasmam a realidade humana como um riquíssimo
mosaico, uma “coletânea” resultante de muitas eras, dos variados contextos sociais,
históricos, econômicos e ambientais formados com base na criatividade humana?
Discorrendo sobre esse tema, Mattelart (2005, p. 17), comenta: a crescente
internacionalização da circulação de ideias, de bens e de pessoas dá origem ao
temor do “nivelamento [...] Mas a promessa de uma unidade complexa na
diversidade sai abalada do conflito mundial entre as nações civilizadoras”. Mattelart
critica a maneira soberba como as civilizações ditas avançadas (anglo-saxônicas)
reagem ante o encontro com culturas alheias, estranhas aos seus modos. Numa
atitude tendente a depreciar o “outro”, classificando como “inferior” ou atrasado,
instituições coloniais buscaram, quando em confronto, decorrentes dos inevitáveis
contatos, estabelecer classificações pejorativas para povos cujas habilidades para
pintura, artesania, gastronomia, técnicas de cultivo e construções de nada serviam
para impedir que fossem rotulados de bárbaros, primitivos, selvagens, etc. O
“diferente” na visão do colonialista resulta no inusitado, absurdo, inaceitável. E como
solução este propõe “instruí-lo”, moldá-lo aos contornos aceitáveis da “civilização”.
Aliás, não é novidade que os povos nativos de modo geral nunca estiveram
incluídos, como indivíduos de personalidade e vontade próprias, em programas
governamentais ou em registros de encontros com viajantes, exploradores ou
cientistas, como entidades autônomas e dotadas de senso crítico e opiniões.
Diversos viajantes, por exemplo, na maioria europeus, quando descrevem os nativos
ou quando com eles interagem, fazem-no de maneira que transparece o desapreço,
pois plasmam-nos como desprovidos de personalidade. Mary Louise Pratt, escritora
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e docente da Universidade de Nova Yorque, é uma das personalidades que tem
investigado e dissertado sobre as zonas de contatos, isto é, as interrelações de duas
ou mais culturas. Em um de seus mais contundentes estudos (Empirial Eyes: Travel
Writing and Transculturation) a pesquisadora registra os relatos de viajantes que
descrevem seus contatos com nativos africanos. A visão que se verifica é a de
desapreço, diminuição da natureza e da personalidade:
Indigenous voices are almost never quoted, reproduced, or even invented
in these late eighteenth-century accounts; the intellectual and
2
spiritual attributes Kolb elaborated on are denied almost point for
point.When Sparrman comments on cannabis, he pointedly aims not to
discuss its place in indigenous mores but to suggest that colonists “work it
up into sheeting, sacking, sail-cloth, cordage, and other articles.” […] One
might want to argue that Sparrman‟s and Paterson‟s accounts simply reflect
changes the Khoikhoi peoples themselves had undergone during the five
decades of colonial intervention since Kolb.Their traditional lifeways had
after all been permanently disrupted. Yet the complicity of these texts begins
in the fact that they portray the African peoples not as undergoing historical
changes in their lifeways, but as having no lifeways at all, as cultureless
beings (sans mœurs,in the French version of Paterson) (PRATT, 2003, p.
3
53).

A citação, embora se refira aos povos nativos da África, não deixa de também
ser válida para a realidade indígena brasileira, no sentido de que também aqui as
populações nativas foram quase sempre ignoradas ou tratadas como objetos, nunca
como comunidades providas de senso crítico, lucidez e autonomia. As afirmações de
Armand Mattelart caminham na consonância com o que apontou Bosi (1992), citada
ao início desta seção. Segundo Mattelart (2005, p. 18) a presunçosa superioridade
colonial ignora e distorce a realidade dos nativos, considerados atrasados:
Tudo o que é afastado da matriz moderna ou ocidental – e para os
raciólogos, da raça branca – é hierarquizado, catalogado como inferior e

2

Peter Kolb, astrônomo alemão que viveu por algum tempo no Cabo da Boa Esperança e elaborou
um dos primeiros registros das crenças e rituais do povo khoikhoi, nativos africanos.
3
Vozes indígenas são quase nunca citadas, reproduzidas, ou mesmo inventadas nesses relatos do
final do século XVIII; os atributos intelectuais e espirituais sobre os quais kolb trabalhou são negados
quase ponto a ponto. Quando Sparrman comenta sobre a canabis, ele claramente não visa discutir
seu lugar nos costumes indígenas, mas sugerir que os colonos "trabalhem-no em folhas, sacos, velas
de pano, cordas e outros artigos". [...] Alguém pode querer argumentar que os relatos de Sparrman e
Paterson simplesmente refletem as mudanças a que haviam sido submetidos os povos Khoikhoi
durante as cinco décadas de intervenção colonial desde Kolb. Seus tradicionais estilos de vida tinham
afinal sido permanentemente interrompidos. No entanto, a cumplicidade destes textos começa no fato
de que eles retratam os povos africanos não como povos passando por mudanças históricas em seus
modos de vida, mas como não tendo modos de vida nenhum, como seres sem cultura (moeurs sans,
na versão em francês de Paterson) (Tradução nossa).
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anterior. A receita para “recuperar o atraso” é curvar-se ao modelo que já foi
testado.

Nada surpreende nessas palavras se atentamos para os inúmeros fatos
históricos em que uma sociedade ou um Estado tenta impor-se e justificar sua tirania
ao tempo em que classifica, como menor, todas as outras. Nada mais aterrador que
o serviço a que se prestou a Ciência para categorizar em classes superiores e
inferiores os indivíduos em “geneticamente mais selecionados”, como o fez o
darwinismo. Ou ainda, o assombro das palavras tirânicas do discurso do “destino
manifesto” propalado pela Mídia e Governo norte-americanos, entre os séculos XIX
e XX, com o fim de “aplanar” o terreno das fronteiras mundiais para o imperialismo
capitalista, fundamentalmente Estadunidense.
É notável que há, ainda, razões para preocupar-se com a preservação das
identidades socioculturais, quando ainda se profiram argumentos assediosos e
ameaçadores como o foi o destino manifesto para o Mundo, especialmente para as
recentes ex colônias ibéricas das Américas Central e do Sul. Um dos mais enfáticos
críticos desses discursos ideologicamente maquiados é o escritor martinicano Aimé
Cesaire. Sua obra se dirige contra as ideologias “brancas” que buscam justificar sua
tirania e suposta superioridade. Apontando o desaforado discurso do filósofo
Joseph-Ernest Renan, autor de La Reforme intellectuale et morale4 (p. 23), Cesaire
elucida a ousada tentativa de manipular os fatos a favor da Europa. Renan chega a
alegar a tão propalada tese da deficiência natural dos povos não europeus.
Quando da “descoberta” da América, na Europa, cogitou-se analisar se o
indígena poderia ser considerado pessoa, gente. Não sendo gente, poderia ser
dominado e usado, como o são os animais e as plantas, os solos etc. Essa questão
assemelha-se ao discurso do filósofo Joseph-Ernest quando afirma: “A natureza
conformou uma raça de operários, a raça chinesa, com uma destreza manual
maravilhosa, desprovida de qualquer sentimento de honra [...]” (p. 24). Tenta-se
inculcar, tornar patente e público, difundir coletivamente a tese da predestinação

4

Joseph-Ernest Renan foi um escritor historiador, filósofo, acadêmico da religião e líder de uma
escola francesa de filosofia crítica. Nascido no dia 28 de fevereiro de 1823 em Tréguier, Renan foi
educado em sua cidade num colégio eclesiástico, onde começou o treinamento para se tornar padre.
Fonte:
<http://esquizofia.wordpress.com/2011/08/16/um-curso-desejante-para-van-gogh-152/>.
Acesso em: 18 out. 2011.
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para o domínio, dado a certos povos (neste caso, os europeus), cuja vocação é
“civilizar seres e lugares rústicos”, elevando-os “ao mesmo nível do civilizador”.
É evidente que se trata de estratagemas para justificar invasões, explorações,
manipulações e, posterior, descartes de territórios considerados passíveis da
“caridade branca”. Ademais, Cesaire atesta que juízes vendidos, clérigos, jornalista
e psicólogos, tendenciosamente, se agarram a confortáveis generalizações e
especulações interessadas para justificar as desigualdades socioeconômicas e
tecnológicas nos países periféricos, mormente os tropicais. Alegam-se as mais
absurdas razões para explicar o atraso tecnológico nos trópicos, numa insinuação
de que a geografia é um argumento contrário ao avanço tecnológico. Conforme
escreve De Gorou, em seu livro Os países tropicais, citado por Cesaire (2010, p. 48),
“na falta de maldição biológica dos racistas, pelo menos e pelas mesmas
consequências, uma não menos eficaz maldição geográfica.” Citando ainda o
discurso da Psicanálise e da Filosofia, desta na voz de Caillois, Aimé Cesaire
denuncia o caráter hipócrita dessas ciências por tentar deitar em termos
“confortáveis” a cruenta condição a que a Europa tem levado o mundo, na linha
temporal. Tudo isso levado avante pela poderosa burguesia, comparando-a ao que
foi a brutalidade do Império Romano contra os povos europeus, africanos e médio
orientais, que, por dominar e extinguir as culturas avessas a seu domínio, cavou o
vazio ao redor de si:
Os índios massacrados, o mundo muçulmano esvaziado de si mesmo, o
mundo chinês desonrado e desnaturado durante todo um século; o mundo
negro desacreditado, vozes imensas apagadas para sempre; lugares
atirados ao vento [...] A Humanidade reduzida a um monólogo [...] a Europa,
senão [sic] tomar precauções, perecerá pelo vazio que criou ao redor de si.
(p. 79).

O fragmento é bastante ilustrativo para o cenário atual e pode muito bem
aplicar-se aos Estados Unidos, por sua política belicista, de mercantilização e de
consumismo desenfreado (uma forte tendência a capitalizar tudo, inclusive as coisas
mais abstratas), uma política de imposição de seu estilo de vida mundo afora.
Parece ser a repetição do ciclo, com todas as suas mazelas e prejuízos históricos e
sociais. Teixeira e Fonseca (1998, p. 87), com clareza, também discorrem sobre as
ideologias da suposta superioridade ou predestinação da raça branca, relatando o
assédio das potências mundiais sobre o governo brasileiro por causa dos recursos
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naturais da Amazônia. Vale conhecer as conjunturas relatadas pelos autores, que
retratam com amplitude e minúcia a história de Rondônia, uma vez que subsidiam
novas pesquisas sobre os aspectos culturais e identitários desse estado brasileiro. O
assédio capitalista representa certamente uma preocupação, a possibilidade de um
abalo para a cultura popular, muito mais para ela que não detém controle
institucional dos elementos que a compõe, ao contrário de arraigadas instituições
como, por exemplo, as religiões e o Estado, que podem controlar com menor
dificuldade seus dogmas e seus estatutos.

1.5 A cultura sob o enfoque das desigualdades socioeconômicas

O status sempre é almejado e afagado como um tesouro por quase todas as
sociedades; numas mais, noutras menos, como nos países comunistas, onde se
instruía uma ordem de igualdade entre os concidadãos; ou entre comunidades
indígenas onde “a relação entre coletividade e individualidade pende nitidamente
para a primeira” (BELTRÃO; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2009, p. 16). Seja onde for,
sempre estão as pessoas preocupadas pela aparência, por suas relações sociais,
pelas impressões que causam no meio social. Nos âmbitos literário e acadêmico,
ardorosos debates preenchem as pautas de inúmeros eventos, trabalhos e
disciplinas sobre o status ou o tratamento que se deve conceber a determinado
autor ou obra. O rótulo clássico ou canônico, em geral atribuído pelas elites a obras
ou autores de sua preferência, afasta todo o restante do elenco a um rincão
considerado popular ou vulgar. Não se pretende que todos os autores ou obras
detenham o mesmo tratamento ou prestígio, entretanto, cabe dizer que não parecem
claras e unânimes as decisões acerca de atribuir certo elitismo a uma obra e
vulgarismo, ou um rótulo de popular, a outra. Recordemos o que diz Eagleton (2005,
p. 80-81) quando comenta a desigualdade econômica mundo afora e sobre o abuso
que a elite exerce sobre os cânones literários. Também podemos recordar as
palavras de Uchôa, Uchôa e Amaral (2009, p. 181), quando defendem que o
verdadeiro combate deve ser o das injustiças sociais, que implicam muito mais
discriminação e preconceito:
De que nos adiantará incutir nas massas populares a campanha do respeito
ao próximo? [...] E os roubos? E a corrupção? E a escravidão? E a
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exploração sexual e a violência? Todas essas coisas terão continuado sem
maiores problemas porque a pequena parcela capitalista terá seguido sua
trajetória acumulando muito capital em detrimento dos demais.

Como podemos perceber, o argumento central é do combate às discrepâncias
sociais, a um sistema econômico que facilita a desigualdade entre os indivíduos, que
coloca sob outro foco a discussão sobre a inclusão social, sobre o cerne do
problema da discriminação e do preconceito. Para os autores, enquanto se prega a
tolerância entre os diferentes encaminha-se, da mesma forma, a continuação das
injustiças e de tudo que elas envolvem. Ou seja, depreende-se que pregar a simples
tolerância das diferenças, sem refletir sobre suas causas é propiciar a continuação
do problema, o desvio do foco, que é o capitalismo como regra de convivência e de
conduta.
Retomando a questão do cânone, passamos a citar Eagleton (2005, p. 81),
quando denuncia o abuso que as elites têm feito das grandes obras e autores como
modo de plasmar sobre si mesma um status de superioridade que nem as obras em
si nem seus autores teriam pretendido. Isto é, não nos parecem as obras canônicas
excludentes nem seus autores o intencionaram, mas a posição de destaque dada a
elas, com certo ar de hierarquia marginalizadora de todo o restante, consegue criar
um âmbito de seletividade que não necessariamente teria de existir da forma como
existe. Eagleton aponta, para justificar seu argumento, que “o que importa não são
as obras em si, mas a maneira como são coletivamente interpretadas, maneiras que
as próprias obras dificilmente poderiam ter previsto”. Entendemos que Eagleton
deseja denunciar certa injustiça feita às obras e seus autores por serem utilizados
para respaldar o elitismo, o glamour. Segundo Eagleton (2005, p. 81) “seria difícil
demonstrar que os valores da literatura canônica como um todo dão sustentação ao
stablishment político”. O que se verifica é o embate entre o que possa ser
considerado da alta cultura e o que deve constar da baixa cultura. Em outras
palavras: o erudito versus o popular. Um falacioso prestígio literário fruto de
convenções ou manipulações estratégicas que termina por categorizar e excluir.
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1.5.1 O erudito e o popular: a elite e a massa?

O escritor russo Mikhail, estudando e analisando as obras do escritor francês
da era medieval Francois Rabelais, cujas criações envolveram sempre o popular,
comenta as representações e significações do carnaval. Entre as festas mais
populares na atualidade, o carnaval desde a Idade Média já continha riqueza visual
e de representações, tão atinentes com fatos e fenômenos criados ou mantidos pelo
povo. Segundo Bakhtin (1993, p. 07)
Em resumo, durante o carnaval é a própria vida que representa, e por um
certo tempo o jogo se transforma em vida real. Essa é a natureza específica
do carnaval, seu modo particular de existência. O carnaval é a segunda
existência do povo, baseada no espírito do riso. É a sua vida festiva.

A origem do carnaval remonta a épocas remotas. Já na Idade Média o termo
congregava diversos folguedos populares. Segundo Bakhtin (1993, p. 190) a
desaparição desses folguedos propiciou a agregação de vários desses
[...] ritos, atributos, efígies, máscaras. E por causa disso o carnaval tornouse o reservatório onde guardavam as formas que não tinham mais
existência própria. [...] provocou de certa forma o enfraquecimento de todas
as outras festas, retirando-lhes quase todos os elementos de licença e de
utopia popular.

A afirmação é bastante oportuna e nos leva a pensar na composição dos
festejos do Arraial Flor do Maracujá: a mescla de traços de festejos indígenas,
rurais, folclóricos, carnavalescos e juninos (cujas origens, nesses dois últimos, são
européias) indica seu caráter sincrético. Contudo, se podemos pensar por analogia
com o que afirma Bakhtin, é possível que mesmo o Arraial Flor do Maracujá tenha
feito sucumbir outros festejos. Isto é, possivelmente festas de menor expressão
tenham se ajuntado aos festejos do Arraial, perdendo sua autonomia e,
posteriormente, desaparecido. Não obstante, também não cabe dúvida do papel
agregador de uma festa que se destaca. O boi-bumbá juntou o congo, de origem
africana, e a marujada. Ao boi-bumbá gradualmente vão se agregando elementos
externos, mormente do carnaval carioca. A exemplo disso estão as alegorias
gigantescas que já vão se tornando itens “obrigatórios” nos festejos de Parintins e do
Flor do Maracujá. A esse respeito fala Jair Mendes, da organização do boi-bumbá
Garantido, do Festival Folclórico de Parintins (AM), em entrevista ao pesquisador
Sérgio Ivan Gil Braga:
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Hoje, o que acontece é uma disparidade, pois é autenticamente uma
alegoria de carnaval, e o jurado que vem votar folclore, as coisas que nós
entendemos, aquelas coisas que nós apresentamos, sem procurar ir pro
luxo. [...] se é para partir pra alegoria de carnaval, vamos lá. Só que eu acho
que está errado, sabe, aquilo ali vai chegar um tempo que não tem mais
como crescer, subir, aparecer. Só muda a roupa nos outros anos, não tem
campo pra lenda, pra expandir, sei lá, eu acho que ficou difícil a situação do
folclore de Parintins agora. (BRAGA, 2002, p. 107).

As inovações, porém, não necessariamente são nocivas. Muitas vezes elas
podem se tornar um atrativo, filosoficamente enriquecedor a um evento. O
inconveniente é que normalmente não se pode prever se seus efeitos serão
positivos ou negativos até que estejam implantadas e repercutindo suas
conseqüências. Existe, portanto, a premente necessidade de refletir sobre o curso
das mudanças e o efeito agregador de elementos externos, que podem enaltecer ou,
por outro lado, fazer decair.

1.5.2 O status dos feitos populares

O status de vulgar é um dos aspectos mais lembrados quando se mencionam
atributos ou atos pertinentes ao povo. Geralmente pouco valor crítico e criativo lhe é
atribuído. Seu simbolismo, suas propostas de visão de mundo e até mesmo suas
intenções críticas recebem franca resistência por parte das classes socialmente
elevadas. O escritor francês Michel de Certeau em sua obra A cultura no plural
disserta sobre a cultura de massa, sua atuação, o papel dispensado a ela. Em suas
palavras vemos, para citarmos um exemplo de embate entre o erudito e o popular,
que ele não está satisfeito com a maneira privilegiada como a escrita se sobrepõe
ao registro oral, ou seja, a suposta superioridade da erudição sobre o vulgar:
Uma ignorância compacta relega „a massa‟ ao esquecimento. Ela se apóia,
sem dúvida, no privilégio que possui a escrita, na repressão que exerceu
sobre o oral e sobre as expressões diferentes [grifo do autor] transformadas
em „folclores‟ nas fronteiras de um império [...] Cultura de mestres, de
professores e de letrados: ela cala „o resto‟ porque se quer e se diz a origem
de tudo. Uma interpretação teórica está, portanto, ligada ao poder de um
grupo e à estrutura da sociedade onde ela conquistou esse lugar
(CERTEAU, 1995, p. 168).

Por estas palavras de Certeau, entendemos o espaço e o papel que ele
deseja que sejam dados ao povo, que expresse sua vivacidade, criatividade e, quem
sabe, até mesmo o seu direito de voz, sua visão de mundo. As palavras de Certeau
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parecem concordar com a atenção de Bakhtin para com a obra de Rabelais. Bakhtin
atesta: “em nosso país [União soviética], Rabelais é o menos popular, o menos
estudado, o menos compreendido e estimado dos grandes escritores da literatura
mundial” (BAKHTIN, 1993, p. 01). Rabelais foi um dos autores que mais se
dedicaram a recriar, representar e registrar os feitos populares. Sua obra é
basicamente de conteúdo popular; ainda quando envolve personagens nobres, seu
alvo parece sempre ser a voz e o pensamento do povo. Michelet apud Bakhtin
(1993, p. 01) diz que “Rabelais recolheu sabedoria na corrente popular dos antigos
dialetos, dos refrões, dos provérbios, das farsas dos estudantes, na boca dos
simples e dos loucos”. [grifo do primeiro autor]. Por sua vez, Certeau (1995, p. 166)
ainda aponta a tirania de concepções tirânicas de uma elite que deseja governar a
vida do povo. Parece defender que se a massa é manipulada, que ao menos seja
manipulada com responsabilidade:
Ideia postulada como uma evidência [grifo do autor] do espírito e um
procedimento normal da compreensão, de que um fenômeno de massa se
explica pela ação de uma elite; de que a multidão é por definição passiva
[...] de onde se concluirá que é preciso protegê-la por uma arregimentação
orientada para sua felicidade e substituir os maus „responsáveis‟ pelos
bons.

Entendemos que ambas classes sociais, elite e massa, se influenciam; não
faltam exemplos disso, ainda que devamos admitir que as influências não ocorrem
em um mesmo grau de intensidade. Porém, não pensamos que tudo o que o povo
elabore, use ou expresse seja fruto, herança daquilo que a elite já descartou. Essa
ideia é respaldada pela declaração de Certeau (1995, p. 166) quando diz que “esse
postulado [...] dominava a “filosofia” implícita de estudos que não viam na cultura
popular de outrora senão uma difusão tardia e uma degradação das ideias
transmitidas por investigadores ou círculos eruditos”. Em outras palavras, o referido
autor entende que as massas são orientadas, conduzidas por uma minoria
“pensante”, mas irresponsável, atestando sua discordância com dita manipulação.
Segundo Certeau, as massas podem necessitar de proteção, mas que isso deve ser
realizado com responsabilidade.
Contudo, embora compreendamos a preocupação do autor e vejamos com
bons olhos sua proposição de proteger as massas, tal proposta sempre despertará a
preocupação de que dito cuidado seja simplesmente mais uma manobra de
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manipulação, uma vez que as intenções nunca aparecem evidentes. Por isso, as
sociedades, as classes intelectuais, nos parece, sempre enfrentarão o problema de
“livrar” os indivíduos das manipulações, da alienação doentia. Não obstante, difícil se
mostra a tarefa quando pensamos em não ferir (ou interferir) a liberdade de escolha
de cada um. Os intentos de proteção dos jesuítas aos índios brasileiros pareciam ser
“dos mais nobres”, porém nenhum religioso parece ter indagado a qualquer tribo se
desejava suas instruções e sua proteção. O famoso filósofo francês Voltaire
costumava afirmar: “Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei
até o último instante seu direito de dizê-la5”. Entendemos que sempre teremos de
conciliar a instrução, a informação e a formação crítica do indivíduo com sua
inviolável liberdade de decidir por si mesmo. Nesse sentido, recordamos as críticas
feitas aos organizadores (entenda-se órgãos municipais e estaduais) do Arraial Flor
do Maracujá, em Porto Velho/RO, pelo seu caráter comercial e pela centralização ou
tomada de decisões alheia a seus próprios participantes. Assim declarou João Luz
Kerdy de Moraes, quando indagado sobre a história do Arraial Flor do Maracujá: “O
Arraial perdeu seus traços originais, a comercialização desvirtuou o Arraial”. Sua
afirmação se assemelha ao que diz Certeau (1995, p. 167):
[...] A política dos mass media parece ampliar, mas não modificar essa
concepção social da relação entre a elite e a massa. Ela fornece a um
imenso público as imagens e a informação fabricadas em laboratório [...]
tende a fazer da “base” o receptáculo das ideias ou dos programas
elaborados nos altos cargos, nas “sedes” do pensamento e da direção.

A aguda percepção de Certeau serve-nos como semente para pensar no
modo como se concebe a cultura popular; leva-nos a pensar: Quem define o que é
ou como deve ser a cultura popular? Lembramos aqui a forma comercial que vem
ganhando nas últimas edições o Arraial Flor do Maracujá: muitas pessoas, de longa
data participantes do festejo, apontam que ano a ano ele vem perdendo seu caráter
tradicional ao tempo em que vem adquirindo um estilo comercial, aos moldes das
festas de época como o carnaval carioca e o baiano e as festas juninas de algumas
cidades nordestinas: todas mais assemelham-se a empreendimentos que eventos
tradicionais, folclóricos, representativos da identidade local. Quiçá nessa direção
caminhe o Flor do Maracujá. Por isso questionamos se essa “comercialização” é
5

Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/voltaire_concordo/>. Acesso em: 30 jul. 2012.
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fruto de decisão coletiva, da vontade popular; se será ela benéfica para a
comunidade portovelhense. Opinamos pela relevância de se conservar ao festejo
seu aspecto de patrimônio cultural de uma coletividade, representação de uma
identidade.

1.5.3 O carnaval: origem e interrelações

O termo carnaval provém do Latim carnem levare, isto é, excluir a carne. A
Enciclopédia Britânica em sua versão na Rede Internacional (Internet) atesta:
Carnival, the merrymaking and festivity that takes place in many Roman
Catholic countries in the last days and hours before the Lenten season. The
derivation of the word is uncertain, though it possibly can be traced to the
medieval Latin carnem levare or carnelevarium, which means to take away
6
or remove meat.

Embora haja outras teses sobre a origem do termo, para nossa pesquisa isso
se torna pouco relevante. O carnaval é a celebração popular de três dias que se
festeja de forma bastante liberal, antecedendo o período da quaresma, que quer
dizer quadragésima (quarenta dias), destinado à penitência e ao jejum, conforme
calendário e doutrina católicos romanos. A simples explanação dos termos é
suficiente para esclarecer o sentido intenso da festa, pois antecede aos quarenta
dias de uma conduta de muita moderação, contrição e redenção de possíveis
excessos cometidos durante a festa. Daí se depreende o caráter liberatório da festa.
Neste sentido, torna-se aplicável e compreensível que Bakhtin aponte o carnaval
como a “segunda existência do povo”, um momento de expansividade em que os
indivíduos expressam toda a sua vivacidade, sua festividade contida (ou reprimida).
O cotidiano momentaneamente se altera, se afasta, para dar espaço a um anseio de
desafogo, de celebração e júbilo, seja por libertar-se de inúmeras convenções ou
regramentos sociais, seja por exaltar e comemorar ações bem-sucedidas,
conquistas (geralmente vinculadas às colheitas).
Bakhtin faz um estudo pormenorizado do estilo popular e carnavalesco na
obra do escritor e médico francês, Francois Rabelais e indica a escassez de estudos
6

Carnaval, a folia e festa que ocorre em muitos países católicos nos últimos dias e horas antes
da Quaresma. A derivação da palavra é incerta, embora, possivelmente, possa ser atribuída à
expressão medieval latina carnem levare ou carnelevarium, que significa tirar ou remover a carne
(tradução nossa).
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e pesquisas sobre a obra do escritor, uma vez que poucos são estudiosos que o
entendem claramente. Por isso, seu pouco apreço entre os pesquisadores. Bakhtin
aponta a carnavalização na era medieval como um refrigério para a massa
populacional, suspensão da rígida ordem social. Essa dissolução permitia interações
sociais não aceitas em outros momentos; atitudes, falas e trejeitos anarquistas.
Todos esses fatores permitiam “na praça” criar uma comunicação especial: A
linguagem carnavalesca. A linguagem descrita por Bakhtin na obra de Rabelais é
reveladora da intensidade da euforia e dos golpes deferidos entre os festejantes. Os
golpes eram parte da festa. A língua serve a esse propósito na obra de Rabelais:
vocábulos improváveis de existirem são mencionados pelo autor para expressarem
cenas que fogem à normalidade até mesmo da época descrita. A manipulação
linguística é claramente intencional:
Eles [os vocábulos] devem, até um certo ponto, traduzir a diversidade e a
força dos golpes recebidos [...] „não lhes bastou me terem assim tão
pesadamente
morrambuzevesenguzequoquemorguatasacbaquevezinemafressado
meu
pobre olho‟ ainda por cima me estragaram o meu tamborim.” (BAKHTIN,
1993, p. 177).

O simbolismo dessa linguagem também apontava para transitoriedade e
flutuação da vida (morte e vida fazem parte do mesmo espetáculo), da relatividade,
da alternância, da renovação das verdades (op. cit. p. 09-10). Mais adiante, ainda
referindo-se ao carnaval, Bakhtin afirma: “Nesse universo, a sensação da
imortalidade do povo associa-se à de relatividade do poder existente e da verdade
dominante” (op. cit. p. 223). Tais afirmações fazem sentido quando pensamos nas
instituições sociais e oficiais da Idade Média: o Feudalismo, com seus rigorosos
vínculos entre indivíduos dominantes e dominados, e a Igreja Católica, inquisidora e
centralizadora do saber, em termos práticos, reguladora de todas as liberdades
individuais e sociais. Impressiona-nos que, mesmo ante todas essas limitações, o
povo tivesse a liberação, ainda que momentânea para “suspender” todas essas
barreiras e ser e vivenciar por algum tempo aquilo que desejava, inclusive com
oportuna chance de transmitir, expressar juízos e ideais pouco recomendáveis, pois
contrariavam certamente as posturas e os privilégios das autoridades (reais e
clericais). O aspecto cômico, uma aura de proteção, encobria os mais críticos e

41

afoitos do suplício da chibata, da guilhotina e da fogueira. Esse é quadro do contexto
carnavalesco mais uma vez descrito por Bakhtin (1993, p. 239):
[...] Um olhar destituído de medo, de piedade, perfeitamente crítico, mas ao
mesmo tempo positivo e não niilista, pois descobria o princípio material e
generoso do mundo, o devir e a mudança, a força invencível e o apoio que
permitia atacar o século gótico e colocar os fundamentos da nova
concepção de mundo. É isso que nós entendemos como carnavalização do
mundo, isto é, a libertação total da seriedade gótica, a fim de abrir o
caminho a uma seriedade nova, livre e lúcida.

A burla, a sátira, a crítica sociopolítica estão, ainda que, algumas vezes,
imbuídas de sutilezas, bastante presente nos conteúdos populares. Bakhtin
demonstra perceber que, mesmo na Idade Média, período de grande repressão, a
criatividade e o dinamismo popular mostravam seu vigor. Segundo ele, a festa
popular era uma espécie de “teatro” onde se admitiam duas falas, dois discursos
(em verdade, cifrados) que ao mesmo tempo em que continha a seriedade oficial
também agregava o riso e a comicidade que tanto deleitava o povo. Dessa forma, o
popular, sábia e cautelarmente, acusava os abusos sem arriscar-se à forca ou à
fogueira. Bakhtin nos relata um mundo medieval em que se armava um mundo
paralelo, não oficial, que burlava a realidade e as convenções impostas.

A

comicidade crítica se torna um dos papeis determinantes da festa popular. Para
Bakhtin (1993, p. 05):
Todos esses ritos e espetáculos organizado à maneira cômica
apresentavam uma diferença notável, uma diferença de princípio,
poderíamos dizer, em relação às formas do culto e às cerimônias oficiais
sérias da Igreja ou do Estado feudal. Ofereciam uma visão do mundo, do
homem e das relações humanas totalmente diferente, deliberadamente nãooficial, exterior à Igreja e ao Estado; pareciam ter construído ao lado do
mundo oficial, um segundo mundo e uma segunda vida (grifo do autor).

Contudo, sabemos que as críticas, as burlas, a sátira cômica, registrada por
Rabelais, não são exclusividade de sua época, a medieval, nem tampouco do
carnaval, pois a liberdade concedida momentaneamente pelas festas populares,
seja no carnaval ou nas festas juninas, no Brasil, na Festa de São Firmino (corrida
de touros e pessoas pelas ruas de Pamplona) ou nas tomatinas7, na Espanha, ou no
haloween, nos Estados Unidos, além de constituir um meio de desafogo, de alegria
7

Ocorre nas vias públicas da cidade de Valença e consiste no arremesso de tomates entre os
participantes.
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e de ruptura do cotidiano, também permitem a transmissão de ideias e críticas. Tais
discursos, em sua maioria, consistem em sátiras, ironias, muitas vezes não verbais,
mas não por isso menos eficazes no propósito de, ao menos nesse “palco liberal”,
neste rito popular dinâmico e altamente significativo, dizer o que se pensa dos mais
destacados agentes sociais (autoridades). Encenações, vestimentas, rótulos,
trejeitos cômicos, objetos de cunho identitário etc. dão ao discurso não verbal uma
elocução digna da oratória de grandes filósofos. Como vemos pelas palavras de
Bakhtin (1993, p. 235):
Durante milênios o povo se beneficiou dos direitos e familiaridades que
concediam as imagens cômicas da festa e nas quais encarnava seu
profundo espírito crítico, sua desconfiança da verdade oficial, as suas
melhores esperanças e aspirações. [...] A linguagem do falar ousado que
levara milênios a ser elaborada, um falar que se exprimia sobre o mundo e
o poder sem escapatórias nem silêncios.

Essa criatividade e dinamismo são também aparentes em festas brasileiras
como o carnaval e as quadrilhas. As marchinhas e as letras de músicas dos desfiles
do carnaval carioca, os “requisitos” para participar da festas imbricavam uma ironia:
no início do século XX ocorria, dentre muitos outros folguedos carnavalescos, o da
Guerra às Cartolas. A cartola era um símbolo da nobreza e, por conseguinte, era
combatida. O combate consistia em derrubá-las do alto das cabeças das pessoas,
como forma de repulsa a indivíduos supostamente pertencentes à aristocracia da
cidade. Não se pode deixar de notar o caráter de rebeldia desse ato que repudia um
objeto símbolo da elite; além disso, parece extremamente fascinante que,
simbolicamente, a “nobreza” queira introduzir-se no meio do povo. Tal fato, nos dias
atuais ainda é recorrente, uma vez que filhos de famílias abastadas da sociedade
carioca chegam a subir os morros para participar dos bailes funks, um gênero
musical até bem pouco tempo estigmatizado como de periferia, de negros. Apesar
disso, a difusão do gênero musical pela sociedade é bastante perceptível. Ou seja, o
estigmatizado vai se tornando mais tolerado, tornando-se popular e recebendo a
adesão de estratos sociais elevados, dando prova de quão influenciáveis são esses
dois pólos sociais cujas bases são o povo e a elite.
Entretanto devemos lembrar que os historiadores apontam o carnaval como
mais uma festa oriunda da nobreza européia cuja vivacidade foi aproveitada pelas
classes populares. Registram alguns historiadores que a festa, já existente na
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Europa, tenha ganhado prestígio e status em decorrência do apreço dispensado
pela Família Real a essa festa, quando residente no Brasil. A festa teria sido em
comemoração à sua chegada para permanência no nosso país. O agrado foi total e
se repetiu seguidamente, ampliando-se para outros centros além do Rio de Janeiro.

1.5.4 A festa palaciana: quadrilhas
As quadrilhas são outro exemplo de „adesão‟ popular. Estas inicialmente eram
bailes da nobreza europeia, principalmente na França, muito freqüentes em suas
cortes; consistia de uma dança marcada. Sua chegada ao Brasil ocorreu no século
XIX; no período regencial era largamente presente no Rio de Janeiro. O desejo da
elite local em imitar a Europa propiciou âmbito para sua execução em praticamente
todas as festas e lugares. A ampla adesão popular não lhe retirou, ao menos
inicialmente, o status de prestígio e ainda acrescentou-lhe novos passos e
comandos, uma espécie de adequação ao contexto e à língua portuguesa, uma vez
que seus comandos originais eram em francês. O folclorista Luiz Câmara Cascudo
(CÂMARA CASCUDO, s.d, p. 745) assim descreve a origem, a popularização e as
recriações desse baile no Brasil:
A grande dança palaciana do séc. XIX, protocolar, abrindo os bailes de
qualquer país europeu ou americano, tornada preferida pela sociedade
inteira, popularizada sem que perdesse o prestígio aristocrático, vivida,
transformada pelo povo, que lhe deu novas figuras e comandos inesperados
[...] aplaudidas desde o palácio imperial aos sertões. [...] a quadrilha não só
se popularizou, como dela apareceram várias derivadas no interior. Assim a
“quadrilha caipira”, no interior paulista, o “baile sifilito” na Bahia e Goiás, a
“saruê” (deturpação de “soirée”) no Brasil Central e, porventura a mais
interessante dentre todas elas, a “mana-chica” e suas variantes em
Campos.

A população parece ter visto com muita avidez a possibilidade de imitar a
corte, seu glamour. Entretanto, mais uma vez o povo pôs em ação sua criatividade e
acrescentou comandos, objetos, indumentárias e personagens locais, cujo efeito foi
o de coadunar com os ideais sociais mais próximos da realidade popular, muitas
vezes com ares de sátira e crítica sócio-política. Podemos pensar nas encenações
do casamento cujos personagens, incutidos de trejeitos exagerados, operam o
cerimonial de uma união forçada, constrangida pelo poder da arma do pai da noiva e
do delegado, não deixam de satirizar o mito da virgindade feminina e da instituição
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do casamento. Uma mostra do engenho humano atinente com as questões do seio
da comunidade. O povo tomou para si um elemento simples da corte e recriou-no
impregnado de suas marcas populares, deu-lhe símbolos e novos sentidos.
Há que se destacar que no que se refere às festas populares as inovações
são sempre recorrentes. Nas quadrilhas do Arraial Flor do Maracujá, já não se
encontram os passes, os comandos e a música tradicional. Nas apresentações são
raros os momentos em que se ouvem comandos (em francês aportuguesado) e
tampouco os passes se limitam a repetir os já conhecidos passes de quadrilhas. Na
verdade os dançantes parecem mais executar um desfile, que em certos momentos
parecem uma fuga desenfreada, nitidamente acompanhada pelo frenesi da música,
que também se distancia da melodia das tradicionais quadrilhas nordestinas. Por
outro lado, vemos no Arraial personagens novos, inovações locais que parecem ter
recebido o apreço do público e do júri. Assim, mais uma vez, a criatividade popular
acrescenta e reelabora, num continuum quase espontâneo.
Além das duas principais festas “provedoras” de inspiração para composição
do festejo do Arraial Flor do Maracujá, isto é, o carnaval e as quadrilhas, também o
folclore regional, maiormente de influência indígena, está presente nos espetáculos,
mormente nos bois-bumbás, porém, de maneira mais sutilmente no bailes de
quadrilhas. Ademais, muitos são os personagens de mitos amazônicos que
permeiam as encenações de quadrilhas e bois-bumbás no Arraial. As contribuições
e as combinações dessas três fontes básicas, o carnaval, as quadrilhas e o folclore
regional (amazônico), esse tripé de sustentação, são o cerne, a essência dessa
festa, um mosaico cultural que aponta para a identidade portovelhense. Suas
características, pensamos, servem para evidenciar um dos aspectos de mais visíveis
na cidade de Porto Velho: seu caráter heterogêneo em termos socioculturais. As
conjunturas políticas e econômicas em âmbito internacional, os programas de
imigração promovidos pelo Governo Federal e os diversos períodos de
efervescência econômica (ciclos da borracha, mineração, a construção da Ferrovia
Madeira-Mamoré, projetos de colonização) propiciaram a vinda de imigrantes de
diversas partes do Brasil e do Mundo para a região que hoje é o Estado de
Rondônia. Na cidade de Porto Velho teve destaque a imigração de nordestinos, mas
não com exclusividade. A festa do Arraial Flor do Maracujá é uma mostra de
diversidade sociocultural da cidade, uma síntese da formação histórica, étnica e

45

cultural por que passou essa cidade, cenário de impensáveis façanhas. O evento é
um importante elemento da constituição da identidade local: a mescla de
características de várias origens (européias, nordestinas, de folclore amazônico,
indígenas, populares e eruditas) comprova a heterogeneidade que é marca dessa
jovem cidade. Esses aspectos serão mais bem discutidos e analisados em capítulos
à parte.

1.6 O êxodo rural e os impactos culturais nos centros urbanos
Nas últimas décadas, no Brasil, os festejos populares e a maioria dos
elementos vinculados a eles têm ganhado a atenção dos meios empresariais. Quiçá
essa atenção dada a aspectos da vida popular seja uma decorrência da
impressionante transformação nos meios urbanos: o Brasil deixou de ser um país
essencialmente rural; hoje a maior parte da população vive nas cidades.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a população
brasileira urbana na década de 1940 era em média de dezessete milhões, enquanto
na zonal rural residiam em média trinta milhões. No Censo demográfico de 2000, o
IBGE apontou o inverso dessa situação. Isto é, o país apresentava na zona rural em
média trinta e dois milhões de moradores ao tempo em que a população urbana
apresentava o patamar próximo a cento e quarenta milhões. Em termos percentuais
os números estavam em torno de 20% para zona rural e 80% para zona urbana 8.
Esse cenário de ampla maioria de pessoas vivendo nas cidades é certamente efeito,
não exclusivo, mas notável, do êxodo rural. Dito fenômeno poderia, a nosso ver, ser
atribuído ao notável apreço, por exemplo, da música sertaneja, em destaque na
mídia, sobretudo na televisão.
As festas populares têm sido objetos de transmissões televisivas em rede
nacional e internacional (a exemplo do Festival Folclórico de Parintins, no
Amazonas, e do Arraial Flor do Maracujá, em Porto Velho/RO). Essa transformação
de evento regional (ou até mesmo local) em um espetáculo de transmissões em
redes televisivas em âmbito nacional tem implicado certos 'ajustes' que podem
comprometer os aspectos tradicionais e populares. Trata-se da massificação: a
8

Atlas Geográfico Escolar/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. 5. ed. Rio de Janeiro: IBGE,
2009. p. 113.
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transformação, a simplificação em demasia, de um dinâmico evento cultural em algo
previsível como um “enlatado de supermercado”.

1.6.1 Os festejos regionais frente à capitalização

Os perigos do capitalismo e da espetacularização dos festejos populares
residem na trágica possibilidade de afastar de seu cerne a criatividade e a
capacidade de reelaboração tão primorosa das classes populares. Além disso,
também traria o esvaziamento, a perda de significados simbólicos, transformando os
festejos em uma repetição, talvez monótona ou até mesmo previsível. Nessa direção
aponta o discurso de Silva (2009) sobre as transformações por que tem passado o
festival folclórico de Parintins, narrando sua trajetória e seus 'ajustes' para adequarse à massificação através dos meios midiáticos:
A festa do boi-bumbá de Parintins mostrou-se um campo privilegiado para
se perceber a rapidez e a multiplicidade de modificações que são
introduzidas nos modos de produção artística das festas populares, quando
adaptadas aos hábitos estéticos e recreativos do turismo. Afinal, depois que
os grupos Garantido e Caprichoso deixaram as ruas para realizar
competições no âmbito do Festival Folclórico, assumindo um caráter
desenhado conforme os princípios mercadológicos de massificação, uma
corrente consistente de mudanças na instância da feitura dos elementos
cênicos passou a assinalar sua trajetória, compondo o estado da produção
artística que vislumbramos na atualidade.

Esses „princípios mercadológicos‟ despertam preocupação por introduzir nos
festejos populares a “lógica do mercado”, isto é, a oferta existe em função da
demanda. O aspecto negativo dessa mentalidade é não mensurar ou descartar os
critérios de qualidade, criatividade, participação coletiva, instrução, formação de
opinião e criticidade, informação e formação sociocultural, em nome de um único
critério: o lucro. É evidente que não combatemos o interesse econômico. Nossa
crítica é contra os malefícios que o exclusivo interesse econômico em nível
exacerbado pode trazer. No mesmo sentido, sinaliza Silva (2011) quando demonstra
sua preocupação pelo distanciamento que gradualmente vai adquirindo o Festival
Folclórico de Parintins9 em relação à cultura popular:

9

Município amazonense, localizado no arquipélago das ilhas Tupinambaranas no rio Amazonas.
Possui 102.033 habitantes, segundo contagem no ano de 2010 feita pelo IBGE. Seu Festival baseiase na disputa entre os grupos folclóricos Caprichoso (azul) e Garantido (vermelho).
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Entretanto, cabe ressaltar que com a influência urbana da grande cidade de
Manaus e dos meios de comunicação de massa, a Festa do Boi-bumbá
também vem sofrendo variações em contato com a modernidade. [...]
Contudo, em certas ocasiões ocorre um distanciamento entre a cultura
popular local e as características que a festa vai adquirindo pela absorção
provocada pelas práticas do turismo ou mesmo pelos meios de
comunicação de massa.

O Festival Folclórico de Parintins ocorre já há décadas e surgiu como mais
uma simples festividade local. Entre os anos de 1990 e início da década de 2000, o
festival ganhou renome de festa nacional, sendo transmitido em rede televisiva
nacional e atraindo a cobiça de alguns ramos empresariais, como, por exemplo, o
das companhias aéreas, que passaram a transportar para a localidade milhares de
foliões. Ambos os autores apontam que o Festival Folclórico de Parintins está
apartando de si cada vez mais as populações locais, as que tradicionalmente
realizavam ou brincavam no festival, tornando-se, assim, um evento excludente.
O perigo do capitalismo para festas tradicionais e para a cultura em geral
reside no risco de serem levados à categoria de “biscoitos” numa prateleira de
supermercado, perdendo-se seu valor representacional, simbólico, histórico, social,
identitário, crítico, integrador etc.
As frequentes advertências de organizadores do arraial Flor do Maracujá
lembram a necessidade de preservar de seu aspecto popular, de seu valor coletivo e
identitário. A adesão cada vez mais ampla de elementos comerciais ao Arraial
mostra-se como evidência do risco que este corre de tornar-se mais um carnaval
fora de época “capitalizado”, com claras ênfases de sua comercialização, em um
caminho semelhante ao que trilhou o carnaval carioca, desde sua origem, nas ruas
do Rio de Janeiro, até os dias atuais, em que opera gigantesco montante financeiro
e afasta de si os indivíduos que não aderem ao regramento burocrático e comercial
que ele adquiriu.
Os regramentos burocráticos e o assédio comercial ao Arraial Flor do
Maracujá podem significar um entrave à manutenção do seu caráter popular, como
ocorre com muitas festas brasileiras, a exemplo dos carnavais soteropolitano,
pernambucano.
No Rio de Janeiro as marchinhas e festas de ruas foram gradualmente
perdendo espaço e foi entrando em cena o ímpeto comercial alastrador que obrigou
a uma organização tão imensa (empresarial) a ponto de desestimular as
esporádicas iniciativas populares. Ou seja, a festa popular carnavalesca despojada

48

de programação, impregnada dos atos mais espontâneos e casuais, em espaços
também casuais, foi cada vez mais ganhando ares de negócio e, portanto,
demandando, organização típica de empresa. Esta é uma das constatações que faz
Cunha (2001), quando atesta que o fim das brincadeiras do carnaval de rua carioca
no início do século XX. Como exemplo, as ''Batalhas sem confete'', o que evidenciou
a transformação da festa popular em “negócio de gente grande”, isto é, mostra que o
interesse comercial e financeiro excluiu o povo e deu lugar ao palco às Grandes
Sociedades Carnavalescas. Os folguedos foram pejorativamente sendo rotulados de
grotescos, constantemente recebendo os atos de inconformidade da polícia e da
mídia.
No carnaval de Salvador10, o custo de “brincar” acompanhando um bloco (trio
elétrico) por um dia, com compra antecipada em seis meses, custa ao menos 25%
do salário mínimo nacional (R$ 622). O custo do ingresso mais caro chega a três
vezes o valor do salário mínimo no Brasil. Torna-se compreensível que esse alto
custo além de inviabilizar a participação popular (ou impor a ela um tremendo
sacrifício financeiro) passa a conferir à mais “popular” das festas baianas o status de
rentável comércio. Nossa crítica segue no sentido de que a comercialização sem o
cuidado da manutenção da participação espontânea prejudica a preservação de
diversos elementos simbólicos e identitários. Não combatemos o lucro, mas sim os
malefícios que a exacerbação econômica pode trazer para as tradições, as festas
populares. A presença de inumeráveis anúncios comerciais em todos os meios de
divulgação exemplifica o que queremos dizer: a capitalização exacerbada de mais
uma das mais fantásticas criações populares, da qual o povo vai gradualmente
sendo afastado pela força do poder econômico. Ironicamente, podemos pensar,
ocorre o processo reverso, ou seja, a festa originada no seio da elite passou para o
domínio popular e, com o tempo, reelaborada pelo povo, recebe o apreço e o
“empraçamento” da elite econômica, pela vivacidade que aquele lhe incutiu, ainda
que a festa não se desfaça de seu caráter altamente popular, não passando de um
elitismo baseado apenas em fator econômico. Uma evidência de que as ações e as
características populares em algum ponto ou em algum momento sempre despertam
o olhar de cobiça das classes mais abastadas, contudo, sempre parece ser um olhar
de cobiça econômica. Ainda com relação ao Festival Folclórico de Parintins,
10

Informações disponíveis em: <http://vendas.centraldocarnaval.com.br/produto.asp>. Acesso
em: 10 set. 2012.
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segundo relata Silva (2011), é perceptível na cidade a adoção de diversos estilos
externos à cidade.
1.6.2 Traços de influências no Arraial

As mesclas de estilos também são encontradas no Arraial Flor do Maracujá,
festa que ocorre anualmente durante dez dias em final de junho e início de julho, na
capital de Rondônia. Constitui-se numa das maiores festividades da Região Norte e
é certamente a festa popular mais importante do calendário local. Um verdadeiro
desfile de traços culturais e folclóricos que tracejam a identidade cultural do lugar: a
heterogeneidade é sua marca. Trata-se de uma combinação de estilos: festa junina
nordestina, quadrilha, claramente visível nas músicas, nos personagens, nas
vestimentas, nos passos, nos fogos de artifícios e balões; desfile carnavalesco,
outras vestimentas lembram os vestidos das damas das cortes e também as damas
dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, sem, contudo,
apresentar a sensualidade ou a nudez características desses desfiles. Também os
enfileiramentos e as divisões dentro do grupo que desfila transmite a ideia de um
desfile de carnaval da atualidade, como o são as alas. Como contribuição dos povos
nativos, veem-se mulheres de perfis indígenas que ostentam trajes como tangas,
saiotes, cores, brilhos, rostos pintados, penachos de aves das mais coloridas, arcos
e flechas que dão o tom da vivacidade de uma festa nativa. No mesmo desfile,
alegorias, figuras do folclore regional e de lendas difundidas pela Região Norte
formam parte do cenário ou do próprio desfile: são as cobras-grandes, os botos, a
mães-d`água. Ainda fazem parte das apresentações o folguedo do boi-bumbá (ou
bumba-meu-boi), que incrementa mais o leque de elementos culturais num só lugar,
num só evento e como se um só estilo representasse.

1.6.3 Bumba-meu-boi virou boi-bumbá no meio da selva

Presume-se que o espetáculo do boi-bumbá seja uma herança nordestina
trazida para as festas populares da Amazônia pelos milhares de nordestinos que
para cá migraram. É uma das mais genuínas representações da identidade
nordestina que muito comodamente adaptou-se e alinhou-se aos personagens do
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folclore local e de outras localidades. No local de origem a festa teatral ainda se
chama bumba-meu-boi (Maranhão, Rio Grande do Norte, etc), mas na região
amazônica é denominado boi-bumbá. Segundo Xavier (2003, p. 122)
Bumba-meu-boi é o reisado – festa realizada em homenagem ao Reis
Magos – mais popular no Nordeste, considerado o mais significativo, tanto
do ponto de vista estético como social. Apresentado no Nordeste durante o
ciclo do Natal e festejado na Amazônia em junho, na época de São João, é
o testemunho mais vivo do chamado ciclo do boi. Surgiu provavelmente no
Nordeste, nas últimas décadas do século XVIII, no litoral, nos engenhos de
açúcar e nas fazendas de gado, penetrando no interior e espalhando-se a
seguir pelo Brasil Central.

Sua designação tem variações por todo o Brasil e elas são inúmeras. Há
indicações de que o termo “bumba” remeta ao sentido de “bater” ou ao instrumento
presente no festejo: o zabumba. José E. S. Dias Júnior, pesquisador da
Universidade Federal do Pará, em artigo sobre o festejo do boi-bumbá na periferia
de Belém do Pará, comenta:
Na região Norte e parte do Nordeste [o boi-bumbá] vincula-se às festas
juninas dedicadas aos santos do mês. Essa variação do calendário festivo
também é marcada por uma mudança no nome, são várias as
denominações espalhadas pelo Brasil, sendo as mais comuns as de
“bumba meu boi” e “boi bumbá”.2 Nas cidades do estado do Pará, é
denominado de “boi bumbá”, uma expressão, provavelmente, alusiva ao
termo africano bumba, “instrumento de percussão, tambor, que pode derivar
do quicongo mbumba, bater”.

Dissertando sobre essas variações Hermílio Borba Filho (1997, p.13) escreve:
O espetáculo toma várias designações, conforme a região: Boi-bumbá, no
Amazonas; Bumba-meu-boi, e Bois de Reis, no Maranhão e Piauí; Bumbameu-boi, Reisado Cearense, Boi de Reis, Boi Surubi, no Ceará; Boi
Calemba ou Calumba, Rei de Boi, Bumba-meu-boi, no Rio Grande do Norte;
Bumba-meu-boi, Boi, Bumba de Reis, no Espírito Santo; Bumba-meu-boi e
Reis de Boi, no estado do Rio e Guanabara; Boi de Mamão, no Paraná e
em Santa Catarina; Bumba-meu-boi, Boi-bumbá e Boizinho, no Rio Grande
do Sul.

Como se vê, até mesmo a simples nomeação desse folguedo abrange
inúmeras denominações. Quão mais complexa, dinâmica, ampla será a totalidade de
significações de uma festa (o Arraial) que envolve valores e tradições do Nordeste,
de diversas nações indígenas e, ainda que em menor grau, dos carnavais do
Centro/Sul do Brasil. Tudo isso acrescido de fatores histórico-sociais (os diversos

51

acontecimentos históricos e da formação social de Rondônia costumam ser
retratados no festejo).
Como vários autores concordam que se trata da mesma festa, com diferentes
denominações Brasil afora, decidimos usar indistintamente boi-bumbá ou bumbameu-boi, apenas para evitar a repetição cansativa de um mesmo termo.
O bumba-meu-boi (ou boi-bumbá) surgiu em meados do século XVIII. Seu
mais antigo registro é de 1840, no jornal “O Carapuceiro”, de Recife, segundo nos
informa Beatriz Brusantin em comunicação no 3º Encontro Escravidão e Liberdade
no Brasil Meridional, realizado em maio de 2007, na Universidade Federal de Santa
Catarina. Suassuna et al (1997, p. 230), em pesquisa sobre a música nordestina,
relatam as várias danças encontradas, dentre elas o Bumba-meu-boi que, difundido
pelo Brasil geralmente entre as festividades do Natal e Carnaval, recebe diversas
denominações. Os autores registram boi-bumbá no Amazonas; bumba-meu-boi e
bois de reis, no Maranhão e no Piauí; bumba-meu-boi, reisado cearense, boi de reis,
boi surubi, no Ceará; boi calemba ou calumba, rei de boi, bumba-meu-boi, no Rio
Grande do Norte; bumba-meu-boi, boi, bumba de reis, no Espírito Santo; bumbameu-boi e Reis de boi, no estado do Rio de Janeiro; boi de mamão, no Paraná e em
Santa Catarina; bumba-meu-boi, boi-bumbá e boizinho, no Rio Grande do Sul. Em
Santa Catarina, supõe-se que tenha sido iniciado pelos açorianos. Contudo, o
folguedo é comum somente no litoral do estado. Inicialmente era chamado boi de
pano, devido à base de sua composição. Usar um mamão para substituir a cabeça
do boi fez o folguedo tomar novo nome. Um dos poucos trabalhos acadêmicos sobre
o boi de mamão em Santa Catarina é o a dissertação de Miriam Terezinha Lopes
Lúcio, intitulada O Boi de mamão vivo(e) na escola: uma leitura do grupo folclórico
Beco do Beijo da cidade de Tubarão. O trabalho faz menções teóricas e um estudo
do trabalho do grupo folclórico Beco do Beijo.
O festejo teatral bumba-meu-boi é praticado no Brasil de longa data. Supõese que tenha surgido no século XVIII, no litoral do Nordeste brasileiro, de onde se
espalhou por todo o Nordeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. A aparente inocência
do folguedo oculta uma intenção de anarquizar e desafiar a ordem social e
hierárquica entre empregado e patrão, entre comunidade e Igreja Católica. O
Bumba-meu-boi surge no contexto da tradicional criação de gado, nas fazendas do
interior do Nordeste, região de afamados estratos sociais, com rígida hierarquia e
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separação de classes. A trama (relatada nos anexos) se inicia com o desejo da
gestante Catirina de comer língua de boi. Por isso, seu esposo, Francisco,
escravo/empregado de uma fazenda, para dar satisfação ao anseio de sua esposa,
abate um dos bois do capitão, o mais querido de todos, desencadeando o clamor e a
revolta do capitão, seu patrão. Toda a trama decorre desse acontecimento: a revolta
do fazendeiro, as providências dos personagens mais marcados da sociedade local
(rezadeiros, benzedeiras, o padre, ou o xamã, entidade indígena agregada ao
folguedo, etc.) para ressuscitar o boi e a euforia do reviver do touro dão a vivacidade
desse “conto” teatralizado.
Mais uma vez, a sátira dos palcos populares chicoteia as imposições dos
regramentos sociais, emanem elas de onde emanarem. A criatividade e criticidade
sempre parecem encontrar uma maneira de rejeitar ou fazer críticas a concepções
ou condutas impostas pelos regramentos sociais. Este parece ser o caso que
encontramos citado por Brusantin (2007), no qual um clérigo se queixa das satíricas
performances do Bumba-meu-boi em Recife, no ano de 1840, em que o sacerdote é
jogado ao chão e chicoteado, numa demonstração clara de censura e ridicularização
da figura católica:
Quem faz ordinariamente o papel de sacerdote bufo é um brejeirote
despejado e escolhido para desempenhar a tarefa até o mais ridículo; e
para complementem o do escárnio esse padre ouve de confissão ao
Mateus, o qual negro cativo faz cair de pernas ao ar o seu confessor, e
acaba, como é natural, dando muito chicotada no sacerdote.

Ademais, o festejo, com seu enredo à primeira vista tão simples, consiste
para muitos estudiosos num ato de resistência sociopolítica de índios e, sobretudo,
negros ao predomínio da classe abastada dos brancos. Os personagens por si só já
sinalizariam esse argumento, mas as suas ações ilustram e acrescentam em favor
dessa teoria: em verdade o enredo retrata a condição subalterna dos índios e negros
(o fazendeiro é um senhor branco, dominador), mas a maioria das ações, desde o
desaparecimento do boi até o seu ressuscitar remetem a um certo matiz de troça e
rebeldia à autoridade do fazendeiro choroso por seu boi.
A folia nos moldes como aparece é genuinamente brasileira, embora
apresente, em sua estrutura elementos da cultura europeia, segundo defende Xavier
(2003, p.122), para quem o bumba-meu-boi guarda características de folguedos
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portugueses, possivelmente sua fonte primária de inspiração. Ou seja, as
encenações do bumba-meu-boi relembram:
Manifestações semelhantes da Península Ibérica – os touros de Canastra e
tourinhas do Minho, por exemplo – de onde se supõe venham suas raízes
mais remotas. Vários reisados – Pastorinhas, Mestre-Domingos, Cavalomarinho, etc. – foram absorvidos pelo Bumba-meu-boi, passando a
existirem incorporados a ele.

Por sua vez, Vieira (1977, p. 25) aponta também a semelhança do folguedo
do Boi-bumbá a festejos realizados na Europa. Neste sentido, exemplifica o “Boef
Grass, na França; as Tourinhas, em Portugal; o Waca Tintis, personagem de uma
pantomima boliviana que satiriza uma corrida de touros”.
Por outro lado, observando o festejo no Brasil, nota-se certo sincretismo
comum a outras festas populares, o que demonstra o aproveitamento de outros
festejos que vão sendo incorporados. O Bumba-meu-boi é um ajuntamento de
personagens vários. Xavier (2003, p. 125) ainda aponta outros personagens que,
para ele, vinculam-se à Europa: “depois a tradição do boi e do burro conduzidos ao
presépio nas festas de Natal, que fazem parte de manifestações semelhantes
encontradas na Península Ibérica, levando-nos a perceber a marca do colonizador
português”. Nota-se que sempre o povo vai tratando de agregar, sintetizar, sem
perder o dinamismo e a vivacidade, dando-lhe características sempre atreladas ao
contexto local.
Por sua vez, Câmara Cascudo em seu Dicionário do Folclore Brasileiro,
sintetiza a encenação desta forma:
O bumba-meu-boi é um auto de excepcional plasticidade e o de mais
intensa penetração afetuosa e social. Foi o primeiro a conquistar a simpatia
dos indígenas que o representam, preferencialmente, como os timbiras do
Maranhão, e é difundido pelo Sul através da memória fiel dos nordestinos
emigrados. O negro está nos congos. O português no fandango ou
11
marujada . O mestiço, crioulo, mameluco, dançando, cantando, vivendo,
está no bumba-meu-boi, o primeiro auto nacional na legitimidade temática e
lírica e no poder assimilador, constante e poderoso (CASCUDO, 2000, p.
196).

11

O festejo e a dança retratam as façanhas da navegação portuguesa no Brasil, iconizando a vida em
auto-mar. A festa ocorre de 25 de dezembro a 06 de janeiro, especialmente nas regiões litorâneas
brasileiras. Também recebe outros nomes tal como: Maruja, Nau Catarineta, Barca (em Minas
Gerais), Barquinha (interior da Bahia), Fragata (interior da Bahia) e Chegança. Disponível em:
<http://www.brasilfolclore.xpg.com.br/marujada.htm>. Acesso em: 18 fev. 2013.
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Há quase um consenso em que dito teatro popular congrega uma síntese da
formação étnica e social do Brasil no qual o tripé racial negro – indígena – branco
executa seus respectivos papéis correspondentes à realidade. O festejo do Bumbameu-boi em seu decurso temporal ganhou facetas que retratam mais ainda a
realidade brasileira. No Norte do Brasil, região em que é mais conhecido como Boibumbá, a influência indígena tornou-o mais complexo ainda. O Boi agrega
influências europeias, africanas e indígenas. Entretanto, visualmente, são mais
perceptíveis as características indígenas. O colorido das vestimentas e adereços
indígenas cobram um destaque inevitável. A vivacidade dos movimentos, os trajes a
caráter, os passos coreográficos trazem à cena do 'boi' um especial aspecto de
enérgica ópera teatral. Dos índios também podemos apontar as atuações do pajé,
do caboclo de pena, seus atos de cura, de fazer ressurgir o boi. Por sua vez, as
influências africanas parecem estar no ritmo musical, ainda que muitos dos
instrumentos usados sejam também de origem indígena, a toada relembra a
musicalidade africana, o ritmo acelerado e vivaz, a alegria da dança dão a
semelhança de espetáculos de música de forte influência africana. Embora a
sonoridade do espetáculo também faça lembrar os ritmos indígenas.
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SEÇÃO II – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 Questões norteadoras e desdobramentos

A história de um povo é um dos elementos que mais contribuem para a
formação e a afirmação de sua identidade. Cada povo, cada comunidade, à sua
maneira, busca preservar, e às vezes resgatar, a história de suas origens como meio
de plasmar suas características.
Nosso interesse nessa pesquisa advém de como se deram e como se dão as
influências socioculturais em Porto Velho, hoje, capital de Rondônia. As narrativas
da História registram que esse foi cenário de recepção das mais variadas nações e
raças que para cá se deslocaram por diversos fluxos migratórios, atraídos por
efervescentes

movimentos

econômico-financeiros,

especialmente

pessoas

provenientes dos estados do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do
Pará e do Amazonas. Também foram atraídos migrantes do Rio de Janeiro e da
Bahia. Além desses, se deslocaram para Porto Velho portugueses, espanhóis,
italianos, russos, cubanos, mexicanos, porto-riquenhos, libaneses, sírios, índios
norte-americanos,

antilhanos,

granadenses,

tobaguenses,

barbadianos,

noruegueses, poloneses, chineses e indianos, dentre outros, para comerciarem ou
trabalharem na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. A região de Porto Velho
também era habitada por diversas etnias indígenas, dentre outras, os mura, os
munduruku, os torá, os matanawi, os karipunas, os karitianas etc.
O processo de formação da região que hoje é o Estado de Rondônia sempre
esteve ligado à exploração de recursos naturais ou à migração, em função de que
sempre foi considerado um verdadeiro espaço para enriquecimento rápido ou “vazio
demográfico” no meio da Selva Amazônica. Diversos são os fatores que interagiram
para que a história brasileira elaborasse esse cenário que hoje é Rondônia. As
estratégias políticas externas, o manejo interno dos problemas sociais brasileiros,
feito pelas autoridades, e as condições sociais e climáticas do Nordeste e de outras
regiões do Brasil entraram em jogo para que houvesse um extraordinário
deslocamento de pessoas para as terras da Amazônia. Essa confluência de pessoas
de diferentes origens nos despertou inquietações quanto às interações socioculturais
nesse espaço e igualmente quanto aos resultados dessas interlocuções culturais.
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Para a verificação dessas mesclas optamos por descrever uma das mais
afamadas festas populares, de forte sustância cultural: o Arraial Flor do Maracujá,
que pensamos ser um evento congregador das várias contribuições socioculturais
para a localidade. Nossa indagação básica foi: quais as influências, os impactos
culturais da confluência de indivíduos provenientes das mais variadas partes do
Brasil e do mundo para a sociedade local?

2.2 Objeto de estudo

As marcas culturais trazidas pelos migrantes (nordestinos e outros) e que
contribuíram e ainda contribuem para a caracterização sócio-cultural da capital
rondoniense compõem a base do nosso interesse de pesquisa. Essas marcas foram
investigadas na festa popular denominada Arraial Flor do Maracujá, um construto
resultante

de

influências

européias,

africanas,

indígenas e marcadamente

nordestinas.

2.3 Tipo de pesquisa, abordagem

Nossa pesquisa deu-se do tipo estudo de caso, no sentido de tomar
conhecimento do objeto e explicitá-lo a fim de conhecer suas interrelações. Gil
(2007) entende que o estudo de caso
Tem como propósito atender aos interesses de investigação profunda e
exaustiva de um ou poucos objetos, possibilitando o conhecimento amplo e
detalhado do mesmo; é um estudo empírico que pesquisa um
acontecimento atual dentro do seu contexto, utilizando-se várias fontes de
evidência (GIL, 2007, p. 59).

A pesquisa então se baseou na observação e na descrição da composição do
espaço do evento, nas apresentações, nos personagens, nos elementos folclóricos,
no efeito visual de modo geral, nas letras das toadas, nas entrevistas e
questionários. Portanto, temos uma pesquisa do tipo qualitativa, pelo fato de “o
significado ser a preocupação essencial - pressupostos que servem de fundamento
à vida das pessoas” (TRIVIÑOS, 2006 apud Siena, 2007, p. 61). Os sentidos
resultantes dessa composição simbólica tomam efeitos representativos de uma
coletividade. A abordagem qualitativa tem entre outras características a tendência a
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ser descritiva, sem preocupação com expressões numéricas, ser indutiva e não ter
sequência rígida (Siena, 2007, p. 61). Nossa preocupação nessa pesquisa resumiuse em descrever o Arraial e seus sujeitos e apontar as características que induzem e
tornam aparente a identidade portovelhense. Não se trata de classificar ou fazer
experimentos, mas interpretar o fenômeno das festas populares, na intenção de
principiar o entendimento das repercussões que tem o festejo popular na cidade de
Porto Velho, pois o estudo de caso, segundo Okimoto (s/d), é o “início de uma
pesquisa”, isto é, requer estudos posteriores.
Na verdade, esses estudos constituem um passo inicial ou uma base de
dados para pesquisas comparativas subsequentes e construção de teorias.
Os estudos de caso interpretativos também utilizam a descrição, mas o
enfoque principal é interpretar os dados num esforço para classificar e
contextualizar a informação e talvez teorizar sobre o fenômeno.

Dessa forma entendemos que nosso estudo busca a compreensão de um
fenômeno local como meio de perceber e compreender as nuances, os intercâmbios
e as influências de uma festividade na composição da identidade local. É portanto
um estudo de caso descritivo de abordagem qualitativa. No sentido do que aponta
Okimoto (apostila didática on-line) ao descrever a pesquisa de abordagem
qualitativa, para quem
As pesquisas qualitativas envolvem a observação intensiva e de longo
tempo num ambiente natural, o registro preciso e detalhado do que
acontece no ambiente, a interpretação e análise de dados utilizando
descrições e narrativas. Elas podem ser etnográfica, naturalista,
interpretativa, fenomenológica, pesquisa-participante e pesquisa-ação.

Nosso propósito nessa pesquisa foi o de descrever o evento e conhecer a sua
história. Num segundo passo buscamos conhecer o perfil e as opiniões dos
frequentadores como meio de alcançarmos um conhecimento global do evento e sua
reputação e repercussão na localidade de Porto Velho, portanto entendemos que
abordamos qualitativamente o assunto, sem estabelecermos quantitativos, mas, sim,
informações de cunho qualitativo que indicam uma conjuntura histórica e social que
pudesse delinear a importância de um festejo popular da magnitude do Arraial Flor
do Maracujá para a capital portovelhense.
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2.4 Sujeitos da pesquisa, participantes

Na intenção de compreender os sentidos e as expressões do Arraial
globalmente, procuramos ouvir as pessoas envolvidas com a preparação do festejo.
Por isso, os sujeitos da nossa pesquisa foram pessoas ligadas à coordenação do
Arraial (do Governo do Estado), aos grupos folclóricos (donos de bois-bumbás e
quadrilhas, dirigentes de apresentações) e frequentadores. A estes impusemos a
condição de haverem assistido ao menos duas vezes ao festejo para se habilitarem
a responderem ao questionário, embora a maioria tenha respondido tê-lo visto com
mais frequência.

2.5 O Lócus da pesquisa
O Arraial compõe-se de palco de apresentadores, curral12 para as mostras de
quadrilhas e bois-bumbás, adultos e mirins, tendas de comércio de bebidas
industrializadas (cervejas e refrigerantes) e típicas (sucos, licores, aguardentes etc à
base de frutas regionais). É um conjunto de espaços: de locução (palco), de
apresentações e de audiência (curral, a pista de espetáculos, arquibancadas e
camarotes), de imprensa (redes de televisão, rádios, representantes de secretarias e
coordenações), de comércios de bebidas e comidas e de diversões. Sintetiza dessa
maneira uma “vila” suprida fartamente de vivacidade e variedades. O comércio de
alimentos e guloseimas é bastante diversificado (doces regionais, churrascos,
espetinhos de camarões, saltenhas, tacacás na cuia) e artesanatos típicos (muitos
de aspectos indígenas) ricamente variados. O espaço ainda comporta várias bancas
de jogos adultos e infantis (pescarias, lances de bola, jogos adivinhações, etc) e um
parque de diversões com inúmeros equipamentos. O Arraial ocorre desde o ano de
1983 como evento organizado pela Secretaria de Cultura Esporte e Lazer (SECEL),
vinculada ao governo do Estado de Rondônia.

12

A pista de dança neste tipo de festa é chamada de curral por apresentar a dramatização do
boi-bumbá, claramente de ambiente campestre.
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2.6 Corpus da pesquisa – universo, delimitação, amostragem

O universo de pessoas envolvidas com o Arraial Flor do Maracujá é muito
grande, se considerarmos operários, costureiros, estilistas, artistas plásticos,
compositores. A Secel tem registradas treze quadrilhas adultas, nove quadrilhas
mirins, seis bois-bumbás adultos e quatro bois-mirins.

Cada um desses grupos

congrega, segundo estimativa de um “dono” de boi, em média trezentas pessoas.
Nossa pesquisa buscou entrevistar um número de pessoas freqüentadoras o mais
diversificado possível, procurando ouvir indivíduos de faixas etárias e classes
econômicas diferentes. Dessa forma esperávamos compor um panorama do público
frequentador do Arraial. Dos entrevistados com áudio buscamos pessoas cujo
trabalho tivesse reconhecimento público de vinculação com o Arraial Flor do
Maracujá. Essas entrevistas chegaram ao número de três: a primeira com um dos
dirigentes de um grupo de boi-bumbá; a segunda com a Coordenação do Arraial na
Secretaria de Cultura Esporte e Lazer (SECEL); e a terceira com um artista plástico
e desenhista do Arraial.
Já com os frequentadores realizamos quarenta e duas entrevistas, com
respostas fechadas. Entretanto sempre deixamos dentre as respostas uma que
fosse espontânea, dada pelo entrevistado, dessa forma poderia expressar
claramente outra resposta não pensada por nós.

2.7 Instrumentos de pesquisa: questionários, entrevistas, textos

Como instrumentos para nosso trabalho realizamos fotografias, pesquisa em
arquivos da Secretaria de Cultura do Estado, entrevistas em áudio com
organizadores e questionários aos frequentadores. Buscamos submeter quarenta e
dois questionários em várias partes da cidade de Porto Velho, umas da periferia,
como os bairros Conceição e Novo Horizonte, e outras centrais, como os bairros
Nossa Senhora das Graças e São Cristóvão nas proximidades da Unir-Centro e da
Praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Dessa forma esperávamos encontrar
um público bastante diversificado, que pudesse traduzir o interesse geral entre as
variadas classes socioeconômicas. Já nas entrevistas procuramos delinear o perfil
cultural do entrevistado e seu engajamento com o Arraial e com outros eventos
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culturais em linha temporal, procurando aferir seus anseios e críticas aos festejos
populares, especialmente ao Arraial Flor do Maracujá.

2.8 Coleta de dados, tabulação e análise

Nossos questionários (ver anexo) visaram conhecer o perfil e a opinião dos
frequentadores do Arraial Flor do Maracujá. As perguntas buscaram delinear suas
percepções

e

preferências

sobre

diversos

itens

presentes

nos

festejos:

personagens, música, organização espacial, espetáculos, influências regionais e
externas, etc.

2.9 Os Procedimentos da pesquisa

A abordagem se deu sempre em locais públicos e o entrevistador somente
interveio quando requisitado pelo entrevistado para explicar alguma questão textual.
Isto é, para auxiliá-lo na compreensão objetiva daquilo que lhe era questionado.
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SEÇÃO III - UM PERCURSO HISTÓRICO E CULTURAL EM RONDÔNIA
3.1 Breve descrição histórica de Rondônia
A cidade de Porto Velho13, capital do estado de Rondônia, configura-se como
uma das amostras mais tangíveis da diversidade cultural desse país continental, o
Brasil, que congregou em toda a sua história elementos das mais diversas nações,
que para cá confluíram pelas mais variadas razões e circunstâncias. O estado foi
palco de diversos fluxos migratórios, com ênfase para o Nordeste (cearenses,
maranhenses, paraibanos, pernambucanos, etc.), que deu a maior contribuição em
número de migrantes, entusiasmados por promessas políticas e em fuga às
péssimas condições laborais nordestinas. Também formam a população local
descendentes dos construtores da histórica e lendária estrada de ferro MadeiraMamoré, erguida no meio da selva à custa de milhares de vidas ceifadas por
malária, beribéri, ataques indígenas e revoltas entre operários. Compõe, ainda, a
população local comerciantes que para cá se dirigiram a fim de usufruírem do fervor
econômico propiciado pela construção da ferrovia: são portugueses, espanhóis,
italianos, russos, cubanos, mexicanos, porto-riquenhos, libaneses, sírios, índios
norte-americanos, nordestinos brasileiros, antilhanos, granadenses, tobaguenses,
barbadianos, noruegueses, poloneses, chineses e indianos14.
O estado de Rondônia localiza-se na porção noroeste do Brasil. Integra a
região Norte do Brasil e é um dos nove estados que formam a Amazônia Legal. Sua
população é de 1.562.409 pessoas (IBGE, 2010). É formado por terras
desmembradas dos estados do Amazonas e Mato Grosso (na maioria). É um dos
mais jovens estados da federação, criado no ano de 1981 do antigo Território
Federal de mesmo nome. Sua existência está desde os tempos coloniais
intimamente ligada à defesa das fronteiras internacionais.
No mapa, a seguir, mostramos a localização do Estado de Rondônia,
destacado dentre os outros entes da Federação.

13
14

Fundada em 02 de outubro de 1914 pela Lei 757, do Estado do Amazonas.
Francisco Matias Mendes em Pioneiros (1998).
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Figura 1 – Mapa do Brasil com destaque no Estado de Rondônia.

Fonte: <http://www.a-rondonia.com/images/mapa-ro-250x250.jpg>

A construção do Real Forte Príncipe da Beira, ainda no período colonial, a
instalação da rede telegráfica e a abertura da Rodovia BR 364 são sinais da
intenção governamental de resguardar seus limites. O lema da propaganda, de
cunho militarista, na época da ditadura militar, Integrar para não entregar não deixa
dúvida sobre esse temor e a intenção de proteger e garantir essa porção do país,
limítrofe com países platinos e andinos. Além disso, o espaço natural e seus
recursos sempre foram vistos com cobiça e ganância: uma riqueza a ser
conquistada e explorada.
Teixeira e Fonseca (2001, p. 39) atestam que
[...] Ao expandir-se para o Oeste, os portugueses procuravam metais
preciosos e, encontram, porém, outras riquezas naturais, algumas
desconhecidas na Europa, iniciando o ciclo das drogas do sertão, que fixou
desde o início o destino extrativista da região Amazônica.

Entretanto, em nenhum momento parecem ter sido ouvidos e/ou consultados
os nativos que já aqui estavam antes de qualquer outro povo, como já discutimos na
Seção I, à página 28. Os governantes brasileiros, omissamente, sempre divulgaram
a menção ou ideia da Amazônia como um vazio demográfico. Ademais, não parece
ter havido contestação da parte de quem poderia decidir (as autoridades de modo
geral), quando se implantaram os programas de colonização e se promoveu em solo
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rondoniense massiva entrega de terras públicas às famílias que buscavam alguma
possessão. As populações indígenas, contudo, não escaparam às assombrosas
repercussões dessa inconsequente deliberação, que não as considerou nem as
socorreu da truculência “branca” de grileiros e de posseiros inescrupulosos e ávidos
de riqueza fácil.
O estado conta atualmente com cinquenta e dois municípios. As maiores e
mais importantes cidades situam-se no eixo da única (e a mais importante) rodovia
federal, do Estado (BR 364), fruto dos postos telegráficos instalados pelo Marechal
Rondon no início do século XX.
Figura 2 – Mapa das principais cidades e rodovias de Rondônia.

Fonte: <http://www1.dnit.gov.br/rodovias/condicoes/images/ro.gif>

A cidade de Porto Velho (figura 2) é a capital do Estado de Rondônia.
Atualmente, tem em torno de 430.000 habitantes, segundo contagem do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Surgiu em decorrência da construção
da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A razão de seu nome é até hoje tópico de
discussões controversas. Há os que dizem, dentre eles o historiador Abnael
Machado de Lima, membro do Instituto Histórico e Geográfico/RO, que a origem do
nome de Porto Velho está vinculado ao fato de soldados haverem usado o “porto
velho” para seus trabalhos, o porto que se situava a sete quilômetros abaixo do
distrito de Santo Antônio (província de Mato Grosso), já no Estado do Amazonas.
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Este porto havia sido usado por militares em precaução a um possível ataque do
exército paraguaio, durante a Guerra do Paraguai. Este atracadouro das
embarcações que vinham trazer materiais e pessoas para a construção da famosa
ferrovia Madeira-Mamoré é considerado o embrião da cidade15. Há também aqueles
que associam o nome “Porto Velho” ao velho Pimentel, morador e comerciante do
antigo porto. Entretanto, a maioria dos historiadores rejeita essa tese, por não
localizar comprovação documental.
Figura 3 – Foto panorâmica de Porto Velho, na década de 1950. Ao
fundo se veem as silhuetas das três caixas d‟água, um dos símbolos
da cidade.

Fonte:<http://folhadevilhena.com.br/news2011/wp-ontent/uploads/2011/01/origemde-portovelho-2.jpg>

Figura 4 – Porto Velho em 1960. No canto direito inferior vê-se a
Avenida Sete de Setembro.

Fonte: <http://memoria808.blogspot.com.br/2010/12/porto-velho-1960.html>.
15

Informação obtida em sítios eletrônicos do Município e de turismo sobre a cidade.
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Figura 5 – Foto panorâmica atual de Porto Velho/RO. Em primeiro
plano está o porto graneleiro.

Fonte: <http://www.imagemnews.com/fotos.asp?codigo=708>.

Figura 6 – Centro de Porto Velho. À esquerda, a Faculdade
Católica; ao centro, a Prefeitura e a Biblioteca Municipal Francisco
Meireles

Fonte: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=274307>.
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3.2 A região do Guaporé: a ferrovia, a linha telegráfica e a borracha
Desde o período colonial, a região do território do Guaporé16 atraiu para si
aventureiros interessados em suas riquezas naturais e minerais. Além disso, a
proximidade com a fronteira dos territórios da Coroa Espanhola sempre foram motivo
de grande temor da Coroa Portuguesa, preocupada pela manutenção da posse de
suas terras. Após a independência do Brasil, essa preocupação se manteve. O
Governo Brasileiro sempre temeu pela invasão de suas fronteiras (inclusive por
parte das potências militares mundiais). Em função disso e atendendo às demandas
internas por terras, promoveu, em meados do século XX, uma das maiores
campanhas de imigração da história brasileira.
A região amazônica foi o terreno de exploração de uma das mais destacadas
fontes de riqueza que a humanidade já conheceu: a hevea brasiliensis,
popularmente conhecida como seringueira. O látex, matéria prima para confecção
da borracha, aperfeiçoada pelo processo de vulcanização em meados do século XIX
pelo norte-americano Charles Goodyear, abriu os olhos do mundo para um campo
de riqueza a céu aberto que eram as florestas amazônicas, com suas frondosas
árvores de seringueiras. Essa descoberta, as condições de exploração do trabalho
no Nordeste e o agravamento pela dura estiagem em fins dos anos 1880
impulsionaram a vinda de inúmeras famílias nordestinas (dominados e até mesmo
intimidados pela soberba e o assédio dos latifúndios) para a região Amazônica.
Esses fluxos migratórios provenientes do Nordeste se repetem em dois outros
movimentos migratórios denominados Ciclos da Borracha. O Primeiro Ciclo deu-se
entre os anos de 1880 e a primeira década do século XX e finalizou-se devido ao
início da produção dos seringais cultivados na Malásia (de sementes furtivamente
levadas do Brasil). O Segundo Ciclo segundo decorreu da invasão desses seringais
pelo exército japonês e o consequente Acordo de Washington entre os governos
Brasileiro e Estadunidense para retomada da extração do látex brasileiro.
Outro fato que muito contribuiu para a povoação de Rondônia foi a
espetacular e trágica construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, resultado de um
16

O Território Federal do Guaporé foi formado por terras dos estados do Amazonas e,
principalmente, do Mato Grosso, em 13 de setembro de 1943, pelo Decreto-Lei 5.812, para cuja
capital foi escolhido o Município de Porto Velho. Posteriormente, em 1956, com o fim de homenagear
o sertanista Marechal Cândido Mariano Rondon, o território passou a chamar-se Território Federal de
Rondônia. Em 1981, este foi transformado em estado federado passando a denominar-se Rondônia.
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acordo entre os governos Brasileiro e Boliviano em troca das terras que formam,
hoje, o estado do Acre.
Figura 7 – passeio na “cegonha” em um trecho da EFMM - autoridades.

Fonte: Dana Merrill - fotógrafo americano.

A construção exigiu a coragem e disposição de dois empreendedores, os
estadunidenses George Earl Church e Percival Farquar, além da participação dos
governos Boliviano e Brasileiro, a contratação de diversas empresas construtoras e
o ardoroso trabalho (e até mesmo a vida) de milhares de operários.
Em resumo, a ferrovia foi construída entre 1872 e 1912. Esse fato fez acorrer
para a região de Porto Velho trabalhadores de diversos países e do Nordeste
brasileiro. Essas nações, em sua maioria, deixaram descendentes que, atualmente,
participam do mosaico cultural que é a capital de Rondônia.
O trabalho do fotógrafo americano Dana Merrill entre os anos de 1909 e 1912
constitui um importante registro de obras feitas na Amazônia no século XX.
Merrill foi contratado por Percival Farquhar com a função de registrar todos
os momentos da construção da ferrovia, mas foi muito além com suas
lentes. Também documentou a vida das pessoas que trabalhavam na
ferrovia, de índios e os cenários amazônicos da época. Grande parte das
fotos históricas de Merrill se perdeu no tempo. As que restaram, hoje estão
no acervo do Museu Paulista da USP e integram uma das mais importantes
coleções de fotografias brasileiras. (AMARAL, 2011, p. 24).
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Figura 8 – Trabalhadores estrangeiros da ferrovia (indiano e caribenhos).

Fonte: Dana Merrill - fotógrafo americano.

Figura 9 – Trabalhadores orientais da ferrovia.

Fonte: Dana Merrill - fotógrafo americano.

Também contribuiu para o povoamento do estado a instalação da rede
telegráfica, a mando do Governo Federal, executada pelo militar, sertanista e
geógrafo, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, o marechal Rondon. Essa
rede ligaria Cuiabá a Santo Antônio (atual Porto Velho). A abertura da trilha para
instalação dos postes da rede e a construção de diversas estações permeando a
região constituíram verdadeiros embriões para construção da mais importante
rodovia do estado de Rondônia, a BR 364, e a posterior instalação de vilas que se
tornaram as maiores cidades do Estado. Os postos telegráficos propiciaram a
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comunicação com as regiões centro/sul do Brasil e favoreceram a fixação de
residências

nos

seus

entornos.

Posteriormente,

fluxos

de

migrantes

se

estabeleceram em redor desses postos. Atualmente são resultado desses fatos as
mais importantes cidades do estado tais como Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, JiParaná, Jaru e Ariquemes. Além disso, a assinatura do Acordo de Washington,
acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos, obrigou o governo Brasileiro a
executar com imediatez a arregimentação e locação de milhares de trabalhadores,
em sua maioria, nordestinos, para “lutarem” na chamada Batalha da Borracha. Dito
arrebanhamento (esse era o termo usado à época), dadas as más condições de
trabalho, de saúde, de transporte e de comunicação, inviabilizou a volta da maioria
desses soldados à sua terra natal, à exceção dos que morreram nas florestas por
malária, febre amarela, tifo, hepatite, meningite, hanseníase, etc. permanecendo na
Amazônia e contribuindo para a formação sociocultural da região. As assombrosas
condições de trabalho e de vida dos chamados soldados da borracha receberam o
brado de alarme do escritor Euclides da Cunha citado pelo docente pesquisador da
Universidade Federal de Rondônia Antônio Carlos Maciel:
Nas paragens exuberantes das héveas e castilôas, o aguarda a mais
criminosa organização do trabalho que ainda engendrou o mais
desaçamado egoísmo. E clama: urgência de medidas que salvem a
sociedade obscura e abandonada:uma lei do trabalho que nobilite o esforço
do homem; uma justiça austera que cerceie os desmandos; uma forma
qualquer de homestead que o consorcie definitivamente à terra (MACIEL,
2012, p. 128).

A ardorosa batalha da borracha serviu mais aos propósitos externos que aos
daqueles que esperançosos embarcaram nessa aventura rumo ao vale amazônico.
Figura 10 – Marechal Rondon, construtor da linha telegráfica CuiabáPorto Velho.

Fonte: <http://pib.socioambiental.org/>. Acesso em: 02 maio 2011.
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Todos esses acontecimentos até aqui elencados unidos ao grande número de
nações indígenas que já residiam no local antes da chegada dos povos europeus
vêm a formar um quase indescritível cenário de mescla intercultural que faz de Porto
Velho um dos mais destacados locais de interação cultural e de suas possíveis
combinações.
3.3 A batalha da borracha e os projetos de colonização
Ao contrário dos ciclos migratórios casuais, não estimulados, citados até
agora, o mesmo não se pode dizer de duas ações governamentais claramente
declaradas de estímulo à vinda de pessoas para a Região Amazônica: a Batalha da
Borracha, consequência do Acordo de Washington (Segunda Guerra Mundial –
1941) e os posteriores projetos de colonização (PROTERRA, PIN, PAD), iniciados
na década de 1970, que propiciaram um gigantesco aumento da população do
território Federal de Rondônia. Entre as décadas de 1960 e 1990, a população do
estado saltou de 70.000 para 1.130 mil habitantes, segundo o Anuário Estatístico do
Brasil.
Conforme Teixeira e Fonseca (2001), o crescimento populacional de Porto
Velho sofreu um aumento de 467% entre 1980 e 1991 (p. 173). A contagem feita
pelo IBGE em 2007 apontava Porto Velho com 369.345 habitantes. Constituía-se a
maioria de migrantes das regiões centro-sul do Brasil em busca de terras para seu
sustento e/ou oportunidades de negócios, geralmente pequenos comércios que
atenderiam às incipientes e crescentes demandas.
Todos esses acontecimentos até aqui elencados unidos ao grande número de
nações indígenas que já residiam no local desde muito antes da chegada dos povos
europeus, aos ribeirinhos remanescentes de épocas coloniais do Império Português
e dos descendentes de escravos que para cá foram trazidos vêm a formar um quase
indescritível cenário de mescla intercultural que faz de Porto Velho um dos mais
destacados

locais

de

“entrelaces”

sociais

no

Brasil.

Todos

esses

fatos

inevitavelmente vão influenciar a identidade local. O modo de vida, de interagir, a
música, as danças, os valores culturais e religiosos, a gastronomia, indicam ser
resultado de intercâmbios e empréstimos de todas as gentes que aqui estiveram ou
nessa região se instalaram.
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Figura 11 – Fotos de cartazes para recrutamento dos soldados da borracha.

Fonte: <http://reporterdaamazonia.blogspot.com>. Acesso em: 10 mar. 2011.

3.4 Migração e heterogeneidade cultural
A heterogeneidade cultural é uma das facetas mais marcantes da realidade
humana. Está na essência das sociedades humanas e ao mesmo tempo constitui
um diferencial entre elas. Por isso, as origens se tornam tão importantes em
transparecer a identidade, seja ela coletiva ou individual. Bosi (1992, p. 23) comenta
que “todo homem tem uma raiz pela sua participação numa coletividade que
conserva vivos alguns tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro”.
Entretanto, ressalva que o enraizamento não consiste em idealizações nem utopias.
Parecem-nos sumamente importantes as transformações por que passam certos
indivíduos quando deixam suas terras natais e rumam a um novo local, de estada
temporária ou definitiva, um novo contexto, que os impele a adequações. Essas
adequações, no entanto, não os levam a desfazer-se de suas raízes.
Dissertando sobre o assunto Bosi (1992, p. 17) afirma que “seria mais justo
pensar a cultura de um povo migrante em termos de desenraizamento. Não buscar o
que se perdeu; as raízes já foram arrancadas, mas procurar o que pode renascer
nessa terra de erosão”. Aqui, o autor refere-se aos migrantes quando deixam as
zonas rurais para buscar melhores condições de trabalho e de vida nas cidades.
O choque cultural é evidente e inevitável quando se contrastam o “de lá” e o
“de cá”, uma vez que aquilo que se mostra mais aparente nos migrantes (suas falas,
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vestimentas, hábitos alimentares, crenças e tradições) é, em algum sentido,
“depositado num baú”, como se fossem objetos sem uso, mas dos quais não se quer
desfazer. Na impossibilidade de exercer seus costumes, os migrantes parecem abrir
espaço para aquisição de outros. Dessa forma, o migrante ruralino adere a hábitos
do novo local (a cidade) e passa a exercê-los esporadicamente, exercitando-os
muitas vezes juntamente com os anteriores àquelas vivências.
Ao tempo em que descobre o sabor de salames ou cappuccinos e aprende a
guiar-se pela sinalização do frenético tráfego, usufrui das danças de âmbito rural,
como, por exemplo, forró, xote ou vanerão e faz suas novenas e quermesses. Ou
seja, por vezes, esses traços de regionalidade, em lugar de serem “guardados num
baú”, são expostos nas praças, nos galpões de exposições, nos centros de
vivências, para serem apreciados e “consumidos” (BOSI, 1992, p. 26). Essa talvez
seja uma estratégia de conservação, de sobrevivência econômica e de conciliação
aos padrões citadinos. Suas identidades camponesas tornam-se elementos
“comerciais”. “Valores antigos, religiosos, artísticos, morais, lúdicos, que o
capitalismo encontra, são consumidos até o osso e transformados em mercadoria
para turismo, propaganda para TV” (op. cit., p. 24). Tal declaração aponta,
claramente, ao mesmo tempo, sujeição e adequação, uma adaptação aos moldes
estabelecidos.
No entanto, a diversidade desses mesmos grupos é aproveitada como fonte
de atração para divertir as massas urbanas. A diferença constitui folclore
para o consumidor ávido: é o regionalismo nos Estados Unidos, as imagens
do gaúcho, do nordestino, do caipira entre nós [...] (BOSI, 1992, p. 26)

Neste sentido, mostra-se bastante evidente o fato de os centros acadêmicos
nos dias atuais tomarem o partido das “massas minoritárias”: negros, índios,
mulheres, analfabetos, homossexuais, povos considerados selvagens ou primitivos,
comunidades econômica ou socialmente pouco favorecidas. O discurso da
Academia busca dar voz e galgar direitos de autonomia, do exercício de crenças e
costumes no modo mais genuíno de ser, de tal forma que se mostrem o mais
próximo do “natural”. Talvez, se trate de uma tentativa de dar a essas classes de
pessoas o respeito e a oportunidade que lhes parecem devidos. A proposta quiçá
configure uma tentativa de redimir o indivíduo marginalizado, inclusive das políticas
de integração do Estado. A exemplo dessa exclusão, registramos a figura do
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migrante, visto ou lembrado, geralmente, pelas características destoantes ou num ar
de certo estranhamento ou mofa.
O perfil que se nutre do migrante no âmbito urbano e seu espaço deslocado é
delineado por Bosi (1992, p. 17):
O migrante perde a paisagem natural, a roça, as águas, as matas, a caça, a
lenha, os animais, a casa, os vizinhos, as festas, a sua maneira de vestir, o
entoado nativo de falar, de viver, de louvar a seu Deus. Suas múltiplas
raízes se partem. Na cidade, a sua fala é chamada “código restrito” pelos
lingüistas; seu jeito de viver, “carência cultural”; sua religião, crendice ou
folclore.

Parece plausível defender os direitos das minorias, entretanto, sublimar o
migrante, atribuindo-lhe um aspecto de pureza é uma iniciativa um tanto
romantizada de atribuir às classes minorizadas valor maior que daquelas citadinas.
Segundo Eclea Bosi, consideradas corrompidas ao tempo em que as classes
oriundas de zonas exclusas ainda se preservam incorruptas. São “pastores,
proletários, vistos idilicamente como seres fora de sociedade corrupta, simplicidade
mítica e portadora dos verdadeiros valores” (BOSI, 1992, p. 27). Contudo,
acreditamos ser essa uma visão bucólica que não coaduna com a realidade. Não
vemos razão para pensar no indivíduo campestre como depositário das virtudes
humanas.
Gonçalves Dias ao descrever os indígenas brasileiros moldava-os incutidos
de aspectos virtuosos como coragem, bravura, integridade moral para com seus
semelhantes e com a natureza. Sabemos que essa é uma perspectiva que, nos dias
atuais, não encontra unanimidade. As virtudes do indígena não seriam um aspecto
necessariamente presente. Parece-nos, por analogia, ingênuo pensar que pelo
simples fato de situar-se fora da urbanidade que a pessoa ruralina não seja capaz
de atuar com erro ou os vícios humanos.
Vejamos, por exemplo, as peripécias do anti-herói Macunaíma, personagem
do romance modernista de mesmo nome, do brasileiro Mário de Andrade. Em
verdade, a criação de Macunaíma parece ser uma refutação ao romantismo
atribuído ao nativo brasileiro, principalmente pelos escritores Gonçalves Dias e José
de Alencar. Entendemos que o indígena não é necessariamente bom ou mau, mas
que guarda consigo particularidades que o diferem do homem branco. Contudo, isso
não faz dele um ser exótico ou sublime. A realidade antagônica centro urbano
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versus zona rural (ou metrópole versus selva) não é de tão longo alcance. Em
verdade, ambos os ambientes interagem e congregam características não tão
distintas. Nem mesmo em tempos remotos o isolamento total existiu; menos ainda
quando os meios de transporte, de educação, de comunicação, de aquisição
material e de transações financeiros passam a fazer parte do cotidiano geral.
Nesta última década, o número de migrantes que procura Rondônia em busca
do Eldorado vem aumentando sensivelmente. Os fluxos migratórios, cada dia mais
crescentes, permitiram que se adotasse um tipo de ação para fixar o homem que
chega atraído pela empolgante propaganda sobre as terras amazônicas. Em 1978,
foram cadastrados pelo Governo Federal 12.664 migrantes; no ano seguinte, este
número foi quase triplicado, reunindo, segundo estatísticas oficiais, 36.791 pessoas
que buscaram em Rondônia melhores condições de vida e, até 1990, esperava-se
novamente triplicar a atual população com gente advinda, principalmente, do
Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.
Em decorrência desses fatos podemos encontrar em Rondônia a hibridez
mais acentuada, visivelmente exposta nos falares, nos costumes diferenciados, nos
nomes e sobrenomes dos mais diversos, nas preferências musicais, gastronômicas
e até mesmo no estilo do vestuário. Esse encontro, essa hibridez sociocultural é
discutida pela escritora e pesquisadora da Universidade Federal de Rondônia,
Neusa do Santos Tezzari, em seu relatório de pós-doutoramento. O trecho citado a
seguir é uma mostra bastante útil do cenário multicultural que encontramos em
Rondônia:
É o surgimento desta identidade híbrida que possibilita ao migrante ir além
das fantasmagorias, começar a ver, perceber, sentir mesmo os outros
dizeres que perpassam Rondônia, sem dicotomizá-las em relação ao lá.
Estes momentos em que se amalgamam as experiências trazidas com as
novas experiências são dinâmicos, vias de mão dupla, com avanços,
retrocessos, momentos de estranhamento, de susto mesmo, quando
reconhecemos que passamos a desenvolver uma relação alegórica com
esta terra. (TEZZARI, 2010, p. 159).

Apesar de ter sido perseguida pela propaganda enganosa, que a vende como
produto consumível, Rondônia segue seu curso de desenvolvimento natural; com
problemas sociais, estruturais, morais e éticos. Porém, “há que se reconhecer sua
vocação para acolher os migrantes de todas as partes do mundo e, junto com eles,
transformar, hibridizando a sua cultura.” (AMARAL, 2011, p. 63).
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Figura 12 – Foto de capa de reportagem sobre migrantes

Fonte: Capa da Revista Veja Nº 0696; 06 de janeiro de 1982.

Mesmo sendo a população rondoniense diversificada, esta preserva ainda os
fortes traços amazônicos da população nativa nas cidades banhadas por grandes
rios, sobretudo em Porto Velho e Guajará-Mirim, as duas cidades mais antigas do
estado.
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SEÇÃO IV - O ARRAIAL FLOR DO MARACUJÁ E SUAS REPERCUSSÕES
SOCIOCULTURAIS

4.1 Flor do Maracujá: uma história de identidades

Somente o nome do festejo já desperta curiosidade quanto ao significado. A
justificativa vem da abundância de flores dessa planta existentes na época junina. O
Senhor Joventino Ferreira, morador do bairro Triângulo, é o protagonista dessa
gênese da nomenclatura. O nome deve-se à realização de uma quadrilha nas
dependências de sua residência. Como a quadrilha ainda não havia recebido um
nome e as moças dançantes usassem flores de maracujazeiro como enfeites em
seus cabelos, “batizaram-na” Quadrilha Flor do Maracujá, permanecendo o nome.
Posteriormente a Secretaria de Cultura do Estado realizou pesquisas locais e
organizou a I Mostra de Quadrilhas e Bois-Bumbás. A adoção do nome foi uma
decisão da Secretaria, que viu com muito apreço o nome Flor do Maracujá. Nos
anos seguintes, dada a aceitação e a apreciação pelos diversos setores sociais e
institucionais, instituiu-se o evento anualmente, passando a ser chamado de Arraial
Flor do Maracujá.
Algumas histórias lembram que a quadrilha Flor do Maracujá dançava sempre
ao lado dos trilhos da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, à beira do rio Madeira. A
festa era embalada pela sanfona do mestre Bananeira, um dos maiores nomes da
música de Porto Velho. Contam que a Quadrilha Flor do Maracujá “era interrompida
toda vez que o trem passava por ali, e que na cerimônia de casamento da quadrilha,
o casal de noivos chegava ao local de apresentação conduzido por uma cegonha
(transporte ferroviário usado para manutenção da estrada)”.17
A primeira Mostra de bois-bumbás e quadrilhas ocorreu em 1982, decorrente
de iniciativa da Secretaria de Cultura, que desejava resgatar e fomentar os eventos
folclóricos locais. O festival que atualmente faz parte do Calendário Cultural do
Estado de Rondônia (Arraial Flor do Maracujá - uma mostra de Quadrilhas e BoisBumbás – integra o Calendário Cultural do Estado através do decreto nº 5.262, de
10 de Setembro de 1991, (DOE nº 2373, ano IX de 19 de Setembro de 1991). O
festejo data da década de 1950, entretanto os desfiles de quadrilhas em Porto Velho
17

<http://www.gentedeopiniao.com/lerConteudo.php?news=46105>.
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são muito anteriores; datam de 1920. O Flor do Maracujá atraiu o gosto popular e
mais grupos de quadrilhas se uniram a ele. O Festival de quadrilhas foi
seguidamente organizado e realizado pelos próprios grupos. Em 1983 vem em sua a
atenção o olhar das autoridades locais, que o “acolhem”, como importante símbolo
da sociedade rondoniense, passando então a congregar quadrilhas e bois-bumbás.
Em 1991 o Arraial, mais uma vez, recebe a atenção do Governo do Estado que o faz
constar do Calendário Cultural e Turístico de Rondônia. Com essa medida o
Governo do Estado passa a ser o Gerenciador do Festival, recebendo contribuições
da Prefeitura do Município, que levam avante a organização do evento. Atualmente,
a realização do evento inclui a assinatura de um convênio entre o Governo de
Rondônia e a Federação de Quadrilhas, Bois-bumbás e Grupos Folclóricos do
Estado de Rondônia (FEDERON).
Figura 13 – Cartaz do Arraial Flor do Maracujá - 2012.

Fonte: <https://efmm100anos.wordpress.com/page/19/>

Neste ano de 2012 o Arraial Flor do Maracujá realiza-se no Parque dos
Tanques. O governo do Estado subvencionou o evento com um aporte financeiro. O
Convênio Número 003/SECEL/2012 formalizou a contribuição. Citamos a seguir
parte do texto do convênio que corrobora o que afirmamos:
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Constitui objeto deste Convênio o apoio do Estado, através da SECEL, na
realização do acontecimento cultural denominado “ARRAIAL FLOR DO
MARACUJÁ – XXXI MOSTRA DE QUADRILHAS E BOIS BUMBÁS”, que
acontecerá na cidade de Porto Velho-RO, no período de 31 de agosto a 09
de Setembro de 2012, no Parque dos Tanques, localizado na Av. Lauro
Sodré, s/n, Bairro dos Tanques, proporcionando a preservação, o incentivo
e a valorização da cultura popular de Rondônia, além de enriquecer e
difundir o folclore e as tradições regionais, contando ainda com a
participação da população em geral, com apresentações, inclusive de
18
danças de quadrilhas e bois bumbás na ocasião .

Não resta dúvida do interesse do Estado na realização do evento, que já se
tornou acontecimento rotineiro na cidade e que conta com o apreço de vários
setores da sociedade local e regional. Tão grande é o impulso que ostenta o festival
com suas agregações culturais, produto de inúmeras contribuições sociais, que a
mídia local escrita e falada dispensa imenso espaço em suas programações e
pautas para tratarem do evento. São frequentes as reportagens em jornais e redes
televisivas sobre o Arraial. Segundo informação do sítio eletrônico do Governo do
Estado, as redes Rede TV Rondônia, TV Candelária, Rede Amazônica de Televisão
(Amazonsat), Record News (em rede nacional e internacional) e Rádio Parecis FM
solicitaram autorização para transmissão do Festival. A abundância de empresas
interessadas pela transmissão simultânea do festival demonstra a importância
comercial e o prestígio que o evento tem alcançado na sociedade local.
Figura 14 – Boi-bumbá Az de Ouro, campeão no Arraial de 2012.

Fonte:<http://www.gentedeopiniao.com.br/fotos/image/BOI_AZ_DEOURO_FOTOR
ONIcarvalho13.jpg>.

18

Disponível em: <http://www.diof.ro.gov.br/doe/doe_11_09_2012.pdf>. Acesso em: 09 out. 2012.
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O festival dura dez dias e atrais milhares de apreciadores. O espaço de
realização ainda não está definido (esta tem sido uma das demandas dos
participantes no Arraial). Significa que ano após ano este se desloca para um
espaço cedido por alguma entidade (geralmente pública). O arraial comumente
realizava-se na Rua Calama entre as avenidas Percival Farhquar e Presidente
Dutra. No ano de 2008 realizou-se na Avenida dos Imigrantes entre as avenidas
Jorge Teixeira e Rio Madeira. Neste ano, 2012, o evento teve a felicidade de
realizar-se num amplo espaço, no Parque dos Tanques, próximo ao Aeroporto
Governador Jorge Teixeira.
O festejo resume-se a apresentações de quadrilhas e bois-bumbás, ambas de
estilo próprio, isto é, incrementadas pelas condições socioculturais do local.
Elementos caboclos e indígenas, da fauna e flora locais foram acrescentados ao
festejo, no que se tornam diferentes das quadrilhas e bois-bumbás de outras regiões
do Brasil. Além disso, em Porto Velho ditas apresentações mostram aspectos que as
quadrilhas, nordestinas, por exemplo, não os têm: a música e os passos são de um
ritmo frenético, não existem os comandos tradicionais e igualmente o espetáculo do
boi junta elementos folclóricos amazônicos e indígenas (figuras lendárias
amazônicas e personagens como o pajé) que dinamizam ainda mais o cenário,
numa demonstração formidável de adaptação contextual e beleza coreográfica. Para
uma descrição mais clara, passamos a fazê-la em tópicos, de maneira que facilite a
“visualização” da composição da festa.
O Arraial Flor do Maracujá ainda não dispõe de local definitivo para suas
apresentações. Isso quer dizer que anualmente os organizadores têm-se articulado
com o propósito de viabilizar um espaço para o festejo. Como o atrativo é de grande
monta pela audiência que atrai geralmente o local de realização do Arraial deve ser
de amplitude considerável, para algumas dezenas de milhares de pessoas, fato que
impõe certa dificuldade logística. A Polícia Militar estimava que sessenta mil
visitantes encontravam-se no local do festejo na noite de sábado, 08/09/2012.
O local dos espetáculos consiste sempre de arquibancadas que envolvem,
“circulam” uma pista ampla, por onde desfilam os grupos de dançantes e carros
alegóricos, numa forma de apresentação que lembra os desfile dos carnavais
carioca e paulistano. Ao redor ou nas proximidades dessas arquibancadas o
visitante encontra todo tipo de atrativo comercial, desde redes de televisão para
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transmissões da festa até parque de diversão com brinquedos para todas as idades:
chapéus mexicanos, trenzinhos e roda gigante, por exemplo. No fornecimento de
alimentos e bebidas encontram-se barracas do tipo bar e restaurantes que servem
comidas típicas e outras mais difundidas. Dentre as comidas típicas, citamos o
tacacá, uma espécie de caldo de goma de mandioca servido em uma cuia,
geralmente feita de cabaça, acrescido de jambu, uma erva amazônica, e camarões;
galinha picante (frango desfiado apimentado); milho verde, curau, pamonha,
mungunzá, diversos alimentos à base de açaí, cupuaçu e cacau, inúmeros tipos de
doces à base de coco. Também se encontram espetinhos, churrasco grego,
sanduíches variados; alimentos e bebidas industrializadas, comuns às festas e feiras
são facilmente encontrados: cervejas, bolachas, refrigerantes, coquetéis, etc.
também existem neste local bancas de jogos de azar, barraquinhas de produtos
artesanais (pingentes feitos com sementes silvestres, chinelos de couro, bordados,
utensílios de cozinha, redes, objetos de decoração inspirados em pontos turísticos
de Porto Velho). Comunidades indígenas também comercializam objetos de sua
produção como arcos, flechas, pulseiras, brincos, etc. ainda são localizadas bancas
de brinquedos e inúmeras quinquilharias (produtos asiáticos). O espaço ao redor das
arquibancadas constitui um verdadeiro centro comercial, por onde as pessoas
passeiam e consomem tranquilamente.
Apesar de estarmos diante de um festival folclórico, o ambiente descrito
acima lembra facilmente que estamos num espaço como qualquer outro: o de um
centro comercial popular. Por isso, a música ouvida no parque, nas barraquinhas e
até mesmo nos intervalos das apresentações não se difere em nada das que se
ouvem em outros pontos da cidade. Isto é, forró, forró eletrônico, um pouco de axé e
sertaneja. Entretanto, esses ritmos não devem ser novidades: são os ritmos mais
apreciados pela população local.
Carlinhos Maracanã, agente cultural de Porto Velho e um dos jurados do
Arraial, afirma que as transformações pelas quais o Flor do Maracujá passou ao
longo dos anos são positivas para a consolidação da maior festa de Rondônia. “As
quadrilhas, tanto as mirins quanto as adultas, e os bois-bumbás se modernizaram, e
isso só engrandeceu a nossa festa”.19
19

Disponível

em:

<http://almanaquebrasil.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10955:flordo-maracuja&catid=12975:blog&Itemid=132>. Acesso em: 14 out. 2012.
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Figura 15 – Portal do Arraial Flor do Maracujá – Edição 2011.

Fonte: <http://saimonrio.blogspot.com.br/2011/12/parabens-estado-de-rondonia-pel
os-seus.html>

Figura 16 – Portal do Arraial Flor do Maracujá, no Parque dos Tanques –
2012.

Fonte: Pesquisa - Juraci Magalhães Rodrigues.

A estrutura que comporta o Arraial Flor do Maracujá é de 140 metros de
arquibancada com 12 degraus com capacidade para abrigar aproximadamente 6 mil
pessoas sentadas e mais 50 metros de camarote que serão suficiente para receber
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aproximadamente 400 pessoas. O “curral” de dança terá 40 X 50 metros todo
circundado por grade tubular. Até o ano passado esse gradeado era de madeira
rústica. Ao todo são 30 barracas e 45 vagas para ambulantes. Mais de 60
seguranças contratados pela organização e um efetivo de aproximadamente 150
agentes da PM por noite. Corpo de Bombeiros, Companhia de Trânsito, agentes da
Secretaria

Municipal

de

Trânsito

e

ambulâncias

estarão

estrategicamente

disponibilizadas para atender a qualquer ocorrência necessária. Vigilância Sanitária
Municipal faz fiscalização em todas as noites nas barracas e comércios ambulantes
para garantir higiene e segurança alimentar.
Apesar de havermos elaborado pesquisas e entrevistas sobre o Arraial Flor
do Maracujá e de havermos também feito observações in loco, nosso trabalho
encontrou certa dificuldade de desenvolvimento devido ao fato de não encontrarmos,
com raríssimas exceções, outros trabalhos sobre o assunto que nos pudessem
auxiliar. Neste sentido, entendemos que nosso trabalho é um dos primeiros sobre
esse evento e, portanto, nossas afirmações, análises, críticas e sugestões são frutos
das muitas observações e visitas ao local do evento. Portanto, são necessários e
altamente recomendados muitos outros trabalhos. Entretanto, nesse sentido, quase
tudo deverá ser pioneiro, uma vez que quase tudo resta por ser feito.

4.2 Os cenários
Entendemos que devemos consignar “espetáculos” por ser o Arraial um
conjunto de apresentações de quadrilhas, bois-bumbás mirins e adultos e grupos
musicais, durante vários dias. Dessa forma, acreditamos ser mais adequada a
expressão no plural. Da mesma maneira que devemos consignar cenários, já que o
Arraial está composto de subdivisões: o palco, o curral, o setor de barracas e o setor
de diversões. Além disso, o curral passa por mudanças de cenários, em intervalos
das apresentações e até mesmo durante uma única apresentação.
Os cenários das quadrilhas frequentemente retomam ambientes nordestinos:
elementos rurais daquela região “plasmam” um retrato de reminiscências
nordestinas. As representações das cisternas, a planta cacto, recordam o Nordeste.
Entretanto, um mesmo personagem que dança ao redor da fonte de água,
remetendo ao ambiente rural nordestino, leva na cabeça a lamparina e às costas o
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balaio, para coleta de recursos naturais (cacau, castanhas, etc.), num ato de alusão
às difíceis circunstâncias do trabalho de extração de recursos na Amazônia, constitui
um mostra de mesclas, que são características mais notáveis em Porto Velho. Os
personagens e o cenário, então, parecem configurar o resultado de elementos
sociais locais e de cunho migratório, isto é, herdados dos migrantes, neste caso,
ilustrando aquilo que apontávamos como mesclas: conjunto de características de
diversas contribuições vistas num indivíduo, numa obra, num espaço, etc. Porto
Velho necessariamente passou e ainda passa por um processo de construção
identitária. A mescla de elementos locais, rurais e urbanos é patente. Vejamos o que
diz sobre mescla o escritor, filosófo e antropólogo argentino Nestor Canclini citado
por Schimidt (2004): “los hechos culturales folk o tradicionales son hoy el producto
multideterminado de actores populares y hegemónicos, campesinos y urbanos,
locales, nacionales y transnacionales”20. A afirmação de Canclini ladeia-se àquilo
que já afirmamos: que o Flor do Maracujá é um conjunto de contribuições. É,
portanto, uma mescla de diversos elementos. Sua composição visual é uma
evidência de que estamos tratando com um conjunto cultural do povo rondoniense
baseado em heranças e influências externas e internas, rurais e urbanas. É nesse
sentido que se apresenta a identidade desse povo.
Figura 17 - Exibição de quadrilha JUABP – Flor do Maracujá 2012.

Fonte: SECEL - Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer/RO.

20

Disponível em: Boletín de Antropología - Universidad de Antioquia, Medellín, volumen 18 No. 35, p.
230.
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Podemos ver ao centro damas e cavalheiros garbosamente vestidos,
evidenciando o estilo das cortes européias, trazido para o Brasil. O colorido das
volumosas vestimentas, o brilho e a pomposidade são características de inovação
nas quadrilhas, recordando o vestuário dos desfiles das escolas de samba, por sua
vez trasladadas das cortes monárquicas europeias. O enfileiramento é uma das
tradicionais características ainda presentes nos desfiles de quadrilhas no Flor do
Maracujá.
Nos espaços de vendas o visitante pode encontrar quase todo tipo de
produtos vinculados ao comércio popular. As barraquinhas não se limitam a vender
doces e maçãs do amor, vatapás e pipoca, mas, também artesanato local,
artesanato indígena. As bandeirolas foram, segundo nos informou Nazaré Santos,
uma iniciativa dos próprios vendedores, que acharam por bem dar ao Arraial uma
decoração de ambiente das quadrilhas tradicionais.
Figura 18 – Produtos dos mais diversos, importados ou de
artesanato local, são encontrados – Arraial 2012.

Fonte: Pesquisa - Juraci Magalhães Rodrigues.
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Figura 19 – Barraquinhas de vendas de doces – Arraial 2012.

Fonte: Pesquisa - Juraci Magalhães Rodrigues.

Figura 20 – Uma cidadela é o Arraial.

Fonte: Pesquisa - Juraci Magalhães Rodrigues.

Apesar de não ser ainda o espaço definitivo para o Arraial, a Edição de 2012
no Parque dos Tanques, na Avenida Lauro Sodré, parece ter sido muito feliz, devido
à amplitude do lugar, que facilmente acomodou a estrutura necessária ao Arraial,
que é uma verdadeira cidadela.
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Figura 21 – camarotes – Edição 2012.

Fonte: SECEL - Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer/RO.

A presença de diversas empresas de bebidas e de comunicação (rádios e
televisões) é recorrente.
4.3 As músicas
A música ouvida durante os espetáculos de quadrilhas mostra-se diferenciada
da melodia tradicionalmente ouvidas nas festas juninas no Nordeste: nas quadrilhas
não se ouvem as tradicionais canções do forró chamado “arrasta-pé” e tampouco é o
mesmo forró apreciado na cidade de Porto Velho. Parece tratar-se de um forró de
melodia intensificada que insinua uma ação, uma atividade pressurosa, confirmada
pelos passes agitados e alucinados dos brincantes. Estes executam um sapateado
extremamente frenético que plasma a imagem de uma fuga desvairada. Como
alguns dos brincantes vestem roupas de pistoleiros, cangaceiros, a imagem se torna
mais evidente por lembrar os cangaceiros em fuga desenfreada da polícia que os
perseguia numa corrida igualmente alucinada. Essa agitação na verdade é
generalizada entre todos os personagens que compõem o espetáculo da quadrilha.
Dessa forma, torna-se difícil definir o que é causa e o que é efeito: os brincantes se
mostram agitados por causa da música ou a música é frenética para combinar com
os passos desvairados dos brincantes? Um destaque, entretanto, deve ser feito: a
encenações das quadrilhas são mais que um casamento caipira. O uso de
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espingarda e outros armamentos por grande parte dos personagens suscita a
memória do cangaço nordestino e também o êxodo (devido à precariedade das
condições de vida no Nordeste). Podemos concluir que a encenação avança, no
sentido de que não se limita a reapresentar o tradicional e cômico casamento
caipira, mas que ilustra a história de vida de uma coletividade, dos migrantes. Além
disso, as encenações de um casamento satírico aos moldes da quadrilha tradicional
fazem deboche e troça do contexto de Porto Velho: num dos trechos de uma música
da Quadrilha Rosa Divina, na edição de 2012, dois problemáticos casos (ou
descasos) da Administração Estadual são lembrados com expressões dignas de
causar riso: a Casa de Repouso e o Centro Educacional metaforizam,
respectivamente, os caóticos Pronto Socorro João Paulo II e Presídio estadual Urso
Branco. Dois exemplos que sinalizam a visão crítica do espetáculo, que, neste caso
expõe de forma cômica e satírica seu ponto de vista sobre problemas da
comunidade.

É

de

conhecimento

público

a

precariedade

de

ambos

os

estabelecimentos administrados pelo Governo do Estado.
Figura 22 – Quadrilha Rosa Divina – Edição 2012.

Fonte: <http://vamosfalar-jornalismocultural.blogspot.com.br/search?q=flor>

Por sua vez, nos espetáculos de bois-bumbás a sonoridade das batidas dos
tambores indica uma mistura de ritmos: africanos e indígenas. Os passos ao ritmo
da batucada dão mostra de inspirar-se no ritmo das baterias carnavalescas. Na
apresentação do boi-mirim Veludinho, em 2012, por exemplo, sua música lembrava
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o ritmo baiano axé music. Em breve entrevista a este autor, o organizador do Boi
Veludinho, Márcio Jorge, quando indagado sobre a origem das letras, respondeu: “A
batucada imita o coração do boi. A música é mistura africana e indígena”. Entretanto
as letras das músicas aludem ao ambiente pastoril: expressões como lua, pasto, boi,
sinhazinha da fazenda permitem formar uma ideia imagética da zona rural.
4.4 Os enredos
O enredo expressa a trama que se vincula aos elementos constituintes do
espetáculo, isto é, os personagens, o cenário, o argumento, a melodia formam o
“conto”, a história narrada. Os enredos no Arraial Flor do Maracujá, em termos
simples e resumidos, são os contos narrados na quadrilha tradicional (basicamente
o casamento caipira com os arremedos do clero e da autoridade policial) e o do boibumbá, sintetizado na morte do boi pelo Negro Francisco. Ditos “contos”, sem
autoria definida, podem sofrer variações regionais, o que não deve ser considerado
erro ou desvio. Luiz Câmara Cascudo em seu Dicionário do Folclore Brasileiro
descreve longamente as variações do folguedo do Boi-bumbá Brasil afora,
registrando, inclusive suas diversas denominações como, por exemplo, Bumba-meuboi, no Nordeste; Reis-do-boi, no Estado do Rio de Janeiro; Boi-de-mamão, em
Santa Catarina. Cascudo (s.d. p. 168) assim descreve a trama do boi-bumbá:
É o bumba-meu-boi do Pará e Amazonas. [...] No Nordeste, exibe-se no
ciclo das festas do Natal e o boi-bumbá paraense durante o São João. O
elenco inclui o senhor da fazenda, Dona Maria, sua mulher, a moça branca,
filha do casal, amo (feitor da fazenda), rapaz fiel (vaqueiro), dois vaqueiros,
rapazes (vaqueiros auxiliares), Pai Francisco (Preto Velho), Mãe Catirina
(sua mulher), Cazumbá, preto velho e seu companheiro, Mãe Guimã
(mulher deste) diretor [grifo do autor] dos indígenas, que é o chefe da
maloca, doutor curador e seu ajudante, um padre e o sacristão, um menino
que serve de rebolo [...], o tripa do boi (homem debaixo da armação,
movimentando-a), maloca dos indígenas e roda de brincantes. Pai
Francisco mata o boi para satisfazer ao desejo de Mãe Catirina e faz a
divisão da carne e vísceras. O Fazendeiro manda prendê-lo pelos
indígenas, previamente batizados por um falso sacerdote. O doutor curador
[grifo do autor] ensina a Pai Francisco a técnica de espirrar em vários
pontos do boi até despertá-lo.

Geralmente toda festividade tem um propósito, além daquele mais obvio que
é o da diversão. De fato as festas populares parecem sempre retratar os anseios
mais sólidos da comunidade, comumente associados à manutenção das memórias e
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das necessidades da comunidade local. Sejam estes anseios religiosos, pagãos,
filosóficos, políticos, identitários ou ideológicos. A festa popular sempre guarda em si
um ou alguns destes fatores.
Em Os Sentidos no Espetáculo, Cavalcanti (2002) afirma:
Carnaval e Boi-Bumbá são festas espetaculares. Nelas, o desenrolar do rito
desvela extraordinária sofisticação artística. Nelas também, as fronteiras
entre participantes e espectadores são fluidas e intercambiantes. Diferentes
linguagens expressivas – música, dança e artes visuais – imbricam-se,
produzindo a polissemia que as torna atraentes a tantos e tão diversos
grupos e camadas sociais.

A exemplo do que afirma Cavalcanti sobre a interação entre participantes e
público, no Arraial Flor do Maracujá, neste ano de 2012, houve em alguns momentos
a participação de uma pessoa popularmente conhecida na cidade de Porto Velho: A
Bailarina da Praça. Esta bailarina, enlevada pela melodia de um deleitoso forró,
adentrou ao curral, que no momento não tinha apresentações, e percorreu-o por
completo mostrando elegantes passos de um domínio fascinante, dando uma mostra
do talento que tem para a dança. A Bailarina da Praça, mulher ainda jovem,
costumeiramente exibe passos de bailes na Praça Marechal Rondon, mais
conhecida, popularmente, como Praça do Baú, no Centro de Porto Velho. É uma
figura popular que mais graça concedeu ao espetáculo.
Bonito e Bonito (2008), descrevendo e analisando o folguedo do Flor do
Maracujá apontam que as festas populares são elementos de representações das
classes menos favorecidas. O Arraial é, segundo os autores, uma forma de
expressão de uma classe socialmente menosprezada. Seja como for, parece o
folguedo alcançar mais que expressividade artística e lúdica, mas, também apreço e
lugar, simbolismo e coesão social, considerando a repercussão e a boa reputação
que recebe de diversos setores da sociedade portovelhense. Nas palavras de Bonito
e Bonito (2008), falando sobre o Arraial Flor do Maracujá: “Neste sentido o Arraial
Flor do Maracujá pode ser considerado uma das representações de culturas
marginalizadas da região amazônica e neste caso o grupo social é o rural”. O fator
exclusão nos festejos populares, contudo, não é sua única faceta nem tampouco
exclusividade, pois, como já comentamos, a visão crítica e a presença de valores
identitários e espirituais também lhes são pertinentes, pois nutrem em si a
sagacidade de vivamente superar as adversidades cotidianas, enaltecer os ânimos e
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repudiar a opressão, venha ela de onde venha. Ademais, especificamente falando
sobre a reputação do Arraial Flor do Maracujá, cabe afirmar que não parece ser uma
festa de pessoas excluídas, mas, sim, de pessoas cujas preferências se mostram
arraigadas, no sentido positivo de não deixarem dissolver suas tradições. Em nossas
entrevistas, em nenhum momento notamos nos entrevistados qualquer atitude ou
indício de timidez ou acanhamento sobre seu apreço ao festejo, mas sim, certa
ênfase e certo apreço em que essa festa continue a realizar-se. Também nos indica
esse gosto a frequência com que o assistem.

4.5 Os personagens dos espetáculos

Os personagens tanto dos espetáculos do boi-bumbás como nas quadrilhas
costumam variar regionalmente em função de diversos fatores, sejam econômicos,
geográficos, sociais, religiosos, etc. Ademais, sendo um festejo de cunho popular é
lógico que atenda aos intentos da criatividade popular. Assim, as crendices ou os
fatos locais que marcam uma comunidade, por exemplo, podem constar do festejo
em dada região e inexistir em outro. A exemplo disso, a cunhã-poranga é
personagem genuinamente típico das festas do boi no Norte do Brasil e o bicho
folharal é um acréscimo ao boi-bumbá de Porto Velho, personagem retirado da
literatura. Os grupos folclóricos procuram também inovar nas apresentações,
fazendo inserções de personagens como o são a rainha das águas. A Organização
do evento, entretanto, impõe alguns personagens, isto é, que constam da ficha de
avaliação (anexa), mas que são igualmente inovações do folclore local, como o são
o caçador, o seringueiro.
Os personagens na trama obedecem a certas funções sociais. Isto é, mesmo
no interior da trama, os personagens “pertencem a classes sociais diferentes com
status diferentes. Braga (2002, p. 240), analisando o Festival Folclórico de Parintins,
assim descreve os personagens no boi-bumbá:
De modo geral, devem-se reconhecer as seguintes oposições entre os
personagens mencionados: de um lado, o cavalo-marinho (ou amo do boi),
o padre e o Mateus, como variações do elemento branco; de outro, Pai
Francisco e Mãe Catirina, enquanto personagens identificados com a
figuração do negro; o pajé, os índios guerreiros e o tuchaua constituem os
personagens indígenas do bumbá, relacionados à ressurreição do boi e aos
propósitos do branco contra o negro. [grifos do autor].
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Fica, assim, evidenciado que se trata de um teatro da constituição social
brasileira, um “auto nacional mestiço” conforme descreveu Luiz Câmara Cascudo. O
desfecho da trama (a ressurreição do boi), contudo, leva à conciliação dos três
elementos raciais, ainda segundo Braga (2002, p. 241): “Neste momento, o código
de oposições, de brancos e índios contra negros, que até então constituía referência
para a movimentação dos personagens, cede lugar à integração dos três elementos
raciais na festa”.

4.5.1 personagens do bumba-meu-boi

Por todas as regiões onde o festejo do boi-bumbá acontece existem variações
de todos os tipos (indumentárias, personagens, enredos, instrumentos) que
geralmente se condicionam a circunstâncias financeiras ou geográficas. Portanto, a
descrição dos personagens a seguir deve ser recebida como mais uma amostra e
não como uma versão oficial. É notável a variação de personagens e papeis
conforme varia a região. A seguir descrevemos um elenco retirado de “Bumba-meuboi”, artigo de Mateus Faconti, como exemplo de variação de personagens. Os

personagens descritos são vistos, segundo o autor, em festejos do bumba-meu-boi
pelo Nordeste.

Personagens Humanos
Capitão Boca-Mole – É o dono da festa e patrão de Mateus e Bastião. No inicio vem
a pé, mas logo “monta” em seu Cavalo-Marinho (arcabouço de cavalo com um
buraco no meio).
Mateus e Bastião- Negros da fazenda, trazem em suas mãos bexigas de boi cheias
de ar, com as quais espancam os demais personagens, à sua saída.
Bastião é filho de Mateus.
Arlequim- Sempre ao lado do capitão, faz às vezes de pajem.
Catirina – negra despachada e cantadora, que em alguns bumbas, é mulher de
Mateus.
Pastorinha – Dona do Boi.
Tunqunqué- O Valentão que termina desmoralizado.
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Engenheiro – Que com seus auxiliares, vem medir as terras do capitão.
Padre – Que faz casamentos e confissões.
Doutor Penico Branco- médico que vem tratar do boi
Mané-Gostoso – homem em pernas de pau
Entre outros como: Zabelinha, Sacristão, Fiscal, Mestre domingos, Mestre do Tear,
Romeiro, O Matuto do Fumo, Queixoso, Dona Joana, Caboclo do Arco, Capitão do
Mato, Barbeiro, João Carneiro, etc.

Personagens Fantásticos

Caipora- Gênio Malfazejo da mitologia indígena.
Diabo - Que leva aos infernos o padre e o sacristão.
Babau - Caveira de burro
Mané Pequenino - Boneco gigante
Jaraguá- Fantasma de cavalo
O-morto-carregando-o-vivo – ator mascarado com um tronco de boneco à frente e
os membros inferiores trás, dando a ilusão do inanimado carregar o animado.
Animais
Ema, a Burrinha, a Cobra, o Sapo, o Pinica-Pau e o Boi.

4.5.2 Papel ou função dos personagens no boi-bumbá de Porto Velho

A descrição a seguir são fragmentos, com adaptações textuais, retirados da
obra Boi-Bumbá em Porto Velho, de Sued Fernandes do Nascimento, às páginas 21
a 25.
Dono do boi - É O responsável, encarregado de organizar, definir regras de
comportamento dos brincantes, coordenar e comandar os brincantes. É o líder. Tem
de ter conhecimento da brincadeira, ser bem relacionado com chefe de polícia,
prefeitos, secretários de Estado, políticos etc. cabe também ao dono do boi o
controle das finanças, a montagem e organização do arraial e o preparo da
indumentária.
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Amo – Compete a ele auxiliar o dono do boi e comandar. É conhecedor da
brincadeira. Regra geral, já adquiriu currículo considerável neste tocante para
chegar ao posto. É o maior tirador de toadas (cantador). Dentro do curral é o líder e
a figura central. Tem como auxiliar o contra-amo, que assume a brincadeira nos
imprevistos. O amo representa o senhor de engenho, o latifundiário, o coronel.

Os quatro mascarados
Pai Francisco – Principal personagem da trama, é carinhosamente chamado Nego
Chico, que representa o escravo. Usa uma máscara preta, traja-se com roupas
velhas, de preferência preta, paletó surrado, levando espingarda de pau a tiracolo.
Cazumbá – Amigo e compadre de Pai Francisco. Usa semelhante indumentária.
Catirina – Mulher de Nego Chico, representada por um homem vestido de mulher,
roupas simples, velhas, de chitão, usando máscara. Em alguns grupos atuais a
Catirina tem se apresentado com indumentária colorida, cheia de babados ou rendas
semelhantes às fantasias de carnaval.
Mãe Maria – Para a grande maioria dos brincantes, Mãe Maria encarnaria o papel
de mulher do Cazumbá. Vale ressaltar que nos depoimentos colhidos, um pioneiro
(maranhense) discorda da maioria e enfatiza que Mãe Maria seria “a mãe do amo,
[...] quem cuida do dinheiro”. Há uma tentativa de estabelecer um paralelo com Dona
Maria, personagem do bumba-meu-boi do Maranhão, esposa do amo. Em Rondônia,
porém, Mãe Maria acompanha os outros mascarados nas evoluções e peripécias e
veste-se de forma simples.
Vaqueiros – Fazem o papel de capatazes da fazenda, usam uma das indumentárias
mais atrativas, de enfeites maravilhosos: calça de cetim, camisa com colete,
trabalhado com miçangas, lantejoulas, chapéu quebrado na lateral, ricamente
ornado com fitas coloridas.
Índios – também chamados caboclos. Traja-se de forma semelhante ao índio
tradicional, vestindo-se de cocar e peitoral trabalhado com miçangas e enfeites de
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penas. Usam tanga, arco e flecha. Hoje em dia, as penas, por sua escassez, vêm
sendo substituídas por carrapilha.
Rapazes – São os auxiliares do amo. Na brincadeira, ajudam a procurar Nego
Chico. Representam os rapazes de confiança do fazendeiro. Usam indumentária
semelhante ao vanqueiro, com exceção do chapéu. São os guarda-costas do
fazendeiro.
Doutor – Os doutores (personagens) encarnam as diversas formas de cura do
homem, enaltecendo aquela que lhe é acessível pelo poder aquisitivo (o curador, o
pajé, salvador do boi). Traja-se de roupa branca (doutor da medicina) e de roupa
preta (doutor da vida).
Padre – Personagem encarregado de sacramentar o nascimento do boi e de tornar
cristãos os índios. Veste-se de forma característica e usa um livro para representar a
Bíblia.
Miolo – Elemento que brinca debaixo do boi. Este figurante é importantíssimo par ao
sucesso da brincadeira; tem de ser ágil, resistente e correr harmoniosamente sob o
peso da armação.

Burrinha - semelhante ao boi, tem a função de acompanhar o boi na brincadeira.
Quase sempre é conduzida por um menino vestido de vaqueiro.
Bicho Folharal – pessoa vestida de tiras, fios, cordas etc., para dar impressão de
folhas. Na maioria das vezes usa máscara. Sua função é também a de afugentar os
intrometidos e assegurar maior espaço aos brincantes.
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Figura 23 – Apresentação do Arraial Flor do Maracujá – Edição 2012.

Fonte: Pesquisa - Juraci Magalhães Rodrigues.

4.6 A indumentária dos participantes
O vestuário, os adereços e a decoração do ambiente (o palco, chamado
curral) apresentam uma vivacidade de cores e brilho que faz lembrar ambiente
glamuroso e festivo dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São
Paulo. Os adereços que se veem, altamente chamativos, fazem parte da estratégia
dos organizadores de cada grupo: fazem-no para chamar a atenção do público e dos
júri. São chapéus, gorros, pulseiras, tornozeleiras, e tantos outros que chegam a
estontear o visitante calouro. Essa é uma das características mais marcantes: os
organizadores usam o quanto podem os recursos como cores, brilhos e formas. As
formas não são tão exploradas talvez devido aos custos, já que os recursos
financeiros são limitadíssimos.
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Figura 24 – Quadrilha adulta – Edição 2012 do Flor do Maracujá.

Fonte: <http://www.yesmania.com.br/noticia/porto-velho-arraial-flor-do-maracuja-20
12-e-adiada-novamente,cultura,2493.html>

Em entrevista a este pesquisador, o senhor Sílvio Santos atestava que a
intenção é sempre fazer algo bonito e chamativo, aos moldes de outros grandes
eventos nacionais. Assim afirmou:
Em Parintins não tem como mais, já virou um espetáculo comercial mesmo.
A televisão faz a coisa ficar bonita, visual, mas a tradição não tem esse
visual colorido, especial. Então se você quiser manter a tradição, você tem
de tirar a tradição. Eu concordo com a tradição para que ele leve e mostre o
mais bonito, o belo da minha cidade para o mundo. Eu não vou mostrar o
beradeiro todo remendado, até porque o beradeiro quando ia à festa, ia com
sua melhor roupa. Ele não ia remendado.

O senhor Sílvio Santos não parece ter qualquer desejo de ocultar a intenção
dos organizadores de bois-bumbás. Além de admitir usar outros eventos similares
como fonte de inspiração, também tem seus conceitos e os defende. Ele deseja
fazer o espetáculo belo e levá-lo para mundo, pois a sua concepção é de que o
caráter popular não necessariamente será grotesco ou rude. Essa beleza,
entretanto, implica, segundo ele mesmo afirma e com o que tendemos a concordar,
certa renúncia: manter a tradição é retirar um pouco da vivacidade e do colorido,
pois, “a televisão faz a coisa ficar bonita, visual, mas a tradição não tem esse visual
colorido, especial”. Ou seja, manter o tradicional significaria retirar um pouco da
beleza que tanta agrada aos olhos dos visitantes, espectadores.

Embelezar os
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espetáculos, para ele e para muitos outros organizadores, acarreta renunciar a
tantos aspectos folclóricos e tradicionais e, por outro lado, adicionar aspectos
comerciais e talvez até massificados. Essa é a perspectiva de Jair Mendes, da
organização do boi-bumbá Garantido, do Festival Folclórico de Parintins (AM). Para
ele, o luxo suplanta o folclore. Apesar de embelezar mais o espetáculo, perde-se um
pouco dos aspectos folclóricos.
Em relação ao Arraial Flor do Maracujá, não se pode negar que ele imita os
grandes eventos nacionais em seu colorido e seu vestuário. Requerer, portanto, que
ele se desfaça desses atributos por “comprometer” o aspecto tradicional, seria
condenar igualmente os eventos em que ele se inspirou. O Dicionário Caldas Aulete
define tradição como “transmissão oral de cultura, costumes, histórias etc. de
geração em geração” (Dicionário Caldas Aulete, 2008, p. 966). Os costumes e as
histórias fazem-se retratar no vestuário e na decoração. A decisão de assimilar
estilos e adotar inovações é garantida a todo evento que assim o queira. Portanto,
apenas constatamos que as vestimentas e seus acessórios realmente se
assemelham a outras de outros eventos. Mas nenhum dos seus organizadores
parece se incomodar com isso nem parece querer ocultá-lo. Em verdade, cada
evento sempre será uma recriação de outros tantos, com algumas inovações, que
geralmente se vinculam ao contexto. Isto é, as vestimentas pomposas das damas
das cortes são imitadas pelas dançantes dos desfiles de carnaval carioca,
provavelmente, em função de sua presença e seu prestígio social, prestando-se ao
papel de modelo a ser imitado. Da mesma forma outros festejos imitam o carnaval
por vê-lo como modelo, o que gera um encadeamento, comum. Se assim for, e
provavelmente será, também o vestuário das damas das cortes européias terá sido
inspirado em outras sociedades. Em resumo, a influência, a interação e a recriação
são a tônica desses eventos, sobretudo dos populares, tão dados a mesclas e
aproveitamentos, o que os torna verdadeiramente mais complexos, dinâmicos e ao
mesmo tempo de difícil classificação.
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Figura 25 – casal de noivos – elegância e pomposidade.

Fonte: <http://www.midiaextra.com.br/evento/31-edicao-do-arraial-flor-do-maracuja,
8.html>.

O vestuário aqui se mostra mesclado: a dama denota mescla de indumentária
nupcial e traje monárquico enquanto o cavalheiro apresenta um traje característico
de frequentadores de bailes boêmios, como os bailes de samba e choro na cidade
do Rio de Janeiro. Desde o calçado em cores sóbrias, o colete igualmente sóbrio,
mas com algum detalhe que o destaque, até o chapéu, peça das mais
características dos freqüentadores do bailes dos ambientes da boemia.
Figura 26 – Indígena com penachos – vestuário incomum.

Fonte: SECEL - Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer/RO.
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Aqui temos mais uma evidência das mesclas, recriações e aproveitamentos
tão característicos das criações populares. A indígena na figura acima ostenta
penachos encantadores, de uma beleza fascinante. Pese a isso, destoa do adorno
habitual indígena, pois não é comum entre os indígenas a mulher usar penachos,
mas somente pequenas penas ou pedaços delas para se enfeitar. Além disso,
desconhece-se que as mulheres índias façam uso de batom. Parece possível
concluir que temos nas apresentações do Flor do Maracujá um exemplo de juntura,
uma recriação de trajes “reais” e indígenas, no sentido de que não se encontra esse
tipo de vestimenta nem no âmbito indígena nem no âmbito palaciano. Trata-se,
portanto, a nosso ver, de uma recriação com aproveitamentos de ambas as partes.
Também se observa que mesmo os personagens indígenas (brancos trajados
como índios) não há as pinturas corporais.
Figura 27 – participante de quadrilha – Edição 2012.

Fonte: Pesquisa - Juraci Magalhães Rodrigues.
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Cores, brilho e vivacidade das vestimentas, da maquiagem e dos movimentos
dão o tom da apresentação. A semelhança com as vestimentas das damas das
cortes monárquicas é visível, embora a maquiagem expresse algum exagero. A
figura acima apresenta uma participante na edição do Arraial de 2012. A variedade
de cores é uma das características dos participantes, tanto das quadrilhas como de
bois-bumbás. O brilho da indumentária acompanha essa variedade.

4.7 A gastronomia
A variedade gastronômica é impressionante no Arraial. Como existem
inúmeras barracas de comércio, o público tem a oportunidade de deleitar-se com
impensáveis guloseimas, petiscos, doces típicos, derivados de milhos, pratos típicos,
etc.
A organização apenas exige a oferta de pratos típicos tradicionais às festas
juninas. Em entrevista concedida a este pesquisador (anexa), a Senhora Maria
Nazaré Figueiredo afirmou que “tem o povo que vai por causa do churrasco, assim
como tem quem vai por causa do acarajé”. Sua afirmação referia-se à variedade
culinária como sinal também da variedade sociocultural: “Como Rondônia é um
caldeirão cultural, você tem comida típica de várias regiões”.
Figura 28 – Foto. Tradicionais produtos derivados do milho.

Fonte: SECEL - Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer/RO.
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Figura 29 – Foto. Tacacá – prato à base de goma de mandioca
(tucupi).

Fonte: <http://www.madeiramamorehotel.com.br/PortoVelho.aspx>

O tacacá é uma iguaria de origem indígena, trazida pelos paraenses. É um
preparo de água fervente com tucupi, acrescido de folhas de jambu, uma erva típica
de sabor ardente, e camarão. Costuma ser consumido ao entardecer nos comércios
populares (lanchonetes, bares e calçadas) de Porto Velho. No Arraial Flor do
Maracujá é prato sempre presente.
Figura 30 – Foto. Tapioca, também conhecido como beiju.

Fonte: <http://culturanocariri.blogspot.com.br/2010/01/tapioca.html>
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A tapioca, como é conhecida em Porto Velho, é um legado nordestino para os
portovelhenses; tem origem entre os indígenas. É um tipo de panqueca feita com
fécula de mandioca. Pode ser recheada com queijo, carne, ovo, coco, etc. No Arraial
Flor do Maracujá, é uma das iguarias buscadas.
Figura 31 – Foto. Barraca de doces – Arraial 2012.

Fonte: SECEL - Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer/RO.

Figura 32 – Foto. Saltenha – espécie de pastel recheado com batata e
carne, contribuição boliviana.

Fonte: AMARAL et al, 2011.
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4.8 O público mostra suas opiniões

Nossa pesquisa com o público frequentador do Arraial baseou-se em
abordagem direta, preferencialmente em locais públicos, vez que em diversas vezes
tivemos embargadas nossas tentativas de entrevistas em locais privados como
supermercados ou bancos, com raras exceções. O questionário utilizado (anexo)
mostrou que o público tem percebido muitas das transformações pelas quais tem
passado o Arraial nos últimos anos e demonstra sempre seus pontos de vistas sobre
elas. O parecer do público muitas vezes é favorável às mudanças, embora em
muitos momentos há observações sobre a necessidade de manter o caráter
tradicional do festejo, embora não demonstre insatisfação exacerbada quanto às
inovações percebidas. A concepção crítica sobre o Arraial é ainda precária. Grande
parte dos frequentadores desconhece a história e o simbolismo incutido no Arraial.
Entre os entrevistados, predominou a origem local, embora, informalmente,
muitos tenham dito terem ascendência nordestina. Contudo, de nenhum modo,
tentamos selecioná-los, pois nosso enfoque esteve sempre sobre os frequentadores,
fossem eles quem fossem. Não obstante, com relação ao número de vezes
presentes ao Arraial, impusemos a condição de terem assistido ao Arraial, ao
menos, por duas vezes, apesar de a maioria apontar um número sempre maior.
Foi perceptível, entre os entrevistados, um matiz de orgulho e de apreço em
relação a suas origens e ao festejo do Arraial. Muitas vezes, houve falas em defesa
do evento festivo, pela sua preservação e uma explícita vontade de vinculá-lo a seu
estado de origem. Essa atitude foi mais notada entre os oriundos do Estado do
Maranhão. Esses aspectos, porém, não eram visados por nossa pesquisa e não
puderam ser registrados. Essas são questões que podem constituir novas
pesquisas.

4.8.1 Resultados e discussões

As respostas espontâneas dadas pelo público serão discutidas mais adiante.
Aqui, nos detemos nos resultados das respostas sugeridas.
Foi feita uma pergunta (Questão 1) que identificava a origem do
entrevistado. Buscávamos inferir se predominava a origem nordestina. Entretanto,
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predominou a origem local, isto é, 62% eram pessoas da capital rondoniense, não
obstante o considerável número de pessoas nordestinas (ou rondonienses cujas
ascendências os vinculavam ao Nordeste). Em relação ao número de vezes que
havia assistido ao Arraial (Questão 3), as respostas foram além de nossas
expectativas: registramos que mais da metade dos entrevistados, isto é, 67%
assistiram ao festejo por quatro vezes ou mais.
Já com relação às preferências (Questão 4), quase metade dos
entrevistados (48%) apontaram preferir as quadrilhas como atração no Arraial. Por
outro lado, 21% tinha o comércio das barracas como maior atrativo. Todavia, um fato
curioso chamou nossa atenção: oito entrevistados (19%) apontaram respostas
divergentes das opções sugeridas por nós. Dentre essas, três indicaram ir ao Arraial
por causa das mulheres; dois, por todas as nossas opções sugeridas; um por causa
do parque e dos brinquedos; um apenas por passear; e, finalmente, um em função
do público, do social. Nota-se que a variedade de preferências pode ser uma
evidência da diversidade que compõe o Arraial: cultura, diversão, comércio, lazer,
história regional, etc. A organização do Arraial deve, portanto, atentar sempre a seus
componentes, de modo que atenda aos anseios da maioria de seus frequentadores.
Como afirmamos na Seção II, em concordância com Stuart Hall, a partilha de
significados e valores expressa o caráter cultural do sujeito. Entendemos poder
aplicar-se o conceito neste caso: embora partilhem do mesmo status neste caso
(são frequentadores), divergem nas preferências, mas não perdem a essência de
serem apreciadores de um mesmo evento sob perspectivas diferentes. Nisso nos
parece consistir uma das facetas da diversidade humana.
O público foi interrogado sobre as influências, as representações e as
associações do Arraial com outros eventos (Questões 05, 09 e 11). Aqui, quase
foram unânimes em vincular o festejo com o Nordeste: 81% associaram o Arraial
com festas nordestinas; 62% percebiam influências do Festival Folclórico de
Parintins (Questão 09); e 43% viam representações ou do Maranhão ou do Ceará
(Questão 11). O Estado do Amazonas também foi citado por 40% do público
entrevistado, que disse sentir o Arraial como uma representação desse Estado
(Questão 11). Os indígenas foram lembrados por somente 17% e 9% do público
(Questões 05 e 09), apesar da maciça figuração de personagens, imagens,
melodias, lendas, histórias, indumentárias e ilustrações claramente de origem

105

indígenas presentes nos espetáculos tanto de quadrilhas quanto de bois-bumbás.
Impressionou-nos esse percentual tão baixo. Quiçá isso signifique que a população
ainda tenha pouca consciência da cultura indígena até mesmo a ponto de não
conseguir identificar seus atributos. Pouco se fala de cultura, identidade e história
indígenas. Paira certo grau de obscurantismo ainda sobre seu contexto de vida.
Parece-nos extremamente necessário justificar essa ausência: a história, a cultura, a
identidades e todos os elementos que contornam uma das classes que mais
contribuíram (e ainda contribuem) para a constituição da Amazônia merece ser
tratada com maior visibilidade, inclusive pela Mídia. A ignorância do público a
respeito de elementos tão básicos, tão evidentes e tão constantes como o são os
indígenas nos espetáculos do Flor do Maracujá surpreende enormemente e sobre
isso colocamos estrondosas interrogações. Quiçá haja por trás dessas respostas
sentimentos ocultos que as pessoas evitem publicar. Desde já vale dizer que muito
resta ainda por ser feito em relação aos povos indígenas, uma vez que até mesmo
sua identidade social parece ameaçada, fadada ao esquecimento ou à indiferença.
Aquilo que afirmou Armand Matterlart teria aplicação ao caso: quiçá a civilização
branca, nós, os brancos brasileiros, também estejamos “catalogando como inferior”
os aspectos que pairam em torno da identidade indígena. Essas são, porém,
“inquietações”, conjeturas que futuras pesquisas poderão demonstrar e indicar os
pormenores e sugestões que solucionem ou amenizem o caso.
Sobre o motivo de continuar a realizar o Flor do Maracujá (Questão 6), o
público deu respostas intrigantes: a maioria (52%) achou que deve continuar “porque
a cidade precisa ter alguma coisa pra mostrar”, quando esperávamos muito mais
uma defesa da necessidade de preservar as tradições populares, o folclore, a cultura
regional e a economia local. A resposta dada pela maioria desaponta por mostrar um
critério pouco valioso para que o mais importante e impactante evento cultural no
Estado de Rondônia continue a acontecer. Mostra-se um motivo de pouco robustez.
Vemos assim que o público está pouco ciente dos argumentos históricos e culturais
que ensejam o Arraial Flor do Maracujá. A Comunidade não parece ter visão da
grandeza e da complexidade sociológica impregnada nesse festejo: o Arraial é uma
oportunidade de expressar júbilo, conquista, protesto, repúdio, mitos coletivos,
sabedoria popular; ele ilustra e exemplifica feitos históricos, artísticos e sociológicos
de alcances magníficos por confluir em um só momento (o espetáculo) fatos de
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conjunturas tão complexos da história brasileira, as conjunturas sociopolíticas no
Nordeste brasileiro, as más condições trabalhistas; a pujança, o colorido e a
criatividade dos mitos regionais e do folclore indígena tão imbuídos de
ensinamentos, a riqueza das cores e formas dos desfiles carnavalescos, a melodia
extasiante, heranças de afro-indígenas. Tudo isso merece ser mais que “alguma
coisa pra cidade mostrar”. O próprio frequentador ainda não parece ter tomado
consciência do valor cultural que ostenta o festejo Arraial Flor do Maracujá. Resta
ainda muito a ser feito em prol dos valores coletivos da sociedade portovelhense. O
festejo não pode ser apenas um item de consumo, mais um “biscoito” na prateleira
do mercado cultural. Por outro lado, 19% do público acha-o importante por mostrar
“nosso jeito de ser”, evidenciando mais apreço pelo festejo.
Quando interrogado sobre o que fazia falta no Arraial (Questão 07), o
quesito mais assinalado foi “ser mais tradicional”, isto é, na opinião do público, o
Arraial precisa renunciar à sofisticação em demasia (38%). Contrariamente, 26%
indicou que lhe falta ser mais moderno, criando um cenário de oposição explícita:
tradicional versus moderno. Contudo, não nos parece surpreendente, pois não é
novidade o embate entre o conservadorismo e o pioneirismo. Há que se encontrar,
claro, o ponto de equilíbrio, mas, a nosso ver, as divergências se mostram comuns
nestes casos. Nenhum entrevistado apontou faltar ao Arraial a presença de afrodescendentes e somente 14% disse notar a falta de indígenas.
Na Questão 8, procuramos saber que diferença ou importância o evento
festivo traria para a cidade de Porto Velho. Houve pouquíssima divergência das
respostas sugeridas (3%). Predominou a concordância (52%) de que o festejo
mantém as tradições populares enquanto 26% concordaram que o Arraial serve para
recordar “o local de origem das pessoas que vieram para Rondônia”, um sinal de
que o festejo atende aos anseios de migrantes, provavelmente oriundos do Nordeste
e de outros estados do Norte do país. 19% dos entrevistados ainda indicaram que a
realização do Flor do Maracujá não somente preserva a memória dos migrantes
como também a história do lugar, estendendo, talvez, o mérito do Flor do Maracujá
também aos nativos e aos caboclos da região Amazônica que, frequentemente,
figuram nas narrativas das apresentações, inclusive por ser uma das exigências da
Organização do Evento (nas apresentações de bois-bumbás exige-se que seja
incluído ao menos um ritual indígena). Há que se ressaltar que um entrevistado
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discordou totalmente das opções sugeridas e também somente respondeu com a
palavra “banal”. A resposta surpreende-nos grandemente. Apesar disso, registramola aqui em vista de nossa consideração ao perfeito direito de expressão, o qual não
nos caberia questionar.
Por fim, indagamos ao público se percebia mudanças (Questão 10) no
Arraial Flor do Maracujá. Muitas pessoas aproveitaram a oportunidade para
expressar duras críticas à forma negligente como, segundo elas, tem sido tratado o
evento. A organização visual, inclusive barracas, vestimentas e imprensa, foi a
opção escolhida por 50% dos entrevistados. O público parece estar ciente das
mudanças, embora não demonstre grande insatisfação quanto a isso. Essa também
foi uma observação feita por um dono de boi-bumbá, Jornalista Sílvio Santos, em
entrevista a este autor. Para ele, tampouco, parecem negativas as mudanças dadas
ao visual do Arraial nos últimos anos. A sofisticação das vestimentas e dos cenários
parece-lhe altamente positiva por tornar o Arraial um atrativo também visual. O
mesmo número de pessoas (17%) indicou notar mudanças ou nos personagens ou
no interesse dos visitantes ou em nenhuma das nossas opções sugeridas.
A seguir, vemos o questionário submetido com suas respectivas respostas.
Figura 33 – Quadro. Origem por estado da Federação/País
Estado ou país
Entrevistados
1. Acre
2
2. Amazonas
2
3. Ceará
2
4. Maranhão
4
5. Mato Grosso do Sul
1
6. Pará
1
7. Paraná
1
8. Rondônia
26
9. Santa Catarina
1
10. São Paulo
1
11. Cuba
1
Total
42
Fonte: Arquivo do pesquisador
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Figura 34 – Gráfico. Origem por Estado da Federação/País.

Fonte: Arquivo do pesquisador

Figura 35 – Gráfico. Faixa etária dos entrevistados.

Fonte: Arquivo do pesquisador

Figura 36 – Gráfico. Por quantos anos já visitou o arraial?

Fonte: Arquivo do pesquisador
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Figura 37 – Gráfico. O que o atrai (mais) ou chama sua atenção no Arraial?

Fonte: Arquivo do pesquisador

Figura 38 – Gráfico. Ao que você associa o Arraial?

Fonte: Arquivo do pesquisador

Figura 39 – Gráfico. Você acha importante que o Arraial continue a realizarse? Por quê?

Fonte: Arquivo do pesquisador
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Figura 40 – Gráfico. Que você acha que falta ao Arraial?

Fonte: Arquivo do pesquisador

Figura 41 – Gráfico. O que você acha que os espetáculos trazem como
diferença ou importância para Porto Velho?

Fonte: Arquivo do pesquisador

Figura 42 – Gráfico. Você percebe influências no Arraial de:

Fonte: Arquivo do pesquisador
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Figura 43 – Gráfico. Você acha que algo mudou ou está mudando no Arraial?

Fonte: Arquivo do pesquisador

Figura 44 – Gráfico. Em sua opinião, que estado ou região tem mais
influência ou é mais representado no Arraial Flor do Maracujá?

Fonte: Arquivo do pesquisador

4.8.1.1 Respostas “livres” apontadas pelos entrevistados
Como sempre prezamos pela espontaneidade e pela liberdade de escolha,
deduzimos que algum entrevistado poderia divergir das nossas respostas sugeridas
(objetivas). Assim, colocamos dentre elas uma que fosse espontânea, formulada
pelo próprio entrevistado. Não mesclamos, nem sintetizamos respostas similares,
embora isso nos tenha custado um pouco mais de tempo. Nelas, apenas realizamos
correção textual, quando necessária. Alguns entrevistados alongaram-se além de
uma resposta simples e chegaram a tecer comentários, críticas ou sugestões que
registramos, também, como forma de oportunizar uma reflexão acerca das opiniões
do público que, pensamos, não é procurado para que expresse suas expectativas,
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suas perspectivas

e

seus

propósitos em

relação

ao

Flor

do

Maracujá

(desconhecemos que tenha havido pesquisa de opinião com o público frequentador
do Arraial, daí nossa afirmação).
A seguir, elencamos essas respostas individualmente. Os questionários
foram numerados a fim de facilitar a organização das informações e os textos nos
quadros foram fielmente copiados dos questionários, apenas foi realizada, quando
necessária, a devida correção textual.
Figura 45 - Quadro. O que o atrai (mais) ou chama sua atenção no Arraial?
Respostas
Entrevistados
Mulheres
1–5-6
Passeio/parque/brinquedos
2 -4
Tudo
8-9
Público/social
15
Fonte: Arquivo do pesquisador

Podemos considerar, na figura 45, que basicamente dois aspectos (motivos)
atraem os frequentadores. Um deles é a mera distração: mulheres, passeios e
brinquedos; outro é remeter a uma perspectiva mais crítica: o entrevistado 15 parece
interessar-se pelo Arraial por um ponto de vista mais filosófico e crítico. O Arraial
parece constituir uma fonte de reflexão ou de análise. Dizer que o motivo de ir ao
Arraial é ver gente, parece-nos demasiadamente banal, o que nos leva a deduzir sua
posição crítica. Por outro lado, os entrevistados 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 parecem
contentar-se com a mera diversão, dispensando aprofundamentos filosóficos.

Figura 46 - Quadro. Ao que você associa o Arraial?
Respostas
Uma mistura de festa nordestina e indígena
Tradição local
Cultura local

Entrevistado
5
6
10

Fonte: Arquivo do pesquisador

Já com relação a figura 46, predomina a associação do festejo com
questões culturais. Cabe ressaltar a perspectiva do entrevistado número 5, uma vez
que juntou nordestinos e indígenas. Para ele, é perceptível a junção de
características. Nesse sentido, podemos dizer que todos afirmam visualizar o festejo
como uma manifestação cultural.
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Figura 47 - Quadro. Você acha importante que o Arraial continue a realizar-se? Por
quê?
Respostas
Entrevistado
Gera recursos financeiros
5
Mantém a tradição
6
Lugar saudável e importante
9
Cultura local
10
Estimula a cultura
12
Cultura
14
Fonte: Arquivo do pesquisador

A figura 47, por sua vez, também indica certo consenso de que é importante
que o Arraial continue a realizar-se como engrenagem da cultura (local ou não), a
manutenção parece importante aos entrevistados por oportunizar a vivência daquilo
que mais significa expressão coletiva da comunidade local, expressa na preservação
daquilo que pertence genuinamente ao povo: as tradições populares. Quase a
maioria aponta o anseio de que o Arraial seja um elemento preservado por ser
representação da cultura, da comunidade. Nossa afirmação se apóia no fato de que
em quase todas as respostas persistem uma visão e um anseio: “O Arraial Flor do
Maracujá nos estimula a sermos o que somos, e isso nos apraz”.
Figura 48 - Quadro. Que você acha que falta ao Arraial?
Respostas
Um local adequado
Show nacional
Valorização da cultura local
Ser mais valorizado
Mais investimentos
Mais assentos e espaços amplos
Organização
Estrutura
Local acessível e ter data definida

Entrevistado
2 - 14- 18
5- 18
6- 18
10- 18
12 – 14- 18
13- 18
15- 18
16 – 18
19

Fonte: Arquivo do pesquisador

Nesta questão (figura 48), houve muitas manifestações subjetivas. O quadro
acima demonstra o quanto o público aproveitou a oportunidade para fazer críticas
muito claras sobre a organização do Flor do Maracujá. A crítica mais ocorrente foi a
falta de um local definitivo para realização do festejo. Concordamos com isso, em
razão de que o evento já consta do Calendário Cultural do Estado há décadas e
suas constantes realizações em locais diferentes implicam uma má impressão
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quanto ao real cuidado da governança Estadual e Municipal. Suas reincidentes
mudanças de locais não podem ser frutos de fatores, acontecimentos esporádicos
ou de força maior que superem a capacidade de previsão e de controle da
Administração. É evidente que não se trata de um fator incontrolável e sua
recorrência caracteriza uma total falta de planejamento a longo prazo. A população
parece sentir esse problema e ter uma opinião definida: a questão logística do
Arraial é um evidente problema não resolvido e sua administração, até o momento,
(Estado e Município) não parecem ter feito efetivos esforços e ações para saná-lo.
Resta, porém, dizer o motivo dessa situação precária. O Flor do Maracujá é talvez a
mais significativa e completa representação festiva da cidade de Porto Velho.
Podemos dizer que não há discordância sobre o anseio popular de que seja tratado
com mais atenção. Falta de planejamento indica ser o mais notável dos seus
problemas.
Figura 49 Quadro. Você percebe influências no Arraial de:
Respostas
Nordestinos
Não sabe
Cultura regional

Entrevistado
2- 5 – 8 – 14 - 18 - 20
9
16

Fonte: Arquivo do pesquisador

Figura 50 - Quadro. Em sua opinião, que estado ou região tem maior influência ou é
mais representado no Arraial Flor do Maracujá?
Respostas
Entrevistado
Pará
1
Paraíba
5
Não sabe
7
Um pouco de cada
8
Nenhum
19
Fonte: Arquivo do pesquisador

Os dois quadros anteriores (figuras 49 e 50) foram unidos pelas
similaridades das perguntas e das respostas. Indagamos sobre que influências
notavam ou que região era mais representada no Arraial. Predominou a opinião de
que a região Nordeste do Brasil exercia mais influência, com destaque para o
Estado da Paraíba. Também foram lembrados o Estado do Pará e a cultura regional
como influentes ou mais representados no Arraial. Chama a atenção, o fato de
alguns entrevistados ou não saberem responder ou indicarem “nenhum” como

115

resposta. O frequentador do Arraial parece ser de várias classes de pessoas, desde
as mais leigas até as de senso crítico mais explícito, que assiste ao Arraial com
propósitos talvez até mesmo acadêmicos já que o frequenta em função do “publico”,
do “social” (questão 4). Tal constatação deve aprazer-nos grandemente, quando
consideramos que poucas atrações chegam a congregar espontaneamente
diferentes classes sociais. A comunidade portovelhense, neste caso, deve gabar-se
pelo fato de ter um elemento festivo que agrada ao coletivo amplamente, guardadas
as devidas proporções, expressas pelo próprio público.

Figura 51 - Quadro. Você acha que algo mudou ou está mudando no Arraial?
Respostas
Entrevistado
Vestimentas dos personagens estão muito sofisticadas
2
Sim, está mudando para pior a cada ano: mais longe e 5
menos estruturado
Muito moderno; ficou feio; sem índio. Antes era mais franco. 9
O preço é muito alto. As pessoas estão deixando de ir
porque está ficando muito comercial.
Descaso com a cultura de Porto Velho
11
Nada
17
Qualidade na organização
19
Fonte: Arquivo do pesquisador

As principais críticas foram direcionadas à organização do evento, à
indumentária dos personagens, à estrutura do Arraial e ao preço (dos produtos e
serviços oferecidos). A sofisticação por que passa o Flor do Maracujá não agrada
totalmente o público, embora, parte desse mesmo público tenha apontado como seu
desejo que o Arraial seja “mais moderno” (26% - figura 51). O público também
criticou as inovações na indumentária dos personagens, que, na opinião do público,
mostra-se demasiadamente requintada. Registramos, também, a insatisfação do
público quanto ao preço cobrado dos frequentadores; a inconformidade se dá não
somente pela exigência de pagamentos, mas também pelo valor cobrado, que é
considerado exorbitante. A entrevistada em questão chegou a afirmar: “Antes era
mais franco. O preço é muito alto. As pessoas estão deixando de ir porque está
ficando muito comercial”. Esse é um alerta que deve ser lembrado sempre pela
organização do Arraial, já que recebe um público nem sempre preparado para
desembolsar grande quantia em dinheiro. E finalmente, e mais uma vez, houve
críticas sobre a falta de estrutura no Arraial, crítica das mais recorrentes.
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4.9 Discussões gerais
Analisando os contemporâneos contextos planetários e as consequências
das colonizações mundiais, sobretudo dos impactos que poderosas nações
mundiais provocaram ao meio ambiente e às economias menos sólidas do Planeta,
Korten (1996, p. 40-41) atesta que
[...] a opção de colonização nunca foi vista em sua face verdadeira, ou seja,
a colonização, em sua face mais dura, tem sido imprudente e irracional.
Basicamente, países europeus, Estados Unidos e Japão, as nações mais
industrializadas do Planeta, impuseram à África, América Latina e à Ásia um
modelo econômico devastador, que ignorou as diversidades.

Para o autor, a globalização é uma forma de imperialismo atual. Argumentos
semelhantes defende o escritor francês Armand Mattelart ao criticar a forma invasiva
como as potências industriais do mundo agressivamente impõem seus modos de
vida ao planeta inteiro. Em sua visão, tal invasão termina por “uniformizar”, isto é,
constituir uma forma única de vida, de pensar, metaforicamente desfazendo o
mosaico e construindo a monotonia. Como citamos na Seção II, item 1.4: “A
Humanidade reduzida a um monólogo” (CESAIRE, 2010, p. 79). Nas próprias
palavras de Matellart, entendemos o impacto negativo que ele vislumbra: “A
„aculturação acabada‟ é a redução à unidade, à uniformização cultural pela via da
desculturação” (MATELLART, 2005, p. 75).
A invasão econômica acaba por alcançar e até mesmo afrontar (e, quem
sabe, sobrepor) as identidades culturais. Percebemos que vivemos numa época em
que nossas bases culturais, sociais e históricas são relegadas a certo
intelectualismo, rejeitado pelo discurso do consumismo, do capitalismo, cujas ideias
se limitam a uma simplória expressão: consumo e/ou lucro imediato. A ânsia de
transformar tudo em produto de comercialização induz ao “descarte” daquilo ou
daquele que não se adequar a essa intenção, a esse molde. As fronteiras
econômicas e os valores culturais quando não podem ser comercializados são
rejeitados ou relegados a simples atraso sociocultural. É o que atesta Mattelart
(2006, p. 12), uma vez que, segundo ele,
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Não há lugar, pois, para as culturas locais das quais se contesta sua
capacidade de invenção. Estigmatizadas como tradicionais, elas são
consideradas pela engenharia social como um obstáculo no curso da
modernidade segundo o padrão euroestadunidense.

Muitos têm sido os estudos e os discursos acerca da inevitabilidade de se
conciliar os afazeres da economia e a premente necessidade de preservação das
identidades de povos que não estavam (ou nunca estiveram) preparados para
defender os pilares (históricos) de modos de vida muito distantes do modelo,
convencionalmente denominado, capitalista, cujas bases consistem em atribuir
caráter comercial, transformar em capital qualquer elemento, objeto ou até mesmo
conteúdos impalpáveis, aspectos abstratos de qualquer realidade, e fomentar/criar
anseios de consumo.
Diante de tais argumentos nos parece prudente indagar se os festejos
populares correm riscos. Os perigos do capitalismo e da “espetacularização” dos
festejos populares residem na possibilidade de afastar de seu cerne a criatividade e
a capacidade de reelaboração tão primorosa das classes populares. Além disso,
também traria o esvaziamento, a perda de significados simbólicos, transformando os
festejos numa repetição, talvez monótona ou até mesmo previsível. Nessa direção
aponta o discurso de Silva (2009) sobre as transformações por que tem passado o
festival folclórico de Parintins, narrando sua trajetória e seus 'ajustes' para adequarse à massificação através dos meios midiáticos:
A festa do boi-bumbá de Parintins mostrou-se um campo privilegiado para
se perceber a rapidez e a multiplicidade de modificações que são
introduzidas nos modos de produção artística das festas populares, quando
adaptadas aos hábitos estéticos e recreativos do turismo. Afinal, depois que
os grupos Garantido e Caprichoso deixaram as ruas para realizar
competições no âmbito do Festival Folclórico, assumindo um caráter
desenhado conforme os princípios mercadológicos de massificação, uma
corrente consistente de mudanças na instância da feitura dos elementos
cênicos passou a assinalar sua trajetória, compondo o estado da produção
artística que vislumbramos na atualidade.

Esses „princípios mercadológicos‟ despertam preocupação por introduzir nos
festejos populares a “lógica do mercado”. O aspecto negativo dessa mentalidade é
não mensurar ou descartar os critérios de qualidade, criatividade, participação
coletiva, instrução, formação de opinião e criticidade, informação e formação
sociocultural, em nome de um único critério ou uma única meta: o lucro. É evidente
que não combatemos o interesse econômico. Nossa crítica recai sobre os malefícios
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que o exclusivo interesse econômico em nível exacerbado pode provocar. No
mesmo sentido, sinaliza Silva (2011) quando demonstra sua preocupação pelo
distanciamento que gradualmente vai adquirindo o Festival Folclórico de Parintins21
em relação à cultura popular:
Entretanto, cabe ressaltar que com a influência urbana da grande cidade de
Manaus e dos meios de comunicação de massa, a Festa do Boi-bumbá
também vem sofrendo variações em contato com a modernidade. [...]
Contudo, em certas ocasiões ocorre um distanciamento entre a cultura
popular local e as características que a festa vai adquirindo pela absorção
provocada pelas práticas do turismo ou mesmo pelos meios de
comunicação de massa.

O Festival Folclórico de Parintins ocorre já há décadas e surgiu como mais
uma simples festividade local. Entre os anos de 1990 e início da década de 2000, o
festival ganhou renome de festa nacional, sendo transmitido em rede televisiva
nacional e atraindo a cobiça de alguns ramos empresariais, como, por exemplo, o
das companhias aéreas, que passaram a transportar para a localidade milhares de
foliões. Ambos os autores apontam que o Festival Folclórico de Parintins está
apartando de si cada vez mais as populações locais, as que tradicionalmente
realizavam ou brincavam no festival, tornando-se, assim, um evento “empresarial”,
“comercial”.
O perigo do capitalismo para festas tradicionais e para a cultura em geral
reside no risco de serem levados à categoria de “biscoitos” numa prateleira de
supermercado, perdendo-se seu valor representacional, simbólico, histórico, social,
identitário e integrador. As frequentes advertências de organizadores do arraial Flor
do Maracujá lembram a necessidade de preservar seu aspecto popular, seu valor
simbólico, coletivo e identitário.
Em nossas entrevistas, alguns dos entrevistados aproveitaram a oportunidade
para criticar o assédio comercial que percebem que se torna crescente no Arraial.
Dentre eles uma moradora da rua Dom Pedro II, no bairro São Cristóvão, que,
quando indagada se percebia mudanças no Arraial, afirmou: “Antes era mais
franco... O preço é muito alto. As pessoas estão deixando de ir porque está ficando
muito comercial.”

21

Buscamos sempre deixar claro que nossos objetivos eram

Município amazonense, localizado no arquipélago das ilhas Tupinambaranas no rio
Amazonas. Possui 102.033 habitantes, segundo contagem no ano de 2010 feita pelo IBGE. Seu
Festival baseia-se na disputa entre os grupos folclóricos Caprichoso (azul) e Garantido (vermelho).
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somente acadêmicos e não defendíamos nenhuma opinião a não ser o líquido direito
do entrevistado em expressar suas opiniões. Essa postura nos pareceu muito útil,
quando muitos dos entrevistados achavam sermos parte da equipe organizadora do
Arraial.
A crítica da frequentadora sinaliza que adesão cada vez mais ampla de
elementos comerciais ao Arraial mostra-se como evidência do risco que este corre
de tornar-se mais um carnaval fora de época “capitalizado”, com claras ênfases de
sua comercialização, em um caminho semelhante ao que trilhou o carnaval carioca,
desde sua origem, nas ruas do Rio de Janeiro, até os dias atuais, em que opera
gigantesco montante financeiro e afasta de si os indivíduos que não aderem ao
regramento burocrático e comercial que ele adquiriu.
Os regramentos burocráticos, o assédio comercial e as demandas
financeiras (custos de manutenção dos grupos e de realização dos espetáculos) ao
Arraial Flor do Maracujá podem significar um entrave à manutenção do seu caráter
popular, como ocorre com muitas festas brasileiras, a exemplo dos carnavais
soteropolitano, pernambucano.
No carnaval de Salvador22, o custo de “brincar” acompanhando um bloco
(trio elétrico) por um dia, com compra antecipada em seis meses, custa ao menos
25% do salário mínimo nacional (R$ 622) e o custo do ingresso mais caro chega a
300%. Torna-se compreensível que esse alto custo além de inviabilizar a
participação popular (ou impor a ela um tremendo sacrifício financeiro) passa a
conferir à mais “popular” das festas baianas o status de rentável comércio. Nossa
crítica segue no sentido de que a comercialização sem o cuidado da manutenção da
participação espontânea prejudica a preservação de diversos elementos simbólicos
e identitários.
No Rio de Janeiro, as marchinhas e festas de ruas foram gradualmente
perdendo espaço e foi entrando em cena o ímpeto comercial alastrador que obrigou
a uma organização tão imensa (empresarial) a ponto de desestimular as
esporádicas iniciativas populares. Ou seja, a festa popular carnavalesca despojada
de programação, impregnada dos atos mais espontâneos e casuais, foi cada vez
mais ganhando ares de negócio e, portanto, demandando, organização típica de
empresa. Esta é uma das constatações que faz Cunha (2001), quando atesta que o
22

Informações disponíveis em: <http://vendas.centraldocarnaval.com.br/produto.asp>. Acesso
em: 10 set. 2012.
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fim das brincadeiras do carnaval de rua carioca no início do século XX, como
exemplo, as ''Batalhas sem confete'', evidenciou a transformação da festa popular
em “negócio de gente grande”, isto é, mostra que o interesse comercial e financeiro
excluiu o povo e deu lugar ao palco às Grandes Sociedades Carnavalescas. Os
folguedos foram pejorativamente sendo rotulados de grotescos, constantemente
recebendo os atos de inconformidade da polícia e da mídia.
Não combatemos o lucro, mas sim os malefícios que sua exclusividade
contém para as tradições, as festas populares. A presença de inumeráveis anúncios
comerciais em todos os meios de divulgação exemplifica o que queremos dizer: a
capitalização exacerbada de mais uma das mais fantásticas criações populares, da
qual o povo vai gradualmente sendo afastado pela força do poder econômico.
Ironicamente, podemos pensar, ocorre o processo reverso, ou seja, a mesma festa
originada no seio da elite passou para o domínio popular e, com o tempo,
reelaborada pelo povo, recebe o apreço e o “empraçamento” da elite econômica,
pela vivacidade que ele lhe incutiu, ainda que esta não se desfaça de seu caráter
altamente popular, não passando de um elitismo baseado apenas em fator
econômico. Uma evidência de que as ações e as características populares em
algum ponto ou em algum momento sempre despertam o olhar de cobiça das
classes mais abastadas, contudo, sempre parece ser um olhar de cobiça econômica.
Que aparência podemos notar desse interesse com relação ao potencial
econômico do Flor do Maracujá? Talvez a resposta seja: segue nesse caminho o
Flor

do

Maracujá.

Entretanto,

cabe

ainda

interrogar

se

essa

tendência

(“comercialização”) é fruto de decisão coletiva, da vontade popular ou ao menos de
uma parcela significativa dos partícipes do Arraial? Será ela benéfica para a
comunidade portovelhense? A nosso ver, é sumamente importante preservar ao
festejo seu aspecto de patrimônio cultural de uma coletividade, representação de
uma identidade e, principalmente, de essência popular, direcionada aos anseios e
apreço populares. Mais uma vez, relembramos Certeau (1995, p. 167), quando
declara que a elite faz da massa populacional o receptáculo de suas idéias. A crítica
dentre tantas outras, elaborada por um dos participantes da organização do Flor do
Maracujá em anos anteriores sinaliza essa mesma preocupação, pois indica que “a
comercialização desvirtuou o Arraial” (João Luiz Kerdy de Morais). O Arraial é uma
abertura para a expansividade popular. Nas quadrilhas e nos bois-bumbás
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dançantes e personagens se deleitam, exprimem sua alegria e seus anseios. Os
espetáculos dos bois-bumbás, que envolvem encenações de morte, intrigas e
ressurreição, suscitam profunda emoção. É um folguedos dos mais emotivos no qual
até mesmo o público chega às lágrimas. Bakhtin relatava o carnaval medieval como
um cenário de liberação à euforia. Para Bakhtin, “ao contrário das festas oficiais, o
carnaval era o triunfo de uma espécie de liberação temporária da verdade dominante
e do regime vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas,
privilégios, regras, tabus” (op. cit. p. 08). Mais que uma necessidade fisiológica (o
descanso), as festividades consistem de uma essencial concepção de mundo e
necessariamente provêm do espírito, do mundo das ideias (p. 07-08). No entender
de Bakhtin, o carnaval se diferia em muito das festas oficiais por “dissolver”
temporariamente a hierarquia social, tão marcante no período medieval (as classes
sociais feudais). Essa liberação à euforia parece persistir nos dias atuais.
As quadrilhas por sua vez expressam beleza, tradição e sátira às
convenções. Aproxima-se da “liberação temporária” que Bakhtin mencionou ao
dissertar sobre o carnaval na Idade Média. O Arraial, embora seja apenas
espetáculos, encenações, remete a uma suspensão do cotidiano. E nisso ele ganha
o apreço populacional.
O cenário, os personagens e os enredos tanto das quadrilhas como dos
bois-bumbás são o resultado de muitas mesclas de fatores socioeconômicos da
sociedade brasileira. Nos espetáculos de quadrilhas e bois-bumbás do Flor do
Maracujá, essa síntese é bastante evidente: o negro subalterno, privado das
mínimas condições econômicas de vida, o patrão, dominador e concentrador de
riquezas, o padre, apegado às questões espirituais e, por fim, o indígena acréscimo
dado ao conto que o enriqueceu com sua dinamicidade, seus enfeites, sua música,
sua dança, suas crenças, suas lendas e mitos. A encenação resulta num sincretismo
da mais alta complexidade semiótica, uma moldura da vida campestre brasileira. Já
o enredo, de aspecto um tanto religioso, um tanto pueril e outro tanto sociológico,
guarda um conteúdo de crítica ao modo como a riqueza é injustamente distribuída
ou o trabalho é recompensado (o empregado não se conforma por ver sua esposa
passar a vontade de comer a língua de boi, quando sabe da criação de gado que
tem seu próprio patrão).
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Nossas pesquisas confirmam o que nossas hipóteses apontavam: os
espetáculos das quadrilhas e dos bois-bumbás são claramente uma herança
nordestina trazida para as festas populares da Amazônia pelos milhares de
nordestinos que para cá migraram. As heranças nordestinas predominam na capital
rondoniense.

Entretanto, notam-se também

influências indígenas,

cariocas,

paraenses, etc. A região rondoniense, vocacionada para a imigração, segue sendo
receptáculo de pessoas de todas as partes do Brasil. Por isso também sua vocação
à miscigenação, tão bem ilustrada no Arraial Flor do Maracujá. Neste sentido,
portanto, a gente de Porto Velho se nutre de influências nordestinas, da região
amazônica e do Centro-Sul do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro. No Arraial
Flor do Maracujá esses aspectos podem ser ilustrados:
a) No estilo das indumentárias – legado das cortes monárquicas,
aproveitado e recriado pelas classes populares;
b) Nas alegorias, por influência do festival Folclórico de Parintins e este do
carnaval do carioca;
c) Nos personagens – mesclas de figuras amazônicas e externas à região;
d) Nas figuras dos espetáculos – mitos, lendas e animais, imaginários e
reais, muitos do folclore regional;
e) Na decoração corporal e do espaço – de inspiração indígena;
f)

Na gastronomia – expressão das preferências das mais diversificadas –
num mesmo espaço se encontram tacacá, espetinho e canjica;

g) No evidente anseio de apreciar e aderir a elementos externos – mormente
do Centro-Sul do Brasil;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso trabalho buscou refletir e discutir as influências nordestinas na
formação coletiva, na constituição da identidade cultural portovelhense. Neste
sentido, buscamos conhecer e descrever o mais importante festejo regional: o
Arraial Flor do Maracujá. Importava para nós descrever e analisar o dito festejo com
o fito de saber qual o resultado dessas características culturais na formação da
cultura

local

atualmente.

Que

impactos

culturais

a

migração

nordestina

causou/recebeu na formação da cidade de Porto Velho-RO.
Nosso trabalho se iniciou com um percurso histórico no qual recapitulamos
os mais importantes fatos que envolviam a existência da cidade de Porto Velho (a
construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, a instalação da linha telegráfica entre
Cuiabá e Porto Velho e os ciclos econômicos da Borracha, dos minérios e da
agropecuária), desde sua fundação como vilarejo até a atualidade, como capital e
maior município do Estado, no qual apontamos a intensa migração e o consequente
crescimento populacional. Esses fatos se mostraram relevantes para nosso estudo
em função de suas diversas contribuições para a atual constituição social de Porto
Velho. Em seguida, discutimos a migração e suas repercussões socioculturais.
Resumidamente, no transcurso do trabalho, elaboramos um diálogo entre as
diversas obras que abordavam aspectos pertinentes à nossa pesquisa, tais como
cultura, identidade, alteridade, multiculturalismo, hibridismo cultural, pluralidade
cultural, migração e folclore. Aqui refletimos e discutimos principalmente a
identidade, em escala mundial e local, o papel dos organismos internacionais e dos
governantes, os efeitos da globalização, seus efeitos sociopolíticos, e a cultura sob o
enfoque das desigualdades socioeconômicas. E finalmente discutimos a dualidade
erudito versus popular e urbano versus rural na qual apontamos a relação com os
eventos populares.
Descrevemos o Arraial Flor do Maracujá, apresentamos e discutimos os
resultados de nossa pesquisa com seu público e de nossas entrevistas com seus
organizadores e outros envolvidos com o evento (entrevistas em áudio).
Ao finalizarmos este trabalho, nos voltamos mais uma vez para a relevância
de se conhecer e discutir a respeito dos elementos constituintes dos festejos
populares, seu valor simbólico e histórico; a importância de se registrar e entender o
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papel coletivo e social, os aspectos que constituíram a história da formação coletiva
de Porto Velho e suas repercussões; o valor dos intercâmbios culturais e que
significado têm para a identidade local.
Nosso aporte bibliográfico e nossa pesquisa fazem-nos pensar que muito
restar por ser conhecido e discutido. As questões que nos motivaram a essa
pesquisa estão parcialmente respondidas. Concluímos em parte que:


São escassos os trabalhos acadêmicos e até mesmo jornalísticos sobre

os festejos populares em Rondônia;


O Arraial Flor do Maracujá é baseado em heranças e influências externas e
internas, rurais e urbanas, indígenas e regionais, com predominância de
influências nordestinas;



Outras regiões e outros elementos locais também contribuíram e seguem
contribuindo para a composição sociocultural do Arraial Flor do Maracujá e,
por conseguinte, do local. A exemplo disso, vemos a culinária nortista e
nordestina, a música típica da região Norte, as contribuições indígenas,
sobretudo do folclore, e as influências carnavalescas;



Considerável parte do público frequentador não parece ter claras as
vinculações do Arraial Flor do Maracujá com ambientes externos;



As inovações visuais e artísticas do Arraial têm sido notadas pelo público,
mas elas nem sempre têm sido vistas com bons olhos;



A consciência histórico-cultural do Arraial está ainda por ser introduzida à
grande parte do público;



Apesar de saber do aspecto do Arraial, grande número de frequentadores
desconhece os aspectos folclórico, histórico, coletivo e simbólico dos
espetáculos, apreciando-os como um festejo comum;



Os frequentadores defendem a continuidade do Arraial e a definição de um
local para sua realização.



O público demanda, de modo geral, que o evento continue a acontecer por
ser um atrativo de cunho comercial, sociocultural e de lazer;



É ainda incipiente e ineficaz o planejamento e a atenção da Administração
Municipal e Estadual dados ao Arraial Flor do Maracujá;
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Os organizadores do Arraial não veem exacerbado caráter comercial e
excludente nas recentes inovações feitas no Arraial; para eles, a sofisticação
é necessária para atrair o público;



Para os organizadores, a escassez de recursos financeiros e a falta de local
definitivo são os maiores entraves para a manutenção e promoção do Arraial
Flor do Maracujá;



As entrevistas apontam para um aspecto massificado e comercial do Arraial,
numa evidente imitação de outros eventos nacionais, também “comerciais”;



Elementos folclóricos, típicos e tradicionais têm sido retirados dos
espetáculos e das barraquinhas de vendas.



Os espetáculos e outros elementos do Arraial devem ser distanciados da
massificação;



Eventos similares ao Arraial como o Festival Folclórico de Parintins e as
quadrilhas nordestinas têm adquirido acentuado aspecto comercial;
É relevante que os meios de comunicação aproveitem o ensejo comercial do

Arraial, mas que pautem-se pelos princípios constitucionalmente previstos:
finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura
nacional e regional, dentre outros.
Sendo assim, apontamos como sugestão que:
a) O Governo de Rondônia e o do Município de Porto Velho estabeleçam
um cronograma anual que garanta a realização do Arraial Flor do
Maracujá em local e data definitivos;
b) Sejam realizadas pesquisas de opinião e de conhecimento com o público
frequentador;
c) Sejam realizados estudos que possibilitem os registros históricos do
Arraial e que esses estudos se disponibilizem ao público como meio de
fomentar o conhecimento e o fortalecimento do Arraial como evento
sociocultural;
d) Sejam garantidos de forma sistemática os registros das edições e das
inovações por que passou e que venha a passar o Arraial, de forma que
garantam e fomentem a preservação e possíveis pesquisas e estudos
acadêmicos;
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e) Sejam feitos estudos gerenciais e de publicidade que apontem meios de
promover e tornar mais visível o evento em escala regional e nacional,
inclusive com melhor aproveitamento de seu potencial turístico;
f) Sejam

distribuídos

em

diversos

meios,

físicos,

digitais

e

de

telecomunicação recortes do evento ou chamadas para sua realização,
com enfoque na sua importância sociocultural.
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ANEXOS

ANEXO A - ENTREVISTAS EM ÁUDIO
Primeira entrevista
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS
MESTRANDO: JURACI MAGALHÃES RODRIGUES
ORIENTADORA: NAIR FERREIRA GURGEL DO AMARAL
QUESTIONÁRIO
APRESENTAÇÃO
Este questionário tem como objetivo conhecer a pessoas que tem ligação direta ou indireta
com o Arraial Flor do Maracujá e obter informações a respeito do evento para estudos multiculturais.
NOME: Silvio Macedo dos Santos
IDADE: 65
SEXO: Masculino
PROFISSÃO: jornalista
CIDADE/ESTADO DE NASCIMENTO: Porto Velho-RO
TEMPO QUE RESIDE EM PORTO VELHO/RO: 65 ANOS

1. Como o Arraial Flor do Maracujá se associa com a sua vida? Qual é a sua trajetória no Arraial?
O Arraial começa desde minha infância. A cultura do boi-bumbá é de muito antes de existir o Arraial
Flor do Maracujá, existiam os festivais de bois-bumbás apresentados à população por empresários.
Por exemplo, existia aqui o Senhor Fouad Nagib que possuía um serviço de alto-falante A voz da
Cidade, que promovia junto com Humberto Amorim na Avenida Sete de Setembro o festival folclórico
de bois-bumbás, não entravam na competição as quadrilhas. Havia as famosas brigas de bumbás.
Eles se encontravam e aconteceu até morte. Então a Guarda Territorial proibiu a brincadeira do boibumbá na rua. Mas ficaram alguns grupos ainda mantendo a tradição, só nos churrasco. Eu coloco
aqui como destaque de resistência, o Boi Malhadinho, do folclorista Lourenço, que foi o único boibumbá que nunca parou, desde a década de 1970 até a de 1990, quando morre o seu dono. O que
fez com que o boi-bumbá não desaparecesse de Porto Velho. Nós, então freqüentávamos, durante
toda a década de setenta, os ensaios do Boi Malhadinho, na Rua Princesa Isabel com Joaquim
Nabuco, no bairro Tucumanzal. Então como não acontecia nada, o Senhor Vitor Hugo, Flávio
Carneiro, João Zobgi, Professor Gutemberg, Isaías, Yeda Borzacov e muitos outros que trabalhavam
na Secretaria de Cultura resolveram resgatar essa brincadeira. Eu devo dizer que também existiam
em Porto Velho já, do lado da quadrilha, as disputas, eram os festivais de quadrilhas nos colégios. No
Barão de Solimões. Mas não eram quadrilhas de colégios. Então existiam grandes disputas. E a do
Arraial Flor do Maracujá era a mais famosa. O Concurso era aberto. Existiam as quadrilhas dos
clubes sociais. Após a criação do Estado de Rondônia, o Governo resolveu patrocinar a I Mostra de
Quadrilhas e Boi-Bumbás, em 1982. Mas como amostra, não existia o Arraial Flor do Maracujá, como
evento. Já nessa apresentação alguns grupos de bois-bumbás participaram: o Malhadinho, Pai do
Campo, Caprichoso, Brilhamante, e outros grupos que... Agora me falha a memória. Se não me
engano, nessa primeira disputa houve empate entre o Malhadinho e o Pai do Campo. Mas não tenho
certeza. Daí pra frente eu sempre estou acompanhando, no meu grupo. A recepção era ótima. Já em
1983, a recepção foi tão boa que a quadra do Ginásio Cláudio Coutinho ficou pequeno. Então a
Associação dos Funcionários da Secretaria de Cultura, cuja Presidente era a Dona Nazaré, tinha o
seu arraial, um arraial particular.
2. Neste ano ocorreu a 31ª edição do Arraial. O que mudou nestes 30 anos?
A nova tendência é a quadrilha cantada, de uns dois três anos para cá. As quadrilhas A Roça é
Nossa, Rosa Divina e a quadrilha do Benevides, do Nova Floresta, que estão se apresentando no
estilo de quadrilha cantada. A Rosa Divina é uma das pioneiras. Cada coreografia tem uma música. E
eu acho que fica mais bonita. Mas eu acho que está faltando criarem músicas específicas. Porque
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eles estão copiando músicas de outros grupos, axé, Elba Ramalho, aqueles forrós mesmo
nordestinos, até Roberto Carlos. E isso não contribui em nada para a nossa cultura, para o nosso
talento musical. Nós temos aqui bons compositores. As quadrilhas devem até lançarem concurso de
composições.
3. Existe uma temática proposta pelos organizadores a cada ano ou cada grupo (de bois e
quadrilhas) faz suas escolhas de enredos, músicas, temas etc?
Cada grupo toma suas decisões, escolhe seu tema e coloca a indumentária que achar mais bonita.
Mas se você vir hoje as quadrilhas, não tem como identificar o grupo. Hoje estão todas muito
parecidas. Antigamente era possível distinguir. Já no boi-bumbá cada boi tem sua cor básica. No
caso, Az de Ouro tem o azul; Diamante Negro tem o preto e o amarelo; o Corre Campo é o vermelho
e o branco; e o Marronzinho, o nome já diz. O boi, diferentemente das quadrilhas, tem um tema, que
é passado pela direção cultural do boi. Escolhe-se um tema e a partir daí define-se a composição das
toadas e também das alegorias. Eu vou puxar a brasa pra minha sardinha, porque eu sou do Corre
Campo. O Corre Campo nesse ano celebra a Madeira-Mamoré. Então nós colocamos lá uma
locomotiva, fizemos um ritual dentro da história da Madeira-Mamoré.
O boi é na verdade uma família, todo boi, em qualquer lugar é uma família. Em Parintins, Caprichoso
e Garantido, também é assim. Aqui em Porto Velho, o Boi Corre Campo é da família Castro Alves;
Diamante Negro é da família Guedes; Az de Ouro é da família Nonato; Marronzinho é do Estevam.
No caso do Corre Campo, temos uma família de vocação musical, que sou eu e meus filhos. Eu
tenho um filho que já é levantador de toadas e compositor. Nos fazemos as toadas do boi, dentro do
tema.
4. Quais as influências que mais prevalecem no evento como um todo:
- as quadrilhas nordestinas;
- o carnaval no Sudeste do Brasil;
- o festival de Parintins;
- o folclore regional;
- a cultura indígena;
- a cultura afro;
- outros
Na área das quadrilhas, nos primeiros anos, até do Flor do Maracujá, quando se instalou a
brincadeira, a influência era totalmente nordestina nas quadrilhas, devido à migração de pessoas do
Nordeste. Nossos clubes sociais, funcionavam mesmo. Inclusive havia aqui o Clube Internacional,
onde hoje é o Clube Ferroviário, onde se dançava a quadrilha mesmo, no estilo francês, a quadrilha
da elite. Já na década de 1950, os clubes Ipiranga, Bancrévia, Guaporé, Danúbio Azul faziam suas
quadrilhas, mas já no estilo caipira. Assim era nos colégios. Até 1990, no Flor do Maracujá, as
quadrilhas eram de estilo caipira. A partir de então, criou-se a quadrilha genuinamente portovelhense,
especialmente com a quadrilha da Rádio Farol, com inovações que consolidaram a quadrilha de estilo
próprio de Porto Velho. Já com relação aos bois-bumbás, o boi-bumbá de Porto Velho tem influência
do boi-bumbá de Manaus. Duda Amaral trouxe o boi Flor-do-Campo; O Boi Corre-Campo foi criado
aqui na Baixa da União pelo Nego Velho, depois passou pro Galego e hoje é da família Castro Alves.
E a gente sempre vê que o Festival de Manaus é diferente do Festival de Parintins até hoje. Ainda
mantém a tradição com todos os personagens. Eu costumo dizer que o boi-bumbá de Porto Velho é o
boi mais completo do Brasil, porque nós pegamos os personagens tradicionais (Pai Francisco,
Catirina, do Boi do Maranhão, Cazumbá e Mãe Maria, diretor de índio, o padre, os mascarados, tudo
que tem no boi, no boi-bumbá do Amazonas e colocamos aqui. O boi de Parintins se modernizou da
década de 1980 para cá. E então nós pegamos todos esses personagens de Parintins também
(cunhã poranga, pajé, rainha do folclore, rainha da batucada). Colocamos todos juntos e ainda
criamos um personagem que é exclusivo de Porto Velho. O cidadão Acrísio, não sei se do Flor do
Campo ou Rei do Campo, avisou que naquela noite apresentaria um personagem diferente: o bicho
folharal. Em Parintins o bicho folharal é o curupira e não se veste de folhas. Então o nosso boi bumbá
é completo. O que falta é tempo e dinheiro. Por exemplo, em Guajará-Mirim, o Malhadinho e o Flor do
Campo, cada um recebeu seiscentos mil reais do Governo enquanto o boi de Porto Velho recebeu
quarenta mil. Então há muita disparidade. Aqui o boi tem uma hora e meia para se apresentar,
enquanto o boi em Guajará e em Parintins tem duas horas e meia. Então falta investimento por parte
do Governo e patrocinadores e tempo de apresentação, porque o artesão que faz as alegorias de
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Parintins e de Guajará também faz as nossas. Nós o chamamos para vir fazer nossas alegorias.
Como não temos muito dinheiro, fazemos o que o dinheiro alcança. Essa é a diferença.
5. Como você vê a diversidade cultural no evento?
A diversidade é de vital importância porque o evento permite ao público que frequenta o Arraial Flor
do Maracujá conhecer a nossa cultura, nosso folclore, que é de Porto Velho ou de Rondônia. E
contribui muito porque um grupo de quadrilha ou de boi-bumbá sempre está contando história através
de seus temas, porque no boi bumbá é obrigatório colocar um ritual indígena. Então temos de colocar
uma lenda, um ritual que se faça em alguma aldeia. Então isso provoca o que? Provoca nos jovens o
conhecimento das coisas como eram: a lenda do Mapinguari, da cobra-grande, o boto tucuxi, o boto
de modo geral; assim como nas quadrilhas se colocam as histórias dos casamentos caipiras no
interior, aqui usamos mais o seringueiro, o caçador, que são figuras da Amazônia, mas também
existe o padre, o sacristão, o juiz, o escrivão, que é pra fazer o casamento. E hoje nas quadrilhas
estão colocando temas que contam nossa história. Algumas quadrilhas estão falando da MadeiraMamoré, a lenda da vitória régia e várias outras. Ou conta a história mesmo ou conta através de
lendas.
06. Em sua opinião, que estado ou país tem maior influência ou é mais representado no Arraial Flor
do Maracujá?
No nosso caso, a maior influência maior é regional. Porque Rondônia é formada basicamente de
nordestinos e paraenses. Nossa comida típica é baseada na comida do Pará. É o vatapá, é o tacacá,
é o açaí, o pato no tucupi. Não podemos dizer que é do Amazonas, porque ele recebeu isso do Pará.
Então toda influência culinária de Porto Velho é oriunda de Belém do Pará e um pouco do Rio de
Janeiro. Explico porque: Aloísio Ferreira, paraense, foi o primeiro governador. Já era o primeiro diretor
brasileiro da Estrada de ferro Madeira Mamoré. Ele veio de Belém; já trouxe seus conterrâneos pra
trabalhar por aqui. Quando se criou o território, a Capital Federal era o Rio de Janeiro, então muitas
pessoas, muitos funcionários vieram para o território do Guaporé. Então trouxeram para cá a feijoada
carioca, o samba carioca, que a gente pratica muito. O samba daqui não fica muito atrás do Rio de
Janeiro. O que falta é investimento. Os nossos sambas enredos são tão bons quantos os das escolas
do Rio. Porque a gente teve essa influência, foram eles que trouxeram isso pra cá (os cariocas).
Então há influência mais do Pará e um pouco do carioca aqui, na nossa gíria, do rondoniense nato,
portovelhense. Mas na brincadeira, nas quadrilhas e bois-bumbás a influência vem do Pará.
Hoje pouco se vê no arraial um pato no tucupi, mas a Secel procura manter a tradição colocando no
regulamento que pelos menos cinco pratos de comidas regionais têm de ser expostos em cada
barraca. Então o Arraial preserva a cultura culinária, o jeito de viver do povo de Porto Velho. Então a
influência é muito grande: do Pará, no caso das comidas típicas, do folclore e até das vestimentas,
das brincadeiras; e até do Amazonas, na parte das lendas indígenas, inclusive faz parte do
regulamento o quesito “Lendas Indígenas”, rituais indígenas.
07. Globalmente, qual imagem o senhor forma do Arraial Flor do Maracujá? E qual é a contribuição
(social, cultural, filosófica, econômica, etc.) do Arraial Flor do Maracujá para a sociedade
portovelhense?
O Arraial Flor do Maracujá não deveria mais ser de coordenação da Secretaria de Cultura (do
Estado). Tem de ser do Departamento de Turismo; tem de ser trabalhado turisticamente. Porque nós
não estamos mais resgatando nada. O Flor do Maracujá está consolidado, culturalmente falando,
como folclore, de danças folclóricas e na culinária. A contribuição social é muito grande. São trinta e
três grupos que se apresentam. Uma média de trezentas pessoas trabalha em cada grupo:
costureira, artesão, o soldado, o carpinteiro, o bacharel em direito, o pintor, o artista plástico,
profissionais de todas as áreas são envolvidos. E tudo isso é geração de emprego e renda. Além
disso, o Arraial contribui porque evita que muitas pessoas deixem de praticar atos não convenientes
(tráfico, consumo de drogas) para trabalharem no Arraial. E para o Estado, pouca gente tem noção
disso, o Arraial é um dos poucos eventos levados para o mundo via televisão. Nem o São João do
Nordeste é transmitido diretamente para o mundo. Contam-se nos dedos os eventos que merecem
atenção da mídia nacional: o Carnaval do Rio, o Boi-Bumbá de Parintins, o Carnaval Baiano, o
Pernambucano, o Arraial Flor do Maracujá e o Círio de Nazaré. Eu associo o Arraial a esses grandes
eventos brasileiros, em termos de visibilidade mundial. O Governo do Estado de Rondônia tem de
prestar atenção a isso, dar mais apelos aos grupos de Porto Velho, porque são os grupos de Porto

135

Velho que levam Rondônia para o mundo. Eu não estou me colocando contra o evento de GuajaráMirim. Mas o evento de Guajará é local.
Portanto a coordenação deve ser passada para o órgão de turismo. A Secretaria de Cultura entra
com a parte artística. Porque ele tem mais dinheiro para divulgar, preparar o setor dos hotéis, do
aeroporto, que pode instruir os turistas. Por isso o Governo e os dirigentes culturais e turísticos têm
de abrir o olho. O Flor do Maracujá é o maior evento folclórico da Amazônia, é uma fonte de renda e
emprego. Basta comunicar. O Estado tem de divulgar. Por exemplo, no Japão: vamos lá assistir o
maior evento folclórico da Amazônia. Porque nós temos um arraial de dez dias. Parintins não é
arraial, tem uma apresentação de três dias. Não tem comida típica sistematicamente, como no Flor do
Maracujá.
A contribuição é muito boa. Durante os ensaios desses grupos (as quadrilhas começam em março; os
do boi, em maio), geralmente nos grupos de periferia, a criminalidade diminui bastante, porque os
meninos vão para os ensaios das quadrilhas e dos bois bumbás. O boi-bumbá contribui muito. A
quadrilha não, a quadrilha é um pouco elitizada; do bairro ela é a elite. Já no boi-bumbá, quem brinca
são os menos favorecidos mesmo. Porque a quadrilha hoje não cobre mais o brincante, então ele tem
de investir na sua roupa, tem de gastar dinheiro. No boi-bumbá é diferente: o boi dá toda a
indumentária. O que onera bastante a direção do boi. Porque quem brinca mesmo é aquele da baixa
renda. Essa turma que frequenta o boi-bumbá vai por necessidade.
08. Apesar da origem pastoril, notam-se muitas características indígenas (personagens,
indumentária) na encenação do boi. Isso decorre de quê?
Essa é a nação brasileira: são as três raças. No boi-bumbá a base das três raças vem da religião,
porque nasce de um desejo, falso desejo da Catirina, por inveja da Sinhazinha, que deseja comer a
língua do boi. Quando Pai Francisco mata o boi, o Amo diz pra ele ressuscitar. Primeiro o Amo
manda o rapaz, o capataz prender quem matou o boi. E o Pai Francisco diz que foi o Cazumbá e
Cazumbá diz que foi Pai Francisco. Então o Amo usa a lei de Salomão e diz que quem matou o boi é
aquele que ficar por baixo (numa luta). Pai Francisco fica por baixo e o Amo diz: “agora eu quero que
você ressuscite o boi”. Todos esses acontecimentos acontecem no “batizado do boi” nos ensaios.
Então ele chama o padre para ir à aldeia chamar o tuxaua, o diretor de índios pra auxiliar a prender
“nego veio”. Mas o diretor diz que só vem se os caboclos dele forem batizados. Aí entra a religião.
Entra também a medicina. Tem o doutor Davida, doutor Cachaça e doutor Relâmpago. Nos livros
antigos, nos contos de Jorge Amado sempre tem um médico cachaceiro, que era médico mesmo.
Doutor Relâmpago é um curandeiro indígena; é um feiticeiro, um macumbeiro. Então numa reunião lá
eles fazem com que o boi ressuscite. O boi nasce, morre e ressuscita. A tradição diz que o boi tem de
ser batizado até o dia doze de julho para poder sair pra brincar. Há uma influência muito grande da
religião. Então estão as três raças: tem o negro, que são os mascarados; um brancão, dono da
fazenda; e o índio, que está aí pra prender o negro. E no final, quando o boi ressuscita, tem a grande
festa, festa geral, com comidas típicas do período das festas juninas. Eu não sei como ainda algumas
entidades não questionaram o porquê do negro ser castigado nesse folguedo.
09. Algumas pessoas apontam que os festejos populares vêm ganhando um elevado aspecto
massificado e comercial, a exemplo do Carnaval Carioca e do Festival Folclórico de Parintins. Você
concorda com isso? Isso ocorre no Arraial?
Toda disputa por troféu perde as características tradicionais. Todo mundo quer ganhar o prêmio e
com o prêmio não tem tradição. A gente pode tentar manter a tradição. E para manter a tradição não
tem de ter disputa, tem de ter só mostra. Aí o Governo tem de bancar tudo. Se eu fosse o Governo eu
fazia a divisão: no Flor do Maracujá é grupo especial, como o carnaval do Rio. A tradição vamos
fomentar dentro dos colégios, levando a brincadeira do boi e da quadrilha tradicional, para que as
crianças, o jovens tenham conhecimento disso. Para que não vão direto para os grupos folclóricos,
pois não vão nem saber porque estão ali. Então se tem disputa, não tem mais como manter o aspecto
tradicional. Em Parintins não tem como mais, já virou um espetáculo comercial mesmo. A televisão
faz a coisa ficar bonita, visual, mas a tradição não tem esse visual colorido, especial. Então se você
quiser manter a tradição, você tem de tirar a tradição. Eu concordo com a tradição para que ele leve e
mostre o mais bonito, o belo da minha cidade para o mundo. Eu não vou mostrar o beradeiro todo
remendado, até porque o beradeiro quando ia à festa, ia com sua melhor roupa. Ele não ia
remendado. Eu gosto da filosofia japonesa: manter a tradição com o moderno. Mesclar os dois. E eu
gosto disso, inclusive estamos fazendo isso no Boi-Bumbá Corre-Campo. Nos colocamos alegorias
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todo cheia de efeitos especiais. Mantemos a tradição do Pai Francisco, da Catirina, do Doutor da
Vida, do Doutor Cachaça, do Diretor de Índios.
10. O Senhor não teme que essa organização, essas transformações afaste o caráter popular dessas
festas?
Não afasta o caráter popular. Eu vou dizer uma frase do Joãozinho Trinta: “Quem gosta de pobreza é
rico; pobre gosta é de luxo”. O cara da periferia vem pra ver o luxo, o bonito, as grandes alegorias,
porque aquilo (a pobreza) ele já está acostumado a ver no bairro dele.
11. Além da dificuldade técnica de realizar um evento como este, que outras dificuldades podem ser
apontadas para a realização do Arraial Flor do Maracujá?
Existe bastante dificuldade. Em Porto Velho, não temos ainda um local definitivo. Um bumbódromo.
Estão trabalhando para se ter um local definitivo. Não sabendo qual será o espaço, fica difícil dizer o
que podemos fazer, se cabem as alegorias, nossas indumentárias, como transportá-las, quantas
pessoas podem entrar lá para brincar. Isso atrapalha muito a evolução dos grupos.
Outro grande problema não é que o Governo dê pouco dinheiro; é a quantidade de grupos para
receber esse subsídio. O mesmo dinheiro que o Governo dá pra Guajará, também dá para Porto
Velho. Só que lá são só dois grupos. Nós temos trinta e três. Então fica muito difícil assim. Eu acho
que deveria haver um critério. Mas o Governo não faz, por causa da política,fica com medo de perder
votos. Mas deveria ser como nas escolas de samba no Rio. Então com as divisões; só iria para o
Arraial Flor do Maracujá o melhor do melhor. Eu colocaria seis melhores de quadrilhas e de bois.
Além de melhorar o visual de tudo isso, melhoria a disputa porque cada grupo vai lutar para chegar
ao topo. A competição faz com que você evolua, sempre melhora.
Também tiraria do Arraial os mirins. Criaria outro festival, o mirim. Porque os mirins tomam muito
tempo no Arraial. Ou seja, seria uma competição mirim, em outra data e local. Porque nos grupos
existem os adultos e os mirins. Então os grupos pegam o dinheiro dos dois. Mas colocam só um para
competir. O outro é só faz de conta.
12. Como são escolhidos os jurados do evento? Que itens são avaliados?
São vinte e três quesitos. A professora Nazaré vai lhe informar. Quantos aos convidados, o jurado, é
feita uma comissão. Essa comissão convida as pessoas que ela acha que tenha o perfil para julgar.
Esses convidados são apresentados aos grupos que podem descartar alguns nomes. Além disso,
não estão mais aceitando jurado daqui; estão chamando gente de fora do Estado. Só dá certo se for
de fora.
13. Existe premiação?
Sim. É um troféu, para primeiro, segundo e terceiro lugar. Não existe prêmio em dinheiro. E dos
personagens, os melhores ganham troféu. Por exemplo, no boi-bumbá – melhor amo, melhor cunhãporanga; na quadrilha – melhor guarda, melhor noiva. Já aconteceu de um grupo campeão e seus
personagens não ganharem o maior número de troféus.
14. Que crítica ou sugestão o Senhor faria ao Arraial Flor do Maracujá?
Não é bem uma crítica, mas uma sugestão de adequação para melhor, na minha opinião, as
apresentações é criar essa divisão nos bois-bumbás e quadrilhas, o grupo especial; tirar do Arraial
Flor do Maracujá os grupos mirins, fazendo outra competição para eles, só os mirins; melhor bastante
os repasses de recursos; eu colocaria a administração da parte artística, não do Arraial como um
todo, mas das apresentação, no curral de danças, a cargo da Federação dos Grupos Folclóricos, e a
parte do Governo seria a estrutura, a logística. Vou dar um exemplo: no carnaval (do Rio), quem
manda no desfile, apesar de ele ser da Prefeitura, quem forma tudo é a Federação das Escolas, a
Direção das Escolas de Samba. A Federação é quem seleciona os jurados ou manda buscar de fora.
Não existe interferência da Prefeitura.
Grato pela sua importante contribuição!
Juraci Magalhães Rodrigues – Mestrando em Letras pela Unir.
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Segunda entrevista
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS
MESTRANDO: JURACI MAGALHÃES RODRIGUES
ORIENTADORA: NAIR FERREIRA GURGEL DO AMARAL
QUESTIONÁRIO
APRESENTAÇÃO
Este questionário tem como objetivo conhecer a pessoas que tem ligação direta ou indireta com o
Arraial Flor do Maracujá e obter informações a respeito do evento para estudos multiculturais.
NOME: Maria Nazaré Figueiredo da Silva
IDADE: 63 SEXO: Feminino PROFISSÃO: Pedagoga
CIDADE/ESTADO DE NASCIMENTO: Chaves - Pará
TEMPO QUE RESIDE EM PORTO VELHO/RO: 40 anos
QUESTÕES
1. Como o Arraial Flor do Maracujá se associa com a sua vida? Qual é a sua trajetória no Arraial?
Antes do Flor do Maracujá eu já trabalhava na Secretaria de Educação e Cultura. Trabalhava no
Departamento de Assuntos Culturais (DASC). O DASC era o responsável pelos festivais folclóricos
que aconteciam em Porto Velho. Só que esses festivais, na maioria, aconteciam nas escolas. Barão
do Solimões foram os últimos realizados no Território. E quando passou a Estado, o pessoal inventou
de chamar tudo “primeiro”. Temos informações de que os festivais folclóricos de quadrilhas e boisbumbás acontecem desde 1920. Só que não era numerado. Chamavam de festival folclórico, festa
folclórica, arraial. E não tinha número. Em 1982 aconteceu a I Mostra de Quadrilhas e Bois-Bumbás,
na Escola Rio Branco. Eram só apresentações grupos folclóricos, de corais, danças, brincadeiras de
roda. Eram três dias. Em 1983, eu era Presidente da Associação de Servidores da Secet (Secretaria
de Cultura, Esporte e Turismo). E então em todas as datas comemorativas, dia da criança, dia dos
pais, dia das mães, a gente faziam a uma festa. E nós íamos fazer nossa festa, nosso arraial, ao lado
do Colégio Cláudio Coutinho. E a comissão encarregada da II Mostra ia fazer novamente na Escola
Rio Branco. Quando eles souberam que a gente ia fazer o nosso arraial, vieram solicitar nosso apoio
para que a Mostra, que estava planejada para acontecer na Escola Rio Branco, fosse feita no nosso
arraial. E aí aconteceu de dar o nome ao arraial de Flor do Maracujá, em homenagem à primeira a
quadrilha de que se tem notícia, no bairro Triângulo. E no Arraial Flor do Maracujá, em 1983,
aconteceu a II Mostra de Quadrilhas e Bois-Bumbás. Foi Primeiro Arraial e Segunda Mostra. Daí pra
frente, em todas as mostra a gente sempre fala: Mostra dentro do Arraial Flor do Maracujá. O que é a
mostra? É a parte das danças folclóricas: apresentações dos bois-bumbás e das quadrilhas. O que é
o Arraial? É o conjunto, é o espaço local, é onde se apresentam os grupos folclóricos. E também
temos os barraqueiros, que vendem as comidas típicas, os ambulantes, que vendem as guloseimas
da época junina, o parque de diversão, a apresentação das bandas de forró. Então tudo que há na
área da cultura em Porto Velho, principalmente... A gente tem grupos que vem de Costa Marques, de
Guajará-Mirim. O espaço é aberto para todos os municípios. Então quem quer participar... Nós temos
espaços. Por exemplo, são quatro horas. Então temos quatro espaços. São dez dias. Ou seja,
teríamos quarenta apresentações. Mas a gente não preenche só com quadrilhas e bois-bumbás. Nós
temos treze quadrilhas adultas, nove quadrilhas mirins, seis bois-bumbás adultos e neste ano se
apresentaram três bois-mirins. São quatro, só que um não pôde fazer apresentação neste ano.
Porque quando a pessoa responsável, geralmente que não tem apoio financeiro ou que está doente,
eles pedem afastamento por um ano. No ano seguinte ele podem voltar. Então temos seis bois
adultos e quatro mirins. Mas neste ano de 2012 um deles não se apresentou porque não teve apoio
financeiro. Por quê? Em todas as mostras o Governo apóia os grupos folclóricos. Eles têm um valor
em dinheiro, que é repassado atualmente à Federação dos Grupos Folclóricos. E essa Federação
redistribui para os grupos. Então o projeto é o seguinte: quadrilha mirim ganha um valor, boi mirim
ganha outro valor, boi adulto, outro valor e quadrilha adulta, outro valor. Há um valor específico para
cada modalidade. Só que na categoria eles ganham o mesmo valor. Então quadrilhas adultas: todas
ganham o mesmo valor; bois adultos: todos ganham o mesmo valor. E neste ano, além de ocorrer
atrasado... O Arraial já tem um decreto: tem de acontecer na quadra junina. Mas o Secretário que
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estava, que agora saiu, atrasou tanto, adiou tanto que o Arraial veio a começar já no final de agosto a
início de setembro. E até a presente data, hoje, vinte e cinco de outubro, os grupos folclóricos ainda
não receberam essa parte do Governo do Estado. Mesmo depois de realizado. Eu não sei o que está
acontecendo. Eles recebem uma parte do Governo do Estado e outra da Prefeitura. Pelo que temos
de informação, a Prefeitura já pagou. Este é o primeiro ano que acontece atraso na apresentação e
no pagamento.
2. Neste ano ocorreu a 31ª edição do Arraial. O que mudou nestes 30 anos?
Mudou exatamente a participação do grande público. No primeiro Arraial, em 1983, a gente morria de
medo que não aparecesse ninguém. Antes disso, a gente tinha um arraial na frente da Brigada
(Exército), havia no máximo sete barracas. Aí eu procurei o general na Brigada para saber se ele
podia nos apoiar para construir dez barraquinhas. Já pensávamos na população que ia querer
comprar refrigerantes, cervejas, comidas típicas. Pois nós participávamos na Brigada como grupo da
Associação dos Pedagogos, também participávamos como Clube das Acácias, das esposas dos
maçons. Então eu já sabia que a Brigada construía as barraquinhas e dava segurança. Mas o general
achou bom que nós construíssemos o arraial porque ele achava que era muito gasto para a Brigada.
Ele então disse que se nós conseguíssemos a madeira, ele daria a mão-de-obra. Então fomos a
todas as empresas de bebidas da época, mas dessas só Cerpa tinha cadeiras e mesas para nos
atender. A Cerpa estava chegando a Rondônia e não era conhecida. Eu joguei minha última carta: eu
falei ao alemão, o Senhor Geller, que eu conhecia o trabalho da Cerpa em Belém (Pará), que se ele
nos patrocinasse, nós lhe daríamos exclusividade nas vendas de cerveja. E ele aceitou dar todo o
material para construir as dez barraquinhas. E a Coca-Cola construiu o curral das danças. E então as
duas tiveram exclusividade nas vendas. Eu procurei todas as entidades que antes faziam parte do
Arraial da Brigada: Decolores, Clube das Acácias, IAA, Grupo dos Pedagogos, a Pastoral da
Juventude da Catedral, as escolas Carmela Dutra, Duque de Caxias, Castelo Branco, Barão de
Solimões e pedi para eles não marcarem os arraiais deles no mesmo período e ofereci uma
barraquinha para eles (ninguém pagava nada). Eles aceitaram, até porque a Brigada não ia mais
fazer o arraial dela.
O Ribamar, do boi Tira Prosa deu toda a parte elétrica, o funcionário da Ceron (Gaúcho) fez lista do
material e fez toda a instalação; a CAERD abastecia as barraquinhas com água e molhava o local à
tarde para evitar a poeira; a Polícia Militar sempre nos apoiou; a SEMUSP tinha toda estrutura das
arquibancadas, mas não tinha madeira. Então nos solicitamos emprestada as tábuas das
madeireiras. Até 1989 as arquibancadas usadas eram da SEMUSP; meu marido trabalhava na Rádio
Caiari. Ele tinha um carro de som. Ele levou quatro cornetas e montou toda a parte de locução e
convidou a equipe da Rádio (Pedrão, Jaiminho). Os locutores seriam o Voner e o Miguel. Durante os
ensaios, o Jaiminho demonstrou que tinha talento para narrador, uma voz boa e muito animador,
então ele foi escolhido para locutor do primeiro arraial.
Nós pedíamos para as entidades filantrópicas que levassem o máximo de pessoas possível: o Clube
das Acácias levava tudo quanto era maçom, e assim também o pessoal da Pastoral da Juventude
etc.
3. Existe uma temática proposta pelos organizadores a cada ano ou cada grupo (de bois e
quadrilhas) faz suas escolhas de enredos, músicas, temas etc?
Nós pedimos aos grupos que não descaracterizem tudo. Uma quadrilha tradicional para a quadrilha
que vemos hoje no Flor do Maracujá (e no Brasil)... a gente assiste em Campina Grande ou outros
arraiais no Brasil todo. E não é aquela quadrilha que a gente dançava antigamente. Quando a gente
vê a quadrilha se apresentando hoje, eu mesma digo: “Ai, meu Deus, tá tudo diferente”. Só que o
próprio público vai por causa dos espetáculos que as quadrilhas dão. Como algumas quadrilhas que
têm mais dinheiro, dá um espetáculo, então, todo mundo quer fazer igual.
A gente pede: “Não esqueçam que a quadrilha é com passos, aos pares”. Mas eu acho que a gente
não pode engessá-los. Cada um faz da forma que pode. Quem tem mais dinheiro coloca mais luxo.
Mas a gente nota que o jurado vê muito essa parte tradicional. Então se a quadrilha se apresentar
bonita, com os elementos tradicionais, ela ganha ponto com isso. Já tentamos selecionar quem quer
apresentar quadrilha antiga ou a atual, mas todo mundo quer ficar no mesmo barco. E não temos
como dizer o enredo. Eles mesmo criam isso. Você sabe que existem grupos folclóricos que
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trabalham o ano inteiro, têm oficinas, cursos, definem a indumentária. A criatividade é toda deles.
Governo apenas apóia. E eu acho que a obrigação do Governo é dar estrutura para que o artista
apresente. Para as pessoas que moram na periferia e vêm se apresentar no Flor do Maracujá isso é
a maior glória; eles sabem que dão espetáculo

3. Quais as influências que mais prevalecem no evento como um todo:
- as quadrilhas nordestinas;
- o carnaval no Sudeste do Brasil;
- o festival de Parintins;
- o folclore regional;
- a cultura indígena;
- a cultura afro;
- outros
Quando não havia televisão em Porto Velho as pessoas daqui faziam como os migrantes
(nordestinos, amazonenses, paraenses). Então eles faziam como faziam na terra deles. Mas com o
advento da televisão as pessoas veem o que está acontecendo, tudo que está acontecendo no
mundo. E eles fazem o que eles podem. Agora você não encontra nem boi-bumbá nem quadrilha
junina como tem aqui em Porto Velho. É diferente em cada lugar. Eles fazem o que eles podem com
o dinheiro e a capacidade que têm de fazer. Eles não fazem como uma cópia.
6. Como você vê a diversidade cultural no evento? Onde ela é mais representativa:
- na música;
- nas vestimentas;
- na culinária;
- nas danças;
- na decoração;
- outros.
É um tudo. Na música: as bandas de forró têm espaço para apresentação depois das apresentações
dos grupos folclóricos, a gente dá espaço pras bandas de forró, inclusive de forró pé-de-serra; nas
danças: eles ainda têm aquela raiz da quadrilha nordestina que veio pra cá. Ainda você nota
elementos; ornamentação: depende da grana. Se a grana é menor, ornamentação é com
bandeirinhas e balões; comidas típicas: é o local onde você encontra todas as comidas típicas na
mesma hora. Então de tudo tem um pouco. Há uma diversidade realmente muito grande. Tem o povo
que vai por causa do churrasco; assim como tem quem vai por causa do acarajé. Como Rondônia é
um caldeirão cultural, você tem comida típica de várias regiões.
9. A que outros grandes eventos em nível nacional ou internacional a senhora compara o Arraial Flor
do Maracujá?
Olha, Parintins são três dias, Guajará-Mirim são seis dias, Flor do Maracujá são dez dias. Eu acho
que só perde em termos de números de apresentações e de dias, só para Campina Grande. É um
mês todo lá. Na nossa região nós não temos... com todas essa estrutura e esse trabalho social, com
geração de emprego e renda: montagem e desmontagem da estrutura, indumentárias, o comércio.
10. Na sua opinião, qual é a contribuição (social, cultural, filosófica, econômica, etc.) do Arraial Flor
do Maracujá para a sociedade portovelhense?
Eu não gosto de falar nomes porque parece que tá puxando mais pra um que pra outros. Mas têm
grupos que fazem oficinas, dão cursos, têm times de jogos. Enquanto eles estão tratando essas
crianças, esses jovens estão tirando-os da rua. Então eu acredito que é um fator social. Na época dos
ensaios você vê em tudo quanto é quadrilha e boi-bumbá gente ensaiando. E quando estão
ensaiando, não estão fazendo coisas que não devem. São muitas costureiras, estilistas, decorador.
Esse povo todo ganha seu dinheiro na época. E quem trabalha o ano todo tem isso como emprego e
renda. O Arraial é geração de emprego e renda. Além de divulgar a cultura da cidade, do Estado.
Neste ano trouxemos uma representação dos bois de Guajará-Mirim; o pessoal do Baixo Madeira
viria, mas na última hora não teve condição de vir. Tanto cultural como educacional tem espaço no
Arraial
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11. Quem participa do Arraial? Há uma preocupação com a participação de segmentos como os
indígenas, os quilombolas e os ribeirinhos, tanto na organização quanto nos espetáculos?
Tem espaço pra todo mundo. Quem tiver o que apresentar no Flor do Maracujá, tem espaço. Como
eu disse, nós temos em dez dias quarenta espaços (de tempo). E a gente tem 32 ou 33 grupos.
Então a gente preenche com o que existe. Existe grupo de carimbó que se apresenta. São vários
grupos. Quem tiver qualquer outro tipo de dança que caracterize (o Arraial) tem espaço pra se
apresentar.
13. À medida que ganham amplitude, envolvem mais pessoas, esses grandes eventos exigem mais
dinheiro e uma organização mais formal. A senhora acha que isso os faz ganhar um elevado aspecto
massificado e comercial? Isso ocorre no Arraial?
Em Rondônia, nós precisamos tanto de lazer que o Flor do Maracujá tem as danças, tem as
apresentações das bandas de forró, tem o comércio de todas as comidas típicas da nossa região,
tem o artesanato indígena e o regional. O Arraial é o único local onde você encontra tudo isso junto.
Então eu vejo a necessidade que o público tem de apresentar sua produção artística, tem o povo que
vai comercializar e o povo que vai comprar. Imagina! É muita gente que vai só pra comer as comidas
típicas, ou só para levar as crianças no parque de diversão, ou para fazer suas pesquisas, porque
nesse momento você tem todos os grupos se apresentando. Então eu não vejo isso como
massificação; eu vejo como estrutura necessária para atender ao grande público que lá se encontra.
14. Além da dificuldade técnica de realizar um evento como este, que outras dificuldades podem ser
apontadas para a realização do Arraial Flor do Maracujá?
A maior dificuldade é a falta de estrutura. Você veja que foi realizado a Trigésima Primeira Mostra e
até hoje não temos um local definitivo. Então é preciso uma estrutura. Porque os grupos, além de
receber os recursos da Prefeitura e do Governo do Estado, também recebem patrocínio. Porque o
dinheiro que é repassado, na ponta da caneta, é insuficiente. Se ganham vinte mil reais, eles gastam
quarenta ou cinquenta mil reais. Tem gente que tira do bolso para investir. Porque querem ganhar.
Nós chamamos de mostra mas é um concurso. Temos troféus para primeiro, segundo e terceiro
lugares. Por isso, eles fazem tudo que podem para se apresentar da melhor forma possível. E aí eles
fazem a festa! Mas precisamos de uma grande estrutura. Quando começou, o Flor do Maracujá
acontecia numa quadra. Mas hoje cresceu muito. Hoje temos noites com vinte mil pessoas no Arraial,
então fica lotado. E o maior medo nosso é que aconteça alguma coisa, um incidente, como vemos
tanto nesses outros lugares... queda de arquibancadas. A preocupação do Governo é conseguir a
melhor estrutura de arquibancadas, que comporte o máximo de pessoas. Nós também colocamos
telões do lado de fora do curral das danças porque não tem como todas as pessoas assistirem das
arquibancadas e camarote. É muito grande mesmo a necessidade de uma estrutura, até para o
público poder pular. Porque não é só para o Arraial; não temos espaço para nada, para outros
grandes eventos de Rondônia.
16. A senhora conhece os critérios para escolha dos jurados? Quais critérios ou peso os jurados
consideram na hora de julgar?
A própria Federação tem uma lista de critérios, o que é julgado. Os grupos de folclore fazem reunião
e dizem o que vai ser julgado. E eles fazem de tudo pra apresentar aquilo que vai ser julgado. Eles
dão os critérios do julgamento.
A comissão julgadora, para nós, é um dos grandes entraves. Em trinta e uma mostras, em nenhuma
a comissão julgadora foi excelente. Nenhuma! Sempre tem problema! A gente que sabe o que está
sendo julgado, nas apresentações... É quando a gente pensa: “Nossa! Acho que grupo tal vai ganhar
porque foi muito bom! Aí eles colocam outro grupo que o próprio grupo não acreditava que ia ganhar.
É muito difícil escolher jurado. A gente procura sempre colocar pessoas que, acreditamos, entendem.
Houve um ano em que a gente procurou em todas as faculdades o pessoal que trabalha com cultura,
com folclore para indicar, mas também neste ano deu problema, não foi fácil. Uma das coisas mais
difíceis é conseguir comissão julgadora sem ter nomes impugnados pelos grupos. Neste ano tivemos
três nomes cortados pelos grupos. Como em Rondônia temos gente de tudo quanto é lugar e uma
variedade de pessoas, você não vê pessoas que tenham conhecimento e que não tenham qualquer
ligação com algum grupo. Porque (o jurado) tem de ser isento, não pode ter amizade com ninguém
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dos grupos. E aí como você vai adivinhar se o camarada tem ou não? Neste ano mesmo, depois que
já tinham eliminado três pessoas, no primeiro dias das apresentações veio gente pedir para mudar
jurado. Mas depois que já julgou não tinha mais como. Eu disse não. Nunca a equipe de jurado está
perfeita.
17. Que desejo, crítica ou sugestão a senhora tem para as próximas edições do Flor do Maracujá?
Quando se criou o Arraial, nós pensamos realmente vai ser uma mostra. Porque nos primeiros
arraiais, por exemplo, se eram quarenta quadrilhas, nós comprávamos quarenta troféus, de
participação. Não havia julgamento de quadrilha. A competição começou da década de 1990 para cá,
porque pediram que houvesse concurso. E foi uma fase que uniformizou. O pessoal fazia bandeirinha
na roupa, que representava o caboclo. Não tinha critério de avaliação. E isso bagunçou muito. Então
os próprios grupos pediram. Por isso a quadrilha passou a ser concurso.
O maior desejo de todo mundo seria dar estrutura, que houvesse um local onde ninguém tivesse de
construir arquibancadas, camarote, tendas para comercialização, pias e banheiros, instalação de
som. Também gostaria que os grupos folclóricos recebessem a colaboração (financeira) bem antes,
porque eles tem de comprar fiado. E se você compra a crédito aumenta o custo. Comprando à vista
eles teriam desconto. Estamos em outubro e eles ainda estão devendo. Se o Governo repassasse o
dinheiro com antecipação os grupos inclusive não deixariam de se apresentar por falta de recursos
financeiros.
Quanto aos jurados: só Deus sabe como fazer para conseguir jurados à altura e que não vá puxar a
sardinha pra lado nenhum, que seja realmente isento.
18. Como a senhora se sentiria se o Arraial acabasse hoje?
Se o Arraial acabasse... se o Governo dissesse... já aconteceu em 1989. Nessa época o único
recurso que o Governo dava era o dos grupos. Porque a gente conseguia todo o restante como
patrocínio (era tudo pequeno). A gente montava toda a estrutura com a participação das entidades.
Nós já estávamos com o projeto todo pronto; já tinha ido na Poupança Beron e pedido patrocínio para
camisas, cartazes, faixas. Então o Secretário de Cultura disse: “Não vai ter Flor do Maracujá este
ano. O Governo não vai dar recurso”. Eu disse: Vai sim, Secretário. Então o recurso que a Poupança
Beron der, os quarenta mil, em dinheiro época, a gente vai pegar e repartir aos grupos. E se for
preciso não faz cartaz, corta essas despesas, mas vai ter sim.
Porque no dia que disserem: “Não vai ter Flor do Maracujá”, nós que gostamos vamos fazer. Porque
se... [emocionada] Ai, Jesus, não gosto nem de falar. Se montasse uma comissão de um ano para
trabalhar já no ano seguinte, como ta a promessa deste ano, não precisaria de dinheiro do Governo,
iria atrás de patrocínio. E se você tem patrocínio, você de governo pra fazer. Só precisa das
liberações dos órgãos do governo que fazem parte. O problema nosso, o maior, é que você vai fazer
um projeto hoje. Você vai dizer onde vai ser? Onde vai ser o Flor do Maracujá do ano que vem?
Ninguém sabe! Se dissessem onde seria, a gente conseguiria patrocínio. A gente consegue
patrocínio. O que não pode é fazer quando você não sabe onde nem que data vai ser. Porque quem
tem a caneta é que diz! Nossa! Eu tenho certeza que a gente ia fazer. Com certeza a gente ia
encontrar um lugar e se apresentar, de qualquer jeito, mas ia. O Flor do Maracujá é uma festa de um
povo; não tem governante que vai dizer “não gosto do Flor do Maracujá, por isso não vai ter”. Eu
tenho certeza que se avisar isso, o povo vai fazer. Vai continuar existindo sim.
Grato pela sua importante contribuição!
Juraci Magalhães Rodrigues – Mestrando em Letras pela Unir.
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Arraial Flor do Maracujá e obter informações a respeito do evento para estudos multiculturais.
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1. Qual sua trajetória e envolvimento com o Arraial Flor do Maracujá?
Eu me envolvi com o Arraial Flor do Maracujá exatamente no começo da minha carreira, com
funcionário público. Eu entrei em 1980 para o Governo do Estado, antes de ser Estado, ainda era
Território Federal de Rondônia. Em 1984 passou a Estado: eu já estava lá. E na ocasião me
convidaram para fazer os leiautes da própria estrutura do Flor do Maracujá. A gente ia alocar os
currais, as barracas... como eu sou desenhista arquitetônico também, além de artista plástico, agora
jornalista, eu tenho essa vocação para arte, para arquitetura. Eu trabalhava também com arte final,
com propaganda. Na época eu trabalhava com um grupo que estava dentro do Governo, trabalhando
nas campanhas políticas, na época do Teixeirão. E nessa época me chamaram para isso, para fazer
um cartaz do Flor do Maracujá, na sua primeira amostra. Mas tinha acontecido um ano antes a
Mostra de Quadrilhas e Bois-Bumbás. Seria então um projeto de resgate desses grupos. Então foi
feita uma pesquisa: do José Monteiro (escritor, historiador – de Porto Velho), da Professora Nazaré
(Secel/RO), Professora Ilda (empresária atualmente), Professor Gutemberg ( está aposentado),
Professor Isaías era nosso diretor (está morando em Ariquemes ou Ji-Paraná). Então essa turma toda
aí sentou e decidiu fazer pesquisa sobre o folclore de Porto Velho. “Por que não existe mais o boibumbá? Que está acontecendo? Se existe, está muito acanhado.” E começara a pesquisar. E isso
resultou na primeira mostra. Se não me engano foi no Deroche Santos, no ginásio. E essa mostra
aconteceu com os bois que já estavam parados. O Az de Ouro, o Corre-Campo... essa turma toda e
as quadrilhas.
A grande descoberta dessa pesquisa foi que descobriram aqui no Triângulo, no Morro do
Triângulo, que na casa do Senhor tal, de que não me lembro o nome agora, foi formada a Quadrilha
Flor do Maracujá. Daí o nome do Arraial. Então o Monteiro disse: “Vamos colocar o nome de Flor do
Maracujá”. Daí surgiu a ideia de colocar o nome de Arraial Flor do Maracujá.
Nesses trintas [do Arraial] até o 25º ano, eu ainda colaborei com cartazes, com a decoração
do Arraial. O pessoal tem coleção desses cartazes e eu também tenho. Eu estou trabalhando ainda
na Secretaria de Cultura, no Diário da Amazônia e gosto de fazer minhas matérias em cima da nossa
cultura. Até o 25º Arraial, o Secretário de Cultura, Fulano de Freitas, ainda tinha uma noção de que o
Arraial poderia ser regional. Daí para frente as pessoas começaram a imitar o Arraial de Pernambuco,
da Paraíba, os bois-bumbás de Parintins, as quadrilhas. Então a coisa começou a desandar, fugir um
pouco da pesquisa. Por que surgiu o Arraial Flor do Maracujá? Por causa da pesquisa sobre as
primeiras quadrilhas e bois-bumbás que foram formados aqui em Rondônia. São de origem do Pará,
muitos são de origem do Maranhão. É aquele boi tradicional, folclórico, um folguedo nós podemos
chamá-lo. E na realidade hoje eles estão imitando muito Parintins; estão imitando as quadrilhas de
Pernambuco, da Paraíba, Campina Grande. Então nós perdemos, de novo, a nossa origem, a nossa
tradição.
2. Qual é a filosofia do Arraial, na sua opinião, originalmente e como está na atualidade?

143

Quando eu fui chamado a participar, eu achei interessante porque era para resgatar a nossa cultura,
nossa tradição, buscar dentro da raiz saber como esses nordestinos vieram para cá e trouxeram essa
cultura. E ela se adaptou a nossa região. Hoje, devido à Mídia ou ao sucesso de Parintins, ao
sucesso do Arraial de Campina Grande, as pessoas estão querendo imitar. E nessa imitação, nessa
importação cultural, vamos perdendo nossa origem, nossa tradição. Aí perdeu o sentido o Arraial,
para mim acabou no 25º. Ele já está no trigésimo primeiro. O Arraial começou de uma forma a
motivar, a incentivar as pessoas a trabalharem esse folclore, no mês de junho. Mas as pessoas que
querem brincam estão pouco ligando para esse detalhe. Ele diz que vai brincar na quadrilha da Rádio
Farol, porque é mais bonita. Não se discute o que é mais bonito, não se discute quem está se
empenhando mais, se é mais rica. O que não podemos perder é a origem, a dança, a história. Por
exemplo, no boi-bumbá não se conta mais o alto do boi, onde antigamente se fazia a matança, o boi
fugia, o vaqueiro ia buscar, eles matavam o boi, era esquartejado, eram oferecidas partes do boi à
Sinhazinha, que é aquela história que o alto do boi conta, real mesmo. E hoje em dia, nós temos...
Que fizeram? Fizeram uma escola de samba; tem carro alegórico para o boi-bumbá. E a gente vai
assistir ao boi e o único que não aparece é o boi. Somente no final aparece o boi, aí acaba o
espetáculo. Até cronometram. Parece até escola de samba. Só não o é porque em vez de desfilar,
eles ficam num curral, rodando, mas se fosse para a avenida, ia ser uma escola de samba de boi.
3. O Senhor considera isso negativo?
Muito negativo! Muito negativo, porque aí nós não estamos mais sabendo o que somos. Já
perdemos nossa identidade. A tradição não quer dizer que você vai pro boi de caixa, de lata velha,
quando o sujeito batia e isso era o boi-bumbá. Era uma brincadeira. Quando se colocou o instrumento
de uma fanfarra dentro do boi, ele não piorou. Pelo contrário, ele melhorou, pois a tradição estava
inserida. Agora hoje não; hoje estão trazendo carro alegórico, contando história que não tem nada a
ver com do boi: a cada ano, vêm contando a história do rio Madeira... porque o boto é vermelho, é
amarelo, e vêm buscando outras ideias, já tem até samba enredo: toadas enredo. Aí é absurdo.
Porque a toada, como é de origem nordestina, era uma coisa espontânea, é como se fosse o desafio
de um amo com outro. Eles faziam uma quadra encima do dono do boi, ou do boi ou do curral onde
eles estavam dançando. Então eles ficavam no meio da rua e homenageavam a pessoa que estava
pagando para eles ficarem se apresentando. Aí que acontece? Hoje eles vão para uma arena para
competir. E nessa competição, cada um, nesse universo criativo, vão buscando novas maneiras,
novos artifícios para se apresentarem melhor. Aí então já estão indo pro teatro. Na verdade isso aí
deixou de ser uma apresentação de boi-bumbá e parece mais uma ópera, ou um teatro musical. E
não é mais boi-bumbá. E muito menos boi-bumbá de Rondônia, de Porto Velho. Jamais! Nós não
podemos admitir isso.
Agora as pessoas que vão lá para se divertir... quarenta ou cinquenta barracas de comida, de
bebidas, principalmente de bebidas. Não fazem mais aquelas barracas de comidas típicas; hoje em
dia se faz um bar que serve também comida típica. Mais o mais é churrasquinho, churrasco, é
panelada. Quer dizer o Arraial perdeu completamente a sua característica. O que nós estamos
falando dos boi-bumbás e das quadrilhas também chegou às comidas típicas. Até porque a
miscigenação da cidade, que cresceu com a chegada das usinas, dos garimpos, veio gente do Brasil
todo, muita gente do Sul, do Centro-Oeste. Então vai gente ao Arraial para comer churrasco gaúcho;
ao invés de tomar tacacá toma-se chimarrão. Então nós já não sabemos quem somos. O Flor do
Maracujá, na verdade, tem mudar de nome; ele tem de ser um espécie de babel cultural, já que
ninguém se entende mais. Ninguém diz “eu fui no Flor do Maracujá e comi lá uma tapioca, uma
canjica, ou um tacacá”. A pessoa diz: “Eu comi um churrascão”, como se estivesse no Rio Grande do
Sul, no Mato Grosso. Isso prejudica a nova geração que não está sabendo mais o que é o Flor do
Maracujá e o que é a nossa cultura. Aqui mesmo por coincidência, por exemplo, nós estamos numa
feira que está tentando resgatar a cultura regional. Até o artesão já estava caminhando para buscar
artesanato no Pará, em Fortaleza, no Tocantins. E estava esquecendo a nossa origem, fazer nossa
cultura, com um matéria feito de madeira. Está tudo muito misturado, não se tem mais uma
referência.
4. Apesar disso, qual a contribuição filosófica, social, econômica, que tem o Arraial para Porto
Velho?
Numa cidade grande como já é a nossa, o povo precisa de lazer. É preciso fazer que as
pessoas não fiquem nessa pressão do dia-a-dia. E o Arraial oferece isso. Mas não podemos nos
esquecer que pode ser feita uma festa de folclore, na época junina. O que nos falta é proteger essa
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grande ideia que foi o Flor do Maracujá, que é um resgate da cultura regional, em todos os
segmentos: do folguedo, da música, da brincadeira de quadrilha, do boi-bumbá. Vamos preservar
isso aí e fazer outra feira ou um grande festival folclórico, pode até ser em agosto, que é o mês do
folclore, e fazer um arraial que tenha toda essa miscigenação. Não é uma coisa ruim, mas também
não estará ensinando. E você tem de ensinar. Você não vai querer ensinada coisas erradas para o
seu filho. E o Arraial não está falando a verdade mais, o que é realmente nossa cultura.
5. E esse resgate que o senhor indica, a quem caberia fazê-lo?
Existe uma secretaria de cultura, assim como feito há trintas um grupo de pesquisadores, que
foram na raiz buscar esse entendimento, registraram-no, fizeram uma mostra, pois não havia nem
competição, para as pessoas verem o que é realmente nossa cultura, e onde elas estavam e suas
origens. E daí você pode trabalhar todos os anos fazendo essa mostra e levando às escolas também,
para que elas também comecem a aprender preservar nosso folclore, nossa cultura. Como, por
exemplo, não se ouvem mais as cantigas de roda. Num dia desses eu ouvi, não sei se eram de São
Paulo ou Rio de Janeiro, num entrevista, as pessoas mostrando, trazendo de volta essas brincadeiras
para dentro das escolas, pois isso era uma coisa simples, mas motivava a pessoa a escrever melhor,
a decorar, a desenvolver o intelecto. Isso era interessante. Mas hoje em dia não. Hoje a gente vai
engolindo tudo que vem e acha tudo bonito. E com isso eu não concordo. Não estamos questionando
o bonito, mas o que não podemos é ensinar errado.
6. Falta senso crítico?
Com certeza. E além do senso crítico, eu acho que falta responsabilidade. Tanto do pessoal
da produção, o pessoal que produz o folclore [grupos folclóricos], quanto dos dirigentes, os mentores,
os gestores da cultura, tipo Secretário de Estado, Departamento de Cultura, Centro de
Documentação. Todo esse pessoal tem de estar envolvido para proteger. É como hoje você ter um
museu: eu não vou falar da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e pintar o trem de amarelo porque eu
acho o amarelo bonito. Não! O trem é preto. Lá está! Eu não posso modificar uma coisa que é real.
Eu posso modificar meu pensamento; usá-lo como uma referência para fazer o trem-bala. Mas o trem
bala tem sua história e sua tecnologia. Eu não posso colocar uma turbina numa maria-fumaça,
porque ela vai explodir, ela vai sumir do mapa. É isso que estão fazendo com nossa cultura. Perde o
caráter.
7. Algumas pessoas apontam um caráter muito massificado e comercial nos eventos populares. O
que o senhor opina sobre isso?
Com certeza. Tanto na parte da produção... no caso você vai produzir o Flor do Maracujá,
tem o pessoal que aluga o som, a iluminação, a arquibancada. Pega a mesma estrutura das festas
agropecuária, do agronegócio e colocam aqui. Então até mesmo na estrutura nós já estamos
perdendo a nossa característica.
Aí se não podemos usar hoje a palha para construir as barracas, nós podemos usar o
plástico, fibra de vidro, em formato de madeira, ou algo que lembre a palha. Hoje as pessoas estão
usando toldos, que são usados em feiras de automóveis pelo mundo afora, ou nas praias. E
trouxeram para o Flor do Maracujá e eles acham lindo aquilo. Mas eu acho ridículo. Porque, além de
descaracterizar, isso é uma agressão absurdo à nossa cultura tanto quanto à cultura brasileira. Esses
toldos parecem as tendas árabes, do Oriente. E as pessoas acham lindo, dizem que está bom, é mais
prático. Quer dizer vai pelo lado econômico.
Para você ter uma ideia... Isso serve atém como uma denúncia: antigamente se gastava
trezentos, quatrocentos mil reais com o Flor do Maracujá. Hoje se gasta dois milhões. O Flor do
Maracujá não pode dar prejuízo, porque as barracas são vendidas para o pessoal que vai explorar as
comidas típicas, que também não têm uma fiscalização. Deveria ser só comida típica; as cervejarias
pagam muito bem os royalties para monopolizar, para ter só sua marca no lá, não pode haver mais
de uma marca; existem dois parques e esses parques pagam de trinta e cinco a quarenta mil reais;
ainda existe o injeto do dinheiro do governo de mais de um milhão e meio para pagar toda essa
estrutura de iuminacao, de som e de arquibancadas, do tipo arquibancada de rodeio, o que também
não favorece em nada, porque o som é ruim, a iluminação é péssima, o próprio pessoal que se
apresenta vai dizer isso, e a arquibancada é perigosa, porque as pessoas podem se ferir, não tem
iluminação, é uma ferragem maluca. Quer dizer há interesse econômico por trás de tudo isso para
pegar esse Arraial como um negócio particular. E isso não é bom para ninguém. As redes de
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televisão pagam e os anunciantes pagam para transmitir ao vivo e os anunciantes pagam às redes.
São três televisões que transmitem ao vivo e mais as rádios, que pagam para estar lá. E os
patrocinadores pagam para ter aquelas imagens em casa.
Quer dizer, há um grande interesse econômico e o folclore que se dane. Porque eles
querem festa para transmitir e não é essa a nossa realidade.
8. O senhor percebe a presença de quilombolas, indígenas, ribeirinhos, lendas? Ou essa
participação está decaindo?
Os quilombolas surgiram de repente e há pouco tempo. Deve ter uns dez anos. Isto é,
expondo-se. Poderia existir o movimento, mas como um movimento marginal. As pessoas não
aceitavam como não aceitavam o funk, o reggae. Era uma coisa mais de comunidade. Hoje elas
estão mais exposta. E eu acho isso legal. É um manifesto muito democrático. Até o candomblé hoje
está se expondo, as pessoas não têm mais medo nem vergonha de dizer. Mas era mais imposta por
causa das religiões. As religiões tomavam conta da opinião pública e davam sua opinião, dizendo que
aquilo estava errado e todo mundo tinha medo. Mas eu acredito que não existe mais isso, talvez em
lugares isolados.
9. Senhor participou por muitos anos do Arraial. Além da dificuldade logística, que dificuldades são
encontradas para realizar um evento como este?
Sim. É lógico. Mas o Arraial Flor do Maracujá é menina dos olhos do Estado. Então é difícil
não existir [o Arraial]. Porque o Estado vai investir sempre. Ainda mais agora com esses grupos
econômicos interessados. Agora o difícil é botar na cabeça deles que tem de existir um pouco mais
de seriedade na mostra do folclore. Isso temos de resgatar de novo. Enquanto não for com esse
pensamento, eu acredito que vai ser sempre pior. É como o nosso carnaval: a gente está sempre
querendo imitar o Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus... Não dá pra imitar o Rio de Janeiro! Seria
melhor que fizesse o carnaval de bloco de rua, uma brincadeira e todo mundo curtisse. Já houve
décadas atrás um carnaval até semelhante, muito bom... Caiari e Castanheira tinham um carnaval
bonito. Mas hoje é uma brincadeira.
10. Mas colocá-lo dentro do Arraial o senhor plausível? Isto é, carnavalizar o Arraial?
De jeito nenhum. Não pode. Eu acho já está carnavalizado. Nós temos que parar com isso.
11. Que região do país o senhor acha que mais influencia o Arraial?
Eu acho que é Campina Grande, na Paraíba, e Parintins. Parintins influencia muito os boisbumbás daqui. Eu até brinco, dizendo que a orelha do boi cresceu tanto que daí a pouco vai sair
voando, parece um dumbo. E em Campina Grande há um festival que é exatamente o que estamos
vendo nas quadrilhas aqui. Não há mais aquela preocupação em... o caipira, dançando uma valsa lá
no paiol. Hoje em dia é uma competição; nem dançam mais, saem correndo feito uns loucos, para ver
quem tem mais fôlego! Para chegar a lugar nenhum e depois dizer que ganhou.
Agora os jurados estão corrompidos também. Eu já fui jurado, votei contra e nunca mais me
chamaram, por que eu não me corrompi. Não vou me corromper, jamais. Eu acho que sou um
conservador. Nesse ponto de vista eu sou conservador. Enquanto eu existir, enquanto eu puder falar
a verdade sobre a nossa cultura.
12. Os passos nas quadrilhas fogem ao estilo tradicional. Isso é intencional e provocado pela
Coordenação ou é uma inovação de cada grupo, cada quadrilha? Qual é o motivo disso?
Eu não acho que é uma inovação. Eu acho que estão fazendo outra coisa. E é exatamente
pela competição. Eles não estão fazendo mais a dança da quadrilha. Que seria a dança francesa em
que os caipiras tentavam imitar os senhores feudais, aqueles bailes sociais. E eles imitavam na
simplicidade deles. Hoje estão fazendo um balé, um balé moderno; inclusive estão colocando jazz,
passos de jazz. São grupos de dança criando coreografias. E se percebe muito bem isso aí: quem
entende de folclore, de música e de dança sabe que naquilo ali eles estão adaptando o jazz,
moderno, tentando estilizar. E isso não é um avanço. Isso é um retrocesso. Porque aí, ele está
apelidando aquela dança que poderia ser muito bonita num teatro, noutro tipo de evento, dizendo que
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aquilo ali é folclore, é dança caipira do Flor do Maracujá. Aí ele está descaracterizando o Flor do
Maracujá, não está inovando.
Há controvérsias. Muita gente diz que não, que há que inovar. Se inovasse com a dança...
beleza. Mas aí você está usando outro tipo de dança. Por exemplo, é como se eu chegasse numa
roda de samba e dançasse tango. Iam rir da minha cara e dizer que o tango estava certo e o samba
não está com nada. Ora! Cada um tem sua origem, cada um tem seu valor.
13. Como o senhor vê a participação de indígenas no âmbito do Arraial e especificamente nos
espetáculos de bois-bumbás?
Eu acredito que é legal pessoas que têm origem, perfil característico ao nosso índio. Isso
quando é bem utilizado, dentro do boi-bumbá, nas barreiras de índios. E tem muita gente boa aí, que
sabe dançar, ainda preserva essa tradição. Eu acho que é uma das coisas ainda não mudaram é a
barreira de índios no boi-bumbá que eu acho lindo e que é tradicional.
E o boi. Muitas vezes o miolo de boi é o cara, o cara que dá vida àquele animal, aquele
boneco chamado boi-bumbá. Isso ainda é conservado. O restante não é mais. É invenção da cabeça
criativa de cada, tentando mostrar outra coisa.
Agora a participação de indígenas na sociedade mudou de uns tempos para cá. E isso é
importante. Há ONGs trabalhando nisso, fazendo com que eles se tornem cidadãos comuns, iguais a
nós. Aqui mesmo nesta feira [Feira do Sol – Galpão 2 da Madeira-Mamoré em Porto Velho] nós
estamos vendo um grupo de wru-eu-wau-wau, gaviões e karitianas vendendo o seu artesanato e
estão sempre no Flor do Maracujá também. Então quer dizer, eles não se escondem mais na FUNAI.
Às vezes a própria FUNAI vendia o artesanato e eles se escondiam. Tinham medo de se aproximar
da gente, de conversar. Hoje em dia, temos a Maria ali, que comanda esse clã aqui na feira. São
pessoas maravilhosas; a gente se entrosa aqui, que nem percebe que são índios ou não. Nós somos
brasileiros e isso é legal; tanto por eles estarem no nosso meio como nós os aceitarmos. Essa parte
do racismo contra negros e índios está acabando. Graças a Deus. Isso é bom.
14. De que forma o senhor acha que o Arraial contribui para formar uma identidade portovelhense?
Eu acho que nossa cultura, nossas raízes permeiam a nossa criatividade, nossa culinária.
Seria maravilhoso ir ao Flor do Maracujá e encontrar um peixe assado, um peixinho frito em vez de
churrasco de gato, comer um açaí com farinha de tapioca, que é de origem do Pará, mas é de toda a
região; se a gente pudesse comer uma galinha picante, que é de origem aqui dos nossos vizinhos
bolivianos, mas já se adaptou, assim como a saltenha. E aqui a gente não vê. E eu já cobrei isso. O
que a gente vê muito é pamonha, que vem lá do Sul, a canjica, que é curau deles, mas é nossa
canjica aqui; e vira essa mistura. Então o que falta é regionalizar mais, por exemplo, fazer coisas da
época. Explorar mais o milho: assado, cozido. Para que as pessoas sintam que estão numa festa
junina. E parar um pouco com a cervejada. O pessoal vai ao Arraial para tomar cerveja. Poderíamos
tomar um quentão, um suco de cupuaçu, de graviola, de manga que são da nossa região. Também o
bolo de fubá, de macaxeira. Teríamos de explorar mais isso. E a gente quase não encontra. Eu acho
que oferecem muito churrascão e muita cerveja. Então se perde o sentido.
Quando nós fizemos a decoração nós ficávamos preocupados em fazer fogueira, pau-desebo, advinhações com bacia com água, passando o comprade na fogueira. Quer dizer, tudo isso foi
tirado. O pessoal diz que não há tempo para mostrar, mas então temos que adequar um espaço para
isso. É a forma de você mostrar que existiu isso, mas que pode ser revitalizado, como uma
brincadeira. Antes era como uma crendice, mas hoje não, é uma brincadeira, mas saudável; você
poderia ter uma biblioteca com os autores, Monteiro Lobato e muitos outros, que mais influenciaram o
folclore brasileiro, as pessoas poderiam ficar sentadas lendo dentro do próprio departamento de
cultura da Coordenação; ou ter uma videoteca. Fizeram um esboço, colocaram um telão, mas estava
muito aberto e o pessoal dispersava. Tinha de ser um local fechado para as pessoas verem. Se
pegasse um pessoal bom e mostrasse algo compacto. Então eu acho que tem muito a explorar
dentro das artes plásticas, do artesanato da música, e tornar o Arraial uma festa grandiosa. Mas para
que as pessoas fossem lá não só para tomar cerveja, mas sim para a gente tomar cultura, beber
daquela fonte maravilhosa chamada Flor do Maracujá. Isso é que é mais importante. Ter mais sentido
cultura. Não só ir explorar. Você deve ir lá para absorver a cultura; beber dessa fonte maravilhosa,
que não deve morrer, jamais, mas não pode estar nessa fase que está hoje.
Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que todas essas oportunidades que vêm são
bem vindas e eu nunca vou deixar de colocar as minhas críticas naquelas coisas que realmente estão
precisando. Elogio a atitude do Estado de que não morra o Arraial. Parece-me que só um ano não
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houve o Arraial. Mas nesses trinta anos é quase nada. É muito importante manter o Arraial Flor do
Maracujá vivo, mas com cuidado, para que ele não acabe culturalmente. Não é como cumprir uma
agenda, é para ter esse conteúdo cultural dentro do próprio Arraial. Aí, sim, eu acho que estamos no
caminho certo.
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ANEXO B
FICHA DE AVALIAÇÃO DE GRUPO FOLCLÓRICO / BOI-BUMBÁ – 2012
NOME DO JURADO:
NOME DO GRUPO:
DATA: _______/________/ 2012
HORA
INÍCIO
__:___
TÉRMINO
QUESITOS

___:___

EXCEDENTE

______:___
NOTA NOTA
EXTENSO

POR

BOI-BUMBÁ (CONFECÇÃO DO BOI, MOVIMENTO E BAILADO)
AMO DO BOI (DRAMATIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS
ORIGINAIS)
APRESENTADOR DO GRUPO
LEVANTADOR DE TOADA
DIRETOR E BARREIRA DE INDIOS E TRIBOS
DIRETOR E BATUCADA
PRIMEIRO RAPAZ E BARREIRA
PRIMEIRO VAQUEIRO E BARREIRAS
MASCARADOS (PAI FRANCISCO, CATIRINA,
CAZUMBÁ E MÃE MARIA)
BICHO FOLHARAL
PADRE
DOUTORES (DOUTOR DA VIDA, DOUTOR CACHAÇA,
DOUTOR RELÂMPAGO)
PAJÉ
CUNHÃ–PORANGA
SINHAZINHA DA FAZENDA
PORTA-ESTANDARTE
RAINHA DO FOLCLORE
RAINHA DA BATUCADA
TOADA
FANTASIAS
CENÁRIO
COREOGRAFIA
RITUAL INDÍGENA
TOTAL DOS PONTOS
OBSERVAÇÕES:
Nota mínima 7 e nota máxima 10, por quesito.
Se o Grupo não apresentar o quesito, o jurado escreverá nota 0 (zero) não apresentou.
Tempo de apresentação do Grupo Folclórico – BOI-BUMBÁ:
No mínimo 55(cinqüenta e cinco) minutos e no máximo 1 hora e 30 minutos.
CONSIDERAÇÕES
DO
JURADO:
(Favor
utilizar
o
verso
da
_______________________________________________
ASSINATURA DO JURADO

folha)
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AVALIAÇÃO DE GRUPO FOLCLÓRICO / BOI-MIRIM – 2012
NOME DO JURADO:
NOME DO GRUPO:
DATA: _______/________/ 2012
HORA
INÍCIO __:___ TÉRMINO
___:___ EXCEDENTE
______:___
QUESITOS
NOTA NOTA POR EXTENSO
BOI-MIRIM (CONFECÇÃO DO BOI, MOVIMENTO E BAILADO)
AMO DO BOI (DRAMATIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS
ORIGINAIS)
APRESENTADOR DO GRUPO
LEVANTADOR DE TOADA
DIRETOR E BARREIRA DE INDIOS E TRIBOS
DIRETOR E BATUCADA
PRIMEIRO RAPAZ E BARREIRA
PRIMEIRO VAQUEIRO E BARREIRAS
MASCARADOS (PAI FRANCISCO, CATIRINA,
CAZUMBÁ E MÃE MARIA)
BICHO FOLHARAL
PADRE
DOUTORES (DOUTOR DA VIDA, DOUTOR CACHAÇA,
DOUTOR RELÂMPAGO)
PAJÉ
CUNHÃ–PORANGA
SINHAZINHA DA FAZENDA
PORTA-ESTANDARTE
RAINHA DO FOLCLORE
RAINHA DA BATUCADA
TOADA
FANTASIAS
CENÁRIO
COREOGRAFIA
RITUAL INDÍGENA
TOTAL DOS PONTOS
OBSERVAÇÕES:
Nota mínima 7 e nota máxima 10, por quesito.
Se o Grupo não apresentar o quesito, o jurado escreverá nota 0 (zero) não apresentou.
Tempo de apresentação do Grupo Folclórico – BOI-MIRIM:
No mínimo 25(cinqüenta e cinco) minutos e no máximo 50 (cinqüenta) minutos.
CONSIDERAÇÕES DO JURADO: (Favor utilizar o verso da folha)
_________________________________________________
ASSINATURA DO JURADO
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ANEXO C
FICHA DE AVALIAÇÃO DE GRUPO FOLCLÓRICO / QUADRILHA ADULTA - 2012
NOME DO JURADO:
NOME DO GRUPO:
DATA: _______/________/ 2012
HORA
INÍCIO __:___ TÉRMINO ___:___
QUESITOS

EXCEDENTE

______:___
NOTA NOTA POR EXTENSO

PADRE E SACRISTÃO
JUIZ E ESCRIVÃO
GUARDA
LAMPIÃO E MARIA BONITA
MARCADOR
CAÇADOR
SERINGUEIRO
CASAL DE VELHOS
CASAL DE NOIVOS (INCLUINDO CAVALHEIRO E DAMA DE
HONRA)
ORIGINALIDADE E CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DE
UMA QUADRILHA
ANIMAÇÃO E EVOLUÇÃO DO GRUPO
COREOGRAFIA E EVOLUÇÃO DOS PASSOS
ORGANIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
CRIATIVIDADE
TOTAL DOS PONTOS
OBSERVAÇÕES:
Nota mínima 7 e nota máxima 10, por quesito.
Se o Grupo não apresentar o quesito, o jurado escreverá nota 0 (zero) não apresentou.
Tempo de apresentação do Grupo Folclórico – QUADRILHA ADULTA:
No mínimo 30(trinta) minutos e no máximo 50 (cinqüenta) minutos.
CONSIDERAÇÕES DO JURADO: (Favor utilizar o verso da folha)
_________________________________________________
ASSINATURA DO JURADO
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE GRUPO FOLCLÓRICO / QUADRILHA MIRIM – 2012
NOME DO JURADO:
NOME DO GRUPO:
DATA: _______/________/ 2012
HORA
INÍCIO __:___ TÉRMINO
___:___
QUESITOS

EXCEDENTE

______:___
NOTA NOTA POR EXTENSO

PADRE E SACRISTÃO
JUIZ E ESCRIVÃO
GUARDA
LAMPIÃO E MARIA BONITA
MARCADOR
CAÇADOR
SERINGUEIRO
CASAL DE VELHOS
CASAL DE NOIVOS (INCLUINDO CAVALHEIRO E DAMA DE
HONRA)
ORIGINALIDADE E CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DE UMA
QUADRILHA
ANIMAÇÃO E EVOLUÇÃO DO GRUPO
COREOGRAFIA E EVOLUÇÃO DOS PASSOS
ORGANIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
CRIATIVIDADE
TOTAL DOS PONTOS
OBSERVAÇÕES:
Nota mínima 7 e nota máxima 10, por quesito.
Se
o
Grupo
não
apresentar
o
o jurado escreverá nota 0 (zero) não apresentou.
Tempo de apresentação do Grupo Folclórico – QUADRILHA MIRIM:
No mínimo 25(vinte e cinco) minutos e no máximo 45 (quarenta e cinco) minutos.
CONSIDERAÇÕES DO JURADO: (Favor utilizar o verso da folha)

_________________________________________________
ASSINATURA DO JURADO

quesito,

152

ANEXO D
Lista dos Grupos Folclóricos Filiados à FEDERON
Quadrilhas Adultas Flor do Maracujá 2012
Nº de
ordem

Nome do Grupo

Responsável

1.

Quadrilha A Roça é Nossa

Fernando Rocha

2.

Quadrilha Girassol das Três Marias

Bené / Gilson

3.

Quadrilha JUABP

João Big / Mary

4.

Quadrilha Rádio Farol

Severino

5.

Quadrilha Rosas de Ouro

Neiva

6.

Quadrilha Rosa Divina

Emanoel

7.

Quadrilha Arrasta Pé de Matutos

Benevides

8.

Quadrilha Flor da Primavera

Antônio José

9.

Quadrilha Arrasta Pé de Candeias

Cezar

10.

Quadrilha Cabuletê

Elder Roney

11.

Quadrilha Triângulo

Marília

12.

Quadrilha Mocidade Junina

Rodrigo

13.

Quadrilha Nação Caipira

Alex

14.

Quadrilha Forte Príncipe

Laura

Nome do Grupo

Responsável

1.

Quadrilha A Roça é Nossa

Fernando Rocha

2.

Quadrilha Rádio Farol

Severino

3.

Quadrilha Rosa Divina

Emanoel

4.

Quadrilha Arrasta Pé de Candeias

Cezar

5.

Quadrilha Triângulo

Marília

6.

Quadrilha Rosas de Ouro

Neiva

7.

Quadrilha Matutinhos da Princesa

Rosenildo

8.

Quadrilha Nova Estação

Alan Bérgson

9.

Quadrilha Rodopio do Nacional

Edilberto

Nº

Nº

Nome do Grupo

Responsável
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1.

Boi-Bumbá Corre Campo

Branca / Junior

2.

Boi-Bumbá Diamante Negro

Aluizio

3.

Boi-Bumbá Az de Ouro

Silfarni

4.

Boi-Bumbá Tira-Teima

Salomão / Régio

5.

Boi-Bumbá Vencedor

Edivan / Fábio

6.

Boi-Bumbá Marronzinho

Estevão

Nome do Grupo

Responsável

1.

Boi-Bumbá Brilhantinho

Maria do Rosário / Quete

2.

Boi-Bumbá Mimosinho

Ravena / Alberto

3.

Boi-Bumbá Estrelinha

Edna

4.

Boi-Bumbá Veludinho

Edinelza

Nº
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ANEXO E
Quadrilhas Adultas e Mirins - Grupo de Acesso
Nº

Nome do Grupo

Responsável

1.

Quadrilha Xamego Bom do Norte

Plácido Teixeira

2.

Quadrilha Arrasta Pé de Rondônia

Elilson

3.

Quadrilha Nova Estação

Alan Bérgson

4.

Quadrilha Matutos da Princesa

Rosenildo

5.

Quadrilha Pisa na Fulô

Cleide

6.

Quadrilha Explosão Junina

Doval

7.

Quadrilha Nova Geração Mirim

Vagner (Mineiro)

8.

Quadrilha Matutos na Cidade Grande

Willian
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APÊNDICE
Formulário de entrevistas fechadas – público geral
O público mostra suas opiniões
Somente responda este questionário se você tiver visitado o arraial Flor do Maracujá mais de uma
vez.
CIDADE/ESTADO DE NASCIMENTO: ____________________________________
TEMPO QUE RESIDE EM PORTO VELHO/RO:_____________________________

QUESTÕES
Marque apenas uma opção em cada pergunta.
1. Você tem:
a) Entre 18 e 30 anos
b) Entre 30 e 50 anos
c) Mais de 50 anos
2.
a)
b)
c)

Por quantos anos já visitou o arraial?
Duas vezes
Três vezes
Quatro vezes ou mais

3.
a)
b)
c)
d)
e)

O que lhe atrai (mais) ou chama sua atenção no Arraial?
As barracas (comidas, jogos, bebidas, parque, etc)
As quadrilhas (os figurantes, vestuário, os passos)
Os bois-bumbás (figurantes, vestuários, as toadas)
As músicas (ritmo, as letras, as danças)
Outra resposta: ____________________________________________

4.
a)
b)
c)
d)

Ao que você associa o Arraial?
Carnaval carioca
Outro carnaval (de outra localidade)
Festa nordestina
Festa indígena
e) Outra resposta: ____________________________________________

5. Você acha importante que o Arraial continue a realizar-se? Por quê?
a) Porque mostra nosso jeito de ser
b) Porque gera emprego e renda
c) Porque a cidade precisa ter alguma coisa pra mostrar
d) Porque é divertido/engraçado
e) Outra resposta: ____________________________________________
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Que você acha que falta ao Arraial?
Participação de indígenas
Participação de afro-descendentes
Ser mais tradicional
Ser mais moderno
Outra resposta: ____________________________________________

7. O que você acha que os espetáculos trazem como diferença ou importância para Porto Velho?
a) Mantêm as tradições populares
b) Preservam a memória dos migrantes e a história do lugar
c) Recordam o local de origem das pessoas que vieram para Rondônia
d) Outra resposta: ____________________________________________
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8.
a)
b)
c)
d)
e)

Você percebe influências no Arraial de:
De indígenas
De países andinos (Bolívia, Peru, Equador, etc.)
Do Rio de Janeiro
Do Festival Folclórico de Parintins
Outra resposta: ____________________________________________

9.
a)
b)
c)
d)

Você acha que algo mudou ou está mudando no Arraial?
A organização visual (barracas, roupas dos personagens, imprensa)
Os personagens
O interesse dos visitantes
Outra resposta: ____________________________________________

10. Na sua opinião, que estado ou região tem maior influência ou é mais representado no Arraial Flor
do Maracujá?
a) Maranhão
b) Amazonas
c) Ceará
d) Outro ____________________________
Grato pela sua importante contribuição!
Juraci Magalhães Rodrigues – Mestrando em Letras pela Unir.

