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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Mário César Pereira. A cidade história de Laranjeiras (SE): Inter-relações 

entre o patrimônio material e o imaterial. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – 

Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2012. 152f 

 

 

O trabalho se propõe a analisar inter-relações entre o patrimônio material e imaterial da 

Laranjeiras a partir dos processos identitários de seu agenciamento enquanto cidade histórica . 

A análise dessa peculiar cidade monumento tombada como patrimônio por sua arquitetura, 

mas também marcada por ser a cidade com o maior número de grupos folclóricos de Sergipe - 

nos revela as divergências e convergências entre esses elementos no processo de construção 

pelos seus usuários de uma representação através da atribuição de status patrimonial pelos 

seus usuários. Ambos são materiais e imateriais, mas resguardam suas diferenças a partir da 

diversidade de referencias étnico-culturais em discursos constituídos sobre a história da 

cidade constituindo juntos, o que se denomina Patrimônio Material e o Imaterial, um sistema 

cultural mais amplo. A ação ritual do folclore toma como palco o cenário ritual da arquitetura 

da cidade, ambos expressivos da organização social da cidade, de seus processos históricos, 

seus conflitos, das suas negociações, seus discursos e das suas identidades constituídas sobre 

esse patrimônio, assim acabam por se efetivar como uma forma de expressão da cultura da 

cidade, manipulada por seus usuários como referentes da memória e da história. O conjunto 

patrimonial se apresenta como um fato social total, uma representação coletiva da cidade que 

coloca em jogo as próprias relações culturais da cidade e é no seu estudo conjunto que é 

possível entender de forma mais ampla a heterogeneidade e as relações internas e externas do 

sistema cultural da cidade. 

 

Palavras-chave: Cidade Histórica, Patrimônio Material, Patrimônio Imaterial, Identidade, 

Inter-relação, Representação, Cultura Popular e Arquitetura. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

OLIVEIRA, Mário César Pereira. The historical city of Laranjeiras (SE): Inter-

relationships between the tangible and intangible heritage. Dissertation (Master degree in 

Anthropology) – Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2012. 152f 

 

 

The work aims to analyze the interrelationships between the tangible and intangible heritage 

of Laranjeiras from the identity processes of your agency as a historic city. The analysis of 

this quaint town declared a heritage monument by its architecture, but also marked the town 

because it have the greater number of folk groups from Sergipe, what reveals the differences 

and similarities between these elements in the construction process for its users by giving a 

representation status sheet. They are both tangible and intangible, but enshrine their 

differences from the diversity of ethnic and cultural references in speeches made on the 

history of the city together constitute what is called Material and Intangible Heritage, a 

broader cultural system. The ritual action of folklore takes as the stage the ritual architecture 

of the city, both expressive of the social organization of the city, its historical processes, 

conflicts, negotiations, speeches and their identity established on the property, thus ultimately 

be effective in a form of expression of the culture of the city manipulated by its users as 

related to memory and history. The whole sheet is presented as a total social fact, a collective 

representation of the city that brings into play their own cultural relations of the city and is set 

in its study that it is possible to understand more broadly the diversity and the internal and 

external relations of the cultural system  of the city. 

 

 

Keywords: Historic Town, Material Heritage, Intangible Heritage, Identity, Inter-

relationship, Representation, Popular Culture and Architecture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Laranjeiras é um pequeno município sergipano, cuja importância se faz 

constantemente rememorada através de seu vasto patrimônio histórico-cultural. Sua 

representação, enquanto cidade histórica, é demarcada por uma dualidade pautada na 

evocação do seu patrimônio por meio de elementos classificados em dois grandes 

conjuntos: sua arquitetura preservada e as intervenções do popular-folclórico tradicional 

da cidade.  Ambos são elementos da memória, tomados como representações fiéis de 

uma persistência do passado sobre o presente, são sobreviventes do passado que se 

atualizam à percepção dos seus moradores contemporâneos, criando pontes sensoriais 

entre as formações sociais do passado e o presente da cidade, mediados pelo discurso de 

valor histórico. 

Laranjeiras possui diversas alcunhas, entre elas, “Atenas Sergipana”, “Cidade da 

Cultura Popular”, “Museu a céu aberto”, que ressaltam seu papel no imaginário 

sergipano como representativa da categoria patrimônio e da memória do Estado. 

Localizada a aproximadamente 15 km de Aracaju, capital sergipana, Laranjeiras está 

situada no Vale do Cotinguiba, região demarcada pela monocultura de açúcar e mão de 

obra escrava no passado colonial sergipano. A cidade passou por relativo 

desenvolvimento econômico e sociocultural no passado, o que a fez concorrer para 

quase se tornar a capital do Estado, mas não tendo realizado esse feito, a cidade entra 

em decadência e sua antiga aristocracia muda-se para a nova capital abandonando a 

cidade aos setores populares, fortemente demarcados por ex-escravos.  

A estagnação econômica que se seguiu refletiu-se na dinâmica urbana da cidade, 

legando-lhe o aspecto histórico. O seu patrimônio arquitetônico, destacado nos casarões 

e Igrejas, é representativo dos padrões portugueses de cidade colonial no Brasil, e, 

portanto, é tombado como patrimônio histórico representativo da arquitetura desse 

período, além do Barroco, é possível em Laranjeiras perceber elementos ecléticos 

neoclássicos advindos do fato da cidade ter tido seu maior desenvolvimento durante o 

século XIX, período do Império Brasileiro. Assim, quando nos referimos a Arquitetura 

Histórica Laranjeirense, estamos nos referindo a essa herança do processo de 

colonização e seu desenvolvimento histórico. Curiosamente, a cidade também é bastante 

destacada por suas diversas manifestações culturais populares, tornando-se a cidade 

sergipana com maior número de grupos folclóricos. Essas manifestações da cultura 
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popular são entendidas pela população como bens culturais, assim como o patrimônio 

arquitetônico, mesmo que as políticas patrimoniais não apontem para a preservação 

conjunta do arquitetônico e do folclórico, já que estas tomam como alvo de tombamento 

as edificações. Na mentalidade da população da cidade, o seu patrimônio cultural 

também é marcado pelas expressões folclóricas tradicionais da cidade - diferente dos 

casarões, representantes diretos e facilmente identificáveis da colonização portuguesa e 

do imperialismo no país -, estas são representativas de valores culturais sincréticos, que 

integram valores culturais dos antigos senhores e dos ex-escravos. 

Em suas acepções modernas, as categorias do arquitetural e do folclórico são 

englobadas nas concepções vigentes dos aparatos institucionais e legais através dos 

conceitos patrimônio material e imaterial, no entanto, a dificuldade de separar o material 

do imaterial tem feito dessa separação alvo de críticas constantes por parte dos 

estudiosos da área. O que está por trás é a antiga dissociação entre espaço e sociedade, 

entre espírito e matéria, quando na verdade a cultura material e imaterial são 

indissociáveis. O que se revela por trás do debate estéril da indissociação entre 

patrimônio material e imaterial, pautados nas concepções de materialidade e 

imaterialidade, são distinções entre cultura oficial e cultura popular ou recortes com 

características étnicas.  

Essa separação analítica e a falta de estudos sobre suas inter-relações no caso 

específico de Laranjeiras são os principais motivos desta pesquisa e é sobre ela que 

pretendemos nos debruçar. É preciso enfatizar que a ideia  de patrimônio imaterial e a 

ênfase na defesa desse tipo de patrimônio advêm de uma necessidade de contemplar 

como patrimônio algo que as antigas noções de patrimônio não contemplavam, 

amplamente o folclore e outros segmentos da cultura popular. A ênfase na distinção é 

assim equivalente à ênfase na diferença antropológica entre as culturas e no atestamento 

da existência da diversidade. Assim, é o tema central desta pesquisa, o debate entre as 

categorias e as inter-relações entre os patrimônios nos campos de sociabilidade da 

cidade.  

Falar em patrimônio imaterial não significa reconhecer uma distinção clara entre o 

patrimônio imaterial e material, mas sim reconhecer e problematizar a própria existência 

da diferenciação nas ações patrimoniais e o quanto essa problematização pode ser 

estimuladora de uma compreensão maior sobre o tema do patrimônio. O trabalho aponta 

para a perspectiva de uma completa inter-relação entre essas categorias supostamente 

separadas, mas, ao mesmo tempo, reflete sobre os caracteres socioculturais que 
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precedem a essa distinção, estando o patrimônio imaterial ligado historicamente às 

camadas populares, na cidade o que se denomina como patrimonial imaterial coincide, 

enquanto categoria nativa, com o campo do folclore. Patrimônio material e imaterial 

mantêm na cidade uma distinção similar com a de seu campo jurídico-legal e científico, 

que coloca em oposição na cidade sua arquitetura e folclore tradicional da cidade, 

enquanto representantes de cada patrimônio, respectivamente. 

O material e o imaterial se apresentam em Laranjeiras destacadamente através da 

diversidade de expressões culturais e artísticas da cidade, que sintetizam elementos 

culturais de seu passado, conferindo-lhes concretude através de objetos materiais e 

intervenções temporais, portanto, propõe-se analisar possíveis convergências e 

divergências entre o patrimônio (material e imaterial) daquela cidade e a relação 

identitária com os seus habitantes no contexto histórico-social da cidade. 

A fecundidade do objeto se apresenta na extensão de seu patrimônio simbólico 

material e simbólico imaterial, sobre a perspectiva em que eles se relacionam, integram-

se e acumulam-se nas representações constituídas sobre a cidade.  Uma das questões 

que incitaram a realização do trabalho é o fato de estudos e políticas patrimoniais 

adotarem recortes que costumam isolar elementos materiais dos imateriais de 

determinado contexto cultural, ou se configurem  em estudos que, apesar de relacioná-

los em um aspecto analítico mais abstrato, dão uma forte ênfase a, somente, um desses 

aspectos, cujo foco será alvo isolado de suas ações. O objetivo desta pesquisa é somente 

de caráter analítico, no intuito de constituir uma interpretação de seu status de cidade 

histórica, bem como dos elementos que a elegeram enquanto tal e a consequência dessa 

caracterização. 

Laranjeiras, a localidade conveniente eleita, apesar de coincidir territorialmente 

com objetos de outras pesquisas, é forjada nesta pesquisa através de uma ampliação 

analítica, abrangendo um sistema cultural mais amplo que coloca em relação sistemas 

culturais diferentes ou que possuem especificidades, o material e o imaterial, 

normalmente separados pelas entidades responsáveis pelas políticas patrimoniais e em 

recortes analíticos.  O projeto se constitui em uma tentativa de construção de uma 

representação analítica de Laranjeiras, pautada em uma representação identitária 

baseada na apropriação simbólica de seu patrimônio histórico-cultural pelos seus 

próprios usuários, para tanto se procurou projetar na pesquisa um olhar construído sobre 

a pesquisa etnográfica realizada na cidade, procurando registrar como seus habitantes e 

visitantes a concebiam. 
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O recorte dialoga com a visão dupla a que os depoimentos costumam referenciar, 

destacando tanto a arquitetura quanto o folclore da cidade em sua historicidade. Outra 

ampliação considerada é a relação da cidade com as suas políticas preservacionistas e 

pesquisas patrimoniais, refletindo sobre as inter-relações que estabelecem com a 

identidade constituída sobre a cidade, em uma via de mão-dupla, já que análises e ações 

sobre recortes específicos do patrimônio da cidade, ao mesmo tempo em que tentam 

captar, ajudam a forjar imagens desses mesmos patrimônios. 

Em uma ideia geral constituída sobre a cidade, na representação veiculada pelas 

mídias e em estudos regionais, Laranjeiras se apresenta como a cidade de caráter duplo, 

pois ambos os aspectos são aleatoriamente destacados: sua arquitetura que a 

transformou em cidade-monumento, hoje tombada como patrimônio nacional, mas 

também, a cidade que possui um alto número de grupos folclóricos diferentes que se 

organizam em encenações espalhadas periodicamente durante o ano, ou em uma grande 

apresentação anual em mosaico destes grupos durante o “Encontro Cultural de 

Laranjeiras”, que acontece na cidade, atraindo grandes contingentes populacionais de 

todo o Estado. Moradores, visitantes, políticos e estudiosos costumam se referir a 

Laranjeiras como uma cidade histórica, arquitetando essa representação a partir da 

referência a sua cultura popular e/ou por seu patrimônio arquitetônico, visão que se 

aproxima de um conceito integral de patrimônio, que engloba suas vertentes materiais e 

imateriais, forjando uma visão conjunta da cultura, memória e do que entendem ser a 

herança cultural da cidade. 

A partir desses discursos constituídos na e sobre a cidade pretendemos, 

antropologicamente e com a pesquisa, compreender que tipo de agenciamentos os 

usuários da cidade constituem com seu próprio patrimônio, e que conceito de 

patrimônio articulam através dessas dissociações e hibridismos entre materialidade e a 

imaterialidade. Também perceber que propostas articulam nos métodos de preservação 

de sua memória, e se estão aliadas aos métodos adotados pelas últimas ações de 

preservação e restauro na cidade. Através do recorte constituído pela ideia de 

patrimônio e bem cultural, aliando uma arqueologia do urbano à pesquisa antropológica, 

é que se pondera ser possível atingir uma maior compreensão da cultura material 

preservada no contexto atual da cidade, nos usos e interpretações de seus moradores 

contemporâneos, atualizando a compreensão desses tipos arquitetônicos do passado para 

compreendê-los no contexto contemporâneo de forma processual e dinâmica e em 



15 

 

constante re (invenção), a partir dos novos usos e interpretações sobre esse mobiliário 

urbano. 

Em suma,  pretendeu-se que o recorte da pesquisa usasse novas lentes que fossem 

mais próximas do imaginário constituído sobre ‘a cidade e suas culturas’. A ênfase no 

emprego da nomenclatura cultura no plural advém da necessidade de reconhecermos 

uma multiplicidade de culturas que coexistem nas próprias representações constituídas 

sobre a nossa unidade analítica eleita enquanto objeto de estudo, a cidade Laranjeiras. À 

pluralidade do conceito de cultura outra pluralidade análoga se fará constante, a de 

patrimônios. Reivindica-se à intepretação antropológica a tarefa de descobrir as 

conexões e desconexões entre esses patrimônios, entendendo que a própria análise 

desses encontros e desencontros pode ser reveladora  para uma compreensão mais 

profunda da própria cidade. Não nos referimos somente a uma variedade infinita de 

diferentes culturas de forma geral, no sentido de uma rica “diversidade cultural”, em 

sentido abstrato, expressão constantemente reivindicada para categorizar a cidade. 

Referimo-nos ao termo culturas no sentido de substancialização de uma diversidade de 

culturas as quais coexistem em unidades analíticas já constituídas em pesquisas 

anteriores, em recortes singulares e isolados sobre os patrimônios Laranjeirenses. 

Culturas que se substancializam na atribuição do termo patrimônio a elementos que 

consideram ser representantes de suas memórias. Não pretendemos estudar uma cultura 

isolada, mas sempre a relação, de forma processual entre sistemas culturais que se dão 

no microuniverso de Laranjeiras. 

Destacamos outra predileção pelo modo plural no que se refere às ‘teorias’ 

antropológicas, fazendo referência à diversidade teórica e às diferentes linhas que não se 

unificam, mas coexistem no tempo no universo da antropologia. Essa visão encontra-se 

conectada com a maneira pela qual a Antropologia substancia as culturas em tipos 

diferentes e as organizam. Roy Wagner atesta a mutabilidade conceitual da disciplina 

em seu livro A Invenção da Cultura, afirmando que na Antropologia cada autor deve 

formar sua própria tradição e seu próprio consenso (WAGNER, 2010, p.13). Nesse 

sentido, reverberamos com aqueles que acreditam que a pluralidade conceitual do 

exercício antropológico é consequência da aplicação de conceitos teóricos a realidades 

empíricas diferentes, o que gera transformações nesses conceitos, no sentido de que 

cada realidade concreta se apresenta de uma forma diferenciada e pode exigir ou 

despertar considerações teóricas novas (DURHAN, 2004). Dentro do microuniverso de 

Laranjeiras, suas diversas culturas substancializadas, e muitas vezes isoladas em 
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análises anteriores, foram discursivamente constituídas com arcabouços conceituais 

diferenciados, resultando em repostas diferenciadas, mas que em alguns aspectos gerais 

apresentam feições convergentes sobre a cidade.  

Refletimos sobre a relação, mesmo aquela que se dá na necessidade constante de 

adequação do geral ao particular e vice-versa, já que é no particular e empírico que se 

levantam questões reflexivas gerais para a antropologia. Eunice Ribeiro Durhan em A 

dinâmica da Cultura (2004) define esse como um dos elementos centrais da força da 

disciplina, estudar o empírico no específico, tendo como objeto de estudo esses 

segmentos parciais da realidade, embora não resultem  necessariamente em uma 

construção fragmentária da realidade, de pequenos excertos parciais e isolados, 

meramente descritivos dessas realidades estudadas, mas  também que  ao estudar esses 

objetos pudesse construir a partir do específico, apontar para reflexões teóricas mais 

gerais sobre o ser humano e sua vida em sociedade. Nesse sentido,  acreditamos que 

nosso objeto de estudo pode trazer profundas reflexões sobre o patrimônio histórico-

cultural e sobre a questão das cidades históricas. Novas considerações  teóricas sempre 

serão levantas na relação com o objeto em questão.  

Nesse diálogo pretendido entre o específico e o geral, e através do contato e 

estranhamento com sistemas culturais diferentes, é que se constituiu a riqueza e a 

diversidade da própria antropologia, como disciplina, pois o teórico abstrato-generalista 

é sempre posto à prova em comunidades reais e específicas, através da experiência de 

campo do Antropólogo, do contato com o pesquisador, com seu objeto. Esse 

estranhamento subsiste nas próprias culturas através do contato cultural e seu contraste, 

o principal motor para a criatividade das próprias invenções culturais de forma geral. O 

recorte no objeto de estudo surge das reflexões levantadas pela própria disciplina em 

contato com o empirismo do objeto de estudo. Assim, reflexões antropológicas gerais  

sobre o encontro cultural estão em consonância com a análise do objeto. Nossa 

localidade conveniente é pautada pelo contraste, pelo mesmo encontro cultural ao qual 

se propõe a prática antropológica. Internamente, é no constante encontro entre esses 

patrimônios (material e imaterial), enquanto representantes histórico-culturais, e no seu 

mútuo estranhamento que as relações dinâmicas se estabelecem continuamente na 

disputa pela constituição de uma representação identitária na cidade. Assim, através 

desse encontro, não pensamos a teoria de forma abstrata e não se faz uma mera 

descrição das manifestações artístico-culturais da cidade.   
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Para construir a referida análise, foi realizada uma extensiva pesquisa 

bibliográfica sobre antropologia, arte, patrimônio material e imaterial e diversas 

publicações relacionadas à cidade de Laranjeiras, tornando possível uma análise 

etnológica de suas manifestações culturais. Uma exaustiva pesquisa de campo foi 

realizada durante as duas últimas edições do grupo folclórico lambe-sujo vs 

caboclinhos, além de entrevistas com mestres e participantes do Cacumbi e da 

Chegança, cujas apresentações foram acompanhadas nos últimos Encontros Culturais 

da cidade. No trabalho de campo, também foi possível recolher depoimentos e 

acompanhar as apresentações das Taieiras e do São Gonçalo, além de outros grupos 

tratados como folclóricos. Esses cinco grupos citados são considerados na cidade os 

mais relevantes e seus mestres são consagrados na cidade. A pesquisa de campo em 

diversas visitas e estadas na cidade possibilitou recolher entrevistas e imagens 

multimídias (fotografia, vídeo, áudio) – considerando a perspectiva da Antropologia 

Visual – para contribuir com a edificação deste trabalho. Entrevistas semiestruturadas 

com moradores da cidade, visitantes e usuários da cidade, em geral, além de 

pesquisadores e instituições que possuem relação com a preservação do patrimônio 

laranjeirense foram indispensáveis à construção de formulações originais sobre o tema. 

A interpretação dos objetos e eventos artístico-culturais, aliada a uma leitura histórica 

da sociedade laranjeirense, pressupõe uma profunda relação entre arte e sociedade, 

inclusive na sua forma e sua estrutura, e, por conseguinte, na organização dos diversos 

sistemas de representação, em que todas as culturas se expressam materialmente e 

organizam seus representantes visuais. Assim se propôs pensar a forma como se 

estruturam essas classificações na ordem social laranjeirense, em como os atores dos 

grupos folclóricos dialogam de forma pragmática com políticas de incentivo e como 

muitos outros grupos parafolclóricos são criados para adquirir recursos através dessas 

políticas, interpretando estes processos de identificação que envolvem diversos 

mecanismos e possibilidades. 

Este trabalho culminou com a construção dos seguintes capítulos: o primeiro, de 

caráter teórico, onde foram desenvolvidos os principais temas em questão na pesquisa: o 

estudo das cidades históricas e os conceitos de patrimônio; no segundo, produziu-se a 

descrição do objeto de estudo, a cidade de Laranjeiras e seu patrimônio cultural material 

e imaterial: um pouco de sua história, fez-se a apresentação do recorte adotado e a sua 

fecundidade e, por fim, o terceiro que reflete sobre a relação processual entre os 

patrimônios material e imaterial, perscrutando-os em seus significados mais profundos. 
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E, nas considerações finais, a compreensão de que o estudo do patrimônio 

material e imaterial de Laranjeiras, necessariamente, deve considerar as suas inter-

relações identitárias com os habitantes da cidade. As identidades constituídas com 

relação ao patrimônio histórico e cultural não são estáticas e bem delineadas, mas 

reatualizações constantes de caráter processual que reinventam indefinidamente as 

interações sociais que se realizam na referida cidade.  Pretendeu-se abarcar o 

simbolismo da cidade de Laranjeiras em sua totalidade, através de uma análise que seja 

capaz de entender ao mesmo tempo, a inter-relação da forma como ambos os 

patrimônios se dão no imaginário dos habitantes e de uma identidade geral construída 

sobre a cidade. 
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2 ANTROPOLOGIA DAS CIDADES HISTÓRICAS: O ESTUDO DOS 

PATRIMÔNIOS COMO CULTURAS. 

 

A tribo, como a família e a fratria, constituía-se em corpo independente, com 

culto especial de onde se excluía o estrangeiro. Uma vez formada, nenhuma 

nova família podia nela ser admitida. Duas tribos de modo algum podiam 

fundir-se em uma, pois a religião a isso se opunha. Mas, assim como várias 

fratrias estavam reunidas em uma tribo, diversas tribos puderam associar-se, 

sob a condição de o culto de cada uma ser respeitado. No dia em que se 

firmou essa aliança nasceu a cidade (COULANGES, 2001, p. 137-8). 

 

A cidade, enquanto forma de organização social privilegiada para a compreensão 

do homem, é um tema importante da história do pensamento das ciências sociais.  Em 

1864, Fustel de Coulanges, publica o livro A cidade Antiga (2001), obra abrangente, 

considerada uma das obras pioneiras da Antropologia. Nesta obra, o surgimento da 

cidade antiga é pautado por temas centrais da Antropologia como a religião e a família. 

A cidade apresenta-se assim como um objeto de pesquisa destacado desde as origens da 

Antropologia. Elemento fundamental no crescimento da organização humana, a cidade é 

assim categorizada por Weber:  

 

A localidade considerada sociologicamente significaria um estabelecimento 

de casas pegadas umas às outras ou muito juntas, que representam, portanto, 

um estabelecimento amplo, porém conexo, pois do contrário faltaria o 

conhecimento pessoal mútuo dos habitantes, que é específico da associação 

de vizinhança (WEBER, 1967, p. 73). 

 

O autor destaca que só poderiam ser consideradas cidades, localidades 

relativamente grandes. Outro fator importante é a existência de um mercado local capaz 

de satisfazer as necessidades essenciais de seus cidadãos e fator de atração para 

estrangeiros. Para além de seus caracteres básicos, a cidade tem se revelado como um 

objeto de estudo central nas pesquisas das ciências humanas, conforme destaca 

Canclini. 

Nos centros urbanos se dramatiza uma tensão chave: entre as totalizações do 

saber que as descrições das ciências sociais duras produzem e as 

destotalizações que geram o movimento incessante do real, as ações 

imprevistas, aqueles ocos ou fraturas que obrigam a desconfiar dos 

conhecimentos demasiadamente compactos oferecidos pelas pesquisas e 

estatísticas. Ao reconhecer essa tensão, os estudos urbanos atuais dão lugar 

por sua vez às explicações demográficas e socioeconômicas, assim como às 

representações culturais nas quais se manifestam a heterogeneidade e a 

complexidade do local (CANCLINI, 2008, p. 16). 
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2.1 O estudo das cidades 

 

José D’Assunção Barros, em a Cidade e História (2007), faz um apanhado 

histórico dos estudos sobre a cidade e uma das principais constatações do autor é 

justamente a diversidade de imagens fabricadas sobre a cidade na ânsia de compreender 

o fenômeno urbano. Para ilustrar essa diversidade, o autor elenca em revista as 

principais metáforas criadas por cientistas sociais e historiadores na tentativa de 

compreensão da cidade. De acordo com Barros a “cidade torna-se simultaneamente 

“artefato”, “produto da terra”, “ambiente”, “sistema”, “ecossistema”, “máquina”, 

“empresa”, “obra de arte”, ou mesmo um “texto”” (BARROS, 2007, p. 17). 

Assim, esse autor pretende despertar a reflexão sobre a complexidade de 

aproximações possíveis com o fenômeno urbano. A cidade considerada 

sociologicamente enquanto localidade advém do interesse em compreender as formas de 

sociabilidade que nela se desenvolvem e suas consequências; em destacar um ethos 

comum aos seus habitantes, uma cultura da cidade, porém, o seu estudo empírico, o 

encontro com o objeto de estudo faz com que os cientistas sociais revelem o aglomerado 

urbano como um objeto heterogêneo, cuja cultura é formada por numerosas subculturas.  

A dualidade entre entender a urbe de forma nuclear ou policêntrica, uniforme ou 

heterogênea é uma tensão constante dos estudos urbanos. Ao estudar a cidade, o 

pesquisador procura a homogeneidade que possa guiá-lo às suas conclusões, mas acaba 

tendo de enfrentar esse objeto polissêmico e multicultural. 

As metáforas destacadas por Barros são representações de diferentes 

aproximações de pesquisadores com esse objeto polifônico, cada metáfora isolada não 

pretende esgotar o objeto, mas ressaltar elementos fundamentais para sua compreensão. 

Mumford é um dos mais destacados estudiosos da cidade, responsável pela criação de 

algumas dessas metáforas, por exemplo, explicando as origens e o crescimento da 

cidade, o autor a compara  com um “recipiente fechado” e com um “imã”. 

 

Até aqui, ao analisar os componentes da cidade, acentuei a função essencial 

do recipiente fechado, que concentrava os agentes sociais e lhes dava um 

campo circunscrito que promovia o máximo de interação. Mas a cidade não é 

meramente um recipiente: antes que tenha algo a conter, deve ela atrair as 

pessoas e as instituições que dão segmento à sua vida. A este aspecto da vida 

na cidade, Ebenezer Howard apropriadamente aplicou o termo imã; e esse 

termo é ainda mais útil nas descrições porque, com o imã, associamos a 

existência de um “campo” e a possibilidade de ação a distância, visível nas 

“linhas de força social”, que atraem para o centro partículas de diferentes 

naturezas (MUMFORD, 1998, p. 96). 
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Mumford destaca essa função de imã como fundamental no crescimento e 

estabelecimento das cidades. Essa característica de atrair e conter os forasteiros é 

responsável pela heterogeneidade cultural da cidade. O efeito imã convidava à cidade, 

por interesses diversos, povos de culturas diferentes, que falavam diferentes línguas e 

que possuíam diferentes tradições tecnológicas, e assim a cidade cresceu e se 

desenvolveu a partir da heterogeneidade da atração de indivíduos de diferentes culturas 

que estavam em um campo exterior à cidade.  

A metáfora do “Artefato” chama atenção para o fato de a cidade ser uma criação 

humana. Entender a cidade como um “produto da terra” destaca a importância do 

acúmulo do excedente agrícola em sua constituição. As analogias orgânicas também 

foram bastante utilizadas, comparando a cidade a um “organismo vivo”, seja uma 

cidade monocelular ou formada por vários órgãos, ou até mesmo como um “ambiente 

ecológico”. As analogias orgânicas legaram importantes pesquisas sobre as funções da 

cidade e encontram consonância nos estudos funcionalistas de Durkheim (DURKHEIM, 

1989). A ideia de “ecologia humana” e da “cidade como o ambiente natural do homem”, 

por exemplo, marcaram a perspectiva dos estudos pioneiros da escola de Chicago.  A 

perspectiva da cidade como um “texto” está pautada na absorção do estruturalismo para 

o estudo das cidades, assim são tratadas a partir da ótica da comunicação, através de 

seus materiais expressivos (BARROS, 2007).  

Mais do que descrever e explicar minuciosamente as diversas metáforas 

utilizadas nos estudos sobre a cidade, o nosso interesse é destacar a sua diversidade, 

para assim entender que essas figuras de linguagem citadinas não se apresentam de 

forma integral e isolada, traçam diálogos entre si e a decisão pela utilização de uma ou 

outra interpretação decorre da necessidade que surge no recorte de um objeto de 

múltiplas pertinências de estudo, como a cidade. Segundo Barros:  

 

Conforme se vê, as imagens e metáforas empregadas pelos cientistas sociais 

carregam já dentro de si certas possibilidades e limitações que devem ser 

manejadas com vistas a determinadas finalidades, ou em função da 

constituição de determinados objetos. À medida que se produzem novos 

métodos, novas abordagens, ou novas perspectivas dentro de cada disciplina, 

uma nova imagem pode emergir ou antiga metáfora pode ser revalorizada 

(BARROS, 2007, p. 21). 

 

A diversidade de metáforas se apresenta como uma representação da diversidade 

e do dinamismo dos estudos sobre a cidade. As metáforas possuem diversas inter-

relações e representam mais a ênfase de um determinado recorte, mas o estudo da 

cidade sobre a égide desta ou daquela metáfora abarca um campo de significação em 
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comum com a proposição de outras metáforas. Através de convergências, aproximações 

e cruzamentos elas traduzem a complexidade do objeto.  Um exemplo desse movimento 

é um desenvolvimento sobre a metáfora da cidade como um “artefato”, que acaba por 

prever a possibilidade de um artefato-cidade construído com pretensões estéticas, o que 

acarreta no desenvolvimento da metáfora da cidade como uma “obra de arte”. 

 

A apreensão do fenômeno urbano a partir de imagens diversificadas 

apresenta indefinidas soluções. Quantas outras imagens são possíveis! Ao 

lado da cidade-jardim, concebe-se a cidade como empresa ou como indústria. 

Ao lado da cidade “obra de arte”, afirma-se a cidade como registro concreto e 

quase imperecível da memória humana. Ou, por fim, a cidade pode ser lida 

como um texto que registra as atitudes de uma sociedade perante os fatos 

mais elementares de sua existência (BARROS, 2007, p. 28) 

 

Entendendo a interdisciplinaridade dessas metáforas e do próprio objeto estudo é 

que entendemos a escolha pela utilização de determinada metáfora como uma forma de 

dar ênfase a aspectos que possam elucidar caracteres fundamentais do recorte adotado 

no objeto da cidade, de acordo com o objetivo de cada pesquisa, no caso do recorte de 

Laranjeiras, experimentar a metáfora que possa elucidar melhor as conexões entre o 

patrimônio material e imaterial de uma cidade histórica.  

 

2.2 A cidade como “obra de arte”: o caso das cidades históricas 

 

Em seu livro Preservação do Patrimônio Cultural em Cidades (2006), Maria 

Cristina Rocha Simão, discorrendo sobre a História da questão patrimonial no Brasil, 

ressalta que, na perspectiva nacional, desde as origens até os dias atuais, sob a 

perspectiva legal, “o patrimônio é claramente definido como obra de arte” (SIMÃO, 

2006, p. 29). Sobre o pioneirismo de Ouro Preto, primeira cidade histórica do país, 

tombada enquanto patrimônio artístico ela enfatiza que: 

 

Apesar de inaugurar o processo de proteção com um núcleo urbano, na 

verdade, conjuntos urbanos tombados não eram visualizados como cidades, 

organismos vivos e dinâmicos, mas como obras de arte que, certamente, não 

sofreriam transformações ulteriores. Pouco foi considerado acerca do uso dos 

núcleos urbanos e das necessidades inerentes de um organismo dinâmico, 

talvez até porque essas cidades estivessem em estado de grande abandono e 

deterioração, indicando uma estagnação irreversível (SIMÃO, 2006, p. 32). 

 

A autora termina por enfatizar essa associação como um dos principais 

problemas da preservação do patrimônio em cidades históricas quando atesta que estas 

“são cidades como todas as outras, complexas, dinâmicas, simbólicas. Reduzi-las a 
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objetos estanques, a “obras de arte” constitui, hoje, um equívoco que pode acabar por 

matar os próprios valores a serem preservados” (SIMÃO, 2006, p. 59). Independente da 

concordância ou discordância com a crítica levantada pela autora, esse espaço será 

destinado para problematizar essa questão, já que essa colocação ressalta a força dessa 

associação entre cidade e arte nas cidades históricas brasileiras e a necessidade de uma 

reflexão aprofundada sobre essa agregação simbólica. Com o intuito de elucidar a 

questão, o texto se propõe a mediar o debate, colocando em confronto a crítica da autora 

e a metáfora da cidade como “obra de arte” para chegar a algumas conclusões sobre a 

visão da autora de que a associação da cidade histórica como uma “obra de arte” a 

transformaria em um objeto estanque. 

Barros, em História e Cidade (2007), define o historiador e crítico de arte, 

Giulio Carlo Argan, como o principal expoente da metáfora da Cidade como obra de 

arte, e já que a analogia da cidade enquanto objeto estético de valor histórico é 

contundente nas cidades históricas, para que possamos interpretar melhor questões que 

envolvem esse tipo de cidade, seria interessante adentrar nas minúcias da proposição de 

Argan e tentar entender a cidade como uma “obra de arte”. Ambos os objetos de estudo, 

tomados isoladamente, permitem múltiplas pertinências de estudo, múltiplas 

aproximações, e é através dessa polifonia comum entre o objeto artístico e a cidade que 

se pretende uma aproximação com a cidade histórica, que se encontra entre os dois 

campos, colocando em contato ambos os sistemas culturais, para assim enfatizar a 

situação particular na qual se encontram. O esforço se dá sob um viés interdisciplinar 

que leve em conta as preocupações propostas pelas outras metáforas e pelos estudos 

urbanos contemporâneos. 

A identidade entre arte e cidade é tema central na proposição de Giulio Carlo 

Argan (2005) e sua aplicação em cidades e centros históricos está entre as questões 

existenciais da própria criação da metáfora, já que o próprio autor a experimentou em 

seus estudos sobre diversas cidades, em especial, a cidade de Roma, cuja identidade 

enquanto patrimônio artístico arquitetônico se confunde com a própria identidade da 

cidade em si. Essa identidade entre patrimônio, arte e cidade está sempre presente nas 

representações e interpretações sobre as cidades históricas.   

O status de cidade histórica é, no Brasil, normalmente, conferido a cidades cujo 

agenciamento histórico-artístico atribui valor às suas formas expressivas. É na 

valorização da importância histórica de suas formas, enquanto representantes estéticos, 

e de seus objetos, que estes se inserem na história e ganham destaque em contextos mais 
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amplos, que ressaltam aquela cidade como representante de um fragmento de 

determinado momento histórico. Dois tipos de valores estão em relação nas cidades 

históricas brasileiras, o valor artístico e o valor histórico, o que levanta a questão de 

como se efetiva a inter-relação entre eles. 

Em Preâmbulo ao Estudo da História da Arte (1992), Giulio Carlo Argan define 

que o campo fenomenal da arte não é definido por uma categoria de coisas, mas sim por 

um tipo de valor (ARGAN, 1992). Seria impossível definir o campo arte pelo tipo de 

objeto referido, já que, por exemplo, com relação à escala, a obra de arte pode ser uma 

cidade inteira e, no extremo oposto, uma pequena gravura, até mesmo uma moeda. Essa 

dificuldade não está somente na escala, cronologicamente existem objetos artísticos de 

todas as épocas, geograficamente, de todas as regiões do mundo. A técnica também não 

define se um objeto é artístico ou não, as mais diferentes atividades podem produzir 

objetos artísticos, mas nenhuma produz somente objetos artísticos.  Com relação às 

funções, estas não poderiam ser mais variadas, temos objetos artísticos para todas as 

necessidades humanas: habitação, arquitetura e até em objetos que ajudam na 

alimentação como talheres e pratos; no limite existem objetos artísticos que 

aparentemente não possuem nenhuma função além da estético-artística. As evidências 

nos levam a conclusão de que a história da arte não é uma história de objetos, e se ela 

não é uma história de objetos, só pode ser, segundo Argan, uma história de juízos de 

valor.  

Ao conceito de arte sempre estiveram associados os ideais que cada sociedade 

considerava superiores. O alto valor, que o status artístico atribui aos objetos assim 

denominados, acaba por conferir a distinção destes objetos que, assim, ganham um 

status de excepcionalidade. A especialidade que os objetos artísticos adquirem, através 

deste julgamento, coloca em pauta outra relação, muito longa e antiga: a que se 

estabelece entre o valor artístico e o valor patrimonial.  

 

As coisas de valor artístico sempre foram diretamente associadas àqueles que 

a sociedade considerava os valores supremos: o culto do divino, a memória 

dos mortos, a autoridade do Estado, a História. Sempre as coisas em que se 

reconheceu valor artístico se transformaram em objeto de particulares 

atenções: expostas, admiradas, celebradas, conservadas, protegidas, 

transmitidas de geração em geração (ARGAN, 1992, p. 14) 

 

Assim, os objetos artísticos sempre tiveram lugar privilegiado no âmbito do 

patrimônio, seja ele privado ou coletivo. O status de arte é um atributo conferido a um 

objeto no reconhecimento de seu alto valor. Sabemos que um objeto é artístico 
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justamente porque esse valor lhe foi atribuído por um agenciamento discursivo. Os 

instrumentos e os discursos que atribuem o valor artístico se modificam na história, 

como, por exemplo, objetos já receberam o status de arte por conseguirem despertar 

sentimentos religiosos nos devotos, como as grandes catedrais barrocas. Em 

consequência dessa importância, o valor artístico acaba por conferir valor histórico aos 

objetos artísticos, já que a atribuição de valor gera a distinção desses objetos, 

aumentando sua importância em determinada sociedade. A criação desses objetos são 

fatos tão importantes que acabam por se transformar em fatos históricos que constam 

nos mais diversos livros de história, daí se deduz o tamanho da importância que 

determinadas sociedades conceberam ao objeto artístico. Assim, a relação entre arte e 

história começa a se desvelar, os objetos artísticos são fatos históricos, como quaisquer 

outros, a criação da Capela Sistina e uma Reforma Política são igualmente fatos 

históricos. Nessa relação entre arte e história, na importância histórica dos objetos 

artísticos estaria o critério de atribuição de valor para a arte em nossa sociedade.  

 

Noutros tempos, os parâmetros do juízo de valor foram o belo, a fidelidade 

na imitação da natureza, a conformidade com certos cânones icônicos ou 

formais, o significado religioso, o interesse da narração figurada, etc. Para a 

nossa cultura, que se baseia na ciência e considera a história a ciência que 

estuda as acções humanas, o parâmetro de juízo é a história. Uma obra é vista 

como obra de arte quando tem importância na história da arte e contribuiu 

para a formação e desenvolvimento de uma cultura artística. Enfim: o juízo 

que reconhece a qualidade artística de uma obra, dela reconhece ao mesmo 

tempo a historicidade (ARGAN, 1992, p. 18-19). 

 

A própria concepção de arte proposta por Argan traz uma dimensão mais 

profunda à relação entre arte e cidade nas cidades históricas. O valor que a nossa 

sociedade científica e tecno-racional concede à Arte é, segundo Argan, pautado na sua 

importância histórica, ao contrário de outras civilizações, em que o valor era, por 

exemplo, pautado por imitação da natureza ou por significados mágico-religiosos. O 

status concebido às cidades históricas brasileiras é justificado por critérios artísticos que 

quando reconhecidos em uma obra, atribuem a sua importância na história. Mas o que 

numa cidade pode ser considerado artístico, qual a abrangência do espaço urbano sobre 

essa concepção? Afirma o autor que: 

São espaço urbano também os ambientes das casas particulares; e o retábulo 

do altar da igreja, a decoração do quarto de dormir ou da sala de jantar, até 

mesmo o vestuário e o ornamento com que as pessoas se movem, recitam a 

sua parte na dimensão cênica da cidade. Também são espaço urbano, e não 

menos visual para ser mnemônico-imaginário, as extensões da influência da 

cidade além de suas muralhas: a zona rural de onde chegam as provisões ao 

mercado da praça e onde o camponês tem a suas vilas e as suas propriedades, 

os bosques aonde vai caçar, o lago ou os rios onde vai pescar. O espaço 



26 

 

figurativo, como demonstrou muito bem Francastel, não é feito apena daquilo 

que se vê, mas de infinitas coisas que se abrem e se lembram, de notícias. Até 

mesmo quanto um pintor pinta uma paisagem natural, pinta na realidade um 

espaço complementar do próprio espaço urbano (ARGAN, 2005, p. 3). 

 

A concepção de espaço urbano para Argan é extremamente abrangente, levando 

em conta elementos como vestuário e ornamentos, pois é somente na cidade, espaço de 

contato e aglomeração social, que a Arte se desenvolve. É na cidade e no dinamismo 

urbano que desenvolvem as mais diversas técnicas, que esporadicamente criam suas 

obras supremas, que se elevam ao status da Arte. A cidade cria as técnicas e os objetos 

artísticos e estes criam a cidade. A arte está nas mais diversas esferas da cidade, mesmo 

que historicamente as cidades históricas tenham adquirido esse status especialmente por 

seus monumentos e conjunto arquitetônico. 

Os monumentos, as grandes construções da Arquitetura surgem como 

sobreviventes, já que persistem somente enquanto imagem simbólica de uma forma que 

resistiu à perda de sua função originária. O monumento tem uma função, ele é erigido 

dentro do contexto de um projeto de urbanização, mas ele sobrevive a essa intenção e se 

resignifica nos tempos modernos, sem que deixe de ser um monumento em si, sua 

função enquanto monumento persiste, mesmo quando as pretensões histórico-sociais, os 

motivos de sua construção, deixam de existir. O valor dos objetos artísticos se modifica 

na história, as obras de arte não são “objetos estanques”, já que seu significado se 

modifica, no decorrer do tempo, através das consciências e de suas relações culturais, 

mas sem perder o referencial histórico de serem expressões artísticas de determinada 

formação cultural.   

O objeto se modifica na apreensão por novas consciências, assim como ele se 

modifica ao receber o status de arte, que com a passagem do tempo e com as mudanças 

de valores, ele pode até perder, e vindo a se tornar um objeto ordinário, ser perdido ou 

danificado, perdendo o valor artístico, ele perde a sua importância enquanto objeto a ser 

guardado, preservado, transmitido, se esvai a relação com a categoria do patrimônio. 

Assim o objeto artístico enquanto objeto de análise é peculiar, a Historiografia da Arte 

está próxima da arqueologia porque mesmo se referindo à História e ao passado se faz 

na presença do evento e dos objetos que se apresentam à percepção e não necessitam ser 

integralmente reconstruídos, narrados, evocados, mas principalmente, serem 

interpretados socialmente. 

A Cidade tombada por seu patrimônio artístico-arquitetônico se revela em seu 

todo como uma cidade-monumento, como uma gigantesca obra de arte, constantemente 
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revalorizada através de velhos e novos agenciamentos por Cientistas Sociais, Críticos de 

Arte, Historiadores, Arqueólogos, Museólogos, que atribuem o seu valor artístico-

histórico enquanto representação do passado. Suas formas são escolhidas por serem 

consideradas capazes de transmitir algo importante do passado. Argan propõe 

compreender a transformação das cidades históricas, e mesmo o seu processo de ruína 

como alegoria da incompatibilidade entre as funções originárias das formas 

arquitetônicas com as do processo de urbanização contemporâneo.  

 

Os objetos, a obras de arte – numa sociedade cuja estrutura cultural não seja 

mais a história, como corre o risco de acontecer com a sociedade atual – são 

fragmentos de um passado não mais relacionável ao presente, são quase ilhas, 

resíduos de um continente submerso. Desfeitos os nexos que os relacionavam 

ao contexto, reduzem-se a textos, cuja guarda em museus também será 

dolorosa, mas é, hoje, conditio sine qua non para a sua sobrevivência. O 

museu torna-se, assim, o lugar central da história da arte, que nasceu, por 

outro lado, exatamente no museu, como a escola vienense de Riegl; lugar 

artificioso onde as obras não se relacionam entre si em uma impossível 

unidade, que já não existe, a não ser na história de sua fruição, do juízo do 

valor histórico [...] (ARGAN, 2005, p. 5). 

 

A metáfora da cidade como “artefato” nos legou a possibilidade de compreender 

a cidade como “arte” e, em consequência da metáfora da cidade como “arte”, nos 

deparamos com outra metáfora comumente aplicada às cidades históricas que é a da 

cidade histórica como um “museu”. Duas perspectivas podem ser retiradas desse 

processo. Uma negativa, que critica a artificialidade dos processos de revitalização de 

patrimônios históricos, restaura-se a forma, esvaziando o significado urbano da obra.  

A cidade torna-se assim como a alegoria banalizada “um museu a céu aberto”: 

cujo casario se confunde com obras em exposição, cujo agenciamento histórico, muitas 

vezes confere unidade museológica a um conjunto arquitetônico não uniforme e que se 

constituiu de forma processual. Por outro lado, reverberando Argan, mesmo correndo o 

risco dessa superficialização, a condição de museu é fundamental para a manutenção de 

qualquer objeto artístico em nossa sociedade, já que sem a proteção do museu, o objeto 

pode sofrer com o desgaste temporal, pode ser vendido ou até mesmo danificado ou 

perdido. Considerando a cidade ou suas construções como objetos artísticos, a analogia 

com museu pode contribuir para a sobrevivência dessas formas urbanas.  

 

É frequente associar-se, e com acento negativo, ao conceito de centro 

histórico o de cidade-museu. É um termo do qual não se deve ter medo, 

contanto que o museu não seja considerado um depósito ou um hospício de 

obras de arte, mas sim um instrumento científico e didático para a formação 

de uma cultura figurativa ou aquilo que Arnheim chama “pensamento 

visual”. Entendida como sistema de comunicação visual, mesmo a mais 
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moderna das cidades modernas pode ser um museu, enquanto o museu como 

centro vivo da cultural visual é um componente ativo do estudo e do 

desenvolvimento da cidade (ARGAN, 2005, p. 81). 

 

A analogia da cidade como obra de Arte permite uma associação estética ao 

invés de cotidiana, que insere um olhar diferenciado agindo como incentivador de uma 

alfabetização visual. A linguagem artística tem se mostrado capaz de exprimir os mais 

diversos conceitos e sentimentos, assim, o olhar artístico para a cidade e a fruição de 

suas formas podem despertar novas relações com seus usuários. Apesar de sua crítica, a 

atribuição do status de arte às cidades históricas, Maria Cristina Rocha Simão reconhece 

a sua importância como ferramenta de preservação. 

 

O que pode ser verificado, apesar de tudo, é que os monumentos e núcleos 

urbanos que efetivamente sofreram a atuação do PHAN tiveram seu acervo 

preservado, contrariamente à maioria dos sítios brasileiros que, ao argumento 

do progresso, fizeram por perder todos os registros físicos e espaciais 

existentes (SIMÃO, 2006, p. 34). 

 

No entanto, se o reconhecimento da capacidade preservacional dos museus é 

unânime, nem todos consideram ser necessário conservar as culturas, principalmente 

com a perda de significação que esse tipo de ação acarreta. James Clifford (1994), em 

seu artigo Colecionando Arte e Cultura, nos apresenta uma crítica à atividade 

museológica. Para  ele, classificar, ordenar e colocar o objeto em um museu suprime seu 

verdadeiro significado social: 

 

Mostra como as coleções, mais especialmente os museus, criam a ilusão de 

representação adequada de um mundo, em primeiro lugar, recortando 

contextos específicos (quer culturais históricos, quer intersubjetivos) e 

fazendo com que “representem” todos abstratos – uma máscara bambara, por 

exemplo, torna-se uma metonímia etnográfica para a cultura bambara. Em 

seguida, elaboram um esquema de classificação para guardar ou expor o 

objeto de modo que a realidade da própria coleção, sua ordem coerente, 

suprima as histórias específicas da produção e da apropriação do objeto (p. 

162-5). Fazendo paralelo com o relato de Marx da objetificação fantástica das 

mercadorias, Stewart argumenta que no museu moderno ocidental “uma 

ilusão de uma relação entre as coisas toma o lugar de uma relação social” 

(CLIFFORD, 1994, p. 165). 

 

É justamente nessa transformação sígnica que o Museu transforma o significado 

dos objetos e pelo mesmo motivo se efetiva em um artifício eficaz de sua preservação. 

Retirar a relação social é também retirar, ou diminuir, ou atrasar os riscos que 

determinado objeto tem de ser danificado ou mesmo perdido para sempre. Devemos nos 

questionar se o preço é alto demais, e se a própria ação de preservação não esvazia os 

motivos pelos quais se deva preservar. Por outro lado, o Museu instaura uma cultura 



29 

 

visual e resignifica as obras, permitindo novos acessos cognitivos à compreensão da 

História para o seu público, assim como podemos perceber essa importância no texto de 

Peter Collins. 

Outro aconteimento importante, acaecido em siglo XVIII fue el 

descubrimiento de Herculano, uma ciudad ‘congelada’ em el tiempo, que 

permitió el acesso al conociemento d la arquitetura y arte romanos através de 

objetos diferente de los vistos em Roma. Se generalizo la coleccion d objetos 

antiguos por parte de anticuarios y la conviccíon de que a través de esos 

objetos se podia etudiar y conocer l Antiguedad, pues estos eran objetos 

claros y concretos de esa Antigüedad (COLLINS, 1976, p. 45). 

Em paralelo a essa perda, o Museu também permite um ganho e a contribuição 

desses elementos da cultura na constituição de um conhecimento visual. Em A magia 

dos objetos: museus, memória e história, o antropólogo José Reginaldo Santos 

Gonçalves também levanta a necessidade dos museus para a sobrevivência de 

determinados objetos, ao passo que problematiza esse sentimento de perda  simbólica 

nesse processo. 

 

Os museus, nas modernas sociedades ocidentais, sejam eles concebidos como 

“templos”, sejam concebidos como “fóruns”, desempenham um papel crucial 

no processo de transformação ou de reclassificação de objetos cotidianos em 

novos conjuntos classificados como “coleções” e “patrimônios” [...] Da 

condição de objetos utilitários, da condição de mercadorias, ou ainda, da 

condição de objetos fortemente associados a memórias individuais, 

familiares, ou ligados ao cotidiano de determinadas coletividades, associados 

a rituais, esses objetos podem ser elevados, por exemplo, à condição de 

objetos históricos ou etnográficos (GONÇALVES, 2009, p. 69). 

 

Segundo este autor, os objetos no uso cotidiano estão sujeitos a ambiguidades 

classificatórias que alteram constantemente seu significado, estas estão ligadas à 

subjetividade de indivíduos e coletividades, a transformação semântica constante em 

contramão gera perigos materiais de diversos tipos. A questão da ambiguidade é tema 

central do estudo de José Reginaldo Santos Gonçalves sobre patrimônio, segundo ele, 

essas ambiguidades é que são responsáveis pela ressonância de narrativas sobre objetos 

preservados, garantindo a eficácia da preservação junto à população. O que o autor quer 

demonstrar é a aleatoriedade do respaldo de determinados elementos em se efetivarem 

no imaginário da população como patrimônio, o que leva em conta elementos subjetivos 

diversos na relação com os objetos. Independente de ação política e do interesse de 

determinados grupos em efetivá-los como representantes da história, determinados 

objetos não encontram a ressonância do público em concebê-los como parte de sua 

memória.   

 



30 

 

Nessa passagem ritual, do cotidiano ao museu, os objetos são, de certo modo, 

despidos de suas ambiguidades, de suas funções originais (sejam mágico-

religiosas, econômicas, políticas ou sociais), e, sobretudo, são separados do 

corpo de seus usuários¸ assumindo, dali em diante, mais um valor de exibição 

do que um valor ritual [...] Desempenham dali em diante o papel nobre de 

representar identidades, memórias, o passado histórico, a cultura de 

determinado grupo etc. (GONÇALVES, 2009, p. 69). 

 

O interesse em eliminar essas ambiguidades poderia colocar em risco o poder de 

ressonância dos objetos. Disciplinar a obra segundo os argumentos históricos poderia 

eliminar as subjetividades que tornam o objeto tão importante na memória afetiva de 

determinada população. Porém, segundo José Reginaldo Santos Gonçalves (2009), 

independente do esforço em retirar as ambiguidades, mesmo no museu os objetos 

continuam a mantê-las. A própria prática museológica estaria envolvida nessas 

ambiguidades, já que os objetos materiais depositados em museus apresentam duas 

perspectivas: de um lado existe o aspecto sensível do objeto conectado à  memória e a 

experiência individual; no outro, o objeto é suporte de categoriais conceituais abstratas 

ligadas às ciências sociais e, especialmente, à História.  Uma oposição entre memória e 

história se estabelece na própria prática museológica, tornando a ambiguidade entre o 

empirismo e a razão inerente à atividade museológica, o que leva a conclusão da 

importância do acaso no sucesso da efetivação de memórias, identidades e 

representações do passado ou de outras culturas: 

 

O que pretendo colocar em foco é precisamente a ambiguidade presente 

nessa categoria de objetos classificados como patrimônio. Este parece ser um 

aspecto definidor de sua própria natureza, uma vez que liminarmente, está 

situado entre o passado e o presente, entre o cosmos e a sociedade, entre a 

cultura e os indivíduos, entre a história e a memória. [...] Se por uma lado se 

constrói intencionalmente o passado, este, por sua vez, incontrolavelmente se 

insinua, à nossa revelia, em nossas práticas e representações (GONÇALVES, 

2009, p. 72). 

 

A dicotomia proposta por Gonçalves nos leva à outra metáfora que se apresenta 

destacadamente nas cidades históricas que é da cidade como “memória”. A cidade 

assim é vista como um grande arquivo de memórias, cujo acervo cresce 

ininterruptamente. De outra forma, o aspecto sensível da cidade a permite ser entendida 

como capaz de despertar a memória. E é mesmo na cidade que estão inscritas a maior 

parcela da memória de seus habitantes.  

 

Cidades que são verdadeiros baús de reminiscências, lugares que 

privilegiados onde as diversas memórias individuais podem se interligar para 

constituir a memória coletiva. Utilizando a imagem que Hoskins empregou 

em seu clássico estudo da geografia histórica da Inglaterra, publicado em 

1985, pensamos a cidade como se ela fosse um livro escrito por muitos e 
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sucessivos autores. Nela, indivíduos e grupos sociais de diferentes épocas 

deixaram impressas suas marcas (THIESEN & TOCCHETO, 2007, p. 176). 

 

É através dessa inscrição de memória coletiva que a cidade forma sua 

identidade, através de seus edifícios, de seus aspectos tradicionais calcados nos modos e 

nas histórias de vida de seus habitantes, em sua história, entre outros elementos que a 

cidade começa a formar um ethos comum de seus moradores, no qual a cidade adquire 

outra metáfora, quando discutimos que a cidade tem uma “personalidade”. E assim seria 

possível escrever a biografia da cidade, afirmando que tanto ela como essa 

personalidade se formaram no decorrer do tempo. É comum afirmarem que determinada 

cidade tem ares hospitaleiros, enquanto noutras cidades as pessoas são menos sociáveis, 

que cidades são agitadas, calmas, perigosas, entre diversos outros adjetivos de uma 

“personalidade” que advém de sua história cultural. 

 

A passagem do tempo imprime no corpo da cidade um mundo de imagens e 

falam de várias histórias. Passado, presente e possibilidades de futuro são 

acidentes geográficos que marcam a linguagem urbana. (...) É na forma de 

imagens que a cidade ganha uma existência concreta na memória dos 

habitantes e visitantes, e documenta as mensagens do tempo. Sem as imagens 

que habitam sua própria memória, a cidade estaria perdida num fragmento de 

tempo, sem as recordações o presente não teria continuidade. É nas suas 

lembranças e recordações que ela tece a sua história, e busca na infância os 

antecedentes de sua contemporaneidade (THIESEN & TOCCHETO, 2007, p. 

176). 

 

Nesse sentido, o Museu somente ameaçaria tornar a relação com o objeto mais 

artificial, já que o empirismo instaura a ambiguidade e as mais variadas subjetividades 

na relação com o objeto. A partir desta perspectiva, o Museu surge em sua importância 

enquanto espaço de preservação, já que a interpretação do objeto se amplifica ao receber 

status artístico que confere especialidade ao objeto, tornando-o alvo de fruição estética e 

reflexão histórica por parte de seu público, mas sem perder seus caracteres empíricos 

sensitivos pautados pela percepção subjetiva de indivíduos e grupos culturais. Assim se 

instaura na cidade uma aura equivalente a de objetos artísticos nos museus, cujas formas 

despertam a reflexão e a consciência de sua história, sem que ocorra uma perda total de 

outras relações subjetivas.  

Porém, esse processo de preservação precisa agir na reconstituição não só da 

obra, enquanto objeto, mas também do seu significado social a partir do agenciamento 

histórico. A obra arquitetônica necessita desse tipo de intervenção para sobreviver, mas 

também devem ser problematizadas as mudanças da função. Os objetos artísticos 

possuem uma dupla contingência, da cultura que os produziu e daquela que os 
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contempla enquanto arte, a obra torna-se então representação das formações culturais, 

do passado e dos valores que a sociedade atual quer elevar ao considerá-la arte. 

A obra de arte, enquanto informação visual da História, se apresenta não 

somente na dimensão sem tempo do pensamento abstrato, mas também através da 

sensação atualizada em percepção, já que o objeto histórico continua preservado, o 

aprendizado se faz na coexistência do discurso e do objeto. As culturas organizam 

visualmente seus valores nos seus objetos materiais, e aos representantes visuais 

máximos, aqueles que conseguem sintetizar visualmente os elementos mais importantes 

de acordo com determinada cultura, são os que acabam por receber o rótulo de Arte. 

Esses eventos são representantes visuais de uma formação cultural que se apresenta não 

como conclusão de uma análise verbal, mas  cuja apreensão se forma até no instante 

mesmo da percepção, um ponto de contato entre a realidade social e a individual, entre 

o mundo subjetivo e objetivo, transpostos para o objeto artístico.    

 

E seria fácil demonstrar que as estruturas dos sistemas formais das diversas 

culturas se formaram e se desenvolveram em função de conteúdos culturais 

que, por sua vez, tinham de estruturar para a comunicação visual. A arte, em 

substância, é a grande responsável pela cultura que se fundamenta, organiza e 

desenvolve através da experiência da percepção e dos processos correlatos da 

imaginação. A percepção assinala sempre e apenas o tempo do presente 

absoluto. A arte, cujo valor se dá na percepção, torna presentes os valores da 

cultura no próprio ato em que os traduz e reduz a seus próprios valores 

(ARGAN, 2005, p. 26). 

 

Entende-se que a apreensão desses objetos artísticos, não se dá pela emoção, 

pois com o passar do tempo a percepção emotiva tenderia ao enfraquecimento, à frieza 

das sensações à sua presença, o que não acontece de fato; normalmente se afirma o 

oposto, que o contato constante com uma obra de arte faz crescer a sensibilidade e 

revelar suas características fundamentais. Essa apreensão não se dá somente pelos 

sentidos, nem pelo sentimento ou pelo pensamento racional, mas “a obra de arte, enfim, 

se faz presente no presente absoluto da consciência que a percebe” (ARGAN, 2005, p. 

26). A obra do passado permanece no presente e o que muda é a consciência. A 

associação entre cidade e arte é positiva no sentido de instaurar uma cultura visual nos 

seus usuários que reforce suas identidades e sua consciência/percepção da História. 

É preciso analisar também as críticas feitas a essa associação entre cidade e arte, 

dentre as quais destacamos a feita por Maria Cristina Rocha Simão (2006). Segundo 

Simão, essa associação lega um caráter estático às cidades, que vinculadas à 
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compreensão da cidade como obra de arte, seriam “objetos estanques”, assim, na sua 

visão, a associação dificultaria o crescimento dinâmico da cidade.  

 

A visão de que as cidades eram grandes obras de arte, monumentos únicos e 

íntegros, que se conformariam sempre como o somatório de suas partes – 

edificações, pontes, chafarizes, praças – permaneceu na atuação da instituição 

e no imaginário dos usuários. A análise e a solução para cada parte foram 

entendidas, conforme apregoado pela ciência moderna, como a solução para a 

preservação do todo. Para além, a demanda de alterações nos conjuntos 

urbanos tombados foi muito pequena nas primeiras décadas de atuação do 

instituto preservacionista. A maior parte das cidades preservou seu acervo até 

aquela data justamente por sua estagnação econômica, que ainda perdurava. 

Poucos, assim, eram os casos de solicitação de reformas ou acréscimos nas 

edificações antigas ou edificações novas. Não houve a necessidade imediata 

de serem agrupados e formatados os critérios para nortear as intervenções nos 

núcleos urbanos, uma vez que os casos pontuais eram analisados e 

solucionados tendo em vista parâmetros únicos e individuais (SIMÃO, 2006, 

p. 33). 

 

Não é necessário somente preservar as casas, mas também projetar a cidade 

para que no crescimento sua malha não perca suas características. Argan resolve 

essa questão na relação através de outra associação entre arte e projeto, já que a 

cidade enquanto obra de arte, independente de ser concebida como uma única obra, 

por um único artista, ou em eterna construção coletiva, toda obra de arte depende de 

um projeto e assim sempre comporta uma cidade ideal e uma cidade real. Sempre 

existe uma cidade ideal, artística, dentro das cidades reais. A cidade ideal é ponto de 

referência, é o norte do projeto, mais próxima do mundo das ideias, assim como a 

cidade real está próxima do mundo dos fatos.  

 

O ponto de partida é a relação entre cidade ideal e cidade real, pólos de uma 

dialética constante no interior da cidade histórica, melhor ainda, constitutivo 

de sua historicidade profunda: dialética que deve ser reduzida àquela entre 

qualidade e quantidade. A cidade ideal, enquanto módulo, mais do que 

modelo, garante de fato, que se realize, no interior da cidade, através de 

técnicas artísticas, o valor da qualidade. A crise que abala hoje em dia a 

cidade (e a cidade como um todo, não apenas aquele que, com termo 

teoricamente absurdo, chama-se centro histórico) é relacionada por Argan à 

crise de historicidade intrínseca, congênita à cidade; em consequência não se 

pode admitir uma política de salvaguarda para a parte antiga da cidade 

separada de uma política urbanística que considere globalmente todos os 

problemas da cidade (ARGAN, 2005, p. 5) 

 

Assim, idealmente, a cidade na sua dinâmica urbana pode crescer em 

quantidade sem perder a sua qualidade, sua característica que a define em sua 

unidade a partir de um ponto central, normalmente chamado de centro histórico, 

cujo modelo se amplia ao redor, mas seguindo o mesmo padrão.  No entanto, as 

cidades tornam-se mistos em que os centros tendem a se destacar como pólos 
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históricos, enquanto o que está ao redor como não-histórico e de forma radical como 

anti-histórico, porque se faz sobre a destruição do que é histórico. 

A diferença entre o centro histórico e a periferia, tida como a-histórica não 

está na não geometricidade, já que hoje ainda se concebem projetos de cidades 

modernas não geométricas, o problema está justamente no seu informalismo, na 

falta de um projeto, o que acarreta na perda de sua qualidade. A abertura do campo 

da arte contemporânea permite que cidades sejam até planejadas através de modelos 

ideais informais, no sentido de serem um amálgama de formas. O problema é que, 

com exceção do centro histórico, todo o resto da cidade pode mudar 

indefinidamente, já que concebido como não-histórico. Somente o centro possui 

valor histórico, mas justamente por ter perdido sua função social, ele é considerado 

histórico de forma não processual, como parte de um processo histórico já 

encerrado, do qual emerge como ruína e assim se desvincula semanticamente do 

resto da cidade. Nesse sentido, refuta-se a crítica de que a associação entre cidade e 

arte dificulta o crescimento das cidades, visto que esta associação pode, ao 

contrário, permitir uma maior preocupação histórica para que seu crescimento seja 

pautado por um projeto que leve em conta a sua história. A diferença nas cidades 

históricas é que os limites do centro histórico se dilatam por uma abrangência maior 

na cidade. 

Assim, a cidade moderna e periférica, a-histórica, funciona e cresce 

desordenadamente ao redor do centro histórico disfuncional. A proteção ao centro 

histórico-artístico não deve ser questão de censura, mas sim de projeto e 

planejamento. A metáfora da cidade como “arte” não somente contribui para a 

preservação da cidade, mas também para o seu projeto, para um crescimento 

planejado que não a descaracterize, que não passe por cima de sua própria história.  

O rápido crescimento industrial multiplica a quantidade e diminui a 

qualidade urbana, partes históricas da cidade são destruídas para melhorar o tráfego, 

e a periferia cresce muitas vezes sem nenhum plano ao redor da cidade antiga. 

Instrumentos legais surgem para proteger a cidade histórica da ameaça da cidade 

moderna, o que culmina na criação dos centros históricos protegidos nas cidades.  A 

cidade precisa ser preservada como um todo, rompendo com essa dicotomia entre 

uma parte qualitativa da cidade e uma parte quantitativa a-histórica, visto que a 

cidade é histórica e deve ser planejada em seu conjunto. Frequentemente, o centro 

histórico ganha prestígio e todo seu dinamismo urbano se modifica, sofre uma 
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diáspora de suas populações históricas e recebe atividades administrativas diversas à 

sua história.  

Por isso os centros só podem ser problematizados em uma política que pense 

os problemas da cidade em sua totalidade, é preciso assegurar a integração funcional 

de todo o tecido urbano. Não é através da modernização do antigo, dado que este 

tem seu valor pautado na sua antiguidade, mas na perspectiva de que a cultura 

moderna deve ter o valor da memória e ao mesmo tempo o projeto do futuro. A 

associação entre cidade e “arte” permite pensar a cidade não como um “artefato” 

comum, ela acarreta uma valorização da cidade que assim se torna  expressiva de 

uma comunicação visual. Na efetivação dessa perspectiva, porém, os problemas são 

diversos e devem ser pensados durante a elaboração desses projetos. 

 

A paralisia econômica e social dos centros históricos é quase inevitável: as 

pequenas atividades artesanais e comerciais são inevitavelmente sufocadas 

pela produção industrial e respectivos grandes centros de distribuição; os 

custos de restauração e manutenção dos velhos edifícios comportam despesas 

que, claro, não podem ser enfrentadas pela população indígena; o 

engarrafamento do trânsito e o acúmulo de automóveis estacionados estão em 

contradição com as antigas estruturas; o processo de abandono, sobretudo por 

parte das gerações jovens é rápido. Com tudo isso, os solos urbanos 

conservam preços elevadíssimos que favorecem as manobras proibidas, mas 

difíceis de enfrentar, da especulação imobiliária. A substituição das velhas 

classes populares e pequeno-burguesas por novas classes ricas provoca 

verdadeiras falsificações, não só porque os edifícios são geralmente 

esvaziados, reduzidos à simples fachada, reestruturados em seu interior, mas 

também porque as próprias classes originais constituem um bem cultural que 

deveria ser protegido (ARGAN, 2005, p. 79-80) 

 

As cidades são dinâmicas, elas crescem e se transformam, readequando-se ao 

seu novo contexto e às  suas novas necessidades, mas a preservação da memória deve 

servir como um dos parâmetros fundamentais a reger essa dinâmica, através da qual a 

Cidade compreende seu processo histórico e assim constrói seu futuro a partir do 

passado.  

A cidade não é apenas resultado das técnicas de construções, ela é 

consequência de diversas outras técnicas, como, por exemplo, o que chamamos de 

arte, que em algum momento foi separada do que se chama artesanato. Essas 

técnicas urbanas, ao contrário das técnicas agrícolas lentas em mudanças, refletem o 

dinamismo da vida urbana e a sua continuidade, as técnicas estão sempre em 

mutação, a tecnologia se desenvolve e as próprias tendências artísticas, como 

representantes das melhores produções dessas técnicas, estão em constante mutação. 
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É na cidade, concebida enquanto núcleo de agregação social, que as diferentes artes 

formam um sistema que constitui a cidade.  

 

Eis desde já uma dedução que nos parece relevante para a política dos centros 

históricos. Se hoje não mais consideramos significativos de valores histórico-

ideológicos apenas o monumento, mas também a casa de moradia ou a 

oficina artesanal e, em geral, mais o tecido do que o núcleo representativo, 

isso se deve sem dúvida ao fato de que o tipo de sociedade coletivista de 

nosso tempo se recusa a reconhecer como expressão de história apenas as 

formas expressivas das grandes instituições. Naturalmente, toda intervenção 

urbanística e de construção na cidade implica, junto da necessidade de 

responder a uma exigência atual, uma atitude, uma obrigação de intervenção 

e, portanto, uma avaliação da condição objetiva e presente da cidade. O que 

determina tal atitude não é mais, como outrora, um critério puramente 

estético, segundo o qual apenas a obra de arte absoluta, o monumento, tinha 

de ser conservada. A atribuição de valor histórico e artístico não apenas aos 

monumentos, mas também às partes remanescentes de tecidos urbanos 

antigos, ainda depende certamente de um juízo acerca da historicidade destes. 

Contudo, esse juízo aplica-se a um campo muito dilatado pelas tendências 

atuais da historiografia artística com a adoção de metodologias sociológicas 

ou antropológicas (ARGAN, 2005, p. 77). 

 

Aqui, Argan reconhece a influência das ciências sociais na sua relação com a 

historiografia da arte para o estabelecimento de novos padrões de atribuição de valor 

histórico aos objetos da cidade. Porém, centralmente, a questão da preservação 

patrimonial continua a agir tendo como ferramenta a atribuição de valor. O valor 

artístico-histórico pautado na historicidade dos objetos deve levar em conta outras 

perspectivas para além da historiografia artísticas, em especial, a perspectiva das 

ciências sociais. A antropologia assim age sobre a construção de agenciamentos para 

esses objetos cujo valor atribuído altera sua abrangência de valor histórico para 

valor histórico-cultural. 

O que se pretendeu discutir aqui foi a atribuição de valor na preservação da 

História e no projeto de futuro. A analogia entre cidade e arte nos permitiu enxergar que  

àquilo que se dá mais valor é que se entende como importante para preservar e também 

é sobre o que se quer construir o seu futuro. A sociedade tem diversos mecanismos de 

atribuição de valor, dos quais se destaca o status artístico, elegendo assim os objetos de 

maior valor dentro da sociedade. Diversos outros valores transformam objetos comuns 

em, por exemplo, objetos históricos ou etnográficos, que assim se tornam representantes 

destacados da história e da cultura de determinados grupos sociais. Esses objetos aos 

quais se atribui valor além de serem preservados tornam-se informação visual na 

constituição de uma cultura visual para esses grupos.  

A atribuição de juízo e a seleção/eleição dessas formas como representantes 

histórico-culturais que assim adquirem novos significados acarreta em um 
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direcionamento consciente do olhar capaz de possibilitar novos agenciamentos por parte 

de seus habitantes, capaz de despertar de forma interativa e processual a importância de 

sua cultura e sua história. O que a categoria patrimônio coloca em discussão é um 

processo de atribuição de valor que permite que através da análise do que se considera 

patrimônio possamos entender aqui que grupos sociais consideram seus principais 

representantes culturais. 

 

2.3 O valor patrimonial nas cidades históricas: conjunção entre 

materialidade e imaterialidade 

 

Hoje, quando falamos em patrimônio, duas idéias diferentes, mas 

relacionadas, vêm à nossa mente. Em primeiro lugar, pensamos nos bens que 

transmitimos aos nossos herdeiros – e que podem ser materiais, como uma 

casa ou uma jóia, com valor monetário determinado pelo mercado. Legamos, 

também, bens materiais de pouco valor comercial, mas de grande significado 

emocional, como uma foto, um livro autografado ou uma imagem religiosa 

do nosso altar doméstico. Tudo isso pode ser mencionado em um testamento 

e constitui o patrimônio de um indivíduo. A esse sentido legal do termo, 

devemos acrescentar outro, não menos importante: o patrimônio espiritual. 

Quando pensamos no que recebemos de nossos antepassados, lembramo-nos 

não apensas dos bens materiais, mas também da infinidade de ensinamentos e 

lições de vida que eles nos deixaram. A maneira de fazer nhoques – que não 

se resume à receita, guardada com cuidado no caderno com a letra de nossa 

querida mãe ou avó –, o modo como sambamos (algo que nunca estará em 

um caderninho!), os ditados e provérbios que sabemos de cor e que nos 

guiam por toda a vida são exemplos de um patrimônio imaterial inestimável 

(FUNARI & PELEGRINI, 2006, p. 8-9). 

 

A palavra patrimônio tem sua etimologia ligada à herança familiar, àquilo que 

possuindo valor se transmite de geração em geração. A transformação histórica do 

conceito dentro de uma esfera mais privada para uma esfera coletiva, no sentido de 

forjar o que se compreende como patrimônio histórico-cultural, tem suas origens 

durante a Revolução Francesa, quando se começou a pensar medidas para preservar um 

patrimônio coletivo através de bens culturais materiais, pertencentes à nação, mas 

entendidos enquanto representações para a constituição de identidades e de um espírito 

de pertencimento ao Estado-Nação. Segundo Rodrigues:  

 

A criação de patrimônio nacionais intensificou-se durante o século XIX e 

serviu para criar referenciais comuns a todos que habitavam um mesmo 

território, unificá-lo em torno de pretensos interesses e tradições comuns, 

resultando na imposição de uma língua nacional, de “costumes nacionais”, de 

uma história nacional que se sobrepôs às memórias particulares e regionais. 

Enfim, o patrimônio passou a constituir uma coleção simbólica unificadora, 

que procurava dar base cultura idêntica a todos, embora os grupos sociais e 

étnicos presentes em um mesmo território fossem diversos. O patrimônio 
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passou a ser, assim, uma construção social de extrema importância política. 

Nesse último sentido, a palavra patrimônio indica uma escolha oficial, o que 

envolve exclusões; também significa algo construído para ser uma 

representação do passado histórico e cultural de uma sociedade 

(RODRIGUES, 2007, p. 16). 

 

Os patrimônios nacionais surgem a partir da necessidade de constituir um 

sentimento de nacionalidade entre os cidadãos de determinada nação, que além de 

processos de socialização como a escola, fundamental na criação desses hábitos e desses 

sentimentos de pertença, necessitaria de bases materiais para construir essa identidade. 

O patrimônio começa a ser preservado enquanto ação de Estado no sentido de constituir 

ocupantes de determinado território como um povo, com uma mesma língua, com uma 

narrativa de origem comum, da qual possam constituir relações identitárias. 

 

Desta maneira, o conceito de patrimônio migra da noção de 

indivíduo/grupo/família para a de nação. Dessa maneira, a preservação de 

patrimônio cultural torna-se metonímia de coletividade e memória nacional, 

assumindo, pois, uma dimensão universal. A carta de Atenas (1931) formula 

a questão numa perspectiva transnacional. Com a criação das Nações Unidas 

(1945), várias políticas internacionais foram publicadas para regular a 

preservação dos patrimônios da humanidade (FILHO, 2009, p. 164). 

 

A noção de patrimônio interliga-se à noção de história e de conhecimento de seu 

passado, o que foi usado conscientemente na construção dos Estados Nacionais, criando 

a representação da memória da nação, a prova da existência de passado grandioso e de 

sua mitologia de origem. Nesse sentido, e especificamente no exemplo brasileiro, 

questões como o colonialismo e pós-colonialismo e a mitologia originária do país 

podem ser ilustradas pelo que se concebe como patrimônio material e imaterial da 

cidade, entendendo a cidade como representativa desses temas. Sua materialidade e 

imaterialidade são expressivas de elementos sociais, que atravessaram o tempo e servem 

para indexá-lo, conferindo-lhe uma ordenação cronológica sensível para os participantes 

da nação. 

A ideia de Patrimônio abarca não só o histórico-cultural, mais também o meio 

ambiente, já que este deve ser entendido como produto das ações e decisões humanas, 

seja no ato de determinar a propriedade da terra, cultivá-la, construir sobre ela, ou 

mesmo conservar determinada paisagem. De acordo com a época, as concepções sobre 

o que deve ser preservado se modificam, demonstrando que a preservação patrimonial é 

fruto de um processo de disputa e negociação entre diversos setores sociais. O próprio 

significado do termo patrimônio tem estado em constantes transformações conjunturais: 

patrimônios econômicos, imobiliários que são patrimônios de uma empresa, de um país, 
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de uma família, de um indivíduo. Noção de patrimônio cultural, arquitetônico, histórico, 

artístico, etnográfico, ecológico, genético e os patrimônios intangíveis de recente 

formulação.  

 

Tenho sublinhado ainda que “os patrimônios culturais” seriam entendidos 

mais adequadamente se situados como elementos mediadores entre diversos 

domínios social e simbolicamente construídos, estabelecendo pontes e cercas 

entre categorias cruciais, tais como passado e presente, deuses e homens, 

mortos e vivos, nacionais e estrangeiros, ricos e pobres, etc. Nesse sentido, 

tenho sugerido a possibilidade de pensar o patrimônio em termos 

etnográficos, analisando-o como um “fato social total” seguindo a rica noção 

de Marcel Mauss (2003, p. 185-318), e desnaturalizando seus usos nos 

modernos “discursos do patrimônio cultural” (Gonçalves, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003a, 2003b, 2004) (GONÇALVES, 2005, p. 1). 

 

Entendendo o patrimônio como um fato social total (MAUSS, 2003), as diversas 

perspectivas podem se relacionar no seu estudo. Uma casa leva a marca cultural dos 

seus habitantes, seus cômodos, e especialmente seus móveis e como foram escolhidos e 

organizados como uma inscrição simbólica das pessoas que ali habitam, daquelas que 

frequentam e diversos contextos culturais nos quais aquela pessoa ou família está 

inserida. Somente para dar um exemplo da abrangência do estudo patrimonial, as 

formas de casa podem nos afirmar caracteres sociais, econômicos, culturais, psíquicos, 

políticos, com os quais os seus moradores estão envolvidos. A arquitetura enquanto fato 

social total forja-se em objeto de estudo capaz de elucidar as mais diversas análises 

sociais.  

Um exemplo simples: a existência ou não da família nuclear como célula 

básica social e a descrição das relações que se estabelecem entre seus 

membros dirão ainda muito pouco acerca das culturas específicas, se nessa 

descrição não incluirmos a maneira pela qual os membros do grupo 

domiciliar se localizam dentro da casa, a forma pela qual eles subdividem seu 

espaço interno e usam suas partes, a maneira pela qual se estabelece quem faz 

o quê, onde e quando. As variações nessa estruturação social, constituem uma 

poderosa forma de identificação e diferenciação cultural, são uma estratégia 

específica pela qual se materializam e se transmitem significados sociais 

(HOLANDA, 1985, p. 117). 

 

Assim a dicotomia entre matéria e espírito é rompida, revelando que no campo 

da cultura o que se denomina de imaterial e material faz parte de um mesmo contexto 

social, cuja inter-relação é constante.  Em um artigo intitulado “A Arquitetura como 

Estratificação Social”, Frederico de Hollanda discute sobre o problema da determinação 

na discussão do espaço físico nos estudos sociais.  

 

[...] quantas vezes não testemunhamos discussões tão intermináveis quanto 

estéreis sobre se é a “sociedade que determina o espaço” ou se pelo contrário 

(aparentemente...), é o “espaço que determina a sociedade”? Não se trata 
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aqui, de fato, de duas posturas, mas de uma única postura que, de maneira 

antidialética e com sabor sutilmente metafísico, separa “sociedade” de 

“espaço”, como se a primeira fosse algo imaterial, talvez um conjunto de 

valores e idéias que existissem só na nossa cabeça, e como se o segundo 

fosse um caso amorfo, um conjunto de objetos a-sociais, algo que não 

incorporasse e transmitisse significado cultural de uma maneira que não lhe é 

específica (HOLANDA, 1985, p. 118). 

 

O patrimônio coletivo é uma construção social, cuja decisão surge no seio de 

determinado contexto e se modifica com as transformações desse contexto, mesmo aí, 

no universo do que se conserva não há dicotomia entre sociedade e espaço. A decisão 

por determinada eleição de um objeto ao status de patrimônio não depende somente da 

decisão individual, mas sim de um interesse coletivo, que apesar de diferenças 

individuais pode conter uma variável amplitude: desde um condomínio, uma associação 

de bairro, um município, estado, país ou até determinar algo de valioso para ser 

preservado para toda a humanidade. Aqui regressamos ao que a metáfora cidade-arte 

nos ensina, de que a história da arte, assim como qualquer outra história é uma história 

de juízos (ARGAN, 1992), e assim desvela-se a questão da atribuição do valor na 

efetivação do que se concebe como patrimônio histórico. O que permanece não são os 

objetos, mas a decisão  de mantê-los, a partir do agenciamento de sua historicidade. 

Além do fato de o que é reconhecido como patrimônio para uns pode não ser para 

outros, seria difícil estabelecer o que deve ser esse patrimônio coletivo, visto que um 

grupo de indivíduos pode, inclusive, mudar de opinião depois de algum tempo.  A 

mudança constante dos valores sociais revela que a compreensão do patrimônio deva se 

dar de forma histórica. 

 

É consenso que, para que se mantenha vivo, um conjunto edificado deve ser 

refuncionalizado de acordo com as necessidades contemporâneas, pois a 

história se faz com esquecimento e rememoração, destruição e reconstrução. 

A permanência de um bem material para sociedade na qual ele conseguiu 

sobreviver depende da leitura que fazemos da sua importância, não só do que 

representou o passado, mas do que representa hoje sua existência para a 

memória das gerações presentes, sendo difícil prever se resistirá no futuro 

(MIRANDA, 2009, p. 204). 

 

Gonçalves, em seu Artigo Ressonância, Materialidade e subjetividade: as 

culturas como patrimônio (2005), nos propõe pensar a categoria patrimônio, de forma 

ampla, enquanto uma ideia, que pode ser elevada enquanto uma categoria de 

pensamento, presente em qualquer coletividade humana, presente desde as “culturas 

primitivas” até as “grandes civilizações” da história. 

 

Eu arriscaria dizer que, à luz dessa categoria, aquelas instituições, ritos e 

objetos podem ser percebidos simultaneamente em sua universalidade e em 
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sua especificidade; reconhecidos ao mesmo tempo como necessários e 

contingentes; adquiridos (ou construídas e reproduzidas no tempo presente) e 

ao mesmo tempo herdados (recebidos dos antepassados, de divindidades, 

etc.); simultaneamente materiais e imateriais; objetivos e subjetivos; reunindo 

corpo e alma; ligados ao passado, ao presente a ao futuro; próximos, ao 

mesmo tempo em que distantes; assumindo tanto formas sociais quanto 

formas textuais (por exemplo, nas etnografias e nos ensaios em que foram 

representados). O sentido fundamental dos “patrimônios” consiste talvez em 

sua natureza total e em sua função eminentemente mediadora 

(GONÇALVES, 2005, p. 30). 

 

O autor nos propõe pensar a própria cultura em um sentido generalista como 

patrimônio. Segundo Gonçalves, existem duas visões de cultura: a primeira é a 

concepção clássica e universalista, na qual a cultura é compreendida como o processo 

histórico de autoaperfeiçoamento do ser humano a partir de sua existência social; a 

outra é a concepção relativista, na qual as culturas, no plural, seriam expressões de 

identidades dos diferentes grupos sociais. O patrimônio englobaria as duas visões e 

agiria como um mediador das diferentes concepções de cultura; a pautada nos aspectos 

herdados por uma comunidade específica humana ou aqueles adquiridos 

conscientemente ou reconstruídos no esforço de indivíduos e grupos. Patrimônio é 

mediador como herança e aprendizado da humanidade e como herança e expressão 

específica de determinada grupo social. Na perspectiva de Gonçalves, o patrimônio 

permitiria pensar o específico e o universal ao mesmo tempo, o estudo desta categoria 

permitiria trazer a luz contribuições das teorias universalistas e particularistas, forçando 

a ênfase dupla no particular e no geral. Ele é arbitrário na história, dentro de 

determinado grupo, mas universal dentro de uma tentativa de compreensão do ser 

humano.  

A atribuição do status de patrimônio, de forma geral, age sobre objetos materiais 

com grande valor simbólico e/ou material considerados representações de conjunto de 

valores comunitários traduzidos na materialidade. São comumente patrimoniais os bens 

considerados excepcionais, belos, para os quais pode ser necessário a criação de 

instrumentos legais de proteção, estabelecendo uma burocracia patrimonial da qual 

participam, entre outros, profissionais de arte, antropólogos, arqueólogos, geógrafos, 

historiadores e sociólogos. As origens da preservação patrimonial do Brasil tem ponto 

de partida no movimento modernista, na perspectiva de criação de uma identidade 

artística nacional.  

 

A pedido de Gustavo Capanema, então Ministro da Educação, cargo que 

exerceu de 1943 a 1945, Mário de Andrade elaborou em 1936 um anteprojeto 

para a criação do instituto preservacionista e as diretrizes para a proteção do 
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patrimônio artístico nacional. Aí se depositou a base para a legislação federal 

promulgada 30 de novembro de 1937 como Decreto-Lei n° 25. O anteprojeto 

elaborado pelo intelectual modernista apresentava conceitos que 

determinaram a atuação do instituto preservacionista por muitos anos. O 

Patrimônio Artístico Nacional foi definido como sendo “todas as obras de 

arte pura ou de arte aplicada, popular ou erudita, nacional ou estrangeira 

[...]Apesar deste conceito estar ampliado no próprio anteprojeto na definição 

dos tipos de arte – classificados em oito categorias – quando foram incluídas 

as artes arqueológica, ameríndia, popular e histórica, e especificados como 

acervo a ser catalogado as manifestações culturais, os instrumentos 

arqueológicos, os objetos, as indumentárias, o folclore, os monumentos 

históricos e representativos e as paisagens naturais, no âmago da questão é 

encontrada a definição do patrimônio nacional como obra de arte (SIMÃO, 

2006, p. 29). 

 

Segundo Maria Cristina Rocha Simão, o Decreto-Lei 25/37, que é o instrumento 

legal em vigor até hoje, passou por modificações, contudo as mais efetivas se deram no 

campo operacional e na abrangência do conceito de “obra de arte”. O recorte 

preservacional foi dado aos monumentos “pedra e cal”, associando a concepção de 

patrimônio histórico e artístico a bens móveis e imóveis, edifícios e obras de arte. 

Assim, a diversidade artística do anteprojeto proposto por Mário de Andrade, que 

continha uma concepção ampla de arte e pretendia abranger as diversas manifestações 

artísticas, inclusive pautadas por referencialidade a grupos étnicos, foi suprimida em 

prol da preservação somente da Arquitetura resultado do processo de colonização e do 

período imperial no Brasil. Essa ênfase nas obras de “pedra e cal” repercutiu enquanto 

juízo de valor na configuração do conjunto patrimonial nacional.  

 

Quando se comemorou, se assim podemos dizer, o quinto centenário da 

chegada de Cabral ao Brasil, em 2000, o jurista Joaquim Falcão constatou, 

com tristeza, que “patrimônio histórico virou sinônimo de igrejas barrocas, 

palácios e casas-grandes”. Tal queixa implicava que os indígenas, além dos 

africanos e de tudo que se refere à vida cotidiana, não eram associados, por 

nós, ao patrimônio. Como consequência, patrimônio histórico parecia ser 

algo distante, alheio, velho (FUNARI & PELEGRINI, 2006, p. 7). 

 

Para Funari & Pelegrini, essa realidade contradiz com que pode ser observado 

pelo empenho de algumas comunidades em preservar seus próprios patrimônios 

configurados por elementos distoantes destes de ‘pedra e cal’, a partir do que 

consideram ser seus bens culturais. Em uma perspectiva internacional, as políticas 

nacionalistas associadas ao imperialismo, que reverberavam na eleição de conjuntos 

patrimoniais homogêneos teria diminuído após a segunda guerra mundial com a criação 

da ONU, Organização das Nações Unidas, e da UNESCO, organização das nações 

unidas para a educação, a  ciência e a cultura, ambas em 1945. 
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O fim do conflito armado e a derrota dos nacionalismos fascistas na 

Alemanha, Itália e Japão colocaram em xeque as interpretações nacionalistas 

e racistas do passado. O fato de que os campos de concentração nazistas 

destinavam-se à destruição de povos inteiros foi reconhecido como 

genocídio. À luz do horror do Holocausto, os conceitos racistas, que antes 

passavam por aceitáveis mesmo nos países democráticos, como a Inglaterra e 

os Estados Unidos, foram condenados de forma clara e explícita. Da mesma 

forma, o nacionalismo imperialista saiu do conflito muito malvisto, o que se 

refletiu de imediato nas potências imperialistas democráticas, como a Grã-

Bretanha, que tinha impérios coloniais que aplicava em seus protetorados, 

uma política racista (FUNARI & PELEGRINI, 2006, p. 22). 

 

Os povos colonizados começaram a reivindicar suas independências e novos 

agentes sociais surgiram como, por exemplo, Estados multiétnicos, como a Índia e 

países que demonstravam a possibilidade de patrimônios heterogêneos e não mais a 

ilusão dos grandes conjuntos patrimoniais homogêneos. O totalitarismo russo também 

ressaltava a necessidade dos países capitalistas em se diferenciarem, colocando como 

pauta a sua diversidade. Nesse momento, desenvolve-se o discurso da importância da 

diversidade no interior das sociedades e esse foi o momento do crescimento de 

movimentos sociais de segmentos da sociedade (gênero, etnias) e também da luta pelos 

direitos civis, e pelo direito à diversidade de forma geral.  

 

A idéia de unidade nacional, uma só língua, cultura, origem e território, na 

base da concepção do patrimônio nacional, era minada no cotidiano das lutas 

sociais. Os movimentos em defesa do meio ambiente foram importantes para 

a ampliação da noção de patrimônio, para que incluísse não apenas a cultura, 

mas também a natureza. A explosão da definição ampliou os horizontes 

sociais e legais. Já no fim da década de 1950, a legislação de proteção ao 

patrimônio ampliava-se para o meio ambiente e para os grupos sociais e 

locais, antes preteridos em benefício da nacionalidade (FUNARI & 

PELEGRINI, 2006, p. 23). 

 

A diversidade humana e ambiental surge como valor universal, para além da 

compreensão da nação como uma suposta unidade, o que legou a discussão patrimonial 

para diversos âmbitos, na compreensão de que existem patrimônios municipais, de 

comunidades setoriais (mulheres, indígenas, afro-descendentes, grupos religiosos etc.). 

A diversificação do patrimônio, para além da questão nacional, também gerou uma 

diversificação dos interessados nas questões patrimoniais tornando as comunidades 

diretamente envolvidas nesses processos.  

 

Essas modificações no interior das sociedades produziram alterações nos 

modelos interpretativos e nas propostas de ação prática. Os padrões antes 

predominantes enfatizavam o respeito às normas sociais por todos os 

membros da sociedade. Tudo que se afastasse disso era interpretado como 

desvio que devia ser coibido. Esses padrões foram sendo criticados, tanto em 

termos empíricos como teóricos.  As pesquisas de campo mostravam que as 

pessoas tinham os mais variados interesses sociais e que os conflitos 

resultantes – como a luta pelos direitos civis, contra o racismo, pela igualdade 
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sexual – não eram um desvio, mas uma conseqüência das próprias situações 

sociais. Para explicar essa diversidade, surgiram vários questionamentos aos 

modelos interpretativos normativos, que enfatizavam a homogeneidade social 

e a aceitação de regras ou normas gerais. As sociedades foram, cada vez 

mais, interpretadas como compostas por diversos grupos sociais, eles 

próprios fluidos e em constante mutação, com interesses possivelmente 

conflitantes (FUNARI & PELEGRINI, 2006, p. 24). 

 

Encontramos alguma convergência entre essa descrição de um contexto novo 

por Funari e a clássica etnografia de Leach, Sistemas Políticos da Alta Birmânia (2006). 

É nesse conflito de interesses pautados no reconhecimento da diferença cultural, no qual 

o indivíduo e grupos sociais diferentes interagem na constituição do dinamismo social e 

que os conflitos se apresentam através do critério da diversidade cultural, tendo como 

ferramenta a utilização de diferentes sistemas de apreço, nos quais muitas vezes os 

indivíduos participam de mais de um. A afirmação de seu próprio patrimônio é a 

afirmação da diferença cultural. Os sistemas de apreço podem ter suas representações 

nas valorizações de suas memórias na atribuição de status patrimonial, dando a esses 

patrimônios o status de serem representantes de visões de mundo diferenciadas. Ao 

passo que os diferentes patrimônios se relacionam, e que indivíduos podem reivindicar  

para si mesmos patrimônios diferentes e até mesmo contraditórios, como em situações 

em que um mesmo grupo reivindica  ao mesmo tempo um conjunto heterogêneo que 

possui ao mesmo tempo patrimônios advindos de diferentes religiões. Essa visão coloca 

em contato, através desses conjuntos patrimoniais, valores e modelos culturais 

diferenciados, e sob o viés da categoria do patrimônio como fatos sociais totais é que o 

patrimônio surge como representação da cultura, configurando-se em uma linha de 

acesso à compreensão da cidade histórica e de sua cultura.   

É nesse contexto de rememoração de outros patrimônios, antes esquecidos, que 

se fortalece a discussão sobre o patrimônio imaterial capaz de abranger um conjunto de 

elementos que não sofria a intervenção de agências patrimoniais. Assim a virada mais 

importante não é o tão polemizado abarcamento de caracteres intangíveis nas ações 

patrimoniais, já que sob a perspectiva apresentada não existe distinção entre espaço e 

sociedade. Os objetos materiais estão integrados à  cultura, de forma que nesta os 

componentes imateriais e materiais são indissociáveis. A grande reviravolta aqui é 

entender o patrimônio a partir de uma referencialidade, a importância da valorização 

patrimonial passa pela aceitação da diferença e pelo reconhecimento da diversidade 

pautada nas diferentes referências culturais patrimoniais de diferentes grupos sociais.  
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Nesse sentido, o patrimônio engloba uma concepção étnica e, enquanto memória 

de uma nação, deve englobar os diferentes grupos étnicos que assim se reivindicam e 

que consequentemente reivindicam  sua memória através da atribuição de valor 

patrimonial a seu conjunto de valores. As mudanças adotadas pelas políticas 

patrimoniais que acabam por abarcar o que se denomina de patrimônio imaterial. Assim 

o fazem pelo interesse de englobar o que alguns chamam de artes étnicas ou artes 

populares. Essa intenção da imaterialidade em abarcar grupos de referência étnica é 

pautada claramente nas políticas patrimoniais em que  antigas Comissões de Folclore 

que passaram a assumir ações de preservação de patrimônio imaterial. Para representar 

a forte identidade entre esses conceitos nas políticas patrimoniais, reproduzimos o 

conceito encontrado no site da Secretaria de Cultura do Ceará: “Cultura Popular, que 

antes era Folclore é o que agora chamamos de Patrimônio Imaterial”
1
. A frase revela a 

forte identidade entre esses elementos e nos chama atenção para o fato de que os 

campos do Folclore e da Cultura Popular são agora englobados pelo conceito de 

imaterialidade. 

 

Chegamos a ler em alguns textos e podemos ainda ouvir algumas pessoas 

utilizando-se dos dois termos para designar realidades semelhantes; até 

mesmo há quem considere que folclore seria o nome conservador daquilo que 

cultura popular seria o nome mais progressista. Além de tradição e 

conservação, podemos inferir que o folclore está ligado à memória 

preservada nos pequenos sinais da vida cotidiana: costumes, objetos e 

símbolos populares, como preservação do sentimento de identidade 

(ROCHA, 2004, p. 5). 

 

Apesar dessa confusão Semântica, para Henrique Rocha, em seu artigo 

Refletindo os conceitos de folclore, cultura popular e tradição, o folclore é considerado 

como parte de um conjunto maior que se denomina cultura popular, porém tem suas 

especificidades. Os grupos e ações folclóricas são mantidos por um grupo com algum 

grau de rigidez e organicidade através de organizações estruturadas com hierarquia de 

indivíduos, que tem fortemente definidas suas formas de associação e conseguem 

manter a tradição com o passar do tempo. O autor destaca que a cultura popular, termo 

mais abrangente, se define em contraposição a cultura de massa e engloba a cultura 

espontaneamente cultivada pelo povo. O termo surgiu para se referir a comportamentos 

rústicos de grupos sociais dentro das sociedades modernas. Dessa forma, o termo 

                                                 
1
 Patrimônio Imaterial — Secretaria da Cultura do Ceará - www.secult.ce.gov.br/patrimonio-

cultural/patrimonio-imaterial/ - Visitado em 10/08/2011 

 

http://www.secult.ce.gov.br/patrimonio-cultural/patrimonio-imaterial/
http://www.secult.ce.gov.br/patrimonio-cultural/patrimonio-imaterial/
http://www.secult.ce.gov.br/patrimonio-cultural/patrimonio-imaterial/
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cultura popular, que engloba o folclore, se refere a culturas alternativas que causam 

estranheza frente às culturas hegemônicas, se refere a diferentes visões de mundo, 

normalmente silenciadas ou rotuladas como “primitivas”. É nesse contexto que o termo 

cultura popular e consequentemente o patrimônio material convergem com os conceitos 

de etnias e grupos minoritários.  

O patrimônio imaterial ou intangível tem se tornado objeto de crescente 

atenção no campo acadêmico e das políticas de preservação. É interessante 

perceber que, em 1989, quando a UNESCO estabeleceu a “Recomendação 

sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular”, poucos Estados 

Membros se interessaram pela aplicação. Vários acontecimentos, no entanto, 

mudaram o quadro nos anos 1990: a emergência de numerosos grupos 

étnicos que procuravam sua identidade em suas culturas tradicionais; as 

comemorações do 5° Centenário do Descobrimento das Américas; e, 

principalmente, a rápida expansão da economia de mercado pelo mundo e o 

tremendo progresso das comunicações e das tecnologias de comunicação e 

informação. Na esteira da globalização avassaladora, parece reaparecer com 

força a questão das identidades culturais locais, que são amplamente 

lastreadas nesta dimensão “imaterial” do patrimônio (CASTRIOTA, 2009, p. 

207). 

 

Deste modo, é no bojo da discussão de diversidade que o debate do patrimônio 

imaterial se afirma, cuja reflexão ao redor do tema muitas vezes tem desviado o foco 

para a discussão estéril entre a materialidade ou imaterialidade das representações 

culturais patrimoniais, quando o eixo divisor do material e do material está pautado por 

reivindicações étnicas na referencialidade das memórias patrimoniais. Ambos, o 

material e o imaterial, se referem conjuntamente a traços tangíveis e intangíveis da 

cultura. O belo prédio arquitetônico foi levantado a partir de um saber fazer, equivalente 

ao da receita do nhoque que mesmo sem ser anotada passa de geração a geração e o 

resultado do saber fazer é sempre o nhoque material, comestível e delicioso, ambos são 

espírito e matéria. As categorias do patrimônio material e imaterial continuam a existir e 

servem amplamente para demarcar o que se denomina de cultural oficial e outro o que 

se denomina de cultura popular. Na Carta constitucional de 1988, foram retomados 

temas propostos por Mário de Andrade e Aluísio Magalhães, entre os quais o de que o 

patrimônio deveria ser pautado pela referencialidade. Existe agora uma exigência de 

proteção aos bens das populações afro-brasileiras e indígenas. 

 

Outro ponto importante a ser considerado é o fato de que o patrimônio 

sempre foi e é “material”. Tanto é assim que foi necessário, nos discursos 

contemporâneos, criar a categoria do “imaterial” ou do “intangível” para 

designar aquelas modalidades de patrimônio que escapariam de uma 

definição limitada a monumentos, prédios, espaços urbanos, objetos, etc. É 

curioso, o uso dessa noção para classificar bens tão tangíveis e materiais 

quantos lugares, festas, espetáculos e alimentos (GONÇALVES, 2005, p. 

21). 
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Gonçalves problematiza sobre a indistinção entre o material e o imaterial, 

afirmando que a ênfase da antropologia no estudo das relações sociais e no simbolismo, 

em detrimento do estudo dos objetos materiais e técnicas, delegou a concepção 

antropológica do intangível à noção de patrimônio, por um deslize semântico advindo 

do conceito moderno de cultura da antropologia, que tem uma tendência mais 

desmaterializada. Mas, segundo o autor:  

 

Não há como falar em patrimônio sem falar de sua dimensão material. Mas o 

que é importante considerar é que se trata de uma categoria ambígua e que na 

verdade transita entre o material e o imaterial, reunindo em si as duas 

dimensões. O material e o imaterial aparecem de modo indistinto nos limites 

dessa categoria. A noção de patrimônio cultural desse modo, enquanto 

categoria do entendimento humano, na verdade rematerializa a noção de 

“cultura” que, no século XX, em suas formulações antropológicas, foi 

desmaterializada em favor de noções mais abstratas, tais como estrutura, 

estrutura social, sistema simbólico, etc. (GONÇALVES, 2005, p.21). 

 

A vida social só é possível através dos objetos materiais, o conjunto de ideias  só 

toma corpo na materialidade. Pergunta-se então: o que seria do kula sem os colares? 

Segundo o autor a antropologia sempre relega os objetos materiais a segundo plano, 

mas ele propõe que estes são constitutivos da cultura. Desse modo, a preocupação com a 

diversidade na questão patrimonial influenciou não só a efetivação das políticas de 

preservação dos patrimônios imateriais, mas também influenciaram as ações voltadas ao 

patrimônio material, que passaram a englobar preocupações com relação à importância 

histórica contextual das edificações, mesmo que estas sejam construções modestas. 

 

Sob esse enfoque, o patrimônio e as ações em sua defesa passaram a ser 

vistos como construções sociais historicamente edificadas, o que corrobora a 

superação das iniciativas legais restritas apenas à proteção dos bens 

selecionados segundo rígidos princípios de antigüidade, não raro limitadas à 

preservação de prédios públicos e religiosos. Essa abertura temática permitiu 

que construções menos privilegiadas ou mais populares, como moinhos, 

mercados públicos ou estações de trem, fossem reconhecidas como 

patrimônio, incluindo-se nesse rol produções contemporâneas e bens 

culturais de natureza intangível, como expressões, conhecimentos, práticas, 

representações técnicas (FUNARI & PELEGRINI, 2006, p. 32). 

 

De tal modo, mesmo essas edificações mais ou menos populares tinham sua 

preservação justificada no imaterial, na tradução dos modos de vida populares; por 

outro lado, essa linha traduz a necessidade da interligação entre ambos, os fenômenos e 

as construções arquitetônicas passaram a ser vistas em conjunto como elementos 

participantes de um contexto mais amplo, o de modos de vida. Mesmo que em um 

âmbito institucional as categorias continuem a existir de forma segmentada, é preciso, 
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no campo analítico, religá-las demonstrando que a cultura é ao mesmo tempo material e 

imaterial e que a verdadeira dicotomia entre essas duas categorias tem sua história 

pautada através de um primeiro momento de negação de diversidades patrimoniais; e 

um segundo momento em que os grupos sociais integram a discussão patrimonial. 

Outro elemento fundamental, que seria posteriormente reconhecido, seria a 

importância do envolvimento da população na efetivação de políticas patrimoniais nas 

questões relativas à preservação, o que converge com a tendência da diversidade de 

identidades na discussão patrimonial. O conceito de identidade começa a se estabelecer 

como fundamental para a determinação do patrimônio, além de outras preocupações 

relacionadas ao meio ambiente e à  qualidade de vida dos moradores.  

A identidade surge como capaz de recriar valores nacionais e locais e cristalizou 

uma compreensão geral do termo patrimônio que envolvesse não somente a criação de 

grandes artistas ou intelectuais, mas também obras anônimas oriundas da expressão 

popular. Assim a discussão ainda permanece na atribuição de valor histórico à cultura 

através da categoria do patrimônio, mas o que entra em questão é a preocupação 

antropológica com a diversidade cultural que acaba por resultar em uma transformação 

de conceito de patrimônio artístico e histórico para o conceito de patrimônio histórico-

cultural. Porém, assim como na questão artística, o que continua em jogo é a eleição de 

certos elementos especiais da cultura como representantes da memória no então  

escancarado jogo de identidades. 

 

O referencial de memória e história que carregam, agregado normalmente às 

culturas que se preservam no tempo – na culinária, na gastronomia, nas 

festas, no fazer e nos costumes – dá-lhes atualmente um traço diferencial que, 

se valorizando, estimula seus cidadãos, guardiões desses bens, a resgatarem 

sua identidade local e seu sentido de pertencimento ao lugar (SIMÃO, 2006, 

p. 58-9). 

 

A cultura material e a obra de arte surgem assim contextualizadas, também como 

representações parciais da cultura. A obra de arte assim se modifica - através da 

interpretação - e surge não como um objeto estanque, mas como parte do dinamismo 

social da cidade, que o acompanha no próprio ato de atribuição de valor patrimonial, no 

qual ele se resignifica, e como a cultura não se separa da matéria, essa resignificação se 

relaciona com novos usos, que podem, inclusive, acarretar em transformações de ordem 

material, como por exemplo, ações de restauro. Dessa maneira, quando discutimos a 

necessidade de restauração conjunta da matéria e dos usos, o que se insinuava era a 

indistinção entre cultura material e imaterial. De outra forma, quando se preserva o 
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imaterial, este também se faz com a preservação dos elementos materiais a que estão 

relacionados. 

 

Assim podemos tocar nos instrumentos musicais, nas pessoas e nas roupas, 

mas uma dança popular não pode, enquanto conjunto da representação, ser 

“tocada”. Aí está a imaterialidade: o todo compreende a cultura material, mas 

é maior do que a soma dessas materialidades (PELLEGRINI & FUNARI, 

2008, p. 27). 

 

O patrimônio sob essa nova ótica surge integrado à dinâmica da cidade, a partir 

dos anseios e desejos das comunidades que assim sentem-se representadas de forma 

democrática. É na unidade da cidade, enquanto um cenário, que se efetivam de forma 

concreta as identidades, a própria identidade de cidade é uma das mais presentes, o 

habitante classifica tudo como o interior e exterior à cidade, entre moradores e 

forasteiros. A identidade com a cidade é uma das mais fortes, muito mais próximas, 

mais concreta do que a de Estado ou Nação, a percepção do mundo do indivíduo é 

fortemente pautada pela cidade em que vive. A importância dada na referencialidade 

dos diferentes patrimônios relacionam-se às identidades constituídas cujo lócus 

privilegiado é a cidade histórica representante máxima da categoria patrimônio, onde  

interagem em uma unidade social as mais diferentes formas de patrimônio, aquele que 

se denomina de material e o imaterial a partir dos agenciamentos étnicos, que se dão no 

seio da cidade, através dos quais grupos sociais se pautam no intuito de expressar sua 

identidade.  

 

A orientação teórica interdisciplinar que tem norteado a compreensão dos 

modos de viver e as sociabilidades humanas pauta-se pelo reconhecimento de 

representações simbólicas plurais e de bens culturais múltiplos, eleitos como 

signos das memórias, das histórias e das identidades dos mais variados 

grupos sociais. A mediação entre as práticas e as representações discursivas, 

expressa no âmbito do patrimônio, passa pela perspectiva de que a cultura é 

uma construção social e de que os sujeitos interagem com uma gama 

intricada de referenciais simbólicos e de práticas sociais pelas quais 

reafirmam sua inserção na sociedade (PELLEGRINI, 2009, p. 85). 

 

Nas cidades históricas brasileiras e no seu dinamismo relacional, estão em jogo 

as diferentes memórias de seus habitantes, afirmando identidades culturais através da 

atribuição do status de patrimônio às suas memórias. À histórica proteção dos Casarões 

e Igrejas, denominados de patrimônio material, é acrescentada a reivindicação  de 

grupos étnicos pela preservação de seus patrimônios imateriais, que coincidem em 

grande parte com o campo da cultura popular e do folclore. Desse modo, os próprios 

grupos folclóricos  reivindicam-se enquanto patrimônio imaterial e os folcloristas se 

envolvem em ações de atribuição de status folclórico a esses grupos. Porém, no 
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contexto da cidade histórica brasileira, os elementos patrimoniais são pautados por 

referencialidades étnicas e também separados nas ações patrimoniais em materiais e 

imateriais, mas enquanto fatos sociais totais. Essas representações sempre se encontram 

entrelaçadas e é sobre essa interação que voltaremos o olho na nossa pesquisa.   

Nela uma santa branca da África, torna-se negra, a ampara os escravos do 

morro do Alto da Cruz, ainda hoje é um bairro da cidade, e pede que seja 

construída uma igreja. Ao mesmo tempo, há um outro personagem presente 

no imaginário local, Chico Rei, um príncipe africano, escravo que compra 

sua alforria e de outros negros e se torna símbolo de resistência étnica e 

cultural. As vidas de um príncipe negro (social) e uma princesa negra 

(mitológica) se entrelaçam para fomentar um processo de reconstrução étnica 

por meio de simbologias materiais (a igreja e seus objetos sacros) e imateriais 

(as narrativas dos moradores). A igreja tem em seus altares simbologias 

consideradas de cultos afro-brasileiros por alguns dos afrodescendentes. A 

Igreja é um exemplar importante do barroco de Ouro Preto, e uma de suas 

principais características é a existência de um cemitério para enterrar os 

membros da irmandade dos pretos de Santa Ifigênia, diferentemente de 

Williamsburg (Filho, 2009, p. 174). 
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3 A CIDADE HISTÓRICA DE LARANJEIRAS 

 

FIGURA 01 - Visão panorâmica de trecho da cidade. 

 

Fonte: Oliveira, Mario Cesar Pereira (2011) 

 

O patrimônio histórico-cultural laranjeirense se caracteriza enquanto herança 

preservada do processo de colonização e de transformações posteriores durante a época 

imperial brasileira até os dias de hoje. A arquitetura Barroca Colonial e Neoclássica 

Imperial de seu casario representa a memória da intervenção dos seus colonizadores 

portugueses, cuja Figura 01, acima, nos apresenta uma visão panorâmica. Sua 

arquitetura está em constante relação com a preservação de uma versão popular dessa 

história, construída com a participação dos ex-escravos e que se expressa através de 

seus grupos folclóricos e folguedos. Folclore e Cultura Popular são tomados assim 

como foram apresentados no capítulo interior, o primeiro como uma parte menor da 

grande categoria que se chama Cultura Popular. Ambos se referem a culturas não 

hegemônicas, e no nosso estudo de caso, coincide em grande parte com a cultura que se 

entende por afro-brasileira, que se afirma frente àquela que é denominada oficialmente 
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de cultura colonial. Ambos os termos são categorias nativas manipuladas pelos 

habitantes da cidade e autoridades de forma quase indissociável e amplamente utilizadas 

nos discursos sobre a cidade e na cidade.  

Nas utilizações desses termos na cidade de Laranjeiras, o termo folclore e suas 

derivações parecem ter um caráter mais concreto, no sentido da referência a grupos 

folclóricos já instituídos, enquanto o termo cultura popular tem tendências mais 

generalistas e abstratas,  entendido como parte de um conceito mais amplo e diverso, no 

entanto, muitos depoimentos tendem a indissociação dos fenômenos. Apesar das 

ressalvas e divergências, ambos os termos são categorias nativas constantemente 

agenciadas pelos habitantes na caracterização da cidade.  

A atribuição do status de cidade histórica a Laranjeiras é justificada no fato da 

cidade reter a imagem do Brasil-Colônia e do Brasil-Império; olhar para a cultura 

material laranjeirense nos informa que esses Casarões e Igrejas estão marcados pela sua 

principal atividade econômica: a monocultura da cana-de-açúcar. A cidade está 

localizada somente a 15 km da cidade de Aracaju na Zona do Cotinguiba, principal 

região açucareira do Estado, que tem em Laranjeiras uma das mais proeminentes 

cidades do passado.  

Esse contraste entre um passado glorioso e a atual condição da cidade é 

sublinhado no fato de que uma de suas principais funções hoje é servir de cidade 

dormitório para aqueles que possuem emprego na capital sergipana. A antiga “Athenas 

Sergipana”, Laranjeiras, se transformou em uma cidade decadente e pobre, mas mesmo 

frente a sua estagnação econômica, ela se resignifica enquanto cidade histórica, através 

de seu patrimônio arquitetônico, alcançando o status de “Cidade-Monumento” pelo 

Decreto Governamental nº 2.048 em 1971. Para entendermos o que hoje se reivindica 

como representação da história da cidade de Laranjeiras, que identidades foram 

pautadas nessa ação de atribuição de valor patrimonial, e quais outras identidades 

buscam sua afirmação na memória da cidade, precisamos retomar caracteres de seu 

processo histórico.  

 

3.1 Breve síntese da história de Laranjeiras  

 

Com a vitória de Cristovão de Barros, no início do século XVI, na região do 

médio rio Cotinguiba, em território da antiga freguesia de Nossa Senhora do 

Socorro do Tomar do Cotinguiba, fixaram residência, à margem esquerda do 

mesmo rio, gerações mestiças que mais tarde constituiriam uma tradicional 
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cidade. No local onde abundavam laranjeiras, os primeiros habitantes da 

povoação construíram pequeno porto fluvial, que tomou o nome de porto de 

Laranjeiras (IBGE, 1958, p. 349). 

 

A intervenção dos holandeses na região fez com que muito pouco dessa primeira 

povoação permanecesse, já que segundo o Guia de Municípios Brasileiros do IBGE, a 

única marca deixada pelo povo holandês em Sergipe foi a da destruição. Os combates 

foram traçados em solo sergipano, destruindo qualquer possibilidade de prosperidade da 

Capitania. Em 1637, a povoação de Laranjeiras foi tomada pelo conflito e só voltou para 

seus antigos conquistadores em 1645, devastada (IBGE, 1958). Logo, novas ações de 

colonização irão incidir na antiga Capitania de Sergipe Del Rey, cuja necessidade em 

ser ocupada seria evitar que se concretizasse como espaço de fuga para negros e índios. 

Os primeiros indícios de uma nova colonização podem ser encontrados na ação de 

catequese, e a importância dos aspectos religiosos na cidade nos remonta às origens da 

região.  

 

No ano de 1701, à margem esquerda do riacho “São Pedro”, os Padres da 

Companhia de Jesus iniciaram a construção da primeira igreja em território 

que pertence ao município, com residência próxima. O sossêgo do lugar e, 

provavelmente, o fim a que se destinava, fizeram com que os Jesuítas 

denominassem a residência de Retiro. Como segunda residência, 

construíram, ainda os Padres da Companhia de Jesus, a dois quilômetros da 

atual sede municipal, sôbre uma colina, a “Igreja de Comendaroba”, que 

constitui verdadeira obra-prima de arquitetura daquela época, sendo hoje um 

dos monumentos históricos do Estado de maior valor. Esta obra magnífica 

teve a sua construção iniciada em 1731 (IBGE, 1958, p. 349). 

 

As Igrejas de Laranjeiras surgem como representantes patrimoniais que agregam 

maior valor de antiguidade, além dos seus ricos componentes estéticos. Em 1808, a 

então povoação já contava com cerca de 600 fogos (casas) e seu rápido crescimento fez 

com que fosse elevada à categoria de Villa sem sequer conseguir foros de Freguesia. 

Segundo o Guia de Municípios Brasileiros do IBGE: “A 7 de agosto de 1832, quando a 

Assembleia  Geral da Província, computando o Censo demográfico e o arrolamento 

econômico, reconheceu a capacidade autonômica da povoação, foi o povoado de 

Laranjeiras elevado à categoria de villa.” (IBGE, 1958, p. 350). A mudança assustou a 

antiga freguesia de Nossa Senhora do Socorro, à qual a povoação pertencia. A nova vila 

não foi desmembrada da sua antiga freguesia, mas, surpreendentemente, o território da 

antiga Freguesia de Nossa Senhora de Socorro foi anexado ao da nova vila.  Os 

habitantes de Nossa Senhora do Socorro protestaram e se travou um intenso embate que 

culminou com a elevação de Socorro ao status de Vila – o que se deu somente dois anos 
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depois, em 1835 - e Laranjeiras, perdendo o território da Vila de Nossa Senhora do 

Socorro, em 1836, constitui a freguesia do Sagrado Coração de Jesus.  

Apesar do rebaixamento da condição de vila para freguesia, seu crescimento não 

cessou e a derrota não significava que Laranjeiras estava deixando de crescer. Na 

verdade o que é significativo nesse processo foi o seu rápido crescimento, que a fez ser 

elevada à condição de vila, sem sequer ter se tornado freguesia antes. Mesmo diante da 

derrota e da perda da condição de vila, é “justamente nesse momento que Laranjeiras 

começa a atingir seu mais alto grau de desenvolvimento. Em 6 de fevereiro daquele ano, 

é transformada em Distrito da Paz” (GÓES; FREIRE; PASSOS; MANGUEIRA, 2002,  

p. 126). Ainda em 1835 é elevada à categoria do termo da Comarca de Santo Amaro;  

em 1836 já constituem termos da nova comarca, Santo Amaro, Maruim, Capela, 

Rosário e Divina Pastora, e em 11 de Agosto de 1841 passa a constituir a sede da 

Comarca.   

 

A origem de Laranjeiras remonta ao século XVI, quando iniciou-se a 

ocupação da zona do Cotinguiba. No século XVII, o domínio holandês se 

estendeu à região. Nas últimas décadas desse século os jesuítas ali se 

instalaram, construindo residências e Igrejas, como Retiro e Comandaroba – 

1.º e 2.º residências jesuíticas em Sergipe, respectivamente. Dentre as 

construções do Século XVIII, destacam-se pela beleza, as Igrejas Nossa 

Senhora da Conceição da Comandaroba e Jesus Maria José. No século XIX 

Laranjeiras atingiu seu apogeu tornando-se o centro econômico e cultural da 

província (durante alguns anos ali esteve sediada a Alfândega de Sergipe. 

Importante empório comercial, ai aportavam sumacas, begantins, brigues, 

patachos etc.) Foi elevada a categoria de Vila em 07.08.1832; à categoria de 

Freguesia (constituindo a Freguesia do Sagrado Coração de Jesus) em 1835 e 

em 11.08 desse mesmo ano passou a Comarca. Em 04.03.1848 foi elevada a 

Categoria de Cidade pela Lei Provincial n.º 209 (MELO, 1981, p. 4). 

 

A cidade teve um crescimento acelerado e dentre seus motivos podemos destacar 

a presença, no Vale do Cotinguiba, de um solo fértil para a plantação da cana de açúcar. 

Além disso, sua localização coincidia com o limite de entrada das embarcações, o que 

fez de seu porto, que não havia sido destruído durante a ocupação holandesa, o mais 

movimentado do Estado, transformando-a em entreposto de Açúcar e principal zona 

comercial do Estado, o que culminou com a instalação da primeira Alfândega de 

Sergipe em 1836. Os depoimentos revelam controversas com relação ao seu Porto e 

uma parte da historiografia oficial relata o fluxo de grandes navegações, entretanto, o 

Porto de Laranjeiras independente da sua importância no passado sempre foi um porto 

de pequeno porte. O seu destaque se deu justamente pelo fato de ter sido o único porto 

não destruído na ocupação holandesa e em parte pelo fato de ser o que permitia uma 

maior entrada de barcos de menor parte no interior do território do Estado. Alguns 
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depoimentos recolhidos na cidade e a análise empírica indicam que este porto nunca 

permitiu a entrada de grandes embarcações, portanto o seu porte nunca foi o motivo de 

sua importância. A esse respeito a publicação do IBGE nos afirma que: “Em 1836, foi 

criada a Alfândega de Sergipe, que teve a sua sede atraída para a vila de Laranjeiras, 

dada a sua importância como grande centro comercial e exportador.” (IBGE, 1958, p. 

350) 

 

Entre 1840 a 1870, Laranjeiras conheceu um relativo desenvolvimento de sua 

indústria, chegando a possuir 70 (setenta) engenhos de açúcar, fabriquetas de 

aguardente (alambiques) e de charutos. Representações de casas comerciais 

européias instaram-se na cidade para exportarem açúcar e venderem para a 

região produtos importados a exemplo de roupas, calçados, implementos 

agrícolas, produtos alimentícios e bebidas para consumo da aristocracia 

açucareira. O florescimento econômico e urbano atraiu para Laranjeiras, 

comerciantes, médicos, advogados, professores e outros intelectuais que se 

instalaram na vila para prestarem seus serviços. Esses setores médios 

intelectualizados contribuíram para o desenvolvimento cultural da cidade, 

que ganhou o título de “Atenas Sergipana” (LARANJEIRAS, 2000, p. 8) 

 

O título de Atenas Sergipana se deu  em virtude de Laranjeiras, além de centro 

econômico, se constituir como centro sócio-político-cultural do Estado, ambiente 

propício à efervescência de ideais intelectuais e artísticos.  

 

Em pouco tempo se constroem trapiches, igrejas, teatros, cadeias, mercados e 

outros edifícios para atender a uma cidade que se expandia rapidamente. A 

população adquire hábitos de vida caracteristicamente urbanos, espelhando 

os padrões e valores culturais da Corte, ou mesmo da Europa. Surge uma 

elite intelectual formada por políticos, artistas e literatos que se projetam 

nacionalmente. São fundados numerosos jornais, a partir de 1841 e as idéias 

republicanas e abolicionistas tem em Laranjeiras um centro de irradiação 

(PLANO, 1971, p. II). 

 

A cidade foi também destacada pela sua imprensa. Em 1841, aparece o primeiro 

periódico, o “Monarchista Constitucional”, logo seguido pelo “Triunfo” em 1844, pelo 

“Guarany” em 1847 e  pelo “Observador” em 1851.   

 

Laranjeiras desempenhou no passado um relevante papel no cenário cultural 

do Estado, graças ao trabalho fecundo de suas organizações dedicadas à 

cultura e à projeção alcançada por alguns de seus filhos que se distinguiram 

como homens de letras, artistas, juristas e políticos de renome. No campo 

jornalístico registra a sua história a existência de sete periódicos, que fizeram 

época na imprensa estadual. Note-se que todos esses jornais surgiram entre 

1841 e 1851 (IBGE, 1958, p. 353). 

 

A forte atuação da imprensa local também cumpriu papel importante para a 

divulgação de ideias republicanas e abolicionistas.  

 

Quanto à República, o início da propaganda republicana em Sergipe 

aconteceu oficialmente na Vila de Laranjeiras, em 1888, através da 
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publicação do Manifesto de 18 de outubro de 1888, no ‘Laranjeirense’. 

Meses depois era fundado o Clube Republicano Laranjeirense, que mais tarde 

se transformou em Partido Republicano. Faziam parte Felisbelo Freire, 

Balthazar Góis, Sílvio Romero, entre outros. Eles chegaram a ter um jornal, o 

‘Republicano’. Com a Proclamação da República, os republicanos 

laranjeiresens fizeram passeatas pelas ruas da cidade. Meses depois, Felisbelo 

Freire é nomeado como o primeiro governador de Sergipe na República” 

(GÓES; FREIRE; PASSOS; MANGUEIRA, 2002, p. 129) 

 

A forte presença de mão de obra escrava aqui se relaciona com a força do debate 

abolicionista na cidade, em sua imprensa e com diversos outros aspectos etnicamente 

demarcados, como por exemplo, as narrativas de violência contra escravos, levantes e 

fugas que fazem parte do imaginário da cidade. 

 

O Vale do Cotinguiba foi a região em que a exploração de mão-de-obra 

escrava foi mais acentuada em toda a província de Sergipe Del Rey. 

Conseqüentemente, foi foco de inúmeros conflitos entre autoridades locais e 

escravos, que às vezes, rebelavam-se e resistiam de várias formas contra a 

violência e a humilhação a que eram submetidos pelos senhores de engenho. 

Por encontrar-se no coração do Vale do Cotinguiba, a Vila de Laranjeiras foi 

um centro de tensões sociais e raciais. Duas revoltas urbanas de escravos e 

negros e mulatos livres são registradas, uma em 1835 e outra em 1837. 

Porém, a forma mais comum de resistência à escravidão foram as fugas 

individuais ou coletivas de negros dos engenhos, que, para sobreviverem em 

liberdade, realizavam roubos de animais, praticavam assaltos, caça e pesca. 

Os fugitivos organizavam mocambos ou quilombos nas matas dos próprios 

engenhos do Cotinguiba. Os mocambos eram pequenos, em geral formados 

por alguns poucos “ranchos” (cabanas de palha) onde habitavam os fugitivos 

(LARANJEIRAS, 2000, p. 11). 

 

 A herança cultural afro-descendente se constitui em patrimônio imaterial, já que 

aos escravos não foi permitido trazer posses materiais, nesse sentido, é através desses 

rituais folclóricos que valores sociais que têm alguma relação com o passado pré-

colonial dos escravos laranjeirenses conseguem sobreviver à escravidão física e cultural. 

O termo afro-brasileiro, também termo nativo, traduz a ideia de que esses ritos foram 

recriados no Brasil a partir da memória da África, adaptando-se à realidade nacional 

com elementos novos e antigos, sendo assim incorporados através de rituais religiosos e 

recreativos.  

 

Laranjeiras é uma das localidades sergipanas mais ricas de motivos 

folclóricos, de origem africana. No município celebram-se em diversas 

épocas do ano as festas de Nâgo e Cacumbi, que incluem a coroação dos reis 

negros, danças peculiares à cerimônia, trajes típicos, que dão ao festejo um 

colorido local muito atraente (IBGE, 1958, p. 354). 

 

Beatriz Dantas destaca que: “Não obstante as limitações impostas às 

manifestações populares imergem das profundezas dessa sociedade escravocrata, todo 

um mundo de folclore espontâneo e obstinado diante de todas as adversidades” 
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(DANTAS, 72, p. 18). A expressividade do patrimônio cultural laranjeirense, que ressoa 

nas representações identitárias constituídas sobre a cidade, também leva em conta a 

diversidade folclórica da cidade, além de sua arquitetura. Melo, referindo-se ao folclore 

e religiosidade laranjeirense, conclui que: “São estes aspectos culturais que somados a 

arquitetura conferem a cidade um cunho característicos, transformando-a ‘numa relíquia 

onde o presente se faz passado’” (MELO, 1981, p. 13). Em outra publicação 

encontramos a mesma preocupação: 

 

Laranjeiras tem uma série de belos e históricos monumentos [...]  Vale 

ressaltar ainda que Laranjeiras é referência no folclore. Seus folguedos estão 

entre os mais importantes do Brasil, como o Reisado, Guerreiros, Lambe-

Sujo e Caboclinhos, Cacumbi, Taieira, Samba de Parelha, São Gonçalo, 

Batalhão 1° de São João, Chegança Almirante Tamandaré e os Penitentes 

(GÓES; FREIRE; PASSOS; MANGUEIRA, 2002, p. 128) 

 

É através dessa dicotomia entre folclore e arquitetura como representantes do 

passado que Laranjeiras se destaca nas mais diversas publicações sobre a cidade. Sendo 

a cidade referenciada como a que possui maior número de grupos folclóricos do Estado, 

é também cidade-museu, com um conjunto arquitetônico dos mais importantes de 

Sergipe. Essa ponte entre o presente e o passado pautado nas suas relações identitárias 

com os habitantes da cidade é uma das questões sobre as quais  iremos nos debruçar 

com mais atenção, por ora voltemos para a sua história, perscrutando sua gênese como 

cidade histórica.  

Laranjeiras servia como entreposto de açúcar da Província. Graças ao seu porto, 

a cidade mantinha contatos constantes com culturas diferenciadas, e através do fluxo de 

embarcações e do fluxo de mercadorias, também transitavam culturas, destacadamente 

as culturas européias e africanas, das quais recebeu mais influências. Servindo através 

do porto de mediadora entre outros Estados e Nações, Laranjeiras entrava em contato 

primeiro com essas outras culturas e suas influências. Tais elementos foram 

fundamentais para o caráter inventivo da cultura laranjeirense. 

O contraste entre essa proeminência socioeconômica  do passado através desse 

rápido desenvolvimento urbano e a sua estagnação no presente, levanta a problemática 

das razões desse crescimento ter brecado. Olhar hoje para Laranjeiras nos passa a 

sensação de voltar ao tempo, ou de que a cidade ficou paralisada nesse passado, 

“restando da grandeza vivida, a partir de meados do século passado, amostras saudosas 

nos imponentes sobrados de suas ruas e na tradicional vivacidade do seu povo” (IBGE, 

1958, p. 350). Sua urbanização, signo de grandeza para seus antigos contemporâneos, 
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hoje é sinal de antiguidade e decadência, já que o progresso e as dinâmicas urbanas 

atuais não atingiram a cidade.  Suas ruínas deflagram uma sensação de abandono, é 

visível a pobreza de seus atuais moradores e o esvaziamento de elementos socioculturais  

que a arquitetura nos confirma terem existido em outro momento histórico.  Ao visitante 

a pergunta é inevitável, quais os motivos que fizeram a cidade ter sua dinâmica urbana 

desacelerada a ponto de causar a sensação empírica de que parou em um tempo do 

passado, a de ser uma cidade habitada, e ao mesmo tempo abandonada? 

“Pela sua importância no contexto provincial, como centro econômico e 

sociocultural, Laranjeiras acalentava a esperança de vir a ser o centro político-

administrativo de Sergipe” (MELO, 1981, p. 4). Todas as publicações pesquisadas são 

unânimes em destacar esse momento de grandeza como o ponto mais alto, o cume que 

demarca o início de sua decadência.  

Detentora da única Alfândega do Estado e do porto comercial mais importante, 

Laranjeiras por pouco não substitui São Cristovão como a nova capital do Estado de 

Sergipe, e se tivesse efetivado esse desejo, possivelmente sua paisagem não traria o 

signo do antigo de forma tão demarcada, poderia não existir uma cidade histórica e sim 

uma cidade moderna em seu lugar e grande parte de suas edificações antigas teriam sido 

substituídas. Se o tivesse atingido essa cidade, hoje marcada por uma forte pobreza, sua 

dinâmica urbana lhe teria conferido um aspecto contemporâneo ao redor de algumas 

escassas construções históricas que teriam permanecido como signos isolados desse 

passado, assim como em outras metrópoles e capitais. 

Entre os principais motivos de sua derrota na seleção para ser nova capital, está 

o mesmo motivo pelo qual detinha tantos privilégios anteriormente: o seu porto.  O 

crescimento do tamanho das embarcações, o pequeno porte de seu porto e o 

distanciamento de Laranjeiras do mar determinam Aracaju como único porto viável 

naquele momento, arrebatando de Laranjeiras a disputa pela condição de capital, 

atraindo seus privilégios, riqueza e até sua aristocracia, que acabou por migrar para a 

nova capital, abandonando a cidade e entregando-a para os estratos sociais mais pobres, 

os setores populares. 

 

Esta mudança nos sistemas tradicionais de transportes, que se inicia com a 

criação do Porto de Aracaju e se continua com a construção da ferrovia e 

abertura de rodovias, descarta os privilégios que Laranjeiras, como Estância e 

Maruim, gozava  como cabeça de ponte de comércio em Sergipe. A este fator 

se somam outros, como a crise de comercialização externa do açúcar, 

abolição da escravatura e a influência metropolitana de Aracaju. A 

proximidade de Laranjeiras com a nova capital (17 km) e a influência 
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centralizadora desta, fez com que a cidade fosse progressivamente se 

esvaziando em benefício de Aracaju. A decadência de Laranjeiras, que tem 

início nos primeiros anos da última década do século passado atinge seu 

clímax em 1911 com a epidemia de Bexiga, que, quando não acabou, 

provocou a debandada das últimas famílias originárias da cidade. Da 

prospera atividade comercial, que tinha como suporte a produção de açúcar e 

o porto fluvial, resta apenas uma usina, e lojas e trapiches vazios. Da vida 

cultural, que se desenvolveu à sombra da riqueza material, ficaram como 

testemunhos o seu acervo arquitetônico e a memória de alguns de seus filhos, 

como Felisbelo de Oliveira Freire, João Ribeiro e Horácio Hora. Visando a 

preservação deste acervo, de outro modo condenado ao desaparecimento, o 

Governo do Estado, por recomendação do Conselho Estadual de Cultura, 

elevou a cidade à categoria de monumento, tombando-a em 12 de março de 

1971. Hoje, 87% dos chefes de família residentes na cidade tem renda 

inferior ao salário mínimo regional [...] (PLANO, Vol. 1, 1975, p. II e III). 

 

Com o abandono dos casarões, o sinal de grandeza de uma época se resignificou 

em sinal de abandono e posterior decadência. Com o passar do tempo, as famílias mais 

abastadas foram se mudando, e sua pobreza atual contrasta com sua arquitetura 

histórica, índice de sua relativa riqueza no passado; sem os seus senhores, os casarões 

não sofreram reformas, e a cidade antes a mais promissora, se tornou signo de passado. 

A cidade foi esquecida, para décadas depois ser redescoberta como detentora de um 

acervo patrimonial ainda preservado. A identidade de pertença que se forja em 

Laranjeiras é pautada de forma complexa através do sentimento que seus novos donos, 

majoritariamente ex-escravos, antes excluídos, recriaram seus vínculos com a cidade.  

 

Em 1885, a cidade de Laranjeiras sente-se golpeada. Não será a capital do 

Estado de Sergipe. A capital é transferida de São Cristovão para Aracaju. 

Sopram novos ventos na ‘Atenas Sergipense’ que iniciará em breve o ciclo de 

decadência econômica, política e cultural. Decadência esta fortalecida com a 

Abolição da Escravatura. Logo começa o êxodo da aristocracia. Observe-se 

que em 1855, a cidade Laranjeiras foi abalada pela mudança da capital, de 

São Cristovão para Aracaju, e logo depois, viu-se novamente golpeada, 1888, 

pela abolição. São estas, duas das principais causas do êxodo da aristocracia 

laranjeirense, e conseqüentemente de início do ciclo decadente da cidade 

(MENEZES e SANTOS, 1986 p. 14). 

 

Interessante pensar a quem os autores se referem como atingidos pelo golpe 

abolicionista. De fato, ele interferiu na estagnação econômica da cidade, se olharmos 

pela lente de seus antigos moradores, mas não a de seus atuais moradores, muitos 

descendentes de escravos, agora libertos, por esse golpe abolicionista. Nesse sentido, 

mesmo se isso representa a decadência da cidade, de uma forma geral, por outro lado 

representa a ascensão de outro grupo, que consegue adquirir a liberdade, e estes são 

aqueles que permanecem na cidade. O declínio econômico pautado nesse tipo de 

agenciamento discursivo é baseado nos padrões de vida da aristocracia, deixando de se 
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referir aos padrões de vida dos escravos recém-libertos, dos quais será suscitada a 

riqueza folclórica da cidade.   

O passado e o presente da cidade devem ser vistos sobre as lentes de cada um 

dos seus principais representantes, sob a ótica do colonizador e do ex-escravo e o 

interessante é pensar como o patrimônio cultural da cidade nas suas expressões 

materiais e imateriais nos transmitem essas duas visões de seu passado. Olhando 

conjuntamente esses aspectos e sobrepondo as visões, é que pretendemos evitar esse 

tipo de agenciamento que paute a cidade somente por um de seus elementos.  

Em Laranjeiras, o passado e a sua memória são referentes constantes, que ao 

falar da cidade, todos se referem prioritariamente ao seu passado. O apelo ao passado 

pode ser interpretado como um sentimento romântico no sentido de negação ao 

presente, de entender que no passado reinava a glória da cidade, como alternativa 

possível à decadência atual. Os depoimentos realmente apontam para um sentimento de 

uma cidade que, embora hoje decadente e pobre, representa esse imaginário de um 

passado de glória. Seja na arquitetura, sejam nas representações folclóricas, é uma 

cidade de memória, cujos agenciamentos sempre apontam para trás, para um momento 

do tempo que ficou para trás. O folclore também representa a continuidade do 

tradicional e o antigo das camadas populares. Nesse sentido, uma aura romântica está 

instalada na cidade, quando praticamente todos os seus moradores expressam algum 

tipo de orgulho de integrar a cidade, em referência a um passado que é costumeiramente 

apresentado como glorioso. 

Essa herança é vista normalmente de forma positiva, mas nem sempre é vista de 

forma acrítica, já que expressões folclóricas que relembram a condição de escravidão, 

como por exemplo, o lambe-sujo, fazem com que uma parcela da população afirme que 

o folguedo os faz lembrar de um passado difícil da cidade e da violência que os escravos 

sofriam. O conteúdo dos folguedos estabelece diversas possibilidades complexas e 

contraditórias de leitura e identificação com os moradores e visitantes da cidade. As 

mediações culturais e os processos de identificação serão mais determinantes do que o 

conteúdo do folguedo nessa interpretação crítica, ou nesse sentimento romântico de um 

passado glorioso. O que enfatizamos é a potencialidade desses elementos em remeterem 

ao passado da cidade, mesmo que múltiplas visões e interpretações diferenciadas 

emerjam desses contatos. O mesmo acontece com relação aos casarões, cuja opulência 

para alguns rememoraria as profundas desigualdades sociais do passado da cidade. Aqui 
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se constituem tipos diferenciados de agenciamento sobre o passado que se relacionam 

no cotidiano da cidade.  

A sua derrocada foi tão acelerada quanto seu crescimento, abandonada por seus 

antigos senhores, Laranjeiras não modifica seu mobiliário urbano, que até hoje é um 

índice de desenvolvimento e decadência ao mesmo tempo. O próprio discurso de 

progresso tão usual na antiga “Athenas Sergipana” é responsável pelo abandono da 

cidade, já que aqueles que desejavam sua parcela do progresso saíram da cidade e 

ajudaram a efetivá-lo na capital ou nos maiores centros urbanos do Estado. 

A atividade intelectual destacada que lhe proporcionou o título de Atenas 

Sergipana representa apenas uma honrosa lembrança. A aristocracia exigente 

foi-se embora ou murchou. E o povo abandona a cidade buscando emprego 

na capital, situada a dezoito quilômetros. Aracaju absorveu a intensa vida 

urbana que tivera Laranjeiras no passado e hoje em suas ruas estreitas e 

tortuosas, outroras barulhentas e animadas, apenas os carros motorizados de 

quando em vez passam quebrando o silêncio. Os faustosos sobrados estão em 

ruínas. Nesse cidade decadente, cuja população atual é de 4.604 habitantes na 

sua maioria acentuadamente pobre, persiste, no entanto, a devoção a S. 

Benedito, congregando em torno do Santo Padroeiro grande parte de sua 

população desprovida de recursos. Associada a esta tradição religiosa está 

seu folclore [...] (DANTAS, 1972, p. 19). 

 

3.2 Recortes étnicos das expressões materiais e imateriais da cultura laranjeirense 

  

Deste movimento cultural, que empolgou Laranjeiras na segunda metade do 

século passado, nada sobrou [...] Se as manifestações da cultura erudita 

morreram com a aristocracia da agro-indústria açucareira, o mesmo não se 

sucedeu com as manifestações da cultura popular, especialmente de 

inspiração religiosa (PLANO, Vol. 3, 1975, p. 85). 

 

Essas manifestações da cultura erudita morreram em suas expressões dinâmicas 

e imateriais, mas sobrevivem através da arquitetura da cidade, representativa desse 

grande centro sociocultural do passado.  A Historiografia da Arte nos ensina a 

compreender que períodos de prosperidade artística estão ligados a períodos de 

desenvolvimento socioeconômico de determinados grupos, em dado período, mesmo 

que acompanhados de algum atraso temporal. A arte representaria o exercício do luxo 

de uma comunidade que conseguiu satisfazer suas necessidades mais básicas e ainda 

conta com sobra de recursos para perscrutar por suas necessidades simbólicas. Muitas 

vezes essa mesma sociedade, mesmo depois de ter seu progresso econômico estagnado, 

ou até mesmo quando este já se encontra em decadência, consegue manter por mais um 

tempo, em atraso, esse progresso no campo das artes, sinal de que na comunidade 

decadente ainda existem famílias e grupos sociais com recursos para este tipo de 
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satisfação simbólica. Nesse sentido, a arquitetura laranjeirense é índice do progresso 

que o colonizador português adquiriu no passado nessa região. Fernando de Azevedo 

afirma que a arte se desenvolve logo após períodos de grande prosperidade econômica, 

assim como aconteceu em Laranjeiras. Para esse autor o estético deriva do social: 

Ademais, a história das artes é a história dos lazeres que sucedem os períodos 

de prosperidade econômica; e, num povo premido pelas exigências imediatas 

da vida material, as necessidades primordiais tinham de forçosamente 

prevalecer por longo tempo sobre as necessidades de luxo que, sendo a 

expressão da vida desenvolvida e aperfeiçoada, são condicionadas pela 

intensidade e concentração da vida social, próprias uma e outra, das 

civilizações urbanas e, pela freqüência de contatos com culturas diferentes 

(AZEVEDO, 1958, p. 197). 

O autor também destaca a importância do contexto cultural, da concentração da 

vida social como elementos fundamentais, o que reverbera em Laranjeiras, com 

destacada urbanização no passado, que alcançou desenvolvimento econômico e seu 

consequente efeito nas artes. A cultura imaterial reforça o conhecimento apreendido 

pela materialidade, já que o conteúdo dos folguedos costuma referir-se direta ou 

indiretamente ao passado colonial brasileiro, com destaque para elementos de forte 

referência da cultura afro-brasileira, em um recorte de auto-referenciação étnica. Cidade 

histórica destacada por sua arquitetura histórica, Laranjeiras também se destaca como a 

cidade com o maior número de grupos folclóricos de todo o Estado de Sergipe. A 

interpretação nos remete a um período passado de desenvolvimento econômico em 

Laranjeiras, no qual o modelo econômico-cultural colonial e a escravidão teriam 

cumprido um papel determinante. Um olhar sobre a cultura material laranjeirense 

também se configura em um olhar sobre o homem laranjeirense, caracterizado por um 

grande contingente populacional de indivíduos com fenótipo da cor negra na cidade. 

Essa alta proporção fenotípica de negros na cidade confirma o conteúdo colonial de seus 

folguedos, assim como os casarões e Igrejas, os elementos vão se somando, criando um 

significante mais complexo e eloquente do seu passado. No Recenseamento Geral de 

1950, laranjeiras era dividida em sua população: “Quanto à côr, ainda tomando por base 

os resultados censitários de 1950, encontramos 3879 brancos, 3629 pretos e 4588 

pardos” (IBGE, 1958, p. 351). 

 

O município de Laranjeiras foi colonizado por dois tipos de etnias. A 

primeira foi o branco português que veio da Europa como colonizador e a 

segunda o negro que veio da África, como mão-de-obra escrava para 

trabalhar na lavoura, com o predomínio de grupos: banto e sudanês. Na 

atualidade, o mulato (ou pardo), elemento resultante do cruzamento entre o 

branco e o negro, representa a grande parcela da população do município 

(LARANJEIRAS, 2000, p. 26). 
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Não alocando a marca fenotípica como um divisor cultural, é interessante 

ressaltar que além da perspectiva fenotípica como um índice desse passado, os grupos 

humanos laranjeirenses também retomam suas tradições culturais imateriais com 

referenciações étnicas tornando a cidade abastada em quantidade e variedade de grupos 

sincrético-religiosos e folclóricos. Para Philippe Poutignat e Jocelyne Streiff-Fenart, em 

Teorias da Etnicidade, o vínculo primordial, sempre foi reivindicado para explicar a 

etnicidade a partir de uma qualidade primária, de nascença, e fundamental, de pertença 

da identidade étnica. O que se pretende destacar é que para além de uma perspectiva 

primordialista, a compreensão proposta entende a etnicidade como uma categoria 

meramente analítica e não classificatória, nesse sentido retomamos esses caracteres 

étnicos da forma como eles são construídos e utilizados pelos próprios moradores da 

cidade a partir de características fenotípicas comuns e/ou tomando como referência um 

passado comum. Contraste e diferenciação são dois temas chaves da nossa pesquisa, e 

as categorias étnicas se encaixam como uma forma de autodefinição por contraste com 

o sentido de estabelecer uma ordem social e orientar as relações sociais. O étnico surge 

como uma forma organizadora de estratificação social através da diferenciação cultural, 

por exemplo, autoreivindicados descendentes de negros em oposição aos de brancos, e 

de índios, mulatos etc. 

 

Uma construção de sentido comum que torna a ação das pessoas inteligíveis. 

A análise se concentra na produção e na utilização de etiquetas étnicas cuja 

estrutura é descrita como o mapa cognitivo por meio do qual os atores das 

situações pluri-étnicas orientam suas interações (POUTIGNAT & STREIFF-

FENART, 1998, p. 114). 

 

O agenciamento da miscigenação gera relações dicotômicas reveladas nos 

depoimentos de campo que reivindicavam antepassados senhores e escravos, diversas 

combinações entre esses grupos, que nos argumentos pareciam grupos coesos e bem 

delineados, principalmente nas categorias branco e negro. No entanto, o que queremos 

destacar no contexto da cidade é que um recorte étnico desse tipo separa a materialidade 

da imaterialidade no patrimônio Laranjeirense, já que o conteúdo pragmático dos 

folguedos e da arquitetura tem características que dialogam com autoclassificações de 

etnicidade. Em praticamente todos os depoimentos, o folclore é destacado como 

“cultura popular”, “cultura de negro”, “cultura de africano”; outros depoimentos 
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explicam essa diversidade com frases como “é porque teve muito escravo aqui”. 

 O mesmo pode ser dito com relação à arquitetura que é a cultura do colonizador, 

branco, europeu e português. Não consideramos essas referências como inatas e 

primordiais, ao contrário, queremos nos debruçar sobre como se formam esses 

processos de identificação e como os atores sociais criam, escolhem e manipulam suas 

próprias identidades com esse patrimônio de forma consciente.  

 

Longe de se impor aos atores como um dado do mundo social a ser aceito 

sem questionamento, a etnicidade oferece-se a eles como um meio de 

construção e de modificação da realidade [...] A hipótese é que, no curso 

dessas negociações, os atores procurem impor uma definição de situações 

que lhes permita assumir a identidade mais vantajosa (POUTIGNAT & 

STREIFF-FENART, 1998, p. 117). 

 

Entendendo a arquitetura e o folclore como expressões culturais de camadas 

sociais distintas passado brasileiro, pensamos a categoria étnica como um processo de 

autoclassificação e ordenação da estrutura social laranjeirense. Os valores retomados 

nas identidades constituídas sobre a “Atenas Sergipana” ou sobre a “Cidade da Cultura 

Popular” reivindicam, na sua própria gênese, as categorias étnicas oriundas do passado 

colonial e brasileiro. Os casarões e Igrejas da Atenas Sergipana categorizados já trazem 

na própria classificação a marca dos colonizadores e seus valores, inclusive a sua 

religiosidade. O folclore da “cidade da cultura popular” tem diversas características de 

autorreferenciação étnica, seja no sincretismo religioso, ou louvação católica a são 

Benedito, o padroeiro dos negros, por identificação fenotípica, já que o próprio santo 

teria sido negro e ex-escravo, dentre diversas outras referências que categorizam essas 

manifestações como afro-brasileiras, no sentido em que se forjaram no Brasil, mas 

trazem elementos herdados das diversas culturas africanas.   

Em um artigo denominado “Considerações sobre o tempo e o contexto de Autos 

e Danças Folclóricas em Laranjeiras”, a Prof.ª Beatriz Dantas defende que a relação 

entre rituais e valores na sociedade laranjeirense se imprime no tempo, além da divisão 

do espaço, entre os casarões e as ruas, objeto deste trabalho.  Segundo a autora, dois 

momentos demarcam as tradições folclóricas da cidade, um primeiro ligado ao ciclo 

natalino, no dia de Reis, que demarca o término desse ciclo, cujos festejos folclóricos 

estariam ligados à temática religiosa, como a Taeira, a Chegança e o Cacumbi; e um 

segundo ligado a comemorações cívicas, como a independência do Brasil, em setembro; 

e de Sergipe, em outubro, esta, que marca a apresentação do lambe-sujo. 
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A apresentação da Chegança, Cacumbi e Taieira na festa dos santos patronos 

de negros resulta da política adotada pela Igreja durante o período 

escravocrata, segundo o qual pretendia-se cristianizar os africanos, reunindo-

os em confrarias que muitas vezes organizavam segundo as linhas de cor dos 

integrantes da sociedade. Agrupados nas confrarias de Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito, os negros livres ou escravos louvavam seus santos 

patronos com danças e autos em que inseriam elementos das culturas de 

origem africana (DANTAS, 1965-78, p. 64). 

 

Esses primeiros atos teriam caráter duplo religioso, apesar de serem expressões 

católicas estariam marcados por relações sincréticas, através da inserção de elementos 

oriundos da cultura africana. As festas agrupadas no Dia de Reis seriam rituais 

afirmativos de conteúdo religioso e trariam elementos culturais sincréticos afro-

brasileiros, mas seriam, segundo Dantas (1965-79), afirmativos da catequese e da vitória 

da religião católica sobre as outras religiões que por aqui aportaram. Reverberamos 

parcialmente essa visão porque também podemos entender que esse sincretismo pode 

ser entendido como uma forma de sobrevivência de valores espirituais africanos, na sua 

negociação com a religião católica. O processo se caracteriza em negociação na qual  

ambas as partes assumem vantagens e desvantagens sob sua própria ótica.  

 

Essas manifestações folclóricas, aglutinadas em torno da festa de São 

Benedito, veiculam valores associados è crença enaltecendo e mostrando a 

vitória da religião dominante na sociedade. Elas transformam a festa do santo 

num importante acontecimento que, segundo nos parece é o mais importante 

para a comunidade local, e num marco significativo na ordenação do tempo, 

pois, como diz Leach “nós criamos o tempo através da criação de intervalos 

na vida social” e as festividades em todas as partes do mundo tem a 

importante função de ordenar o tempo (DANTAS, 1965-78, p. 64). 

 

Servindo como importantes demarcadores do tempo, esses rituais religiosos do 

início do ano demarcam a forte religiosidade do povo laranjeirense, trazendo não 

somente a marca do colonizador, mas também dos seus ex-escravos. Em Laranjeiras, 

segundo depoimentos, há uma aliança muito forte entre rituais de teor católico e afro-

brasileiro, ao contrário de outras cidades, especialmente em determinados períodos do 

ano, e em datas especiais. Os depoimentos revelam que eles parecem estar 

completamente aliados. Nesse sentido, a rainha das taeiras, dirigente do culto nagô, é 

coroada pelo padre dentro da Igreja de S. Benedito, é um ritual que expressa a aliança 

local entre as religiões, e ao mesmo tempo o poder de autoridade da Igreja Católica, de 

sancionar através da coroação. Na Chegança, é representado um conflito entre os 

mouros e cristãos, que termina com a conversão dos mouros e seu batismo. Em ambos, 

os folguedos de caráter popular a representação é da superioridade da crença religiosa 

do colonizador.  
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 Atos rituais como, por exemplo, a coroação das taeiras na Igreja de S. Benedito, 

revelam uma superioridade, uma autoridade legitimadora do catolicismo a essa 

espiritualidade sincrética. No entanto, mesmo que esses rituais tragam a significação da 

autoridade do catolicismo, as religiões afro-brasileiras também são legitimadas nesse 

processo. A divisão feita por Beatriz Dantas, usando o critério do tempo agrega a maior 

parte dos grupos folclóricos como expressões populares religiosas, cuja data central é o 

Dia de Reis, em Janeiro. Seria bom destacar que hoje esse primeiro momento foi 

agregado à programação do Encontro Cultural de Laranjeiras e esses folguedos dividem 

esse agenciamento religioso, com o de expressões culturais populares que é a pauta 

geral do encontro.  

Nesse sentido, o Encontro Cultural, que visa à promoção e discussões de temas 

ligados à cultura popular, ocupa diversos dias e é sempre realizado em uma data 

próxima ao do Dia de Reis, para poder permitir que os grupos mantenham também seu 

caráter religioso, para que não percam sua autenticidade. É durante os dias do Encontro 

Cultural que a maior parte dos grupos folclóricos da cidade louva a São Benedito, ao 

mesmo tempo em que integram a programação do encontro, que recebe visitantes e 

estudiosos na cidade. O segundo momento é marcado pelas comemorações cívicas e a 

apresentação do “lambe-sujo vs. caboclinhos”.  

 

O auto por alguns considerado como uma celebração dos feitos históricos do 

Quilombo dos Palmares, certamente criado por eruditos ou semi-eruditos, 

revela a ideologia de manipulação de índios e negros, etnias subjugadas pelo 

branco dominante, através de uma oposição em que rebentam conflitos que se 

resolvem em benefício do branco. Significativamente os caboclos capturam 

os negros que, ajoelhados, imploram aos “senhores” (autoridades e 

assistentes que possam dar dinheiro) o resgate para a sua libertação.  

Aceitando a tese de Roberto da Mata segundo a qual as cerimônias cívicas 

são rituais da ordem onde posições sociais são definidas e se reafirmam o 

poder e a autoridade, a inclusão do Lambe-Sujo e Caboclinho nas festas 

cívicas, ou sua apresentação na época em que tais festas deveriam ocorrer, se 

coloca como um elemento popular da pedagogia da ratificação da ordem e da 

legitimação social. Evidentemente que não tem o auto a solenidade e a 

formalidade das “paradas militares e estudantis”. Inclui mesmo a presença de 

figurantes que desenvolvem um compromisso jocoso, como é o caso da “mãe 

Suzana” e do “feitor”, mas é sobretudo no desenlace do enredo que o auto se 

constitui numa forma popular de mensagem de ratificação da ordem da 

sociedade (DANTAS, 1965-78, p. 67). 

 

A autora, então, conclui que a divisão no tempo permite que o folclore ratifique 

os valores sociais. No primeiro momento, destaca-se a crença católica triunfante, 

mesmo com os sincretismos; e no segundo é expressa a ordem social, a partir da 

autoridade do colonizador.  Dentre as causas da manutenção do folclore, sob um viés 

funcionalista, destacamos o fato de que suas funções sociais também se manterem ou 
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terem se modificado parcialmente. Se o folclore perdurou até hoje é porque alguma 

função está cumprindo para determinado grupo social. Entre suas funções se destacam o 

caráter festivo de entretenimento e a conjunção com a espiritualidade através da 

mitologia religiosa; eles também servem para reafirmar valores e hierarquias sociais.  

Os elementos que deixam de manter vínculos com as demandas sociais atuais de 

determinado grupo costumam ficar para trás, o interesse ativo em reafirmá-los vem da 

compreensão de alguns participantes dos grupos, moradores da cidade, intelectuais e 

funcionários do Estado  que continuam a significar elementos importantes para a 

estrutura social vigente, mesmo enquanto memória. Uma substituição de função social 

está pautada no agenciamento histórico patrimonial pela vinculação com o Encontro 

Cultural, nesse sentido o folclore hoje cumpre uma função destacada na área do turismo 

cultural, e consequentemente como renda financeira para seus participantes. Sua função 

aqui coincide com a de um trabalho que garante as necessidades básicas de 

sobrevivência.  

Aqueles elementos que perderam sua função social costumam ser substituídos 

por novos elementos, normalmente oriundos de encontros entre sistemas culturais. 

Mesmo os valores mais tradicionais tendem ao desaparecimento quando perdem suas 

funções sociais nas novas estruturas sociais emergentes de uma sociedade em 

transformação. O folclore integra organicamente a cultura de um grupo e persiste, 

justamente porque por algum motivo ele se faz necessário em sua cultura de forma 

contextual, já que só pode ser compreendido dessa forma, como integrante de um 

contexto cultural solidário. Ele é parte de um todo e cumpre uma função para este todo e 

para tanto precisa ser estudado dessa forma. Verônica Nunes reflete sobre essas festas e 

suas relações com a atual estrutura social e relações político-econômicas 

contemporâneas, dentro da divisão de poder simbólica e uma ordem social na Cidade: 

 

A medida que esses elementos culturais foram entrando em interação com a 

sociedade, ou seja, que a sociedade foi se secularizando e a Igreja se 

modificando, esses grupos passaram a refletir as mudanças da sociedade, mas 

não deixaram de realizar a sua festa [...] Entretanto passado e presente são 

diferenciados, e nessa diferença, mesmo comemorando um evento longínquo 

(a procissão de S. Benedito e N. Sr.a do Rosário), o que motiva a festa hoje, 

está vinculado a vida comum do povo [...] em Laranjeiras no dia da festa, os 

integrantes do grupo são reverenciados, a cidade pára com o intuito de 

homenageá-los, são eles os senhores e reis.  (NUNES, 1993, p. 25) 

 

Os representantes dos grupos detêm prestígio e poder simbólico na cidade que 

pode se converter em benefícios materiais. Qualquer estudioso que visite a cidade será 

rapidamente encaminhado aos líderes dos grupos, alguns deles vão pedir ou até mesmo 
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exigir auxílio financeiro para conceder as entrevistas. Em torno dos líderes há uma aura 

de prestígio, ser líder de grupo é estar no topo de uma ordem de poder simbólico local. 

O líder de grupo se torna em uma liderança local em diversos outros aspectos, tornando-

se referência e agenciando o debate e a visão sobre cultura popular da cidade. 

Em síntese, essas manifestações populares de caráter religioso têm suas origens 

no colonialismo, muitas delas por influência da Igreja, dos costumes populares de 

Portugal, de influência de grupos sociais africanos, além de elementos forjados no 

Brasil. Por um lado, afirmam a autoridade religiosa católica, mas por outro afirmam a 

incorporação da devoção aos santos católicos pelas camadas populares da cidade. 

Através dessa negociação acreditamos sintetizar esses folguedos de caráter religioso-

recreativo, destacamos para a análise posterior o folguedo que se realiza no período 

cívico, o “Lambe-sujo vs. Caboclinhos”. 

 

3.3 Retórica étnica na representação do “Lambe-Sujo vs. Caboclinhos” 

 

A encenação do “Lambe-sujo vs. Caboclinhos” é reveladora da complexidade 

das relações étnicas nessa cidade de origem colonial e também da profunda relação 

entre o folclore e a arquitetura. A encenação do Lambe-sujo VS Caboclinhos é pautada 

na representação das categorias étnicas dos Brancos, Negros e Índios sob uma ótica 

primordialista no conteúdo da encenação, que conceitua essas classificações, partindo 

do pressuposto de uma pureza racial desses três grupos como representantes do passado 

histórico colonial da cidade. Interessante ressaltar que diegeticamente a representação 

não absorveu os agenciamentos de contato étnico ou o discurso usual de miscigenação, 

não há em si uma retórica da mistura no contexto da encenação, em contraposição ao 

discurso da mestiçagem, o folguedo se apresenta como uma encenação da pureza das 

raças e do conflito entre elas. Apesar de não estar presente no conteúdo interno do 

folguedo, o discurso da mestiçagem se apresenta de forma indireta, atuando sobre o 

imaginário dos participantes que o utilizam para justificar uma liberdade de escolha de 

identidades.  

Em uma espécie de teatro a céu aberto de grandes proporções, um grande 

contingente de moradores e visitantes da cidade representam um conflito entre os negros 

fugidos, denominados de lambe-sujos e os índios, denominados de caboclinhos, nesse 

caso capitães-do-mato contratados pelos brancos. A participação no folguedo pressupõe 
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uma escolha entre o grupo dos Lambe-sujo ou dos Caboclinhos através da manipulação 

da marca fenotípica da cor como caracterizadora das etnias. Os lambe-sujos pintam sua 

pele de preto com mel cabaú e percorrem as ruas da cidade histórica usando como 

cenário a sua arquitetura, como é possível ver na FIGURA 02, a seguir. O mel cabaú é 

fabricado através da cana de açúcar. Enquanto aqueles que querem participar como 

caboclinhos pintam a pele com xadrez vermelho. Outros elementos como vestimentas, 

adereços, armas, instrumentos de trabalho também são utilizados na encenação, como 

adereços caracterizadores de cada etnia. A encenação traz categorizações culturais para 

as etnias, como por exemplo, enquanto os negros fugidos percorrem as ruas da cidade 

com tambores acompanhados por danças e ritmos alegres em espírito festivo, os índios 

caboclos domesticados pelo branco tocam marchinhas militares. 

 

FIGURA 02 - Dois Lambe-sujos em frente ao campus da UFS 

 

Fonte: Oliveira, Mario Cesar Pereira (2011). 

 

Os dois grupos separados percorrem em ritmo acelerado um trajeto pelas ruas da 

cidade tocando, cantando e dançando; com o passar do dia novas pessoas vão aderindo a 

esses grupos e se integram na encenação. Para os caboclinhos, é uma encenação de 
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perseguição, são militares cumprindo sua função; para os lambe-sujos é um auto de 

libertação, no qual o sarcasmo, o escárnio, a subversão, e um espírito antiordem se 

instaura, inclusive com pequenos furtos de alimentos e bebidas nas casas do trajeto, hoje 

encenados, mas cujos depoimentos revelam que antigamente esses mantimentos eram 

realmente furtados para a organização do folguedo. Todo o tema aqui é caracterizado 

pela ideia de conflito entre as etnias, muito próximas de uma ideia racial, categorizadas 

na representação.  O grupo de lambe-sujos é desproporcionalmente maior do que o dos 

caboclinhos, o que é perceptível na FIGURA 03, a seguir. 

 

FIGURA 03 – Lambe-Sujos nas ruas da cidade 

 

Fonte: Oliveira, Mario Cesar Pereira (2011). 

 

O grupo dos caboclinhos, além de pequeno em tamanho e número é também 

composto por indivíduos de menor faixa etária, majoritariamente por crianças, em 

consequência do desinteresse da maior parte dos brincantes em participar como 

caboclinho, o que é perceptível na FIGURA 04, a seguir. Toda a encenação culmina em 

um combate no final da tarde, em que invariavelmente os negros, apesar da sua 

desmedida maioria numérica são derrotados pelos índios. O sentimento de derrota não 
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impede uma maior identificação com os lambe-sujos, já que boa parte dos participantes 

justificam brincar do lado dos lambe-sujos pelo espírito mais festivo da musicalidade. 

 

FIGURA 04 - Participação majoritária de crianças no pequeno grupo dos Caboclinhos. 

 

Fonte: Oliveira, Mario Cesar Pereira (2011) 

 

Ao final do dia, e como um último ato da encenação, os lambe-sujos são 

derrotados e amarrados pelos caboclinhos, que  ajoelhados devem pedir esmolas para os 

moradores da cidade a fim de  comprarem sua carta de alforria e serem libertados, 

dando fim a encenação. Este segmento de moradores da cidade, apesar de não estarem 

participando ativamente da brincadeira, somente como observadores, se tornam, então, 

simbolicamente os brancos, que dão as esmolas aos lambe-sujos, que as repassam aos 

índios e assim são libertados. Apesar da temática de conflito, o final do ritual apresenta 

uma solução, no qual os três grupos étnicos se harmonizam. 

No Lambe-Sujo VS Caboclinhos o índio é constituído em oposição ao negro e 

esse discurso étnico é complementado através de uma ausência presente do Branco, que 

apesar de não estar representado diretamente, é um ator invisível e a razão 

impulsionadora de toda a ação. A oposição real é entre brancos e negros, os índios são 
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contratados como mediadores militares para recapturar os escravos. Em nenhum 

momento dessa análise do folguedo estamos nos referindo a uma análise de etnias reais, 

mas somente de representações agenciadoras de visões étnicas constituídas na retórica 

da encenação dessa expressão folclórica, tomando a etnicidade como uma categoria 

analítica e reconhecendo a força desses agenciamentos étnicos, a partir do fato da 

representação não dialogar com o tão difundido discurso de miscigenação.  

Nesse sentido, e provavelmente por ser uma representação histórica, que se 

passa em um tempo passado, o lambe-sujo tem como tema central o conflito entre 

etnias, em um sentido próximo ao de raça pura, já que as características fenotípicas são 

estereotipadas para representarem cada grupo de maneira mais contundente. O folclore e 

a arquitetura, como afirmações culturais distintas e que de alguma forma permanecem 

assim, ainda trariam, na sua interpretação, esse sentimento de não miscigenação na 

cidade, onde as identidades culturais ainda estariam muito bem demarcadas. Esses 

elementos culturais, o folclore dos negros ex-escravos e a arquitetura dos brancos 

colonizadores estão normalmente agenciados através da “fábula das três raças 

fundadoras do país”, com os elementos caracterizados de cada raça que integram nesse 

agenciamento as marcas fenotípicas com elementos culturais sob uma ótica racialista. 

Segundo Beatriz Dantas: “A conjunção e a influência das ‘três raças’, ou dos três 

grupos étnicos formadores da nacionalidade, é uma das vertentes interpretativas mais 

antigas e persistentes sobre a sociedade brasileira” (DANTAS, 2006, p. 91). O contato 

entre as etnias é o tema central e o folguedo, como ação ritual, reafirma a estrutura 

social laranjeirense do passado, de uma economia altamente dependente de mão-de-obra 

escrava e de uma cidade que no passado teve o maior contingente de negros do Estado 

de Sergipe.  Apesar de o conteúdo da encenação estar marcado pela forte dicotomia 

caracterizante de cada etnia em forma absoluta, os indivíduos participantes não 

assumem essa posição, confluindo em discursos contraditórios sobre o motivo da 

escolha de representarem negros ou índios, entre eles, o caráter festivo, identificação 

cultural, música, tambores, a própria oferta do cabaú, entre diversos outros motivos, o 

que poderia ser interpretado como uma consequência da ideia de miscigenação no país, 

segundo a  qual não existiriam mais essas diferenças, superadas pela mistura, legando 

uma livre escolha de identidades no sentido do interacionismo étnico, cuja marca 

fenotípica pode ser maquiada através das tinturas na pele. Esse mesmo agenciamento da 

mistura pressupõe uma pureza dessas “três raças” no passado. No entanto, essa não é a 

situação geral, e muitos participantes fazem a opção de encenar nesse ou naquele grupo 
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pela convicção de estarem ligados geneticamente, historicamente, culturalmente ou 

fenotipicamente a este ou àquele grupo, justificando culturalmente assim sua escolha 

durante a encenação. 

Não há um corte étnico no sentido fenotípico como determinante da escolha na 

participação dos indivíduos, seja nos lambe-sujos ou nos caboclinhos; apesar de alguns 

depoimentos apontarem para essa evidência, no qual afirmam que a escolha do grupo 

estava determinada por uma identificação ou determinação natural na participação 

naquele grupo por sua cor fenotípica real. Os depoimentos são contraditórios, uma vez 

que, na verdade, durante a representação, os brincantes pintam sua pele para imitar a 

suposta cor fenotípica dos grupos representados, e em segundo grau, o folguedo parece 

dialogar com o agenciamento da miscigenação, no qual os participantes, 

compreendendo-se miscigenados, têm a opção de escolher e transitar entre as etnias.  

As pessoas que pretendem participar do folguedo como lambe-sujos e que 

possuem na representação um fenótipo de cor negra pintam sua pele com mel cabaú, 

independente de sua cor fenotípica natural. Nesse sentido, é possível e é permitido pelas 

regras da encenação pessoas com traços fenotípicos que poderiam lhes dar alguma 

indicação da participação em um grupo, possam participar no outro, é comum haver  

pessoas de pele mais escuras que participam como caboclinhos e pessoas de pele mais 

clara ou vermelha que participam como lambe-sujos. É possível perceber nesses 

exemplos citados a relação entre o discurso da miscigenação e a fábula das três raças; já 

a identificação enquanto ser miscigenado perpassa a reivindicação de identidades 

étnicas do passado em identificação e conjunção a uma das três etnias fundadoras. 

A identidade étnica na representação do conflito seria de alguma forma motivada 

por escolha e por interesses, e apesar de em alguns casos influenciada pelo fenótipo, os 

indivíduos participantes, em geral, poderiam escolher livremente em que grupo 

participar e com o qual se identificar. Seguindo essa compreensão interacionista, que é 

facilitada pelos recursos das tintas, durante o folguedo os indivíduos podem mudar, 

inclusive, seus fenótipos, no sentido de escolher uma identidade que considere mais 

adequada a assumir na interpretação. As marcas fenotípicas como a cor da pele são 

usadas culturalmente como mecanismo de diferenciação, mas as identidades 

estabelecidas nas diferentes relações sociais se dão de forma mais complexa e 

heterogênea, na qual os indivíduos criam processos de identificação híbridos de caráter 

processual no sentido de se colocarem como insiders e outsiders de determinadas 

culturas. Os depoimentos costumam apontar para o fato de que o festejo rememora o 
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passado colonial laranjeirense, destacando os antigos engenhos e que algum tipo de 

relação cultural entre o branco e o negro sempre existiu e é tradicional da cidade.  

O lambe-sujo se apresenta como agenciador de categorias étnico-raciais, através 

de uma representação de conteúdo cênico e festivo. As categorias partem de um 

pressuposto que misturam as ideias de raça e etnia, e nesse composto conceitual, negros, 

índios e brancos são aqui classificados culturalmente em relação com suas 

características físicas de forma primordialista. Apesar de rígidas e ficcionais, a 

possibilidade de escolha de uma das três identidades étnicas à disposição no folguedo, 

possibilitam relação de identificação com os habitantes da cidade.  Essas categorias 

determinam aos seus participantes as interpretações e os modos de agir, partindo de um 

pressuposto primordialista, no que se refere ao seu conteúdo. No entanto, a relação que 

se estabelece com os moradores da cidade é mais complexa, no sentido de que estes 

podem, independente de suas características fenotípicas, manipular uma impressão 

étnica através das tintas que demarcam as etnias negra e índia. Esse encontro entre uma 

escolha étnica interacionista e um conteúdo primordialista da encenação, além da 

apropriação do discurso de miscigenação instituído no país, permitiram situações mais 

complexas na relação com o conteúdo do folguedo. 

A escolha pela etnia branca é marcada por uma ausência presente, no sentido de 

que apesar de não ser representada diretamente no conflito, ela é a força impulsionadora 

do conflito, já que no folguedo são os brancos que contratam os caboclinhos para 

perseguirem os lambe-sujos. A categoria branca é também decisiva na resolução do 

conflito no último ato, quando através de esmolas permitem aos lambe-sujos 

comprarem suas cartas de alforria. O ato de não se pintar ou de não participar do 

folguedo, a ausência na representação, poderia ser entendido como uma opção pela etnia 

branca através de elementos como a própria cantiga entoada pelos lambe-sujos: “Samba 

nêgo, branco não vem cá, se vier pau há de levar”, que pode ser entendida como uma 

afronta aos não participantes. Através dos depoimentos recolhidos pudemos perceber 

que os não participantes são, muitas vezes, aqueles que não se sentem identificados com 

a festa, alguns deles justificando sua não participação com piadas de teor racial. Na 

verdade a temática racial toma a cidade no dia desta encenação. Apesar de não se 

sentirem identificados e não participarem diretamente, estes ainda estão presentes na 

narrativa de forma indireta através dessa afronta. 

A presença, no entanto, da etnia branca só se efetiva, mesmo que de forma 

parcialmente indireta, na parte em que lambe-sujos são aprisionados pelos índios, e tem 
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que pedir aos não brincantes por esmolas solidárias para serem soltos. Neste momento 

os observadores e não brincantes abandonam seu estado passivo e participação por 

coerção dos pedidos e através da doação de dinheiro contribuem na representação da 

resolução do conflito. Mesmo de forma indireta, as três etnias são conceituadas de 

forma contrastiva e relacional, pelo encontro.  As três categorias étnicas, dialogando 

com a fábula das três raças na formação do Brasil, se apresentam de forma absoluta, 

incutindo contrastivamente características de cada etnia, conforme elas são 

representadas na encenação.   

Os negros se apresentam com elementos que os conectam ao mundo do trabalho, 

relacionados a sua condição de escravos no país e a um espírito festivo, que estaria 

ligado a elementos da cultura africana, como os tambores e a dança. Já os caboclinhos  

são apresentados como guerreiros introspectivos aliados aos brancos (DANTAS, 2006). 

Os brancos tomam um papel duplo, já que decretam a perseguição e captura dos lambe-

sujos, mas ao final da encenação também são responsáveis por sua libertação, 

configurando-se na força impulsionadora de toda a encenação.   

A relação com a cidade se estabelece nas próprias relações temáticas, heranças 

do colonialismo e na forma com o folguedo toma as ruas da cidade como palco, e as 

fachadas das casas como cenário, ampliando a sua significação histórica. Mesmo que 

alguns depoentes e participantes mais ativos destaquem o fato de que a maior parte da 

narrativa se passa diegeticamente nas matas, para os olhos dos participantes, a cidade 

com feições demarcadamente coloniais se apresenta como um perfeito cenário empírico 

para a encenação de temática colonial, numa relação profunda entre ação e cenário 

ritual. Existem os trajetos e percursos já demarcados na cidade pelos quais passam os 

lambe-sujos e caboclinhos. A temática colonial, a fábula das três raças do folguedo tem 

o reforço semântico de se passar em uma cidade colonial ainda preservada. 

 

3.4 Identidades e memórias coloniais 

 

Nos depoimentos recolhidos, os processos de identificação se revelaram 

fragmentários, e apesar de a maioria dos entrevistados entender os dois elementos, o 

material arquitetônico e o imaterial folclórico como herança cultural da cidade, todos 

apresentam alguma predileção e identificação mais forte com um dos polos. Muitos 

habitantes se identificam somente com um dos aspectos, não se sentindo representados 
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nos outros e dão depoimentos segmentários, o que comprova a especificidade de cada 

elemento e como as relações dentro da cidade são mais complexas. Alguns se 

identificam somente com as Igrejas e com os atos católicos espalhados durante o ano, 

evitando sequer comentar sobre as manifestações folclóricas; outros se identificam mais 

com o folclore e seu caráter recreativo e tradicionalista; enquanto outros tecem elogios 

ao casario da cidade e falam sobre a necessidade preservá-los, somente para citar alguns 

exemplos. De fato, a religiosidade católica e afro-brasileira, a arquitetura histórica e a 

diversidade folclórica são resultado do processo de colonização da cidade e seu 

desenvolvimento histórico. Mesmo que uma representação-geral da cidade tenha sido 

constituída sobre a conjunção desses elementos, os processos identitários que se dão no 

interior da cidade são bastante diversificados e nos remontam ao processo de 

colonização, a constituição das identidades étnicas originárias e suas marcas fenotípicas 

e a possibilidade de interação social a partir desses processos. 

O campo demonstra essas identidades segmentadas e assim revela a natureza 

analítica do recorte escolhido. De fato, o recorte é uma ficção de pensamento, mas seu 

intuito é encontrar interligações mais gerais dentro de eventos mais específicos, de 

reconectar as partes e reencontrar a estrutura social. O fato de os depoimentos 

apresentarem recortes identitários mais fechados e fragmentários não necessariamente 

desconstrói o recorte escolhido, uma vez que essas identidades são aqui entendidas 

como partes de um todo, como as expressões dos diferentes estratos sociais coloniais 

brasileiros, do contato cultural e as relações de poder entre seus fundadores que foram 

organizados em categorias étnicas pela força de um grupo que assim quer hierarquizar e 

ordenar a sociedade a partir desta classificação. As relações que se estabelecem não são 

tão separatistas, uma prova disso é a relação que todos esses segmentos possuem com a 

religião na cidade, além do  seu sincretismo que nos remete a um sistema estrutural 

extenso, resultado do passado colonial da cidade e são uma evidência da necessidade de 

compreendê-los conjuntamente. 

O fato das identificações se darem de forma segmentada são provas da 

continuidade das identidades étnicas constituídas no colonialismo em suas novas 

roupagens, uma continuidade do binômio opositório de classificação cultural entre 

negro e branco, em que um se denomina através da oposição ao outro. A diferença aqui 

é que ao contrário do discurso de miscigenação tão difundido no país, o caráter 

tradicionalista da cidade remete a agenciamentos mais pautados na fábula das raças 

originárias, através de expressões afirmativas de cada etnia. A preservação da memória 



77 

 

colonial mantém acesa a memória da distinção existente no passado, que resulta em 

afirmações culturais diferenciadas. Mesmo que a situação se complexifique na relação 

com agenciamentos pautados na miscigenação, conforme o exemplo do lambe-sujo, a 

memória ainda é pautada na ideia de pureza, no conflito e na negociação entre as etnias 

sob uma ótica primordialista, além do fato do discurso da miscigenação está marcado 

por uma ideia de pureza de raças no processo de colonização do país: a arquitetura é a 

expressão cultural dos “brancos” em oposição ao folclore dos “negros”. O Casarão, 

porque por mais que não esteja hoje habitado por um antigo senhor colonial, ainda 

rememora a existência destes e do escravismo, ambos os polos têm uma referência 

direta e uma indireta, ambos apontam para o sistema social completo.  

A integração da memória material e imaterial pode permitir uma compreensão 

mais ampla do sistema social como um todo, visto que estes elementos se completam 

mutuamente na perspectiva da constituição de uma memória do passado colonial que 

leve em consideração a memória dos descendentes de colonizadores e também de 

escravos, pois, estes dois grupos sociais, assim classificados, compuseram 

hegemonicamente a estrutura social colonial. Elas representam as faces de um mesmo 

sistema social, no qual seus diferentes estratos sociais tentam intervir na memória 

através da preservação de suas culturas. O peculiar, no caso laranjeirense, é justamente 

essa reverberação da memória de todos os seus estratos sociais, já que a cidade é 

normalmente referenciada pelo seu conjunto arquitetônico e também por sua cultura 

popular.  

 

Laranjeiras se caracterizou também por ser uma sociedade de senhores e 

escravos, onde a religião desempenhava um papel importante, constituindo-se 

em um tema dominante da cultura. Essa religiosidade pode ser observada nas 

duas vertentes: a católica, com as festas de Bom Jesus dos Navegantes, do 

Coração de Jesus, de Reis, e a dos chamados cultos afro-brasileiros, que 

proliferam com vigor na cidade. Também nesse aspecto a discriminação 

dessa sociedade elitista se fazia sentir. As irmandades religiosas que 

floresceram na cidade seguiam linhas de cor (NUNES, 1993, p. 22). 

 

No agenciamento cotidiano de um discurso analítico ou de preservação sobre a 

referida cidade, estão considerados ambos os elementos: a preservação imagética 

oficial, através do físico-material de um período de desenvolvimento econômico de uma 

sociedade patriarcal, feudal e escravocrata, e, no popular folclore, expressões das 

camadas menos abastadas dessa mesma sociedade. Para NUNES, o termo popular é 

uma referência indireta aos escravos, agora libertos, quando afirma que: “[...] 

permaneceu a festa religiosa e todo o seu envoltório de cultura popular, antes vinculada 
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à população escrava, e hoje associada com as camadas mais pobres” (NUNES, 1993, p. 

25). 

Conforme afirmamos, essa relação no discurso e na ação patrimonial se efetiva 

de forma dispersiva: por vezes há predominância do discurso de preservação da 

arquitetura, por vezes defende-se a proposta de preservação das manifestações 

populares. Alguns trabalhos já apontaram para a falta de inter-relação entre esses 

elementos, defendendo a necessidade de interligá-los, dentre os quais se destaca a 

pesquisa da professora Verônica Nunes, que utilizando as categorias “cultura oficial” e 

“cultura popular” deflagra um processo de preservação mais acentuado no patrimônio 

arquitetônico, no que denomina de cultura oficial.  

 

Dessa forma encontra-se preservado em laranjeiras, o bem cultural 

representativo do poder econômico e social que o erigiu, ou seja, os antigos 

sobrados das famílias senhoriais proprietárias de canaviais e engenhos e as 

festas populares, algumas com caráter religioso. Ambos constituem a 

identidade da cidade. O primeiro contanto com formas específicas de ação 

governamental para protegê-lo e o segundo dependendo da memória dos 

componentes para a sua transmissão e preservação (NUNES, 1993, p. 19). 

 

Essa perspectiva dicotômica, no agenciamento da cidade, não é fruto de 

simplificação analítica como resultado do recorte constituído sobre o objeto, mas sim 

representativo da própria ordenação vigente na cidade e reverberada por políticas de 

preservação cultural. Sobre essas questões nos voltaremos mais atentamente no quarto 

capítulo quando discutiremos as políticas preservacionistas da cidade à luz da categoria 

do patrimônio. Por ora propomos a compreensão dessa dualidade, enquanto uma síntese 

concreta da cultura de Laranjeiras em consonância com uma identidade constituída, 

sobre a cidade em termos representativos, que se inscreve no espaço e no tempo, através 

dos objetos arquitetônicos e das intervenções populares em sua constante relação 

dialógica como elementos da memória, mas que se apresentam à percepção dos 

moradores contemporâneos da cidade, fazendo-os reviver determinadas características 

das formações sociais do passado de que são legados. Através desses elementos de 

memória o passado continua a ressoar na cidade. 

Essa análise reforça a necessidade de refletir sobre o material e o imaterial de 

forma processual e relacional, constituindo uma representação mais ampla da totalidade 

do simbolismo patrimonial laranjeirense. Uma das formas de se estabelecer esse diálogo 

é a compreensão de que ele se dá em ambos os polos e ao mesmo tempo de forma 

integrada. Em linhas gerais, o imaterial é influenciado pelo material, ao mesmo tempo 

em que o constrói; o material também é fruto do imaterial, ao mesmo tempo em que o 
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influencia constantemente. Reconhecemos as especificidades da materialidade e 

imaterialidade, e também a importância de estudá-los separadamente para responder ou 

contribuir na solução de determinadas questões. Não se propõe aqui a negação desses 

estudos específicos, mas ao contrário, aproveitá-los para pensar uma proposta mais 

geral. O diálogo entre o específico e o geral permite organizar alguns desses estudos 

específicos dentro de um quadro mais amplo, a partir do qual eles possam permitir uma 

compreensão mais geral da sociedade estudada.  

 

3.5 O reencontro do material com o imaterial: diferença e complementaridade 

 

O ‘outro’ e a ‘diferença’ são temas paradigmáticos para a antropologia. Entender a 

diferença sempre foi um dos elementos centrais da Antropologia, por consequência das 

diferenças culturais encontradas pelo Antropólogo nos estudos de campo. O 

questionamento feito pela própria Antropologia sobre essas diferenças será responsável 

pela sua constituição como uma disciplina crítica, o contato antropológico com a 

diferença acabou por transformar e relativizar a cultura ocidental, revelando a 

construção social da própria cultura do pesquisador.  A diferença e sua afirmação é 

fundamental na definição das próprias culturas, de como elas se constituem, o que faz 

emergir a importância do conceito de identidade. Mas, as diferentes culturas colocadas 

em contato estabelecem relações processuais que acabam por fundar sistemas culturais 

mais amplos. Assim surge a necessidade de organizar a relação social entre essas 

culturas tão diferentes, de encontrar respostas, de classificar essas diferenças, sob o viés 

de uma ou de outra cultura. Esse processo de construção de novas relações culturais 

acaba por se enrijecer em práticas culturais e ritualizações; classificando e ordenando a 

diferença, transformando ambas as partes, criando novas relações sociais e até mesmo, 

novas culturas. É nessa perspectiva que demarcamos os processos identitários e 

expressões artístico-culturais da cidade de Laranjeiras como mecanismos de afirmação 

de diferenças internas no próprio contexto da cidade. 

Em vez de estudar isoladamente o material e o imaterial na cultura laranjeirense, 

propõe-se a compreensão de um sistema simbólico mais amplo que colocaria em relação 

sistemas simbólicos diferentes e contraditórios, e que nessa relação residiria a própria 

força criativa e incentivadora desses mesmos ritos.  A diferença é justamente o que se 

mantém e, nesse sentido esse ‘cenário histórico da sociedade colonial brasileira’ serve 
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como um perfeito cenário ritual para a manutenção das apresentações desses grupos 

folclóricos, de grupos sociais ‘excluídos’ nessas mesmas sociedades, que reforçam o 

caráter histórico da cidade, ambos se contrapondo e se retroalimentando, numa 

reconstituição completa do sistema simbólico nos quais esses folguedos e a arquitetura 

foram originalmente criados. O sistema simbólico compreendido em sua totalidade nos 

revela o seu constante caráter impulsionador de suas partes. Esse contraste entre 

arquitetura e manifestações culturais, entre patrimônio material e imaterial, seria, de 

certa forma, de acordo com o que estamos trabalhando até então, incentivador de ambos 

os lados. Entender que ao mesmo tempo em que são representações de camadas sociais 

distintas, mas que fazem parte de um mesmo sistema cultural, e que ambos interferem 

no seu incentivo mútuo, traria algo de inconsistente e até contraditório ao sistema 

cultural. No entanto, essas inconsistências são justamente o que possibilita a dinâmica 

cultural e o caráter integrador desses mesmos sistemas. Conforme tentaremos 

demonstrar nos próximos capítulos, só é possível entender o sistema cultural analisando 

as suas nuances internas. 

Tentaremos provar que sua força criativa reside justamente no fato de serem 

expressões de camadas diferenciadas da sociedade brasileira: a arquitetura, fruto dos 

patriarcas, descendentes dos europeus; enquanto o folclórico, em grande parte, de 

origens afro-brasileiras. A arquitetura que serve de cenários aos folguedos e ao mesmo 

tempo os folguedos que reforçam o caráter tradicionalista da cidade, sendo as 

inconsistências temáticas através do contraste, justamente o que possibilita o dinamismo 

cultural e a continuidade desses mesmos sistemas simbólicos. 

Construir um casarão ou uma Igreja pressupõe uma técnica e o espaço interno 

para acomodação pode ser discutido parcialmente sobre esses moldes técnicos, mas sua 

fachada e decoração são planejadas para dizer algo sobre os seus moradores. A própria 

ideia de casarão e sua estrutura nos fala sobre a sociedade dos quais foram gerados. A 

afirmação ritual explicita a estrutura social ao ser representativa das relações corretas e 

socialmente aprovadas entre indivíduos e grupos. A ação ritual e as crenças devem ser 

entendidas como formas de afirmação simbólica sobre a ordem social e sempre foi uma 

das tarefas da antropologia social, a tentativa de interpretar esse simbolismo.  

O trabalho procurará construir novos agenciamentos sobre o patrimônio 

histórico e cultural laranjeirense, colocando em contínua relação elementos materiais e 

imateriais de sua cultura, para assim procurar abranger um sistema simbólico mais 

amplo, entendendo esse novo recorte como fecundo para a construção de reflexões 
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sobre o patrimônio da cidade. As relações entre manutenções e transformações que 

ocorrem na dinâmica urbana da cidade costumam se estabelecer em fórmulas mais 

complexas ou alegóricas, como a descrita por Beatriz Góis Dantas, que descrevendo o 

festejo da Taeira laranjeirense, comenta sobre a mutabilidade e adaptabilidade dessas 

intervenções temporais de preservação no contexto da relação com a tradicionalidade do 

cenário laranjeirense. 

Nas ruas continuam fazendo suas evoluções, interrompidas por vezes para 

dar passagem aos caminhões que trafegam transportando gado, ou aos carros 

da Sudene. Para o observador, a cena se reveste de simbolismo: o avanço da 

modernização fazendo recuar o tradicional. Mas os carros passam e as 

Taieiras voltam ao meio da rua para dançar (DANTAS, 1972, p. 21). 

Os grupos folclóricos e as camadas populares, que historicamente, em sua 

maioria, nunca habitaram as construções históricas mais imponentes de Laranjeiras, 

tomam como palco para suas intervenções aquele único lugar em que têm o direito de 

interferir: a rua, moradia histórica para os desabrigados, mas, sobretudo, palco das inter-

relações humanas do cotidiano. Nesse quesito também contribui Dantas: 

Nessa sociedade, nitidamente estratificada, senhores e escravos possuíam 

direitos desproporcionais, como era comum no Brasil do século passado. Era 

proibido, por exemplo, a qualquer escravo de ambos os sexos, ter casa 

alugada nas ruas de Laranjeiras. [...] Os divertimentos eram também 

diferenciados. Os ricos se distraíam nas ruas com as cavalhadas ou nos salões 

suntuosos em festas requintadas. Os pobres, nos espaços que lhes eram 

reservados, ensaiando seus “reisados e bailes pastoris”, apresentando-os com 

a devida autorização da Intendência, enquanto se lhes proibiam os vozerios e 

sambas à noite (DANTAS, 1972, p. 18). 

O patrimônio material e imaterial da cidade de Laranjeiras revela-se como 

fundamental para a compreensão da macroestrutura socioeconômica da sociedade que o 

gerou, traduzindo as relações socioeconômicas  de seus antepassados. O que remete ao 

exemplo da Casa Grande & Senzala, que já traz na sua arquitetura a representação 

estética dos valores da sociedade patriarcal escravista. Em sua obra Sobrados e 

Mucambos, Gilberto Freyre relata as transformações da sociedade rural patriarcal 

brasileira e sua relação com os ambientes urbanos. 

Corrigiu-lhe certos excessos de privatismo acentuando outros, o casarão 

assobradado da cidade. Enquanto a casa de sítio – a chácara, como se diz da 

Bahia para o sul – marcou a transição do tipo de habitação nobre, para o 

urbano [...] As casa de engenho e de sítio dando a frente para estradas quase 

intransitáveis; outras para os rios; os sobrados, para ruas sujas, ladeiras 

imundas, por onde quase só passavam a pé negros de ganho, muleques a 

empinarem seus papagaios, mulheres públicas. Menino de sobrado que 

brincasse na rua corria o risco de degradar-se em muleque; iaiá que saísse 

sozinha de casa, rua afora, ficava suspeita de mulher pública. O lugar do 

menino brincar era o sítio ou o quintal; a rua, do muleque. O lugar de iaiá, a 
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camarinha, quando muito a janela, a varanda, o palanque (FREYRE, 1977, 

p.152). 

A relação dinâmica entre esses elementos pode ser percebida até mesmo 

empiricamente, por exemplo, apesar de todo o agenciamento de um discurso de 

preservação dos Casarões, é possível perceber nas suas paredes, marcas de piche em 

formato de mãos, índice da passagem do Lambe-Sujo. Outro forte elemento desse 

diálogo entre tempo e espaço é a resignificação das igrejas católicas, que, utilizadas pela 

população, servem de palco para procissões populares e convivem com o forte 

sincretismo das religiões afro-brasileiras presentes na cidade, cujo ápice é a coroação da 

rainha das taeiras dentro da Igreja. A missa realizada durante o “Lambe-Sujo vs 

Caboclinhos” em frente a Igreja da Matriz é o único momento de unificação e harmonia 

entre as etnias representadas antes da conclusão da encenação. Esses atos resignificam 

as Igrejas na percepção dos moradores e visitantes. 

 

A preocupação fundamental vai no sentido de estabelecer as bases para uma 

compreensão de identidades culturais, a partir dos sistemas construídos vistos 

como totalidades atuais de uma sociedade urbana. Estas identidades, 

entretanto, só se definem em virtude da constante mistura do velho com o 

novo, do tradicional com o moderno, das permanências com as inovações. 

Mas como a unidade de sentido é sempre atual, o que existe de velho e novo, 

tradicional e moderno, permanência ou inovação se articula sempre através 

de um determinado conjunto de práticas (MELLO & VOGEL, 1984, p. 4). 

 

A ampliação do sistema simbólico se deu na perspectiva de colocar em relação 

sistemas culturais que normalmente são alvos de políticas e estudos que costumam 

isolá-los em alguns aspectos, aqui mesmo se considerou que o material e imaterial 

possuem suas especificidades, mas se procurou descobrir quais construções analíticas 

poderiam surgir no esforço de encontrar profundas conexões entre eles. Colocaram-se  

em contato sistemas simbólicos contraditórios no sentido de sua temática social, mas 

percebeu-se que ambos fazem referência socioeconômica  a determinado período de um 

desenvolvimento laranjeirense, portanto, apesar de suas diferenças, propôs-se considerá-

los dentro de um sistema simbólico mais amplo, fruto de um notável desenvolvimento 

de uma economia dependente de escravos, o que tornou possível ambos, um mobiliário 

urbano suntuoso e uma alta quantidade de folguedos com traços afro-brasileiros 

sincréticos. A interrupção desse desenvolvimento legou um caráter histórico a essa 

cidade, que não sofrendo os efeitos do progresso, manteve um caráter nitidamente 

tradicionalista. Pretende-se agora estudar as relações contemporâneas estabelecidas 

entre esses elementos da memória e os atuais usuários da cidade.  
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4 PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL LARANJEIRESENRE: INTER-

RELAÇÕES ENTRE MATERIALIDADE E IMATERIALIDADE 

 

4.1 Interpretando a cultura material laranjeirense 

 

Os objetos materiais possuem um significado social imaterial, e nesse sentido 

sua significação se dá na relação que se estabelece com esses objetos no cotidiano dos 

habitantes da cidade nos dias de hoje. Faz-se necessário questionar os habitantes sobre 

suas percepções da cultura material da cidade para, a partir desse material interpretativo, 

poder refletir sobre os significados sociais atrelados a esses objetos. A reflexão 

arqueológica sobre a cultura material deve andar de mãos dadas com uma pesquisa 

antropológica na comunidade laranjeirense, já que esta pode ser um dos artifícios que 

podem ajudar a romper com o silêncio da materialidade. 

 

Embora não se deva confundir arqueologia com escavação, o propósito de 

investigar o urbano partindo de uma perspectiva arqueológica vem a ser o de 

exumar, no sentido metafórico, trazendo-os à luz e evitando destruí-los ou 

entregá-los ao esquecimento - o que, na maioria das vezes, vem a dar no 

mesmo - sistemas de relações que fundam a lógica operativa e simbólica de 

espaços, elementos, conjuntos e equipamentos urbanos. As experiências 

etnográfica e arqueológica se aproximam nesse ponto. Ambas têm no 

trabalho o campo como pressuposto, pois este lhes permite o exercício do 

diálogo com as formas sócio-culturais. Ambas têm a tradição de descrever e 

interpretar. Querem registrar o que existe e descobrir os significados das 

coisas. Pretendem saber como elas são usadas dentro de determinados 

contextos sócio-culturais. Querem restituir-lhes o sentido (MELLO & 

VOGEL, 1984, p. 3). 

 

A interpretação desses objetos históricos, que já se encontram em algum grau de 

preservação e de exposição pública, é uma espécie de escavação antropológica na qual 

os conhecimentos e experiências dos cidadãos permitiriam constituir agenciamentos 

diferentes sobre esse mobiliário, possibilitariam uma etno-arqueologia através das 

interpretações dos moradores da cidade.   

Seria fundamental pensar quais as identidades culturais que se estabelecem com 

estes espaços, em um processo histórico, dinâmico, relacional e contextual a partir de 

diferentes identidades constituídas sobre o mesmo espaço; em que essas diferentes 

leituras sobre o mesmo local podem nos ajudar a entender, num contexto mais amplo, 

seu significado relacional na busca de um conceito que tente abarcar a totalidade de seu 

significado social. Buscar rotinas, padrões, tentar entender o normal e o excepcional, 

pois ambos apontam para uma compreensão mais completa do fato social. Acumular e 
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relacionar perspectivas seria fundamental para uma compreensão mais ampla do objeto 

em seu contexto, que é dinâmico e é em seus usos que estão se transformando 

constantemente. 

Os objetos materiais só existem e tomam lugar concreto no mundo a partir de 

seu uso e significado simbólico. O contexto é que determina o significado dos objetos, e 

se não forem contextualizados, a cultura material pode gerar interpretações errôneas 

sobre o uso dos objetos que destoam da utilização corriqueira de determinado objeto por 

uma comunidade em questão. A leitura arqueológica do espaço urbano possibilita a 

compreensão do objeto dentro de um contexto histórico, além de suas constantes 

mudanças e de suas permanências em processos de preservação. As mudanças na 

paisagem urbana transcendem as intervenções na cultura material e estão ligadas aos 

usos e práticas cotidianas de seus espaços por seus usuários. Uma pesquisa 

antropológica da comunidade humana aliada à interpretação arqueológica pode ser 

reveladora de uma nova forma de entender a patrimonialidade laranjeirense. Segundo 

Frederico de Holanda em seu artigo A arquitetura como estruturação social: 

 

Na verdade, o resultado concreto de nossa prática arquitetônica – os edifícios 

e os assentamentos – exerce o papel de qualquer sistema artificial, produzido 

pela prática humana: as práticas e seus produtos são, como coloca Bernstein, 

“artifícios para o posicionamento social”. É dentro e através de nossas 

práticas e de seus resultados concretos, e somente assim, que construímos 

nossas identidades culturais. A arquitetura não é uma exceção à regra [...] 

Talvez seja um truísmo dizer-se que nada do que fazemos socialmente é 

independente dos lugares onde as coisas acontecem: trabalhamos, divertimo-

nos, movemo-nos pela cidade com os mais diversos objetivos, de maneira 

organizada no espaço. Entretanto, é pouco comum refletir sobre essas 

“maneiras especiais” como, enquanto tais, estruturadoras de relações entre 

pessoas, como formadoras de identidades sociais (HOLANDA, 1985, p. 117). 

 

A preservação de um conjunto arquitetônico histórico não implica 

necessariamente a manutenção de determinado modo de vida. Uma casa pertence a uma 

família, que a transmite com poucas transformações estruturais como patrimônio de 

geração em geração, mas a própria família vai se modificando com o passar do tempo. 

A casa pode ter grandes quartos separados e incentivar o isolamento, ou uma sala 

acalorada, na qual todos se reúnem e sua materialidade de uma forma ou de outra 

sempre vai dialogar com os valores familiares; e vice-versa, pois pequenas alterações na 

mobília interior, ou na decoração, vão modificar a sensação estética do convívio naquele 

espaço. Um casarão também constitui patrimônio monetário que pode classificar 

determinada família dentro de determinado estrato social, ele é herança e patrimônio no 

sentido privado de determinada família. Os Casarões além de suas potencialidades 
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materiais também atrelam significados simbólicos imateriais, eles dizem algo sobre a 

família que ali habita. 

Essa conformidade da maneira como o espaço e a cultura se relacionam pode ser 

expressa nos mais diversos exemplos etnográficos e mesmo nas sociedades ditas 

complexas, como a nossa sociedade contemporânea, em que se discute a substituição do 

ambiente natural por um ambiente social altamente tecnicizado, cujos meios de 

comunicação eletrônicos ornam grande parte deste cenário, e como esse ambiente se 

relaciona com as mudanças cognitivas e comportamentais dos indivíduos e da sociedade 

como um todo. Em um artigo intitulado A magia dos objetos: museus, memória e 

história, José Reginaldo Santos Gonçalves reflete sobre o que considera ser uma 

marginalização dos estudos sobre a cultura material na antropologia moderna. Segundo 

o autor, os objetos materiais são entendidos meramente como suportes “de relações 

sociais ou suportes materiais de relações simbólicas” (GONÇALVES, 2009, p. 66).  

Assim, a Antropologia, que pauta a cultura de forma abstrata, relega aos bens 

materiais um segundo grau de análise, no qual são considerados somente como 

resultado das formas sociais, frutos das ideias culturais, aplicações práticas da cultura. A 

matéria é vista como reflexo da ideia, no entanto, o autor afirma que : “A hipótese que 

apresento é a de que os objetos materiais desempenham uma função constitutiva, dando 

forma e materialidade à nossa autoconsciência individual e coletiva” (GONÇALVES, 

2009, p. 66). Segundo a concepção defendida pelo autor “os objetos materiais são 

concebidos não apenas enquanto emblemas de posições e identidades sociais, mas a 

partir de sua função constitutiva no processo de formação de subjetividades individuais 

e coletivas” (GONÇALVES, 2009, p. 68). A cultura material se revela indissociável da 

cultura imaterial, ambos estão em constante relação, os objetos materiais não somente 

refletem a cultura, mas também são constitutivos desta, eles influenciam fortemente sua 

manutenção e transformação. 

Essa relação entre espírito e matéria, entre o homem e o espaço que habita, é um 

dos elementos gerais que balizam a reflexão antropológica, embora tome uma forma 

específica e peculiar no contexto de uma cidade tombada como patrimônio histórico, 

cuja comunidade do presente convive com um cenário arquitetônico do passado. Longe 

de qualquer determinismo ambiental, pretende-se problematizar a relação entre homem 

e ambiente, assumindo que o meio-ambiente é social e construído, que seus estímulos 

são diversos daqueles que o homem recebia na natureza. Mesmo os ambientes ditos 



86 

 

naturais são sociais e resultados de escolhas humanas, como por exemplo, a opção de 

não explorar aquele espaço, transformando-o em reserva natural através de uma ação 

ativa ou mesmo recriando a natureza através do trabalho e do cultivo humano.  É 

preciso afirmar a inexistência de paisagens naturais, pois o homem sempre a significa a 

partir de sua cultura; o natural é cultural, ela é paisagem a partir de seu olhar, ele 

também a modela, ou opta culturalmente por não a modelar, além de escolher 

determinados espaços para sua habitação, usando assim a paisagem natural, mesmo que 

intocada, como um material a fazer parte de sua moradia.  

 

É preciso ressaltar a importância das paisagens enquanto cenários ativos, 

implicados nas dimensões socioambientais decorrentes das manifestações e 

práticas humanas em profunda interação com o entorno, definindo, assim, 

formas de relação mais ou menos transformadoras do meio, resultado da 

apropriação criativa do real pelos sujeitos em interação com os ambientes, 

cujos impactos são variáveis, de acordo com a complexidade do “trajeto 

antropológico” (Durand 1989). A “domesticação” das paisagens nesta 

perspectiva, seria dinamizada pelo imaginário que resguarda certas 

peculiaridades associadas aos contextos culturais nos quais emerge as 

dimensões do humano (SILVEIRA, 2009, p. 72). 

 

A arquitetura de uma cidade se apresenta como um estímulo equivalente ao 

conjunto estabelecido por uma tribo indígena e árvores que a rodeiam, ou o que 

determinada sociedade estabelecesse como seu cenário social, elemento que dialoga, 

reflete, mas também organiza e até dirige suas ações, ao mesmo passo em que é 

constantemente mantido e modificado por essas mesmas ações. O espaço eleito 

enquanto cenário social na nossa sociedade, onde identidades e ações sociais se 

efetivam é a cidade. Entendendo a importância do cenário social nas relações humanas é 

que se pretende problematizar sobre os modos de vida e a percepção de uma 

comunidade cujos estímulos urbanos não estão ligados a ideais e aspirações 

progressistas tecnológicas, característicos dos ideais da modernidade, que tipo de 

sentimento desenvolve essa comunidade que reside em cidade histórica que acaba por 

tomar ares cênicos, sendo considerada representação de um passado. Uma cidade 

caracterizada enquanto paisagem representativa em alto grau de iconicidade com a 

cidade histórica brasileira, ou seja, é considerada um símbolo cujo significado, está 

pautado na força de sua semelhança enquanto representação visual do passado. Richard 

J. Williams em Espaço Público e Cultura Pública nos demonstra uma das facetas da 

questão que estamos abordando, que se estabelece na preservação de valores do passado 

que sobrevivem com uma sociedade do presente. 
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Todos os exemplos de espaços públicos que dei, do Grande Pátio, a Trafalgar 

Square, à Barcelona de Bohigas, à obra de Mendes da Rocha em São Paulo, 

revitalizaram o que são essencialmente modelos de cultura pública do século 

XIX. Em alguns casos, eles revitalizaram edifícios do século XIX; em outros, 

revitalizaram algo do estilo da vida burguesa do século XIX. Mas essa 

revitalização do século XIX é particularmente acrítica, revitalizando sua 

estética sem parar para considerar sua política. O modelo de cultura pública 

do século XIX é, sobretudo, uma expressão de poder, uma ideia que não 

encaixa bem nos ideais contemporâneos de democracia, quer seja na Europa 

ocidental, nos Estados Unidos ou no Brasil (WILLIAMS, 2008, p. 43). 

 

Considerando-se a não dicotomia entre sociedade e espaço, embora estes estejam 

profundamente interligados, é preciso refletir sobre as consequências culturais dessa 

preservação. É preciso levar em conta que em um primeiro momento, assim como foi 

discutido no capítulo anterior, esses mobiliário urbano foi preservado na relação com a 

própria dinâmica da cidade e sua evolução histórica pautados em sua estagnação 

econômica. Não se considera que esse novo ambiente misto, natural e social da cidade, 

determina a continuidade das apresentações folclóricas, mas que tão somente existe um 

conjunto de interinfluências desses processos. Esta correlação pode ser definida em via 

de mão dupla, na perspectiva de que tanto é a cultura que constrói o seu ambiente, 

quanto o ambiente também influencia essa cultura. O próprio ambiente de Laranjeiras 

surge a partir desta acepção, como um ambiente cultural. Os próprios prédios são frutos 

de uma cultura e são interpretados por indivíduos de outras culturas, dessa forma nunca 

se dão em uma forma material pura, mas sempre através de interpretações simbólicas.  

A arquitetura dos casarões e das Igrejas representam sínteses materiais dos 

valores da sociedade colonial brasileira e exercem alguma influência na sobrevivência 

de alguns desses elementos ditos imateriais. Assim como foi afirmado anteriormente, a 

cultural material laranjeirense revela vestígios do período de prosperidade econômica da 

cidade durante o século XIX; e, por outro lado, os vestígios da cultura imaterial como os 

folguedos de fortes características afro-brasileiras, a religiosidade sincrética e a forte 

incidência da população negra na cidade nos remete à importância da escravidão para 

esse desenvolvimento da economia laranjeirense no passado.  

O patrimônio arquitetônico remete às construções do período colonial e imperial 

e as suas técnicas contemporâneas: são rígidos, fixos, pouco mutáveis. As construções 

parecem estar eternamente paralisadas como representação de determinado momento 

histórico, correspondente a uma determinada formação social. Essas construções 

parecem ter sido, durante muito tempo, os tipos ideais para os projetos de preservação 

arquitetônica no Brasil, de forma que a ideia de cidade histórica no Brasil nos remete à 
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lembrança da cidade colonial brasileira. Essa imagem fixa da representação urbana do 

passado colonial, para muitos estudiosos, teria ofuscado outras representações do nosso 

passado, como as culturas indígenas e afro-brasileiras. 

Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante 

na luta das forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do 

esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos 

indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os 

esquecimentos e silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 

manipulação de memória coletiva (LEGOFF, 94, p. 426). 

Apesar de reconhecermos esse caráter intencional em projetos de 

patrimonialização, nossa tese aqui é de que o casario se configura de forma relacional, 

em oposição de autorreferenciação étnica ao folclore, sem querer forçar um dualismo 

determinante, pois reconhecemos múltiplos níveis e variações dentro dessas duas 

categorias. Nesse sentido, preservar o casario pode gerar um efeito colateral por 

contraste no campo de memória coletiva da cidade, que seria um incentivo para grupos 

sociais que não se consideram representados por essa preservação material, e que por 

isso tentam encontrar outros espaços para afirmar sua diferença e sua própria versão da 

história, que foi por muito tempo silenciada pelos instrumentos de atribuição de status 

patrimonial. 

 

Assim, embora a implantação de leis voltadas para a defesa do patrimônio 

histórico tenha representado um avanço no campo da preservação da 

memória social dos países latinos, os fundamentos que informaram essas 

práticas iniciais acabaram provocando a expropriação cultural da maior 

parcela da população, que não se viu reconhecida nos majestosos exemplares 

da arquitetura pública ou religiosa. O deslocamento observado no percurso da 

política patrimonial resulta do desenvolvimento da arqueologia histórica, dos 

enfoques da antropologia e, sem dúvida, da abertura da história a sujeitos 

sociais antes silenciados ou ignorados. Essa possibilidade certamente 

implicou a escolha de bens diversificados para celebrar a memória social de 

distintos segmentos étnicos presentes em nosso continente (FUNARI & 

PELEGRINI, 2006, p. 68). 

 

Essa perspectiva, essa forma de ver a cidade, tem o intuito de abordar a 

materialidade de forma contextual, refletindo sobre como esses monumentos históricos 

e artísticos para além da coerção física, também a partir de suas histórias culturais na 

cidade, e nesse sentido, mesmo casarões com significados arquitetônicos similares, 

poderão possuir suas significações completamente diferentes no imaginário da cidade 

que lhes tornarão bem diferentes entre si. Conceber o patrimônio como memória 

permite elucidar um campo de conflito simbólico, no qual o jogo 

memória/esquecimento de grupos sociais dominantes tentando impor suas lembranças e 

identidades sobre o esquecimento da cultura dos grupos sociais vencidos nesse 



89 

 

processo, fazendo parecer que sua memória é representativa de toda a sociedade. No 

entanto, os diversos grupos sociais da comunidade laranjeirense se esforçam por 

expressar suas memórias. Dois casarões do passado da cidade exemplificam essa 

abordagem: em um ponto da cidade um Casarão se resignifica em Museu de Arte Sacra, 

não muito longe dali, outro Casarão se resignifica em Museu-Afro. 

No outro extremo, casas com moldes diferenciados, mas cujas histórias podem 

aproximá-las, por exemplo, o status da família que ali residia, o fato de serem 

residências ou abrigarem estabelecimentos comerciais, dentre tantos outros. 

Experimenta-se aqui uma interpretação do material em relação com o cultural-

contextual, procura-se transcender, a partir dos usos e interpretações sociais, o silêncio 

da cultura material que é normalmente uma das maiores dificuldades do trabalho 

arqueológico. Escavam-se também os homens, não no sentido usual, mas escavam-se 

suas memórias imateriais através de seus depoimentos, relacionados à cultura material, 

para que elas possam ajudar a construir as interpretações sobre a cidade. Assim, o 

método etnográfico e a interpretação antropológica aliados à Arqueologia se apresentam 

de forma complementar na constituição dessa pesquisa. 

Os casarões da cidade são compreendidos enquanto memória, mas também 

como percepção. Os prédios que evocam um período do passado mantêm-se no presente 

constituindo o cenário atual da cidade, apresentando o passado à percepção e à memória 

dos moradores contemporâneos da cidade, enquanto novos modos de vida já se 

alojaram. Eles falam através de sua materialidade diretamente à percepção e à 

consciência dos usuários da cidade, a memória se reatualiza constantemente com as 

experiências atuais, construindo pontes entre o passado e o presente através da 

materialidade do mobiliário urbano numa relação de continuidade inexorável.  

A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da 

sobrevivência do passado, "tal como foi", e que se daria no inconsciente de 

cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 

estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam 

nossa consciência atual (BOSI, 1994, p. 55). 

Refere-se aqui à memória, coincidindo com a percepção, mantendo-se na 

duração do tempo. Se as pedras duram no tempo, no caso do folclore, é através do 

interesse de preservação, mas também da recriação por uma comunidade humana, 

coexistindo numa relação dialógica, que essas intervenções têm existência no tempo e 

no espaço, em um determinado cenário, que é o espaço físico ordenado da cidade de 

Laranjeiras. Os objetos artísticos materiais são contingentes da cultura que os produziu 
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e daquela que os contempla enquanto arte, e é através deles que essas formações 

culturais podem ser captadas, não somente pela dimensão sem tempo do pensamento 

abstrato, mas no vislumbre da sensação atualizada em percepção, através do presente 

absoluto e da coexistência do discurso e do objeto. Esses eventos são representantes 

visuais de uma formação cultural que se apresenta não como conclusão de uma análise 

verbal, mas cuja apreensão se forma até no instante mesmo da percepção, um ponto de 

contato entre a realidade social e a individual, entre o mundo subjetivo e objetivo, 

transpostos para o objeto artístico.    

E seria fácil demonstrar que as estruturas dos sistemas formais das diversas 

culturas se formaram e se desenvolveram em função de conteúdos culturais 

que, por sua vez, tinham de estruturar para a comunicação visual. A arte, em 

substância, é a grande responsável pela cultura que se fundamenta, organiza e 

desenvolve através da experiência da percepção e dos processos correlatos da 

imaginação. A percepção assinala sempre e apenas o tempo do presente 

absoluto. A arte, cujo valor se dá na percepção, torna presentes os valores da 

cultura no próprio ato em que os traduz e reduz a seus próprios valores 

(ARGAN, 2005, p. 26) 

Entende-se que a apreensão desses objetos artísticos, compreendidos aqui tanto 

pelos casarões coloniais quanto pelos folguedos populares, não se dá pela emoção, pois 

com o passar do tempo a percepção emotiva tenderia ao enfraquecimento, à frieza das 

sensações à sua presença, o que não acontece de fato; normalmente se afirma o oposto, 

que o contato constante com uma obra de arte faz crescer a sensibilidade e revelar suas 

características fundamentais. Essa apreensão não se dá pelos sentidos, nem pelo 

sentimento ou pelo pensamento racional, mas “a obra de arte, enfim, se faz presente no 

presente absoluto da consciência que a percebe” (ARGAN, 2005, p. 26).  

O valor e o significado das expressões artísticas se modificam através da 

percepção, da interpretação e dos usos no decorrer do tempo. A percepção é modificada 

pelas consciências culturais, mas sem perder o referencial de serem expressões artísticas 

de determinada formação cultural. É uma análise peculiar, pois se faz na presença do 

evento e dos objetos, que não necessitam ser integralmente reconstruídos, narrados, 

evocados, mas, principalmente, serem interpretados socialmente. Em A cidade como um 

jogo de cartas, Carlos Nelson Santos nos mostra a intencionalidade da arquitetura em 

exprimir identidades e a possibilidade de interpretá-la. 

 

Os edifícios de uma cidade não são todos iguais. Há os que querem e devem 

ser mais recatados porque abrigam a intimidade de uma família. Outros são 

mais vistosos, se abrem para visitações regulares, precisam ter muita gente 

dentro. Por razões distintas, é o caso de estabelecimentos comerciais, igrejas 

ou clubes. Há prédios, como escolas e locais de trabalho, que têm de ser bem 

acessíveis porque há pessoas que devem frequentá-los obrigatoriamente. 



91 

 

Igrejas, bancos, sedes de administração pública procuram marcar a sua 

função por meio de formas especiais que todos possam identificar. Eis porque 

edificações religiosas têm torres, os bancos usam materiais caros na fachada, 

as Prefeituras costumam apresentar colunadas, portas altas, escadarias de 

acesso. Além de se destacarem, se assinalando a si mesmos, esses 

equipamentos acabam por transmitir identidade à cidade toda ou à seção em 

que estão implantados (SANTOS, 1998, p.53). 

 

A materialidade ganha vida na dinâmica urbana, na relação com os habitantes e 

visitantes da cidade. Os prédios de Laranjeiras podem ser vistos como monumentos-

mortos sob uma perspectiva de preservação e de sua compreensão histórica, mas 

ganham significados contextuais e dinâmicos. Existem moradores em Casarões 

tombados, e nesse sentido, casas em alguns aspectos e fruição similares em relação a um 

significado histórico que nos remetessem ao passado, diferenciam-se por possuírem 

histórias de vida diferenciadas. Não deixamos de reconhecer a importância da análise da 

materialidade de uma casa que nos ajuda a enxergar elementos comuns entre as 

histórias, através de uma interpretação arqueológica da casa, como seus aspectos sociais 

e econômicos, através de sua fachada, do tamanho dos seus cômodos etc.; mas, 

pretende-se atrelar a esse significado as memórias afetivas e as histórias de vida dos 

habitantes da cidade. 

O antigo casario laranjeirense através do contraste com o tempo atual faz com 

que essas imagens se confundam com lembranças, adquirindo essa forma peculiar de 

relacionar o mesmo tempo com a memória e com a percepção das pessoas. Uma 

lembrança pode ser tão forte a ponto de ser confundida e misturada com a percepção, 

quando, por exemplo, o indivíduo relembra uma cena traumática e seus olhos se enchem 

de lágrimas e suas mãos tremem com pavor, é como se a ameaça estivesse ali, ou o 

oposto, lembrar-se da mulher amada e ficar feliz como se pudesse tocá-la naquele 

momento. O Casario laranjeirense ativa um mecanismo equivalente da memória para 

seus habitantes ao manter boa parte da cidade inalterada, ele é como uma casa de avós, 

ou uma fazenda, que não passou por reformas, e que um simples relance de olhar, ou a 

chance de tocar suas paredes, ou andar no seu jardim, traz à memória de forma afetiva 

todas as experiências de infância que ali foram vividas.  

É a materialidade, que ao se manter estática reaviva constantemente a memória 

de seus habitantes, que ao oposto de habitantes de metrópoles, que normalmente podem 

não lembrar, nem sequer, como seu próprio bairro se parecia antes das últimas centenas 

de casas reformadas na sua vizinhança. Esse tipo de relação é fruto do encontro entre 
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uma visão objetiva das formas e uma visão subjetiva baseada na memória afetiva, esse 

encontro seria catalisador de processos interiores no indivíduo. 

 

Sua qualidade memorial é fruto de um processo no qual a visualização dos 

objetos atua como um gatilho a disparar um mecanismo que articula, ao 

mesmo tempo, a perda e o reencontro das lembranças ali evocadas. As 

paisagens invisíveis da Arqueologia tornam-se visíveis, dotadas de sentido e 

inspiram à elaboração de paisagens imaginadas (BEZERRA, 2009, p. 65). 

 

Na memória e nos depoimentos recolhidos, os dados objetivos se confundem 

com os subjetivos. As casas se confundem com as pessoas, as Igrejas com as 

celebrações e festas, a cidade com o folclore, cuja visão que os entrevistados tentavam 

expressar descrevia uma espécie de ‘paisagem humana’ de seus antepassados e da 

história de seu passado tão comuns em depoimentos como: “ali morava a família de S. 

Alfredo”. A paisagem toma sentido de forma estrutural, seu significante é adquirido a 

partir das associações semânticas daquele que as observa. Um visitante, a partir do 

estranhamento vasculha sua memória para dar significação ao que o olho vê. Para os 

moradores ou para aqueles que tenham relação anterior com aquele espaço, o caminho é 

inverso, o objeto evoca em sua memória momentos de seu passado de forma afetiva.  

As casas se relacionam com as histórias de vida das pessoas, com a duração da 

vida do indivíduo, que inclusive pela memória, consegue perceber o desgaste do tempo, 

o casario envelhece junto com a população, ambos criam rugas e marcas do passar do 

tempo. Além do casario ser memória processual da vida dos indivíduos 

contemporâneos, por se alterar com o tempo, assim como estes, esta é uma memória 

ampliada indefinidamente por tradição e história oral, narrada de pai para filho, de avô 

para neto, como em diversos depoimentos, as pessoas se referem “Nos tempos de meus 

avôs, naquela casa morava gente grande, aquela casa ali [...]” ou depoimentos como 

“naquela casa morava uma família das mais antigas da cidade”. Esse tipo de referência 

foi bastante comum na pesquisa de campo e é um dos mecanismos através do qual a 

cidade arquiva sua memória, conferindo um referencial físico e material às histórias 

orais, as edificações se tornam uma espécie de suporte físico para a memória cultural 

dos moradores da cidade. Referenciada naquela casa, determinada história ganha 

materialidade e um referente físico relativamente estável que ajudará a rememoração da 

história e lhe conferirá credibilidade. Em uma cidade histórica como Laranjeiras, esses 

referenciais são mais estáveis do que em uma cidade pautada por processos de 

progressos urbanos constantes. Colocada de forma relacional com a materialidade, o 

pensamento se fortifica, ganha realidade. 
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Mesmo em histórias morais é feita a referência, a partir de lugares, e o lugar dá 

concretude e realidade à história, por ser o seu cenário, daí a importância da existência 

material da cidade, para seus valores tradicionais. Uma frase como “antes ali existia um 

cemitério” pode durar algum tempo, provavelmente menos tempo dependendo da força 

e importância moral da história na identidade da comunidade, mas mesmo assim é uma 

afirmação mais fraca, que permanece somente no universo da imaginação, sem referente 

no plano da realidade. O ouvinte pode duvidar tanto da estória, como da própria 

existência de um cemitério naquele lugar, o cenário onde a estória se desenvolveu 

deixou de existir. Quanto mais camadas forem ali construídas, quando forem 

substituídas por novas e novas construções, mais aquela memória vai se perdendo e os 

valores tradicionais culturais da cidade que sobreviviam a partir destas narrativas. Esses 

elementos materiais servem para “criar um portal que conecta dois tempos, numa 

operação que nos devolve a referência de quem somos. Pode ser um gosto, um som, 

uma visão. Para poder existir, a memória coletiva “deve se encarnar, se materializar, 

sem o que as lembranças se pulverizam” (Thiesen & Toccheto, 2007, p. 176).  

Na verdade, é em depoimentos como esses que se pode perceber claramente a 

relação entre preservação material e cultural que se efetiva de forma direta em uma 

cidade. Outra relação a ser colocada nesse ponto é como essas relações se intensificam 

ou se enfraquecem com intervenções de restauração e preservação e com o 

agenciamento histórico-cultural de cidade monumento, temas complexos que daremos 

atenção logo adiante no capítulo dedicado à discussão sobre patrimônio.  

As Igrejas da cidade indicam a referência da forte religiosidade que se originou 

no colonialismo brasileiro do passado, mas as lembranças se tornam percepção, pois as 

imagens ainda existem e parecem ter sido paralisadas no tempo. Essa relação pode ser 

comprovada com os depoimentos recolhidos na cidade, cuja volumosa maioria destaca a 

força da religiosidade ainda presente no espírito dos moradores da cidade. Em paralelo 

às  Igrejas, seus diversos hábitos religiosos se mantiveram e a contrastante maior parte 

de sua cultura popular tem tema e conteúdo religioso sincrético, mas com destaque no 

referencial católico.  

A percepção dessas imagens retroage nos indivíduos, interagindo com o tempo 

presente, esses elementos do passado e do processo histórico se encontram preservados 

e de alguma forma paralisados, sobrevivendo com pequenas modificações às 

intervenções do tempo, encontram consonância na preservação do espírito religioso, 

através da informação  de que a cidade ainda tem em grande parte de sua população 
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uma referência católica ou formas híbridas, nas quais as Igrejas, no sentido material e 

comunitário, tem um papel determinante, a exemplo da coroação das taieiras dentro da 

Igreja.  

Interessante constatar que as Igrejas da cidade foram construídas em cima de 

colinas para se efetivarem em postos de observação para a população. Nessa perpectiva, 

seu efeito estético é potencializado, análogas ao poder divino, as Igrejas parecem estar 

sempre acima das pessoas, observando-as, cujo simbolismo é de estarem mais próximas 

do céu.  A sensação não poderia ser mais propícia simbolicamente, já que os templos, 

moradia de Deus na terra, se encontram sempre acima de nós quando estamos na cidade, 

cuja sensação é a de que todos estão sempre sendo observados, e as Igrejas realmente 

podem servir como postos de observação e visualização da cidade. Assim como é 

possível perceber na FIGURA 05, a seguir, onipresentes, as diversas Igrejas, com 

destaque para aquelas que estão localizadas no alto relevo podem ser vistas de qualquer 

parte do trecho histórico da cidade, estando em qualquer lugar, sempre alguma Igreja 

está à vista dos seus moradores, relembrando-os, rememorando os valores morais dos 

quais elas são significantes. Mesmo na escuridão da noite e quando são realizadas as 

festas profanas, como uso de trios elétricos, lá estão as Igrejas iluminadas e sempre 

presentes na paisagem visual da cidade. E mesmo que alguns depoimentos recolhidos 

possam ter apontado caracteres subversivos ou apáticos a essa onipresença visual, eles 

se configuram em uma minoria, sendo fácil constatar a força ainda presente do elemento 

religioso no espírito dos habitantes da cidade. 

 

FIGURA 05 – Igreja do Bom Jesus dos Navegantes durante a realização do lambe-sujo. 

 

Fonte: Oliveira, Mario Cesar Pereira (2011). 
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Um depoimento ressaltou o fato de que “Laranjeiras está localizada em um 

buraco”, sensação reversa da escolha das Igrejas construídas no topo das colinas, para 

todos os lados. A vista parece se encerrar em elevações, de forma que a sensação 

espacial dentro da cidade é de isolamento, como se a cidade estivesse encarcerada 

dentro dessas elevações naturais demarcadas por símbolos materiais religiosos. Um 

aspecto interessante a ser ressaltado é a conjunção desse dado natural com elementos 

sociais, as igrejas são construídas sobre as colinas e nesse sentido resultam em uma 

perfeita complementaridade entre natureza e construção humana que reforçam o 

conteúdo simbólico das Igrejas.  

Atribuindo a esses monumentos o caráter estático de objetos que sobreviveram 

no tempo, corre-se o risco de ignorar a re-significação constante desses objetos no 

percurso do tempo, visto que eles só são acessíveis pela percepção humana, que se 

transforma através das mudanças da linguagem e da cultura coletiva, além do perigo de 

não levar em conta as mínimas intervenções que o tempo efetua sobre essas 

construções, mas que podem ter grandes consequências simbólicas na interpretação. Os 

elementos percebidos pelos sentidos de uma população de outro período histórico 

reposicionam os monumentos como percepção ativa que se constrói no intelecto de cada 

um, ao mesmo passo que são história, enquanto processo dinâmico sofrendo constantes 

transformações, são também índices da existência de outro período. Memória e 

percepção se misturam e o passado está em diálogo constante com o presente, na sua 

eterna e contínua (re)construção.  

Nesse sentido, novas significações são constituídas através de, por exemplo, um 

efeito colateral da intervenção do tempo na matéria e também nas mudanças sociais da 

comunidade, como por exemplo, a sensação estética da ruína material, em paralelo à  

sensação estética social da decadência de um passado glorioso da cidade. A cidade 

como memória de seu progresso no passado também pode ser vista sempre como 

decadência, o que poderia acrescentar um espírito romântico aos seus habitantes. A 

cidade se coloca sempre a sombra de seu passado glorioso como um elemento ao qual 

se deseja retornar, ou cujos resquícios de sua grandeza se deseja manter, mas cujo 

interesse central de caráter fortemente romântico é o desejo de regressar a esse passado. 

O sentimento de valorização da cidade é completamente pautado no passado, mesmo de 

forma indireta, esta cidade ainda hoje é apresentada como um índice e ícone de um 

passado glorioso, da Atenas Sergipana. Todo o agenciamento é construído no passado, 

seu valor está no conteúdo histórico, cujas formas são representativas, elas 
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sobreviveram ao tempo. No entanto, de forma indireta, em ambos os polos, já que 

mesmo sendo vista em valor por seu mobiliário atual, este o tem por representar o 

passado. Entendendo o seu conteúdo, sua cultura material nos informa algo de 

decadente, de uma cidade que não conseguiu efetuar os ideais de progresso.  

Através das ações preservacionistas, a arqueologia traria de volta à visão o que 

estava escondido, o mesmo se dá com processos de restauração, os prédios por trás das 

ruínas voltam a existir, trazendo de volta essas memórias e histórias mais antigas.  No 

entanto, esse processo também é destrutivo, uma vez que  as ruínas em si já deflagram 

processos de armazenamento dinâmico de memória, eles registram o passar do tempo, e 

talvez nessa perpectiva tenham uma relação de memória subjetiva processual para com 

aqueles que têm as ruínas inseridas como uma paisagem constante em seus contextos de 

vida.  As ruínas não se caracterizam na memória em si, mas servem como mediadores, 

como fontes e arquivos de (re)construção de imaginário. 

O rápido ritmo urbano pautado no progressismo apaga constantemente sua 

memória em busca do novo, as grandes cidades, salvo seus lugares de memória, têm 

aspecto de constante mutação, na qual as reformas e as construções de novas casas, ou a 

substituição por edifícios, legam o que se considera ser um aspecto contemporâneo a 

essas cidades, critério também em constante mutação por novos e ainda mais novos 

parâmetros técnicos e estéticos. Se pensarmos em uma cidade como Laranjeiras e os 

motivos por  que não conseguiu esse ideal de progresso, que é o ideal hegemônico para 

as sociedades contemporâneas, seu aspecto será consequentemente muito mais estável 

do que as cidades que tentam acompanhar os últimos avanços urbanos. Pensando em 

outras cidades, com o diferencial de serem mais recentes, embora também não tenham 

encontrado meios de atingir os ideais progressistas, elas não teriam o valor histórico por 

não serem tão antigas e seu aspecto, definindo nos termos mais simples, as 

classificariam somente como cidades pobres, com casas simples, pequenas, com 

materiais simples. 

Se a cidade já existisse antes, e em algum momento teve um grande 

desenvolvimento econômico, a falta de progresso seria aí justamente retratada pela 

manutenção das casas antigas, de alguma forma o valor histórico se torna sinônimo 

dessa decadência ou estagnação econômica da cidade. Para que uma casa continue 

preservada, ela tem de, alguma forma, ser abandonada, ser excluída da dinâmica urbana 

desenvolvimentista. Esses elementos adquirem então um valor histórico-cultural pelo 

critério do antigo, e a partir dos discursos patrimoniais agenciam um discurso de 
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progresso social para a cidade a partir de seu valor histórico, justamente por ter se 

tornado pobre e por não ter  progredido a cidade pode agora se desenvolver a partir do 

turismo histórico-cultural.  

O valor histórico é, então, em inversão, significado e simbolizado por discursos 

patrimoniais a partir de cidades decadentes, estas, então, a partir dos agenciamentos e 

dos processos de restauro se transvestem em cidades representativas de passados 

gloriosos, que as próprias cidades pelo seu processo histórico não conseguiram 

continuar.  Laranjeiras passou por um processo de enobrecimento no passado e depois 

teve seu  desenvolvimento paralisado, então, essa cidade adquiriu uma paisagem 

peculiar, “antiga” em duplo sentido: em um sentido de tempo, e em um sentido 

pejorativo de antiprogresso, de “atraso econômico”; ao passo que seria também 

representativa do desenvolvimento econômico de um outro período. Nos depoimentos 

de campo, foram destacados comentários que associavam o valor histórico a um 

significado pejorativo de antiprogresso em frases como: “A cidade é feia porque é 

histórica, não pode fazer nenhuma obra, nenhuma melhoria por aqui [...]”. Seu 

dinamismo urbano pautado nos ideais de outra época teria atingido um ápice e entrado 

em decadência, cujo contexto histórico posterior da cidade manteve em aspectos de 

ruínas.  

 

A ambigüidade das imagens iniciais da conquista da matéria terrestre nos 

Trópicos, no período das cidades coloniais e das cidades imperiais, vai ser 

reinventada no espaço das grandes cidades democráticas, moderno-

contemporâneas. [...] Na ambiência psicossocial que orientou o mito da 

fundação da Cidade democrática já se podia encontrar a operação mortífera 

de destruição das texturas microscópicas dos tecidos urbanos plurais das 

antigas cidades brasileiras coloniais e imperiais. A destruição das antigas 

paisagens urbanas já trazia em si a promessa da superação definitiva das 

tribulações temporais vividas pelo corpo coletivo do Brasil de fins de século 

XIX (ROCHA, 2005, p. 104).  

 

Em algum momento, Laranjeiras perdeu a chance de cumprir suas expectativas e 

o casario tornou-se, então, índice da glória do passado, assim como suas ruínas 

tornaram-se índice de um período de decadência pelo qual passou posteriormente. A 

cidade histórica pode ser entendida como decadente em alguns aspectos, e seu conjunto 

arquitetônico sinal dessa decadência. A intervenção sobre essas ruínas pode fazer perder 

um dado importante e cria uma espécie de simulacro do passado em forma de pastiche, 

o ato de preservar, nesse sentido, por muito tempo espontâneo por parte da cidade, 

como consequência de sua decadência econômica transmuta-se em uma ação de 

preservação que ao embelezar esses prédios dá a sensação de que sua preservação foi 
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fruto de ação de preservação de memória, disfarçando um dos reais motivos por trás da 

manutenção no tempo dessas edificações, que foi a decadência econômica da cidade. 

Qual a nova imagem que se coloca, em uma cidade que ainda permanece pobre, mas 

cujas antigas ruínas, tão integradas na memória da população agora são rejuvenescidas e 

recuperam seu aspecto de grandiosidade? 

Uma parte do conteúdo simbólico não somente se perde, mas sofre uma drástica 

inversão semântica, o que enquanto ruína significava decadência, agora, enquanto 

resultado de restauro, relembra a cidade em seus aspectos de grandiosidade e riqueza 

que não mais existem e que não mais condizem com a existência social atual da cidade.  

O belo pode ter um efeito perverso em termos de socialização em que uma população 

pobre pode sentir-se intrusa dessas edificações, antes ruínas, que envelheceram junto 

com a população e agora tão opulentas, representativas de um passado que aparenta 

querer voltar, mas um passado no qual essas mesmas pessoas, atuais donos da cidade e 

antigos escravos, eram excluídos, mas que enquanto ruína e cidade abandonada pelos 

antigos senhores, puderam participar. 

 A reforma nesses moldes traz à tona a memória dos que abandonaram a cidade, 

a pobreza e não daqueles que permaneceram. Até que ponto a população se sente 

enobrecida com esse processo e até que ponto pode ser estabelecida uma distanciação. 

Que memória está sendo reestabelecida e qual/quais deveria(m) ser? Pois se a proposta 

é evocar o passado, não se pode pensar na estrutura colonial sem relembrar o 

escravismo, mas se a memória da cidade absorve seus novos moradores, ela se revela 

então dinâmica e de um processo que mesmo na cultura material quanto nas expressões 

daquilo que se denomina cultura popular, esse passado foi reconstruído e se manteve 

preservado por todo esse tempo a partir da ótica e da intervenção dos novos donos da 

cidade, da camada popular abandonada. 

Cabe destacar que provavelmente um dos motivos pelos quais as famílias antigas 

mais abastadas migraram da cidade foi justamente esse cenário histórico, quero dizer, 

inversamente, a representação da estagnação econômica da cidade, na natural 

compreensão do cenário “fora de época” como representativa de decadência. Os 

critérios que medeiam os ideais de grandeza e desenvolvimento de uma época se 

modificaram, sem que a cidade pudesse acompanhá-los. Assim como ilustra Cancela: 

 

As ruas do antigo e elegante primeiro bairro da cidade, agora velha, passaram 

a ser representadas como insalubres e decadentes. Como podemos observar 

nesse trecho extraído do jornal Folha do Norte: “As nossas ruas cada vez 

mais esburacadas e lama em tempo de inverno... estão a testar o abandono, a 
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decadência a que foi votado este bairro enquanto outros florescem... Uns vão-

se para outros bairros em busca de melhores ares, outros se mudam para um 

bairro que é de todos e do qual nunca mais se volta. Na semana passada lá se 

foi para Baptista Campos, um dos moradores da cidade velha, o sympathico e 

bom velhinho Elizario, em procura de ar saudável para sua saúde combalida”. 

Elizario era uma referência na paisagem da cidade Velha, “ sua figura à 

janela, todas às tardes, a cabeça alva, tendo sempre um sorriso para todos que 

o cumprimentavam na rua Santarém,” criava um certo sentido àquele lugar, 

uma identificação na memória das pessoas que por lá passavam” 

(CANCELA, 2009, p. 218) 

 

Esses migrantes saudosos da grandeza do passado urbano de onde residiam, 

partiram em busca dos ideais urbanos contemporâneos de grandeza, eles buscavam o 

novo para tentar reaver um status que possuíam no passado por ali residir, mas cujo 

cenário urbano em que residiam não podia mais lhes oferecer. Sua migração é também 

uma tentativa de reencontro com o passado, de uma grandeza consonante entre a sua 

paisagem urbana e seus valores. No lugar dos Casarões e ruelas antigas, iam em  busca 

de grandes avenidas, praças arborizadas e arranha-céus, novas representações de 

desenvolvimento econômico. A questão problemática é que as pessoas fazem parte da 

história do lugar e com sua saída uma parte de sua história vai conjuntamente, elas 

compõem uma paisagem humana, na qual as casas se confundem na memória com as 

pessoas que ali residem. Uma outra pesquisa poderia ir atrás de moradores que se 

mudaram para outras cidades, sobre seus motivos e o que poderiam resgatar de memória 

para a cidade e de que forma eles veem  seus antepassados e a relação deles com a 

cidade. Mas esse não é o nosso objetivo, queremos entender o que se efetivou a partir da 

migração e da permanência de outros. 

 Esse processo é ininterrupto, quanto mais da paisagem humana vai se perdendo, 

mais danos causam a paisagem urbana como reservatório de memória, essas migrações 

reforçam o caráter decadente da cidade, quando as famílias mais prestigiosas vão 

embora, mesmo os mais suntuosos casarões vão parecer decadentes para os olhos dos 

que ficam. As famílias e as casas conjugam de uma identidade mista, conforme os 

depoimentos que foram recolhidos. Em situações de migração desse tipo, com o passar 

do tempo, a tendência é que todos aqueles que possuem condições de migrar mudem 

para centros urbanos, tornando a área antes central em cada vez mais um espaço 

marginalizado e periférico, como resultado da falta de progresso que acaba por conferir 

um caráter histórico contraditório àquele espaço, já que boa parte de seu contingente 

humano já se modificou, uma parte da cidade torna-se referencial de memória, oco de 

subjetividades, propícios aos agenciamentos históricos objetivos dos discursos 

patrimonialistas.  
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Deixando de ser a casa de Sr. Antônio, ela se torna um casarão representativo do 

passado da cidade e de forma abstrata da grandeza da cidade do passado. Os discursos 

patrimonialistas, em um segundo momento, se articulam  a medidas preservacionistas, 

afirmando o progresso através do turismo cultural e também recuperando o status 

simbólico da cidade. Algumas ações de restauro podem anular seu caráter decadente.  

Diversos depoimentos recolhidos em campo ressaltam a perda da significação das casas 

com a morte dos seus donos, cujas famílias migraram para outros lugares. Alguns 

desses casarões se tornaram museus, escolas, prédios públicos, com utilidades diversas. 

Era como se o elemento imaterial, a família cuja história estava ligada a casa, ao ser 

desligado, cortasse a significação total, o que é um casarão sem uma família tradicional, 

somente uma ruína, mas os engenhos que ainda funcionam possuem um significado 

vivo, cujo poder social e intervenção ainda estão presentes, e não somente no valor 

histórico que se esforça por rememorar essas relações.  De fato a economia da cidade se 

modificou e assim suas relações sociais, mas isso só pode ser afirmado como uma 

generalização para a área urbana, dado que ainda existe uma expressividade na 

produção de cana na região, e outros aspectos do modelo de vida do passado ainda 

permanecem vivos. 

O espaço, o tempo e a destruição seriam os caracteres centrais da gênese de uma 

Arqueologia Urbana. Mas o caso de Laranjeiras iria ao extremo oposto, já que a cidade 

teve sua economia paralisada primeiro, para em um segundo momento ser encontrada 

não morta, mas como uma espécie de ruína viva, na  qual ainda viviam pessoas ali. 

Ainda que paralisada arquiteturalmente, Laranjeiras se transformou socialmente nesse 

período. Quando os ricos foram embora, a cidade ficou com a classe mais pobre que se 

apropriou do cenário colonial da cidade e de sua cultura e continuou a agenciar sobre 

esses elementos.  

Os processos de preservação e restauração necessitam de pesquisas 

arqueológicas que tentem a entender suas características morfológicas dentro de uma 

dinâmica histórica e a descobrir como as edificações eram e se passaram por reformas. 

Nesse sentido, a pesquisa arqueológica é imprescindível em Laranjeiras, mas aqui se 

pensa em uma arqueologia urbana que não necessariamente precise da escavação física. 

Esses elementos da cidade precisam ser preservados, mas a questão central é como ela 

vai se relacionar com os novos modos de vida de seus moradores. As próprias ruínas 

são representantes dinâmicas da passagem do tempo.  
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Aliando a interpretação do material e do imaterial se pretende ir além dos tipos 

morfológicos e entender os novos contextos sociais nos quais essa cultura material está 

inserida. O mobiliário urbano é estático, enquanto representativo do período colonial e 

imperial brasileiro, mas dinâmico enquanto edificações de uma cidade viva, cujos 

habitantes são usuários desse mobiliário nas suas práticas cotidianas. Esse dinamismo 

da cultura material laranjeirense se relaciona de diversas formas com os processos de 

significação simbólica constituídos de forma relacional e processual com os rituais 

folclóricos. A relação entre estes temas é o que discutiremos a seguir.  

 

4.2 A arquitetura histórica como cenário-ritual 

 

O que se propõe não é a perspectiva de abordar estes espaços urbanos como 

palcos onde os atores interagem, mas sim como cenários no sentido de que se 

configuram em um palco pré-configurado para determinadas cenas previamente 

estabelecidas por roteiros sociais. Uns ambientes são mais propícios a determinadas 

rotinas e ações do que outros: os cenários são os espaços cênicos mais definidos. São 

nesses cenários que se desenvolvem alguns dos papéis sociais mais importantes dos 

agrupamentos humanos laranjeirense. O cenário, o conjunto arquitetônico laranjeirense, 

neste caso, e também os folguedos, tem temática colonial, ou pelo menos temas cujas 

origens podem nos remeter a esse contexto, como podemos perceber na FIGURA 06, a 

seguir. A encenação do Lambe-Sujo ocorre em frente ao Trapiche, local que no passado 

também serviu para a venda de escravos. 

 

FIGURA 06 – Lambe-Sujos em frente ao Trapiche. 

 

OLIVEIRA, Mario Cesar Pereira (2011). 
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A partir dessa relação com o cenário é que as expressões da cultura popular 

laranjeirense florescem. Os grupos dançantes e rituais religiosos têm como cenário a 

cidade histórica e estabelecem fortes relações simbólicas com o mobiliário urbano da 

cidade. No que se refere à materialidade, essas intervenções no espaço, materializadas 

em transformações estáveis, por meio do acúmulo técnico de seu período, são opostas às 

tentativas de expressão popular: instantâneas e efêmeras, que se inscrevem com maior 

frequência no tempo e duram de acordo com a ação ativa e da subjetividade individual e 

histórica da execução coletiva de seus participantes, os habitantes atuais da cidade.  

Essas manifestações culturais folclóricas não se inscrevem de modo persistente 

no espaço, sendo fundamental para sua continuidade o interesse coletivo e ativo da 

própria população da cidade em recriá-las constantemente e de maneira participativa. 

Seus elementos materiais, como por exemplo, as roupas e adereços são de curta 

duração, necessitando serem constantemente reformados, refeitos ou readquiridos, 

portanto sua materialidade não consegue durar no tempo a ponto de adquirir o valor 

histórico pelo antigo. Seu valor não está inscrito na materialidade do significante, mas 

no seu significado, apesar de serem refeitas, existe um “saber fazer” que dirige e faz 

com que as roupas reconstruídas tenham as mesmas cores e a mesma forma. Até mesmo 

na reconstrução contínua desses poucos elementos materiais, como, por exemplo, as 

vestimentas e adereços, os participantes dos grupos necessitam de auxílio financeiro do 

Estado e da comunidade para continuarem a compra de tecidos ou pagamento de sua 

confecção.  

O que os participantes e líderes dos grupos detêm, em uma perspectiva imaterial, 

é um “saber fazer”, passado por ensinamentos de geração a geração, e este é o elemento 

determinante na continuidade da memória. Aqui, a memória não tem como suporte ou 

mediador elementos materiais que continuam a rememorar as pessoas, o determinante é 

que os suportes são os próprios indivíduos de maneira ativa. Nesse “saber fazer” que 

inclui além da reconstrução constante de seus elementos materiais de curta duração, 

estão principalmente as danças, os cantos, os trejeitos, o percurso e conteúdo de cada 

“grupo folclórico”.  

O material e o imaterial, o arquitetural e o folclórico, possuem especificidades, 

mas estão em constante relação no agenciamento de memória da cidade. A ligação entre 

os folguedos e grupos folclóricos e a arquitetura da cidade tem sua evidência empírica 

na própria utilização de igrejas, casarões e locais demarcados na cidade durante a 

execução dos seus rituais. Quando perguntados sobre grupos folclóricos, os 
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depoimentos dos habitantes da cidade tendiam a misturar os elementos: “A rainha das 

Taieiras é coroada na Igreja São Benedito” ou “A procissão sobe naquela Igreja”, ou “O 

Lambe-Sujo passa por essas casas e depois passa correndo por todas essas ruas” etc. 

Esse último depoimento enfatiza algo ainda mais presente na identidade laranjeirense, 

mais do que os ambientes internos, é a ocupação das “Ruas da cidade” como palco para 

a maior parte dessas apresentações e rituais. 

As Ruas da cidade são tomadas em um caráter abstrato e aberto, pois os lugares 

demarcados se esvanecem e toda a cidade, através de sua “aura histórica”, toma um 

sentido sagrado na sua acepção histórica e estética. O mobiliário urbano, patrimônio 

tombado da cidade, favorece a manutenção e serve de incentivo para a procriação de 

práticas rituais religiosas e recreativas. Toda a cidade torna-se, de alguma maneira, 

sagrada. 

 

Apesar da classificação, quando se faz referência ao patrimônio, evidencia-se 

um segmento centrado na idéia de Bem Cultural, móvel ou imóvel, naquilo 

que se convencionou chamar histórico e que por ser considerado “mais 

respeitável” que os outros bens transformou-se em um objeto sacralizado, 

mesmo se considerando que o patrimônio cultural de uma nação, região ou 

sociedade é bem mais abrangente e diversificado. Este fato ocorre porque 

sempre que se faz referência ao patrimônio, o enfoque é feito no sentido dos 

bens produzidos no passado, compostos de monumentos e obras de arte 

(NUNES, 1993, p. 33). 

 

Van Gennep em seu Ritos de Passagem propõe que vejamos a sociedade em 

analogia a uma casa, e os rituais demarcando os quartos, as salas, a cozinha, a varanda, 

o quintal, enfim, o ritual demarcando as diferenças. O espaço serve para estabelecer 

pontos de separação, margem e agregação, fazendo referência aos ritos de entrada, 

fronteiras e passagens e aos ritos de saída. Muito pode ser colocado em paralelo na 

proposição de Van Gennep, no que se refere aos momentos em que os grupos folclóricos 

entram nas igrejas, por exemplo, ou nos casarões, como acontece durante a encenação 

do Lambe-sujo, ou na consagração das Taieiras; essas marcações espaciais injetam 

transformações na performance, cada parte é encenada em determinado ponto da cidade 

numa forte relação entre o folclórico e o arquitetural, entre o material e o imaterial.  

A própria cidade como um todo oferece ares sagrados, os visitantes, ao passarem 

pelas fronteiras da cidade, podem ter sua percepção modificada por estarem em uma 

cidade-patrimônio, em uma cidade histórica, uma cidade que em seu conjunto é 

considerada como uma obra de arte. Em uma cidade marcada por um incentivo a uma 

profunda fruição estética capaz de gerar agenciamentos histórico-sociais, que 

despertariam nos indivíduos sua consciência e percepção da própria história.  
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De maneira mais precisa é possível dizer que a porta é o limite entre o mundo 

estrangeiro e o mundo doméstico, quando se trata de uma habitação comum, 

entre o mundo profano e o mundo sagrado, no caso de um tempo. Assim, 

‘atravessar a soleira’ significa ingressar em um mundo novo. Tal é o motivo 

que se confere a esse ato de grande importância nas cerimônias de 

casamento, da adoção, da ordenação e dos funerais (VAN GENNEP, 1978, 

p. 37). 

 

A relação entre o folclórico e o arquitetural já se apresenta na teoria 

antropológica de forma análoga, no que se refere aos conceitos de ação, cenário e ritual 

(DURKHEIM, 1989). “Em primeiro lugar, a vida religiosa e a vida profana não podem 

coexistir no mesmo espaço. Para que a primeira possa desenvolver-se, é preciso 

arranjar-lhe lugar especial do qual a segunda seja excluída” (DURKHEIM, 1989, p. 

373). A cidade histórica colonial se revela o lugar sagrado ideal e possível, dada a 

robustez de suas construções, enquanto lugar sagrado para as apresentações folclóricas, 

que tendo esse lugar especial que concede força semântica às suas apresentações, 

conseguem sobreviver no tempo. O cenário colonial é justamente a representação 

imagética da sociedade na qual esses folguedos foram originalmente criados e nesse 

sentido sua manutenção material contextualiza esteticamente a apresentação dos 

folguedos. 

 No entanto, pressupõe-se alguma aplicação complexa dessa relação entre a ação 

e o cenário, no caso de Laranjeiras, em analogia às sociedades complexas, já que o 

folclórico é expressão das camadas menos abastadas da sociedade e dessa forma se 

constitui na rua, em um espaço externo, excluído, dessas construções, fora dos casarões 

e das Igrejas, expressões das camadas mais abastadas dessa mesma sociedade, apesar 

destes serem constante referência na performance dos folguedos integrando-os como 

cenário ritual. Essas expressões dos estratos sociais diferentes, dos senhores e dos 

escravos do período colonial estabelecem entre si as mais diversas relações. No entanto, 

por mais que as casas e Igrejas sejam ocupadas em determinadas etapas dos trajetos, 

consideramos a rua como palco principal, que tem na arquitetura das fachadas das casas 

o seu cenário, mantendo-se no cenário externo a estes. 

 A referência étnica da maior parte desses grupos folclóricos se apresenta como 

outro aspecto intricado, já que os negros eram proibidos de alugar Casarões na antiga 

Laranjeiras. No entanto, os grupos folclóricos tomam as ruas e as fachadas das casas 

históricas como seu cenário ritual e as Igrejas servem como marcações para mapear o 

percurso dos folguedos pela cidade. No dia da apresentação folclórica, é como se esses 
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grupos excluídos reivindicassem o direito de estar na cidade. O espaço e ação são de 

certa forma, divergentes e convergentes ao mesmo tempo, em aspectos sociais e 

narrativos. As ruas como o palco, cujos atores constantemente a resignificam, tomam 

como cenário o conjunto arquitetônico da cidade, cujos significados costumam ser mais 

fortemente estabelecidos.  

Ambos os processos de significação entram em contato. As fachadas da casa e a 

arquitetura surgem como um cenário ornamental para ação, as casas e Igrejas enquanto 

cenário determinam uma parte do conteúdo dos folguedos e modificam a percepção e 

consequentemente as interpretações dos que assistem e mesmo participam dos rituais. 

Em uma apresentação, em um teatro, o cenário determina ou é determinado pela ação 

cênica, mas possui sempre uma forte relação com o que está sendo representado, o 

palco, normalmente é o mesmo, mudando o cenário para ficar em conformidade com a 

ação. Em Laranjeiras podemos considerar a rua como o palco e arquitetura como 

cenário.  

Além de cenário coletivo, a cidade é também um personagem, pois as 

pessoas, além de nela viverem, se relacionam e vivem através dela, 

intervindo no desenvolvimento dos fenômenos sociais. Para a cidade 

convergem processos de diferentes ordens. É uma entidade dinâmica e 

complexa, que se revela na diversidade das formas e relações sócio-culturais, 

configurando-se como lugar e veículo das expressões e representações dos 

diferentes grupos humanos que nela vivem. Grupos estes responsáveis pela 

conformação de diferentes ambiências e pela atribuição de significados aos 

espaços vividos. Vista dessa forma, a cidade pressupõe a pluralidade de 

experiências, de costumes e de tradições em termos ocupacionais, étnicos, 

religiosos, políticos, entre outros, que coexistem de forma harmoniosa ou 

conflitiva (THIESEN & TOCCHETO, 2007, p.180)  

 

A questão problemática é que se o cenário colonial é, de alguma forma, 

adequado e contextualiza historicamente essa apresentação, ao mesmo tempo, ele é uma 

representação de uma sociedade que proibia e coibia essas mesmas apresentações, ou 

pelo menos queria manter o controle sobre elas. Na sociedade colonial, essas eram 

expressões dos excluídos, expressões de resistência, que hoje após o abandono da 

cidade tomam a cidade colonial com uma liberdade que não teriam no passado. A 

representação final torna-se, então, contraditória em relação ao passado, à medida que  

continuam a tomar principalmente a Rua para suas apresentações, o fazem com a 

liberdade de quem tomou toda a cidade. Se no passado eram ritos religiosos e brincantes 

de Rua, hoje são os ritos da Cidade como um todo. Os estratos mais abastados 

abandonaram a cidade, deixaram-na para os estratos menos abastados, cuja cultura antes 

cerceada, agora se torna representativa da cidade. Se os antigos “senhores” da cidade 
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tentavam manter essa cultura “controlada”, incentivando alguns aspectos e cerceando 

outros, essas expressões populares sobreviveram nos últimos tempos sem esse tipo de 

intervenção.  

O embate cultural, em alguns polos, cessou ou pelo menos diminuiu 

drasticamente. Ele existe de forma indireta nesses Casarões que relembram os seus 

senhores, relembram seus modos de vida, sua opulência e relembram a escravidão, 

nesse sentido, mesmo sem o elemento humano, o casario continua a rememorar seus 

habitantes do seu passado e dos seus valores fundantes da cidade, ao mesmo tempo em 

que nessas casas não moram mais os antigos senhores da cidade. Segundo Durkheim, 

em As formas elementares da vida religiosa (1989), as forças morais se fixam em 

objetos e imprimem suas características nessas formas que lhes representam. No 

mobiliário urbano laranjeirense, não são as Igrejas ou os casarões que possuem força em 

si, enquanto construções, esses objetos estão suscetíveis a diversas interpretações em 

diferentes sociedades, que podem vir a modificar seu caráter e vir a perder ou ganhar 

sua força moral, pois, assim como Durkheim atesta, é o simbólico, humano e moral que 

atribui essa força representativa a essas construções. 

O casarão laranjeirense tinha sua força no sentido estético arquitetônico, 

enquanto moradia de determinada camada social, ele afirmava algo sobre as pessoas que 

ali moravam em detrimento das camadas menos abastadas. Hoje, esse mesmo casarão 

parcialmente em ruínas, retentor da  memória dinâmica de sua população, readquire sua 

força moral enquanto construção histórica a partir de discursos patrimonialistas e ações 

de tombamento. A Igreja laranjeirense, que no período colonial possuía essa força moral 

somente no sentido mágico-religioso e comunitário descrito por Durkheim, hoje divide 

sua significação simbólico-mágica de templo com a de construção histórica e de 

patrimônio. Boa parte de sua qualidade hoje é mensurada por critérios arquitetônicos, 

ornamentais e também em um sentido histórico, dentro da história da Arte, do que em 

um sentido mágico-religioso, de sua eficácia em relação à sua comunidade religiosa.  

Algumas Igrejas da cidade hoje estão fechadas e somente são visitadas por sua 

fruição estético-histórica e não como um espaço de oração. Os visitantes as olham e 

através de sua estética reconhecem e a classificam como representante de determinado 

período do passado. Outras Igrejas ainda sediam missas e nesse sentido ambos os 

significados, o estético-histórico e o mágico-religioso se acumulam criando novas 

relações identitárias com os habitantes. A estética no passado servia para reforçar sua 
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função religiosa, as torres que tocam o céu, a grandiosidade que lembra a pequenez do 

crente diante de Deus, etc. Hoje, a estética continua a cumprir essa função para os 

crentes, mas pode ser lida de forma mais fria, racional, em síntese pode ser lida de 

forma histórica por Historiadores da Arte e indivíduos que se apropriam dessas leituras. 

A força do simbolismo depende de fatores sociais externos ao objeto em si e podem se 

modificar com o passar do tempo.  

Construir uma casa pressupõe uma técnica que deve suprir necessidades como 

abrigo e proteção, por exemplo. Mas sua fachada diz algo sobre a casa, com uma força 

simbólica que transcende as demandas técnicas de sua construção. A fachada de um 

casarão, afirma, dentre outras coisas, o status socioeconômico de seu morador. No 

entanto, as modificações simbólicas se dão de forma mais complexa, e hoje em 

Laranjeiras não são os antigos aristocratas que vivem nos casarões porque seu 

significado se mistura com a sensação de decadência, a estética continua a afirmar, mas 

ela também é moldada pela percepção, os mesmos elementos que para o artista criador 

significavam grandiosidade, hoje significam antiguidade, inconformidade com o 

presente. No entanto, as forças morais e sociais só se tornam eficazes quando se 

materializam em objetos materiais ou em ações rituais. Nessas duas modalidades, 

classificamos os elementos estudados em Laranjeiras. A arquitetura como suporte 

material e o folclore como ações rituais. Apesar da diferença entre o folclórico e o 

arquitetural, ambos são expressões afirmativas de aspectos sociais da cidade de 

Laranjeiras e expressam a sua estrutura social, que herdou elementos do período 

colonial.  

As manifestações folclóricas são realizações culturais distintas das edificações 

do casario laranjeirense, mas tomam esta mobília urbana como cenário ritual para suas 

apresentações. Diante destas apresentações, essas edificações são resignificadas na 

memória através da constante reatualização da percepção dos usuários da cidade que 

assistem a essas apresentações, que têm como palco as ruas e consequentemente como 

cenário as fachadas do casario.  Seria difícil imaginar tamanha eficácia do Lambe-Sujo, 

por exemplo, se realizado em uma rua demarcada por arranha-céus de uma metrópole 

qualquer. O caráter histórico arquitetural da cidade estimula a realização de 

manifestações folclóricas, ambos se reforçam por reforçarem mutuamente a função da 

memória.  

A política cultural e os próprios usuários da cidade ressaltam constantemente 

ambos os aspectos da sua cultura, o que é evidente na FIGURA 07, a seguir. Na própria 
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placa de entrada da cidade, a imagem traz os Caboclinhos do grupo folclórico Lambe-

Sujo Vs Caboclinhos em frente à Igreja da Matriz, colocando em destaque e em contato 

ambos os aspectos, a arquitetura e o folclore, mesmo que a ênfase do Slogan “Capital da 

Cultura Popular” dê destaque ao segundo, a arquitetura não é suprimida da 

representação. A Igreja colonial reforça a significação do folguedo e no caso específico 

dessa foto, do Lambe-Sujo Vs Caboclinhos, os Caboclinhos são uma representação dos 

índios catequizados, trabalhando a serviço do colonizador para capturar os escravos que 

fugiram, os lambe-sujos. Assim o cenário trabalha em conjunto com a representação 

folclórica no processo de significação, é nesse tipo de inter-relação entre esses 

elementos que demonstramos na nossa análise. 

 

FIGURA 07 - Placa que indica a entrada da cidade.   

 

Fonte: Oliveira, Mario Cesar Pereira (2011). 

 

4.3 A comunidade laranjeirense: rituais religiosos e recreativos 

 

Não querendo tomar o sagrado e o profano em termos absolutos, mas 

reconhecendo a importância dessas categorias em caráter relativo para a compreensão 

do nosso objeto de estudo, é importante elencar características do sagrado que conferem 

a riqueza ritual à referida cidade. Durante os encontros culturais ou nas datas religiosas, 

ou naquelas nas quais os grupos folclóricos vão às ruas, classificamos esses ‘feriados’ 

ligados ao conceito de tempo sagrado (DURKHEIM, 1989), que implica uma pausa do 
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tempo do trabalho, pois a cidade toda celebra. Para Durkheim a festa está sempre em 

oposição ao mundo do trabalho. 

Leach (2006) discorda com a definição da forte oposição entre o sagrado e o 

profano de Durkheim e argumenta com relação à magia: estaria ela ligada à função e à 

natureza dos atos profanos, dados seus caracteres técnicos, ou à dos atos sagrados 

religiosos? Ritual seria, nesse sentido, uma palavra usada para ações sociais que 

ocorrem em dadas situações ou lugares, que estariam de algum modo não absolutamente 

interligados ao universo do sagrado. 

Relativizaremos os conceitos de sagrado e profano, reconhecendo sua constante 

interação. Para quem festeja, a festa é uma ruptura, mas existem aqueles que trabalham 

na festa: os artistas, o barzinho, a polícia etc., para estes a festa é uma continuidade do 

mundo do trabalho, os dois sempre subsistem, mas em determinados períodos e sob uma 

ótica generalista um é hegemônico ao outro. Enfatizamos a não divisão plena entre 

sagrado e profano para refletirmos sobre uma questão polêmica que é a relação entre 

folclore e parafolclore, tema de tantas outras pesquisas, debates, polêmicas e até mesmo 

destinação de verbas. No universo cultural de Laranjeiras, os próprios grupos folclóricos 

se confundem com os parafolclóricos, grupos que recebem incentivos e cujos 

participantes, por exemplo, tem uma relação empregatícia na execução de seus rituais, o 

que compreendemos como um demonstrativo da complexidade dessas relações entre o 

sagrado e o profano e que não estão tão apartados assim.  

Os próprios líderes dos grupos folclóricos, vez por outra, são beneficiados por 

algum tipo de política de ajuda financeira para a manutenção do grupo, existe, entre 

outras políticas de incentivo, um projeto de auxílio mensal de um salário-mínimo para o 

líder de grupo que assim for reconhecido. Esse auxílio é direcionado ao líder, e serve 

também para sua subsistência, da qual o grupo não pode prescindir, enquanto estiver 

vivo. Quando o líder morre, a sua substituição normalmente se configura em um 

processo tortuoso, motivo que gera, muitas vezes, o fim de grupos, já que muitos não 

conseguem realizar sua sucessão com êxito.  

Essa é uma das dificuldades de se pensar políticas patrimoniais preservacionistas 

para o imaterial já que o “saber fazer”, dentre outros elementos, como a ancestralidade, 

que conferem valor através do critério de antiguidade, está nos indivíduos e não nas 

coisas. Sustentar o patrimônio imaterial, esta é uma de suas problemáticas, muitas vezes 

confunde-se com sustentar os seus participantes. A consequência mais direta dessa 
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problemática é a profanização do sagrado, já que para estes participantes a relação, 

antes religioso-recreativas, agora pode vir a se confundir com uma relação empregatícia 

hegemonicamente profana.  

Leach (2006) e Turner (2005) se destacam como autores que encontram 

contradições nas práticas rituais e nas estruturas sociais, o que, segundo eles, conferem 

dinamismo a esses rituais. Ambos encontram divergência na maneira como seus nativos 

estudados interpretam ou defendem determinadas regras sociais, mas muitas vezes se 

comportam de forma interessada e contraditória nas mais diversas esferas da vida social. 

Enfatizamos anteriormente a contradição entre cenário e ação ritual, da qual 

acreditamos estar relacionada ao crescimento do que se denomina por cultura popular na 

cidade, mas este é um ponto que retomaremos mais adiante. Gostaríamos de nos 

aventurar um pouco mais nas consequências das inter-relações entre sagrado e profano 

na experiência dos participantes e líderes dos grupos e sua relação com modificações na 

dinâmica dos grupos.  

No trabalho de campo, foi possível perceber que os participantes dos folguedos 

participam com objetivos diferentes: alguns somente para festejar-celebrar com espírito 

religioso; enquanto outros afirmam desde o início ter pretensão de ocupar cargos de 

status hierárquicos na organização do folguedo, que, conforme discutimos no primeiro 

capítulo, conferem status simbólicos aos seus representantes, além da possibilidade de 

auxílios financeiros. Os interesses são diversos e contraditórios. A cidade enxerga o 

folguedo através de diversas nuances, como, por exemplo, no lambe-sujo: existem 

aqueles que saem da cidade para não participar e ficar longe, abandonando assim o 

cenário da ação; e há os que se trancam em suas casas ou tentam ter uma rotina normal 

longe dos lugares e horários demarcados pelo trajeto do folguedo, ou no extremo oposto 

aqueles que desde o dia anterior se preparam e ficam sem dormir iniciando sua 

participação na encenação; ou os organizadores que por semanas que antecedem fazem 

os preparativos. 

 As múltiplas visões e interesses com relação ao folguedo não o fazem crescer 

ou retroceder, mas essas visões contrastantes em constante embate é que mantêm a sua 

significação completa, que é processual e relacional. Todas as visões estão incluídas no 

folguedo, assim como ilustramos anteriormente que o não participar e se trancafiar em 

uma casa pode significar uma escolha identitária indireta de participação enquanto etnia 

branca no folguedo.  
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Victor Turner em A Floresta dos Símbolos (TURNER, 2005) e Leach em O 

cabelo mágico (LEACH, 1983) também travam um inteligente diálogo da Antropologia 

com a Psicanálise, reconhecendo os limites de ambas as disciplinas na compreensão 

completa da vida social humana. Enquanto ritos públicos, o nível de profundidade da 

participação dos atores sociais em grupos para-folclóricos pode ser mais intenso ou não 

do que novos participantes de grupos folclóricos mais tradicionais, mas somente 

podemos afirmar com segurança sobre os elementos sociais, pouco podemos dizer se 

eles correspondem ao que se passa no interior dos indivíduos. Para além dos 

depoimentos e imagens das execuções, é muito difícil afirmar se o que se expressa ou se 

diz coincide com os estados emocionais interiores dos indivíduos, e nesse ponto 

estamos atingindo um dos limites da antropologia, ou mesmo da psicanálise. Não 

podemos atingir completamente as verdadeiras intenções por trás dos depoimentos 

concedidos, devemos perscrutá-las, enfrentando os depoimentos contra as práticas 

cotidianas do depoente. Apesar de que no nosso estudo não pretendemos forçar esses 

limites da pesquisa antropológica, nosso maior interesse não está relacionado às 

expressões individuais e aos estados psíquicos, o que nos interessa são os significados 

públicos (LEACH, 1983) dos folguedos em relação com a arquitetura, o que ambos 

dizem para as pessoas e como elas os compreendem de forma geral.  

Retomando as identidades individuais que se estabelecessem dentro do sistema 

de comunicação interpessoal do grupo sob a ótica do sagrado e do profano, gostaríamos 

de reiterar a superação que Leach propõe sobre a dicotomia absoluta entre sagrado e 

profano, entendendo que estes representam modelos virtuais e não tipos reais de ação, 

nesse sentido haveria ações puramente “publicamente” sagradas ou profanas e haveria 

ações intermediárias que possuíram ambas as características em sua constituição. Leach 

também supera a dicotomia forma/conteúdo da relação ritual/mito de Durkheim e 

Malinowski. Leach propõe que ambos, o mito e o rito, possuem forma e conteúdo 

indissociáveis, o mito é afirmação em palavras e o ritual é afirmação em ação. No 

entanto, os mitos podem ser usados para descrever tipos virtuais de comportamento, 

enquanto estariam mais ligados ao universo da ação. Mas ambos, a ação ritual e as 

crenças mitológicas, são entendidos como formas de afirmação simbólica sobre a ordem 

social e, para este autor, a principal tarefa da antropologia social, que é tentar interpretar 

esse simbolismo, a que estrutura social ou a que partes dela determinados mitos e ritos 

se referem: “A técnica tem consequências materiais econômicas que são mensuráveis e 
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predizíveis; o ritual, por outro lado, é uma declaração simbólica que “diz” alguma coisa 

sobre os indivíduos envolvidos na ação” (LEACH, 1996, p. 76). Independente de seus 

conteúdos particulares, esse seria o elemento significativo profundo que todos os rituais 

teriam em comum. Os folguedos, portanto, tendo sua origem popular, continuam a 

afirmar algo sobre seus participantes dentro da estrutura social no qual estão inseridos, o 

status “popular” é atribuído aos seus participantes, mantendo até hoje, nesse sentido, as 

características originárias, daí a ênfase na cidade de classificação desses folguedos 

como “cultura popular”, em expressões como “a cidade da cultura popular”, mesmo que 

esses folguedos coloquem uma hierarquia em determinada camada social. Assim como 

os casarões através de sua estética continuam a afirmar o status de seus antigos donos 

no passado. 

Os ritos, as apresentações dos grupos folclóricos, as Igrejas e os Casarões 

relembram o passado e trazem-no para o presente através das representações sociais de 

caráter estético. Leach, em sua reflexão sobre os rituais e suas funções sociais, é 

enfático ao afirmar que o ritual “serve para expressar o status do indivíduo enquanto 

pessoa social no sistema estrutural em que ele se encontra temporariamente” (LEACH, 

1996, p. 74).  

Estudar a arquitetura laranjeirense e a arte das sociedades em geral também 

contribuiria, assim como os rituais, como uma maneira de entender a própria sociedade 

para Leach: “Logicamente, estética e ética são idênticas. Se quisermos entender as 

normas éticas de uma sociedade, é a estética que devemos estudar.” (LEACH, 1996, p. 

75).  Nesse sentido é que ambos, os rituais folclóricos e a arquitetura da cidade, são 

expressões formais dos próprios valores da comunidade, e nesse sentido se 

complementam em suas funções semânticas. Interligando arte e cultura, Geertz afirma 

que: 

A variedade de expressões artísticas é resultado da variedade de concepções 

que os seres humanos têm sobre como são e funcionam as coisas. Na 

realidade, são uma única variedade [..] Relacionando estátuas cinzeladas, 

folhas de sagu pigmentadas, paredes cobertas de afrescos, ou versos 

cantados, com a limpeza da floresta, os ritos totêmicos, a inferência 

comercial ou a discussão de rua, é possível que este diagnóstico comece por 

fim a localizar, no significado do contexto onde surgem essa artes, as origens 

de seu poder (GEERTZ, 1997, p. 181). 

 

 Durkheim, que é uma das principais referências de Leach, no que se refere ao 

simbolismo, afirma que os ritos possuem um caráter mimético, onde os gestos, as 

referências de espaço e tempo estão ligados à representação do conteúdo mítico, estes 
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envolvem diversos elementos como, espaço, fala, dança, representação, canto, mímicas 

etc. São dramas e encenações rituais de mitos daquela comunidade. Estão no cerne da 

origem do teatro e da arte, por serem performáticos. “Acontece assumirem até o aspecto 

exterior de recreação: podem-se ver os assistentes rirem e se divertirem abertamente. Os 

ritos representativos e as recreações coletivas são coisas tão vizinhas que passamos de 

um gênero a outro sem solução de continuidade” (DURKHEIM, 1989, p. 452-3). Os 

grupos folclóricos de Laranjeiras têm, em sua maioria, um caráter misto, religioso e 

recreativo, destacando-se aqueles propriamente religiosos e os destacadamente 

recreativos. Também consideramos no nosso estudo, englobando em um sistema 

simbólico mais amplo, os rituais religiosos e recreativos, ou mesmo mistos, praticados 

na cidade.  

A função deles serve para reforçar a memória, reafirmar a identidade do grupo, 

manter os laços de solidariedade entre o grupo, ‘manter as alianças’ no sentido afirmado 

por Marcel Mauss (2003) e retomado por Lévi-Strauss (2008). Uma reatualização do 

mito por meio do ritual. “Através deles o grupo reanima periodicamente o sentimento 

que tem de si mesmo e de sua unidade; ao mesmo tempo, os indivíduos são reafirmados 

na sua natureza de seres sociais” (DURKHEIM, 1989, p. 448). Às vezes, é difícil 

distinguir entre os dois gêneros, se é uma cerimônia recreativa ou uma cerimônia 

religiosa. O jogo, a recreação, a religião não teriam uma separação tão visível, já que 

todos teriam a origem comum na gênese da religião. Neles os envolvidos ficam 

dispostos a qualquer jogo, com o desejo constante de expressar-se e o jogo se mantém 

aberto para possibilidades de combinação:  

 Assim, a religião não seria ela mesma se não deixasse algum espaço para as 

livres combinações do pensamento e da atividade, ao jogo, à arte, a tudo o 

que recreia o espírito cansado por aquilo que há de demasiado pesado no 

labor cotidiano: as próprias causas que a trouxeram à existência determinam 

esta necessidade. A arte não é apenas ornamento exterior com que o culto se 

revestiria para dissimular o que pode ter de muito austero e de muito rude; 

mas, por si mesmo, o culto tem algo de estético” (Durkheim, 1989, p. 455). 

                                          

Existe a sociedade, as representações dessa sociedade e uma distância entre elas, 

o universo ritual religioso e recreativo é só parcialmente imaginário, por se prestar às 

livres criações do espírito, mas seu conteúdo é sempre real e social. Apesar de algumas 

exceções, existe uma identidade, uma relação de parentesco entre o drama e entre esses 

ritos religiosos, elas não possuem um caráter utilitário. Esses dramas distraem. O 

objetivo de ambos é do mesmo gênero, pois não possuem função utilitarista para o 



114 

 

indivíduo, fazem com que os homens esqueçam o real e sejam transportados para os 

outros mundos. A falta de contato com o mundo cotidiano enfatiza esse elemento lúdico 

e recreativo. Os símbolos se materializam através dos atos, falas, gestos e de objetos 

materiais.  

Então, encontramos nas afirmações sobre os rituais de Leach e Durkheim uma 

consonância capaz de enquadrar todo o patrimônio cultural material e imaterial. Sejam 

aqueles com caráter diretamente religioso, nos acontecimentos católicos, de religiões 

afro-brasileiras ou do sincretismo característico da cidade, ou também na diversidade de 

manifestações folclóricas de caráter aparentemente mais lúdico e recreativo, ou nas 

construções arquiteturais entendidas tanto enquanto cenário ou enquanto afirmações 

simbólicas e estéticas equivalentes aos próprios rituais ou como parte deles. Objetos e 

práticas rituais são igualmente simbólicos nesse sentido. Ambos cumprem papel 

semelhante e possuem como matéria prima a própria sociedade da qual fazem parte. 

Eles afirmam a estrutura social e o status dos indivíduos que participam, reforçando a 

coesão social. Não há diferença substancial entre o folclórico e o arquitetural, ambos 

afirmariam, segundo Leach e Durkheim, aspectos sociais da cidade de Laranjeiras. 

Para estes autores, o que as cerimônias possuem de característico é que devem 

ser celebradas em terreno consagrado. As apresentações rituais realizadas em 

Laranjeiras, muitas vezes com caráter recreativo e outras com caráter religioso, possuem 

lugares demarcados. Assim a Procissão à São Benedito, que pode ser vista na FIGURA 

08, reúne todos os grupos folclóricos da cidade em frente a Igreja de São Bendito para 

percorrerem juntos a fiéis católicos e outros cristãos e curiosos um trajeto pre-

determinado pela cidade, unificando na ação ritual a comunidade laranjeirense.  As 

procissões têm como fim de seu trajeto determinada Igreja e cada grupo toma como 

marcação determinados lugares da cidade que lhe se são considerados sagrados. Esses 

rituais recreativos e religiosos ajudam a inserir força moral social nessas construções, 

reconfigurando-as continuamente de forma simbólica. É através desses rituais que a 

cidade continua a ampliar sua memória para uma boa parte da população, trazendo pra o 

seu mobiliário urbano outras significações de seu sistema social.  

 

 

 



115 

 

FIGURA 08: Grupos folclóricos na procissão à São Bendito durante o Encontro 

Cultural 

 

OLIVEIRA, Mario Cesar Pereira (2011). 

 

Nesse contexto, a cidade colonial é ocupada pelos portadores da cultura popular, 

que literalmente marcham às ruas, cantando e dançando através de temas e formas que 

surgiram no período colonial e que nesse cenário continuam a ser rememorados. A 

sobrevivência do folclore coincide com a sobrevivência do forte espírito religioso das 

cidades, de herança colonial, seja no catolicismo, seja no sincretismo afro-brasileiro, 

todos os elementos que dialogam com a moral do cidadão laranjeirense e com suas 

crenças e ações cotidianas, com seus modos de vida. Esses rituais folclóricos 

reconfiguram a sacralidade da cidade em seus caracteres históricos de agenciamento de 

memória. 
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4.4 A necessidade da pesquisa relacional 

 

A proposição geral que se apresenta aqui é de caráter conflitual-dialógico, no 

sentido de que expressões distintas tenham uma relação de interação dinâmica, de 

contraposição e de diálogo. O patrimônio material e imaterial são comumente estudados 

de forma separada por motivos não completamente nulos, pois os argumentos 

apresentados para a separação são parcialmente válidos e conseguem separar os objetos 

de estudo nas suas especificidades. A crítica que se faz não é à separação, mas a falta de 

apontamentos sobre suas inter-relações. O patrimônio material e imaterial, respeitando 

suas especificidades conceituais deveriam também ser estudados conjuntamente no seu 

caráter relacional e como partes de um sistema mais amplo. 

Uma das teses centrais de Edmund Leach, poderia ser posta da seguinte maneira: 

um sistema cultural só pode ser entendido quando posto em relação com os outros com 

os quais interage (LEACH, 1996).  Se tomarmos “A arte como um sistema cultural” 

conforme nos propõe Geertz em sua obra O saber local: novos ensaios em antropologia 

interpretativa (GEERTZ, 1997, p. 142-181), podemos afirmar, então, que colocar o 

arquitetural em relação com o folclórico será como colocar dois sistemas culturais em 

contato, o que segundo a consideração de Leach é o que poderá tornar novos elementos 

inteligíveis.  

Referindo aos estudos de campo antropológicos, Edmund Leach critica aqueles 

que tomam uma tribo enquanto unidade para objeto de estudo sem entender que essa 

mesma tribo mantém relações com outras tribos e que foram essas relações que 

fundaram muitos aspectos de sua cultura. Todo o estudo de Leach sobre os Sistemas 

Políticos da Alta Birmânia é fundamentado nesse caráter de que existem dois sistemas 

culturais em constante interação. O encontro e a insistência na diferença são para Leach 

motivadores da afirmação das identidades culturais distintas dos kachins e dos chans. É 

nesse sentido que entendemos a afirmação de Leach de que se duas culturas que 

convivem não tendem a se dissolver, é porque elas querem afirmar sua diferença sobre a 

outra. A manutenção das tradições laranjeirenses pode ser entendida como uma 

insistência em expressar sua estrutura. O arquitetural que se imprime materialmente no 

tempo, reforçado pelas políticas preservacionistas e a insistência dos próprios grupos 

folclóricos em manter suas encenações, podem ser compreendidos como duas forças 
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que agem para expressar duas versões de uma mesma história, de uma mesma estrutura. 

A própria comunidade insistindo em expressar sua estrutura social. 

Dentre as maneiras através das quais a cultura expressa seus próprios padrões 

culturais, para se efetivar é que podemos pensar as expressões artísticas como “formas 

materializadas”, expressivas de diferentes visões de mundo, como propõe Geertz, e as 

manifestações arquiteturais e as folclóricas de Laranjeiras é que, apesar de caráter tão 

diferenciado, sendo expressões de camadas sociais distintas, e possuírem forma e 

conteúdo tão diferenciado, não pertencem necessariamente e somente a sistemas 

culturais diferenciados, mas sim às visões construídas de diferentes estratos sociais a 

partir de um mesmo contexto sócio-histórico, percebendo que ambas, no passado e no 

presente, fazem parte de um mesmo sistema cultural mais amplo.  

 

Em qualquer região geográfica que careça de fronteiras naturais básicas, é 

provável que os seres humanos das regiões adjacentes do mapa tenham 

relações uns com os outros – pelo menos até certo ponto -, não importa quais 

possam ser seus atributos culturais. Na medida em que essas relações são 

ordenadas e não totalmente fortuitas, há implícita uma estrutura social. Mas – 

pode-se perguntar – se as estruturas sociais são expressas em símbolos 

culturais, como se podem expressar as relações culturais entre grupos de 

cultura diferente? Minha resposta é que a manutenção da diferença cultura e a 

insistência nessa diferença podem por si mesmas tornar a ação ritual 

expressiva das relações sociais. [...] Nesse contexto, atributos culturais como 

língua, roupa e procedimento ritual são meros rótulos simbólicos que 

denotam os diferentes setores de um sistema estrutural único e extenso 

(LEACH, 1996, p. 80). 

 

Em analogia a essa análise relacional entre sistemas culturais vizinhos, pretende-

se compreender Laranjeiras dentro de suas relações internas, normalmente isoladas para 

caráter analítico em sistemas simbólicos diferenciados, mas cujas inter-relações nos 

remetem desde as origens até os trajetos determinados pelas ruas da cidade, sistemas 

culturais que estão interagindo constantemente. Afirmam-se conjuntamente o caráter 

popular e o caráter elitista da cultura laranjeirense, entre esses aspectos que ao mesmo 

tempo em que são contraditórios, também se aliam e convergem para a manutenção de 

valores do sistema social.  

O interesse comum em afirmar o status histórico de Laranjeiras faz com que os 

diferentes grupos criem negociações contraditórias e inter-relações complexas entre 

patrimônios distintos com referências as diferentes visões de uma mesma história, mas 

que procuram se afirmar conjuntamente no intuito de contribuir juntos na construção do 

status histórico da cidade. As diferenças aparecem, mas são camufladas nesse processo 

pelos próprios atores e suas inter-relações entre os sistemas de apreço constituídos na 
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cidade. Assim a esfera relacional se afirma em Laranjeiras, aonde diferentes setores de 

um sistema cultural brigam entre si pelo seu reconhecimento, mas ao mesmo tempo 

convergem na efetivação desse sistema, na afirmação da historicidade da cidade de 

Laranjeiras. 

 

4.5 O elemento externo e a precipitação da cultura laranjeirense 

 

Não compreendemos a cidade ou algum desses elementos enquanto unidades em 

equilíbrio estático, mas em contraposição enquanto sistemas simbólicos que interagem 

internamente e também dentro de relações externas, levando em conta o caráter 

histórico da cidade, que recebe estudiosos e profissionais diversos ligados às políticas 

públicas de patrimonialização, além do turismo cultural. Entendemos que, por exemplo, 

a própria visita dos estudiosos e publicação dos resultados de suas pesquisas interferem 

na cidade e na maneira como seus habitantes compreendem sua própria cultura e dos 

usos que fazem dela, como por exemplo, na formação de novos grupos parafolclóricos, 

absorção pragmática das políticas preservacionistas da memória da cidade por um 

conjunto de sua população,  ponto que, mais adiante, retomaremos com a devida 

atenção. Mas queremos destacar que o surgimento dos grupos parafolclóricos 

dificilmente teria acontecido sem a existência de ações preservacionistas. Usamos esse 

como um exemplo de como as inter-relações, com sistemas culturais externos, também 

interferem na memória dinâmica da cidade.  

Dando continuidade a esse estudo de uma localidade convenientemente 

composta por uma pluralidade de culturas em constante relação entre si, seria oportuno, 

para o trabalho, dar ênfase a esse caráter relacional entre esses sistemas culturais. É 

nesse sentido que se propõe a inspiração na proposta de Roy Wagner apresentada em 

seu livro A Invenção da Cultura para construção de reflexões sobre o caráter contrastivo 

da cultura Laranjeirense. Uma das teses centrais de Wagner é a de que a Antropologia é 

a ciência que inventa a cultura a partir da cultura (WAGNER, 2010). 

O próprio exercício antropológico se apresenta como uma atividade que põe em 

contato duas culturas diferentes e nesse contato se torna capaz de criar o novo. A 

possibilidade criativa da Antropologia está justamente em colocar diferentes sistemas 

culturais em contato, esse contraste é que irá revelar características de ambas as culturas 

envolvidas. Segundo Wagner (2010), o que torna visível a cultura é o encontro de duas 
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culturas diferentes, o que nos parece de acordo com a ideia já exposta neste trabalho de 

Edmund Leach de que o sistema cultural só se torna inteligível quando colocado em 

relação aos outros sistemas com os quais se relacionam, independente da duração ou da 

motivação desse encontro, o que poderia ressaltar diferenças nas abordagens dos 

autores, destacamos a semelhança do encontro entre diferentes como elemento 

inventivo e significante entre essas culturas. 

 

A cultura é tornada visível pelo choque cultural, pelo ato de submeter-se a 

situações que excedam a competência interpessoal ordinária e de objetificar a 

discrepância como uma entidade – ela é delineada por meio de uma 

concretização inventiva dessa entidade após a experiência inicial (WAGNER, 

2010, p. 3). 

 

Para que possamos entender essa proposição de Roy Wagner e a maneira como 

pretendemos aplicá-la no estudo de Laranjeiras, precisamos então desenvolver uma 

síntese das implicações de sua proposição. A maneira como Wagner desenvolve sua tese 

não pressupõe uma diferenciação entre o Antropólogo criativo e o nativo passivo, objeto 

da criação antropológica. Na verdade, para Wagner, somos todos criativos, no sentido de 

que: todos inventamos nossas próprias culturas. Se todos são criativos, no sentido de 

que inventam suas próprias culturas, a tarefa inventiva do Antropólogo é, de alguma 

forma, similar à do nativo, então Wagner nos representa um contraponto positivo da 

afirmação tão excessivamente citada de Geertz de que somos todos nativos, pois para 

Wagner, de alguma forma todos somos Antropólogos.  

 

O reconhecimento etnográfico dos procedimentos de uma “antropologia 

reversa” institui um tratamento simétrico, na acepção de Bruno Latour 

(1994), e, por isso, trabalha para superar o grande divisor “nós/eles” de forma 

ousada. Sua ousadia refere-se ao fato de propor não que “todos somos 

nativos”, mas que “todos somos antropólogos” e, portanto, a etnografia que  

praticamos deve estar aberta à criatividade daqueles que estudamos 

(ROCHA, 2007, p. 123). 

 

Wagner então propõe uma equivalência entre nativo e pesquisador que 

entendemos positiva e fortuita para a Antropologia, no sentido de que nessa relação 

ambos são agentes ativos e criativos. A presença do antropólogo, vindo de outra cultura, 

também provoca questionamentos no nativo de ordem parecida com aqueles que o 

Antropólogo faz. O nativo também faz suposições de como deve ser o ‘mundo’ desse 

ser humano “estranho” que visita a sua comunidade, e pensando nesse mundo diferente, 

seu mundo se apresenta agora para o nativo também como uma possibilidade dentre 

outras. A visita do antropólogo não gera somente transformações no seu próprio mundo 

a partir do aprendizado gerado pela sua pesquisa, mas também no mundo do nativo, que 
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através do antropólogo conhece outras possibilidades de mundo. Conforme observação 

do próprio Wagner, o nativo também questiona sobre os costumes do Antropólogo. O 

que provoca isso é justamente esse encontro de culturas e o que caracteriza o ofício do 

Antropólogo é justamente ter como tarefa predeterminada gerar esse encontro 

contrastivo e inventar cultura a partir do estranhamento legado pelo encontro. A 

diferença entre o Antropólogo e o nativo estaria na sua formação para essa atividade e 

na sua intenção constante em efetivá-la.  

Enfatizamos esse elemento da proposição de Wagner para destacar nossa opção de 

entender a cultura laranjeirense dentro das inter-relações de diferentes sistemas 

simbólicos em contato. Além desses contatos internos, conforme afirmamos, o contato 

contínuo da comunidade laranjeirense com pesquisadores tem alterado a forma com a 

população compreende sua própria cultura. Dentre outros elementos, destacam-se as 

edições anuais do Encontro Cultural de Laranjeiras, o maior desse tipo no Estado, que 

desde 1976 tem trazido os mais diversos debates do campo da cultura popular para a 

cidade, nas últimas décadas, além de visitantes e entusiastas da cultura popular 

laranjeirense. 

A invenção não deve ser entendida a partir de seu caráter corruptivo ficcional para 

a  qual a crítica pós-moderna tem voltado sua atenção, mas ao contrário, a invenção 

pressupõe um “encontro real” entre diferentes, que por contraste geram uma revelação 

criativa e assim certo entendimento. Tirar a ênfase desse caráter ficcional do resultado 

desse encontro também nos parece fundamental para o estudo que queremos construir, o 

encontro real pressupõe aprendizado antes da invenção, e este aprendizado que gera 

uma reconstrução do outro e de si depende da existência efetiva do outro, portanto, seu 

resultado, apesar de criativo, não é em si uma pura ficção de pensamento. Ele é 

consequência de uma vivência efetiva e de uma experiência de aprendizado empírico. 

Partimos do pressuposto de que essa diferença já existe na própria cultura 

Laranjeirense, antes da intervenção do antropólogo. O contínuo encontro do folclórico e 

do arquitetural gera, dentro do próprio universo da cultura, esse processo criativo 

através do encontro. Todo o estudo de Leach sobre os Sistemas Políticos da Alta 

Birmânia é fundamentado no caráter de que existem dois sistemas culturais em 

constante interação. Traçando uma convergência entre Leach e Wagner, poderíamos 

afirmar que essa diferença a que Wagner se refere, no encontro do antropólogo com o 

nativo, também se empreende da forma como Leach a formula, no encontro entre duas 

tribos, por exemplo. Uma invenção cultural que enxerga a outra, mas na sua própria 
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simbolização sobre a outra cultura já imprime inconscientemente a sua própria cultura, 

portanto ambos os polos são mistos e possuem visões explícitas e uma cultura implícita 

daqueles que simbolizam seus processos culturais, seja no folclore ou na arquitetura. 

O encontro e a diferença são para Leach motivadores da afirmação das 

identidades distintas dos kachins e dos chans (LEACH, 1996). A escolha de uma tribo, 

enquanto unidade, seria insuficiente e negativo, pois a tribo “A” só pode ser entendida 

em relação com a sua antítese na tribo “B” (gumsa-gumlao), constituindo um ponto de 

vista dialético “intertribal”. A cultura da tribo A só se torna visível, como propõe 

Wagner, no excerto citado, em relação às suas diferenças para com a tribo B. Leach, 

então, critica a escolha de antropólogos, por adotarem como objeto de estudo unidades 

harmônicas e coesas, esquecendo que essa coesão se constrói a partir da afirmação de 

sua identidade frente às outras tribos. É justamente em frente aos Casarões coloniais, de 

uma economia marcada pelo escravismo, que se desenvolve e se afirma um conjunto de 

práticas folclóricas de referências étnicas afro-brasileiras.  

É nesse sentido que entendemos a afirmação de Leach de que se duas culturas 

convivem, mas que não tendem a se dissolver, porque as culturas insistem em se 

manter, é porque elas querem afirmar sua diferença sobre a outra. Através da afirmação 

da diferença se estabelece formas de hierarquização social e ordenação social, assim que 

se constitui a relação social entre diferentes culturas, forjando um sistema cultural mais 

amplo e cujas diferenças já estão organizadas. Entender a cultura como expressiva de 

padrões culturais, especialmente essas expressões artísticas de Laranjeiras, como 

“formas materializadas” de visões de mundo, constituídas sob contextos sociais, 

entenderemos, então, que as manifestações arquiteturais e as folclóricas de caráter tão 

diferenciado, apesar de serem expressões de camadas sociais distintas e possuírem 

forma e conteúdo tão diferenciado, não pertencem necessariamente a sistemas culturais 

diferenciados, mas que ambas fazem parte de um mesmo sistema social.  

Essa mesma localidade conveniente, que Leach encontra em Sistemas Políticos da 

Alta Birmânia em que só é possível entender os kachins em relação com os chans, 

continua Leach: 

 

Na região geográfica discutida nesse livro, as variações culturais entre um 

grupo e outro grupo são muito numerosas e acentuadas. Mas as pessoas que 

falam uma língua diferente, usam roupa diferente, adoram divindades 

diferentes etc. não são vistas como estrangeiros inteiramente, fora do âmbito 

do reconhecimento social. Os kachins e os chans são mutuamente arrogantes 

uns com os outros, mas presume-se que os kachins e os chans têm, apesar de 

tudo, um antepassado comum. Nesse contexto, atributos culturais como 
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língua, roupa e procedimento ritual são meros rótulos simbólicos que 

denotam os diferentes setores de um sistema estrutural único e extenso 

(LEACH, 1996, p. 80). 

 

Destaca-se uma primazia relacional no recorte analítico de uma unidade mais 

ampla para o estudo do patrimônio laranjeirense, que englobe as Igrejas, os Casarões e 

as manifestações de Rua como partes de um sistema estrutural mais amplo. Nesse 

sentido, eles continuam a expressar a estrutura social de determinado período histórico e 

o status que seus integrantes ocupavam dentro dela.  

O que há de peculiar é que a estrutura socioeconômica da sociedade se modificou, 

e os antigos senhores já debandaram da cidade, e que mesmo assim, agora em uma 

cidade pobre, e não mais na antiga, “Atenas Sergipana”, tratada como a cidade com 

promessas de grande prosperidade, cujas esperanças se converteram em ruínas,  é 

notável que uma parcela da população continue a reafirmar com tanta força suas 

tradições, crenças, jogos e divertimentos. Propõe-se o papel categórico da arquitetura 

nesse processo, já que ela completa o sistema, afirmando a diferença frente à cultura 

popular, ela completa a significação pelos contrastes, ambos continuam a se afirmar 

perante o outro e assim a possuir fortes sentidos sociais. Os grupos também são 

determinantes no sentido de resignificar o casario, não os mantendo próximos do campo 

semântico somente de uma casa velha, mas trazendo elementos da sociedade colonial 

para sua significação, revigorando e aprofundando o seu significado para os moradores 

e visitantes. 

Há outras conformidades entre Leach e Wagner, que também encontramos na 

nossa pesquisa de campo, no sentido de pensar uma teoria dinâmica da antropologia 

social, na qual todos os indivíduos são considerados agentes criativos e são convocados 

a fazer escolhas. Dentro de cada grupo folclórico existem participantes com interesses 

diversos e em constante disputa de interesses entre si, as novas gerações que assumem, 

o fazem a partir de novas perspectivas e costumam dinamizar o processo, no entanto, 

essas transições são muito conflituosas dentro dos grupos. Esses conflitos e essa 

dinâmica, por mais faccionária que possa parece para alguns, é para Leach, um 

mecanismo de manutenção do sistema, abre-se mão de partes para manter o todo, o 

sistema se modifica um pouco para continuar a existir.  

 Os sistemas sociais para Leach não são realidades naturais, mas fatos que só 

podem parecer ordenados de modo sistemático a partir de uma ficção de pensamento. 

Criam-se as categorias verbais e as relacionam com os fatos, a relação que se dá é, 
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então, entre conceitos, existe uma discrepância entre a estrutura das categorias verbais e 

a estrutura dos fatos empíricos observados, estes só vêm a estrutura-se à medida que os 

dotamos de ordem, mediante a imposição de categorias verbais. Mas Leach e Wagner, 

apesar de reconhecerem esta construção do antropólogo não dão ênfase ao caráter 

ficcional desta construção, mas sim ao seu aspecto empírico, e a relação que precede a 

essa construção possui uma relação ‘real’. Para Leach a ficção de pensamento é um 

meio para atingir os fatos; para Wagner o caráter central dessa construção é justamente 

a experiência real que a precede e que possibilita sua invenção. Ambos apontam para o 

caráter empírico da antropologia como um de seus aspectos fundamentais, e no qual 

reside a força da disciplina e serão constituídas suas teorias. O sistema mais amplo 

Laranjeirense, que coloca em contato o folclórico e o arquitetural, pode ser acusado de 

só existir enquanto uma construção, mas seu recorte e sua organização não têm 

objetivos ficcionais, e sim, a compreensão dos fatos reais. 

A ideia de socialidade, gerada por esse encontro, lega uma perspectiva 

relacional, dinâmica e criativa a essas interações sociais. O material e o imaterial se 

configuram de forma relacional, um torna possível o outro, ambos se afirmam em 

contraste, e se reintegram em uma compreensão mais ampla. A ênfase seria na 

necessidade de estudá-los conjuntamente e nas relações sociais que geram o elemento 

criativo da própria cultura. O próprio encontro contrastivo se dá dentro do sistema 

cultural proposto, uma vez que a arquitetura histórica preservada de Laranjeiras se 

apresenta enquanto memória e se atualiza na experiência sensorial da percepção. É 

memória no sentido de pensamento definido por parâmetros culturais que compreendem 

aquelas construções, enquanto históricas e resultado de determinado período delimitado 

da história. Entretanto, essas construções também se reatualizam em percepção, no 

sentido de que são experienciadas pelos sentidos sensório-perceptivos dos habitantes e 

visitantes da cidade, cujo pensamento se atualiza na experiência. É justamente essa 

proposição de força criativa que Wagner nos incentiva a exercitar no trabalho de campo, 

é o pensamento que se atualiza na experiência da diferença. 

É justamente nesse sentido, enquanto experiência, que o trabalho de campo 

cumpre um papel fundamental para Wagner, a vivência com uma cultura diferenciada, 

esse encontro é que gera o novo e reinventa os partícipes. O trabalho de campo é então 

fundamental para a Antropologia, dada à necessidade de experienciar outros modos de 

vida, para que o seu próprio modo de vida se revele como algo previamente construído. 
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Esse encontro e esse estudo da cultura do outro também se revela, necessariamente, 

como um estudo da nossa própria cultura. 

 Enquanto teoria da simbolização, o encontro dessas culturas se apresentaria como 

sistema simbólico tentando entender outro, não há análise transcendental, todos 

pertencem a uma cultura e se relacionam a partir de sua própria. Toda cultura inventa 

suas próprias tradições, toda cultura teria uma incessante dialética sem síntese entre 

invenção e tradição. Cidade de cultura tradicional, Laranjeiras somente aparentemente 

nesse sentido proposto por Wagner teria um caráter conservacionista, visto que em 

algum momento sua cultura foi inventada, e a própria ação de preservação, em 

detrimento da invenção de outras manifestações, já se revela uma postura ativa. A 

preservação do patrimônio material e imaterial pressupõe uma reinvenção constante. 

Seja nas técnicas e nos material inseridos nas edificações para que estes se mantenham 

em pé, ou nos processos de restauração; mas também na necessidade constante de que 

novos participantes organizem e executem os folguedos, dando-lhes vida 

continuamente. Todos os anos os rituais são ensaiados e se manifestam em 

performances diferentes.  

A ideia de tradicionalidade da cultura laranjeirense pode mascarar o caráter 

criativo de todas essas manifestações. Não se propõe uma antropologia de costumes 

expostos em museus, estáticos, mas sim que uma análise da cidade e sua cultura como 

um todo vivo e dinâmico e em constante re(invenção), os folguedos sempre se 

modificando ao passo que são representados por atores diferentes com interesses 

diversos e suas modificações estéticas neste processo no que se refere às novas 

vestimentas, músicas, vozes, instrumentos etc. E os prédios em constante modificação 

por intervenções do tempo e processos de restauração, pois a restauração tenta atingir o 

antigo através de técnicas novas, ou mudança interpretativas no próprio imaginário dos 

usuários, no sentido de que sua percepção, enquanto patrimônio histórico, depende dos 

parâmetros culturais que possibilitam essa compreensão histórica e que estão em 

constante modificação e ampliação por políticas culturais e estudos como este. Os 

próprios habitantes da cidade afirmam: “Segundo os historiadores nosso lambe-sujo 

existe há mais de 100 anos”, demonstrando como os habitantes também têm suas 

percepções desses fenômenos modificadas pela aplicação de políticas culturais.  

Cada usuário da cidade enxerga a arquitetura a partir de seus referenciais e do 

sistema simbólico do qual fazem parte. Assim, arquitetos, antropólogos, historiadores, 

sociólogos, habitantes da cidade, só para citar uma pequena parte dos exemplos 
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possíveis de visões diferentes, cada uma a partir de seu referencial geram interações 

diversas, todos veem a mesma coisa e também uma coisa diferente. Sua percepção é 

atingida pelo reflexo da luz das mesmas formas, mas suas interpretações são variadas a 

partir de seus diferentes repertórios. Nesse sentido, é que há uma objetividade relativa, 

cada um vê a partir de um ponto de vista. Não se compreende um relativismo como 

consequência dessa assertiva, mas tão somente uma relatividade do ponto de vista que 

alcançam objetivamente a realidade de forma diferenciada. Depois essas visões, acabam 

se misturando parcialmente e se relacionando de forma criativa para todos os lados. 

Wagner propõe então uma ideia de simetria entre as culturas, não há cultura superior ou 

inferior, nem relação de diferença, pois todos pertencem a alguma cultura e todas se 

equivalem.  

Ruth Benedict em O Crisântemo e a Espada afirma algo sobre essas lentes através 

das quais vemos o mundo. “As lentes através das quais uma nação olha a vida não são 

as mesmas que uma outra usa. É difícil ser consciente com os olhos através dos quais 

olhamos” (BENEDICT, 1972, p. 18) Olhamos a partir de um ponto, mas temos a 

tendência de tomar nossa própria cultura como inata e natural. Benedict continua mais a 

frente:  

 

O seu ponto de vista está corporificado em seus costumes, em seus 

comentários acerca de homens vitoriosos, em seus mitos a respeito de sua 

história nacional, em seus discursos nas festividades nacionais e pode, desta 

forma, ser estudado através dessas manifestações indiretas [...] Comecei a ver 

como os próprios japoneses divisavam certas oscilações violentas de conduta, 

enquanto partes integrantes de um sistema consistente em si mesmo 

(BENEDICT, 1972, p. 24). 

 

Benedict então faz alusão a essas manifestações indiretas, às quais este estudo 

elege como representativas de formações culturais, mas também ao que seriam supostas 

contradições na conduta japonesa, no entanto, segundo a autora, refletiam 

transformações pelas quais a sociedade japonesa estava passando. Um elemento 

fundamental se refere a essas contradições que, para Leach, resultariam no caráter 

dinâmico e não estável dos sistemas estudados. No entanto, essas incongruências não 

estariam contribuindo para o fim do sistema social, ao contrário, seriam os mecanismos 

capazes de garantir a sua perpetuação. Em oposição à harmonia solidária da perspectiva 

funcionalista, Leach é enfático ao afirmar que as mudanças estruturais seriam naturais 

ao sistema. Em sua pesquisa, Leach atesta que existe uma diversidade de kachins não só 

em relação à escala, mas também com relação à maneira como se organizam, além 

disso, são comunidades instáveis e em constante mudança, Leach resolve esse problema 
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ao considerá-los dentro, como parte de um sistema mais amplo relativamente estável, 

cujas partes se mantêm mudando continuamente.  

Conforme ressaltamos anteriormente, não compreendemos a cidade de Laranjeiras 

como um museu a céu aberto, parado no tempo. As mudanças acontecem mesmo na 

estrutura interna, tanto na arquitetura, quanto no folclore, quanto na própria dinâmica da 

cidade que transcende a esses aspectos. Acompanhando o lambe-sujo por três anos 

consecutivos, foi possível presenciar mudanças importantes de um ano para o outro, 

como o afrouxamento de alguns aspectos da narrativa, para adequar a outros interesses, 

e uma mudança, por exemplo, da participação feminina, que no último ano passou a se 

fantasiar como um brincante, o que antes não acontecia, só para destacar um exemplo 

desse processo dinâmico. A própria arquitetura se modifica de diversas formas, seja nas 

intervenções sobre a matéria, de diversas formas, seja nos usos e interpretações do 

antigo casario que o resignificam. A preservação é uma postura ativa e interessada que 

nesse sentido reinventa, sem cessar, as interações simbólicas, inclusive em aspectos 

mais fortes e estruturais.  Descreve-se um objeto vivo e dinâmico, cujo interesse de 

preservar não é de um regresso ao passado, mas movido por questões atuais que se 

relacionam com a vida dos moradores. Ressaltamos que a organização desses grupos 

folclóricos é fruto da própria comunidade que os manteve funcionando por anos, sempre 

se mantendo e se modificando com o passar do tempo.  

Uma das principais questões para Leach seria estudar essa mudança estrutural, já 

que segundo a crítica do autor, no passado, muitos antropólogos estudavam as 

sociedades como se elas não mudassem. Malinowski sempre será lembrado por ter 

estudado a sociedade tombriand e não a sociedade tombriand de 1914, sem levantar o 

problema de que se outro antropólogo que visitasse posteriormente a região poderia 

encontrar outros tombriandeses e uma nova forma de organização. Os antropólogos 

referenciados em Durkheim entendiam a sociedade em analogias orgânicas e mecânicas, 

e preferiam escolher para suas pesquisas sociedades mais estáveis, as sociedades com 

sintomas de faccionarismo e conflitos que conduzem a rápida mudança, eram suspeitas 

de “anomia”, não se compreendiam essas mudanças estruturais como parte do processo 

social. 

 

Para os meus propósitos, o que tem significado real é o modelo estrutural 

básico, e não o modelo cultural manifesto. Estou interessado não tanto na 

interpretação estrutural de uma cultura particular, mas no modo como as 

estruturas particulares podem admitir várias interpretações culturais e no 

modo como estruturas diferentes podem ser representadas pelo mesmo 
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conjunto de símbolos culturais. Ao tratar desde tema, procuro demonstrar um 

mecanismo básico de mudança social (LEACH, 1996, p. 80). 

 

As sociedades mudam no tempo, algumas mudanças estão prescritas na estrutura e 

configuram sua continuidade, como por exemplo, a morte de um chefe que é substituído 

por seu filho, elemento previsto pela estrutura do grupo, que garante na hereditariedade 

a sua manutenção estrutural. Outras mudanças acarretam mudanças na própria estrutura, 

como no exemplo de um sistema igualitário substituído por um sistema feudal na 

mesma sociedade, estas são as mudanças de estrutura social, tão caras a Leach. Um dos 

principais elementos que permitem essas mudanças estruturais é o fato de que os 

sistemas culturais estão em contato entre si, dessa forma duas visões diferentes de 

mundo se relacionam de diversas formas, gerando incongruências no sistema, margens 

que serão manipuladas por indivíduos, gerando assim transformações estruturais, como 

nos conflitos dentro dos grupos folclóricos laranjeirenses, demarcados por disputa de 

direção. Mesmo as mudanças estruturais podem contribuir na manutenção mais ampla 

do sistema. 

A descrição estrutural de um sistema configura em um modelo virtual ideal, cujas 

relações seriam as “mais corretas”. Os indivíduos buscam poder, status, como 

“detentores de cargos”, para Leach isso influenciaria de modo geral as decisões e ações 

humanas diante de escolhas e manipulações possíveis dentro de determinado sistema e 

não somente as “necessidades” e “metas”. Aqui é importante lembrar como as funções 

do folclore, por exemplo, a religiosa, são acrescidas de outras funções, e de como os 

líderes e participantes de grupos conseguem status simbólico na cidade, além de 

benefícios financeiros. 

 

O apreço é um produto cultural. O que é admirado em uma sociedade pode 

ser deplorado em outra. A peculiaridade do tipo de situação nas Colinas 

Kachin é que um indivíduo pode pertencer a mais de um sistema de apreço, e 

que esses sistemas podem não ser coerentes. A ação que é meritória segundo 

as idéias chans pode ser tachada de humilhante no código gumlao. Portanto, 

raramente é clara a melhor maneira de um indivíduo adquirir apreço em 

qualquer situação particular. Isso parece difícil, porém o leitor não precisa 

imaginar que tal incerteza seja de qualquer modo incomum; em nossa própria 

sociedade a ação eticamente correta para um homem de negócios cristão é 

quase sempre ambígua (LEACH, 1996, pág. 73-74) 

 

O contato de dois sistemas culturais, no caso estudado por Leach, entre os kachins 

e os chans já possibilita transformações estruturais e dá ao sistema um caráter dinâmico, 

sem que isso acarrete na sua destruição. Essas mudanças seriam, inclusive, segundo 

Leach, responsáveis de alguma forma para a manutenção de um equilíbrio dinâmico do 
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sistema. 

Leach, tão interessado nos mecanismos de mudança social, não deixa passar 

despercebidas as mudanças impostas pelos contatos dos nativos com a administração 

inglesa. Além de estudar o aspecto inter-tribal, Leach ampliará o sistema para o contato 

com os colonizadores. Nesse sentido, em Sistemas Políticos da Alta Birmânia, fará 

referência a modificações geradas pela ocupação militar em algumas regiões ocupadas 

por kachins ou chans. Leach e diversos outros antropólogos pensaram sobre esses 

encontros e nas modificações que geraram nas comunidades com as quais a ‘civilização’ 

teve contato. Embora reconheça que essa transformação cultural, apesar de uma 

diferença de grau, possui a mesma qualidade, de uma modificação imposta pelo contato 

entre duas tribos, por exemplo, ou de forma mais geral, entre dois sistemas culturais. O 

contato vai gerar modificações, mas a pergunta aqui é como algumas das tradições, e de 

uma maneira geral, sua cultura, consegue se manter a partir destas transformações, a 

partir de absorções da cultura do outro,  já que a cultura do outro é vista e absorvida a 

partir da sua própria cultura. Roy Wagner, por exemplo, se refere ao fato de que a 

relação entre os sistemas culturais, pode-se dar na forma da relação antropólogo-nativo, 

e que nesta modalidade, a experiência de campo Antropológica é mais um dos modelos 

desse tipo de encontro. Resolvemos dar atenção a esse tema e desenvolver uma reflexão 

das modificações geradas em Laranjeiras, não somente na relação arquitetura e folclore, 

mas também na própria relação política  e cultural de patrimonialização, os estudos 

desenvolvidos sobre a cidade e os seus habitantes. 

O contato dos habitantes da cidade com estudiosos e com políticas de 

preservação, a qual tem por objeto os seus próprios costumes, que antes desses contatos 

eram percebidos como naturais, teriam sido então (re)inventados nesse encontro. A 

relação de contraste do encontro precipitou em suas manifestações culturais como uma 

cultura tradicional em risco de extinção e que precisava ser salvaguardada. Os 

indivíduos e grupos se apropriaram do conceito de folclore e da parafolclore e, além de 

serem classificados, se autodenominam, entendendo sua dinâmica. Grupos folclóricos 

que se apresentavam somente em datas religiosas, por exemplo, têm agora, em 

encontros e festivais culturais outras datas para sua apresentação, transformando assim 

as práticas tradicionais. Além disso, esses grupos mais tradicionais têm de conviver 

agora com os grupos parafolclóricos que surgiram justamente para suprir essa demanda 

por folclore que essas políticas criam. São mudanças culturais, mas que estão ligadas às 

transformações sociais, Sherry Ortner afirma em Uma atualização da teoria da prática 



129 

 

que: “Em ambos os sentidos, então diremos, parodiando um velho ditado: a 

transformação social deve ser também transformação cultural, ou não será nada” 

(ORTNER, 2007, p. 40). Um pouco antes e discutindo o que possibilita a transformação 

social, concordando com Marshall Sahlings, Ortner vai apresentar uma ideia sobre a 

transformação social ou cultural que nos parece bastante próxima da que estamos 

apresentando em nosso estudo. Sobre Marshall Sahlings, ela afirma: 

 

Elaborou sua teoria no marco de um caso histórico: o do encontro entre 

europeus e havaianos nativos do século XVIII. Com base neste exemplo, ele 

teoriza diversas maneiras importantes sobre como a operação das práticas 

afeta o curso da história. A primeira é que atos e objetos têm significados 

diferentes no “esquema simbólico coletivo” e nos planos e intenções – 

“interesses” – dos sujeitos que agem. Sahlings chama isso de diferença entre 

significados convencionais e intencionais. A segunda é que as pessoas agem 

no mundo de acordo com suas próprias concepções culturais, mas o mundo 

não se sente nada compelido a ajustar-se a essas concepções. Em ambos os 

casos, daí decorre que toda prática, toda iniciativa, põe essas categorias e 

concepções culturais “em risco”, torna-as passíveis de revisão e de 

reavaliação. Portanto, embora a maioria das práticas possa ser 

“conservadora”, operando dentro de um marco existente de significado e 

normalmente reproduzindo esse marco, esses significados podem ser 

modificados na prática (especialmente pelos poderosos); e, seja como for, 

todas as práticas operam dentro de “um mundo teimoso” que ameaça solapar 

seus significados ou efeitos intencionais” (ORTNER, 2007, p. 30). 

 

Logo depois, Ortner conclui de forma bastante sintética que “por fim, Sahlings 

insiste em encarar a mudança histórica como resultado da articulação entre as dinâmicas 

de poder locais e translocais” (ORTNER, 2007, p. 30). É nessa relação entre o local e o 

translocal que mudanças serão efetivadas no território laranjeirense. Os próprios 

habitantes, sempre retomando a analogia de Wagner entre nativos e antropólogos, de 

que fazem operações similares às dos Antropólogos, refletindo sobre essas intervenções 

em sua própria cultura, pensando sobre esse ‘outro’ que veio para defender a 

preservação de seus próprios costumes, entendidos agora como estranhos à sociedade 

contemporânea, por serem antigos. Diante desse contato, começam a surgir ações no 

sentido de interagir com esse elemento novo, como por exemplo, as políticas de 

patrimonialização. A realização de Encontros Culturais todos os anos, dentre outras 

ações de incentivo, muda a relação que os antigos moradores da cidade tinham com seus 

folguedos, a novidade é que assim os grupos folclóricos  recebem pequenos cachês para 

ocupar as ruas da cidade, algo que já faziam sem esse incentivo, nesse mesmo período 

do ciclo religioso, e que agora coincide com a programação do Encontro. 

Enquanto agentes ativos e a partir deste contato com os “incentivadores”, os 

moradores se organizam de forma a se relacionar com sua própria cultura de uma forma 
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diferenciada, a partir de então, ela não se revela mais como inata, mas como algo 

ameaçado de extinção e diferente, e que nesse sentido precisa de preservação. Essa 

situação dialoga com a proposição de Roy Wagner de que o encontro entre culturas faz 

precipitar a sua própria cultura como algo instituído e modifica a relação que esses 

indivíduos têm com seus próprios sistemas culturais. Surge o novo, e um dos exemplos 

desse novo é o parafolclórico, é a cultura representada “artificialmente” para dialogar 

com políticas de incentivo à cultura. 

 

Antes disso, poder-se-ia dizer, ele não tinha nenhuma cultura, já que a cultura 

em que crescemos nunca é realmente ‘visível’ – é tomada como dada, de 

sorte que suas pressuposições são percebidas como autoevidentes. É apensas 

mediante uma ‘invenção’ dessa ordem que o sentido abstrato de cultura (e de 

muitos outros conceitos) pode ser apreendido, e é apenas por meio do 

contraste experienciado que sua própria cultura se torna ‘visível’. No ato de 

inventar outra cultura, o antropólogo inventa a sua própria e acaba por 

reinventar a própria noção de cultura (WAGNER, 2010, p. 30-1). 

 

O parafolclórico já é uma precipitação da manifestação folclórica pelo próprio 

grupo como algo consciente de que sua prática é somente uma das infinitas opções 

culturais possíveis para o homem e não como uma tradição cultural, funcional, 

supostamente inata ou histórica. A ideia de um encontro cultural em que diversos 

grupos diferenciados se apresentam faz com que cada grupo tenha a compreensão de si 

e do outro como opções possíveis que surgiram em contextos sociais diferenciados. 

Cada grupo se apreende como parte de um todo social e continuam a coexistir, 

expressando partes de uma nova realidade complexa e que abarca uma diversidade de 

tipos de organização social. É o grupo social, no parafolclórico, que passa a representar 

o que seria supostamente a sua própria cultura, e retomar elementos tradicionais de seus 

antepassados. 

Esse encontro entre os habitantes e esses agentes interessados na preservação da 

arquitetura e do folclore da cidade demonstra o caráter dinâmico das formações 

culturais e seu aspecto relacional. É nessas relações que surge o novo, e a cultura 

Laranjeirense foi transformada nesse encontro. O trabalho propôs-se a entender a 

cultura de forma dinâmica e em constante transformação. A partir deste ponto perde-se 

a ideia de ingenuidade do Nativo, ele se torna consciente de sua cultura e consciente 

também na relação com o elemento externo, inclusive, as políticas de incentivo 

financeiro. O velho brincante tradicionalista mantém sua tradição, mas outros elementos 

acabam por se envolver no processo. Assim como Edmund Leach nos propõe a pensar, 
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as regras e normas sociais existem, mas são manipuladas de acordo com os interesses 

dos indivíduos envolvidos no processo.  

 

A discrepância está ligada ao fato de que, quando estruturas sociais se 

expressam sob forma cultural, a representação é imprecisa em comparação 

com a fornecida pelas categorias exatas que o sociólogo, qua cientista, 

gostaria de empregar. Digo que essas inconsistências na lógica da expressão 

ritual são sempre necessárias ao bom funcionamento de qualquer sistema 

social [..] Sustento que essa estrutura social em situações práticas (em 

contraste com o modelo abstrato do sociólogo) consiste num conjunto de 

idéias sobre a distribuição de poder entre pessoas e grupos de pessoas. Os 

indivíduos podem nutrir, e nutrem, idéias contraditórias e incongruentes 

sobre esse sistema. São capazes de fazê-lo sem embaraço por causa da forma 

em que suas idéias são expressas. A forma é a forma cultural, a expressão é a 

expressão ritual (LEACH, 1996, pág. 68). 

 

Existiria uma correlação entre a proximidade com o objeto de estudo e a 

percepção de que o sistema realmente opera não somente a partir das regras funcionais, 

mas também a partir da manipulação dessas regras pelos membros das sociedades 

enquanto indivíduos, entendidos enquanto atores sociológicos reais e de peso. Leach 

resolve o problema antropológico da relação indivíduo e sociedade, colocando margem 

de decisão no indivíduo, que de acordo com interesses modifica as regras sociais, é a 

dicotomia entre a totalidade do sistema e os aspectos individuais que lograriam 

dinamismo à sociedade.  

Os contrastes vistos em Laranjeiras já precipitam alguns elementos de sua cultura 

como algo mais do que o dado, inato e o natural, no próprio interesse em constituir 

intervenções folclóricas, ou de reformar e preservar casarões. Os indivíduos podem criar 

uma relação utilitarista com sua própria cultura de forma a atingir benefícios, apesar de 

constatarmos isso, não acreditamos serem esses os elementos determinantes destas 

formações culturais, mas sim do dinamismo e das transformações dessas relações 

culturais em contato com outras culturas, o sistema se modifica para se manter, mesmo 

em contato com outros sistemas culturais. Mesmo que alguns grupos folclóricos se 

formem somente para participar do Encontro Cultural, isso não significa que essas 

expressões são completamente falsificadas, na verdade passam por transformações que 

podem, inclusive, em algum grau, ser consideradas retomadas dos valores culturais 

frente a antigos e frente a uma nova reordenação, fruto da inserção do elemento externo. 

E em um novo contexto, as ações rituais expressivas de novas relações sociais tenderão 

a tomar novas formas para expressarem seus novos conteúdos e novas formações 

sociais, a cultura assim se modifica ao passo que se mantém, e esse é o processo de 

construção das próprias culturas.  
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Contudo, seria a mais pura tautologia dizer que um contexto particular recebe 

suas características de si mesmo ou das experiências que estrutura. Uma vez 

que seus elementos articuladores guiam e canalizam nossa experiência de sua 

realidade, os contextos não podem receber sua forma e seu caráter 

diretamente da experiência. Segue-se que essas características são dadas em 

grande medida pelas outras associações dos elementos que articulam o 

contexto, aquelas que eles obtêm com a participação em contextos externos 

àquele em questão. Os vários contextos de uma cultura obtêm suas 

características significativas uns dos outros, por meio da participação de 

elementos simbólicos em mais de um contexto. Eles são inventados uns a 

partir dos outros, e a idéia de que alguns dos contextos reconhecidos em uma 

cultura são “básicos” ou “primários”, ou representam o “inato”, ou de que 

suas propriedades são de modo algum essencialmente objetivas ou reais, é 

uma ilusão cultural (WAGNER, 2010, p. 83) 

 

Não se faz uma diferenciação absoluta entre Cultura Autêntica e Cultura Espúria 

como proposta por Edward Sapir (SAPIR, 1970). Descartamos parcialmente essa 

diferença dicotômica entre uma cultura com vínculos fortes, enquanto manutenção de 

valores, ou aprimoramento histórico sob uma perspectiva local, em contraposição a 

cultura das sociedades modernas, nas quais o homem receberia de forma pronta e 

estereotipada seus padrões culturais que não teriam muito a ver com sua realidade. Na 

verdade, compreendemos como uma outra cultura e não a ausência de uma.  Reiteramos 

a divisão de Sapir como aplicável a um contexto, mas de forma mais ampla, o que Sapir 

exemplifica é justamente a versão ocidental e suas especificidades desse contato cultural 

que Leach e Wagner colocam como um acontecimento comum em todas as culturas.  

O contato entre duas culturas pode gerar absorção mais forte em um dos polos dos 

elementos de outra cultura, reinventados a partir de sua própria ótica e que em algum 

momento poderão causar estranhamento e uma sensação de não tradicionalidade ou 

autenticidade, mas com o decorrer do tempo passarão a fazer parte daquela cultura em 

sua nova roupagem reinventada. Conforme o exemplo do folclore e do parafolclore, é 

possível ver transições entre os dois conceitos, pela antiguidade, um grupo 

parafolclórico pode vir a ser considerado folclórico e ganhar autenticidade. Mais do que 

distinguir duas culturas em termos de qualidade, pretendemos dar ênfase à 

transformação cultural pela qual a cidade está passando e o papel criador dos indivíduos 

e dos grupos sociais nesse processo. As análises desenvolveram-se baseadas em 

encontros culturais que são transformadores nos dois polos, a partir de múltiplos 

interesses, tais quais Wagner e Leach nos incentivam a pensar e o que propomos entre 

os elementos internos, em destaque, o arquitetural e o folclórico, e encontros externos, 

com pesquisadores e em especial a partir de ações culturais na cidade. Todos os atores 

envolvidos manipulam o agenciamento da historicidade da cidade, de acordo com seus 
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interesses, muitas vezes passando por cima das diferenças, em uma convergência 

contraditória no intuito de reafirmar a atribuição patrimonial da cidade, um interesse 

que em alguma de suas facetas é um interesse comum a todos os atores. 

É possível traçar uma analogia entre os processos de restauração e a existência dos 

grupos parafolclóricos, ambos são apropriações do discurso historicista e 

preservacionalista. Ambos não trazem o antigo, mas o novo com cara do antigo, no 

entanto a crítica parece ser muito mais contundente com relação ao parafolclorismo do 

que com relação ao processo de preservação arquitetônica. Os grupos parafolclóricos 

muitas vezes retomam manifestações que não existem mais a partir de relatos e outro 

mecanismos que permitem projetar como elas eram, ou como são em outras cidades, 

nessa perspectiva revivem manifestações que no passado existiriam ou poderiam ter 

existido.  

Os próprios grupos de habitantes, que reatualizam o folclórico enquanto agentes 

ativos, como eles mesmos compreendem suas relações com a arquitetura da cidade e 

decidem fazer uso desses espaços e reconstruir as representações folclóricas. Os grupos 

se afirmam frente a essa coexistência da diferença: esses indivíduos, criativos, 

inventores da cultura refletem e agem na relação com o “outro” que ainda existe e que 

convive com nossa percepção, seja esse outro um indivíduo, um grupo social, ou um 

sistema cultural; a arquitetura laranjeirense, representada num casarão ou numa Igreja, 

que receberam uma força moral interna na história de sua cidade; e externa, na 

configuração enquanto elementos históricos passíveis de ações preservacionistas. 

Enfatizamos como esses indivíduos envoltos em seus processos culturais, 

passam a se relacionar com sua própria cultura a partir do momento em que um grupo 

de estudiosos defende com eles a necessidade de preservar seus costumes. Um novo 

sistema de apreço é inserido para os habitantes da cidade que participam da cidade 

dentro de suas atribulações normais, mas em determinadas situações representam o 

elemento exótico para visitantes e espectadores de suas apresentações.  

Novas relações se estabelecem quando esses mesmos ritos afirmam a estrutura 

social estabelecida a partir do ponto em que o rito é pensado também como um 

elemento de comunicação externa, novos mecanismos se constituem a partir de uma 

ampliação do sistema inicial, do qual o rito foi formulado. Essas são questões que 

devem ser trabalhadas no sentido de não somente entender os sistemas culturais 

laranjeirenses em suas relações internas, mas também de relações ainda mais amplas. 
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Um dos objetivos deste capítulo foi demonstrar que a variedade religiosa, folclórica e 

arquitetural de Laranjeiras constitui-se em um sistema simbólico mais amplo e justificar 

a necessidade de pesquisas integradas, que ponham em relação sistemas simbólicos 

contraditórios. O fato de os indivíduos participarem de mais de um sistema de apreço 

nos levanta a distinção entre o factual e o ideal. Entender as descrições do nativo, 

enquanto uma ideologia nativa, uma estrutura ideal que na prática é muito mais 

dinâmica que os depoimentos orais recolhidos.  

Não descartamos as semelhanças entre esses elementos e a perspectiva de que os 

folguedos também carregam conteúdos do passado, mesmo nas suas apresentações mais 

contemporâneas. O método organizativo dos folguedos, por exemplo, com seus líderes, 

conservam elementos muitos parecidos com os de um período anterior, as subdivisões 

hierárquicas, por exemplo, que caracterizam líderes e organizadores dessas 

manifestações ainda se mantêm. Essas representações faziam parte do sistema de 

comunicação interpessoal dentro do grupo, elas diziam e dizem algo sobre os indivíduos 

envolvidos, mas agora se entendem enquanto uma comunicação muito mais ampla do 

que o grupo que o organiza. Não que o fato de filmá-los, por exemplo, e retransmiti-los 

na TV modifique substancialmente sua representação, mas é que muitos deles já são 

preparados nesse sentido e recebem políticas financeiras de incentivo para se expandir 

nas mais diversas linguagens.  

Fazer a ponte entre o específico e o geral é uma das maiores contribuições da 

Antropologia, as conclusões que atingimos, analisando um objeto de estudo empírico, 

devem ser colocadas em prova com outros estudos. É necessário perguntar-se se outras 

cidades “históricas”, que possuem sua arquitetura histórica preservada, mantêm a 

mesma riqueza e diversidade de manifestações folclóricas e religiosas e confrontar as 

análises realizadas entre essas cidades para que possamos contribuir para uma 

compreensão mais geral desse fenômeno, mas esse é o objeto de uma outra pesquisa que 

possa aprofundar mais os problemas levantados aqui. O sistema cultural da cidade 

histórica envolve elementos internos e externos que atuam conjuntamente na construção 

da historicidade, muitas vezes manipulando seus próprios significados e trazendo nessa 

construção simbólica as próprias contradições de suas inter-relações, que tentam se 

estabelecer e se classificar dentro do sistema cultural amplo, reconhecendo-se como 

elementos históricos dentro das categorias e hierarquizações que cabem no sistema 

classificativo de uma cidade tida como histórica. 
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4.6 Patrimônio cultural laranjeirense - conservacionismo e progressismo  

 

É no jogo complexo entre o conservacionismo e o progressismo que é possível  

encontrar os motivos que impulsionam essa relações complexas de conflitos e 

negociações simbólicas, de convergências e divergências identitárias na cidade. É na 

construção consciente das identidades históricas que fazem parte da historicidade da 

cidade patrimônio que os grupos e atores envolvidos acabam por manipular seus 

próprios conceitos no sentido de enaltecer a construção do status histórico da cidade de 

Laranjeiras. Os grupos que se reinvidicam como históricos dependem desse 

agenciamento de historicidade sobre a totalidade da cidade para efetivar sua própria 

legitimidade, enquanto parte desse todo. Mesmo sendo representantes de diferentes 

memórias, e vale ressaltar, memórias conflituosas em muitos casos, todos dependem da 

atribuição patrimonial para efetivar sua rotulação legítima enquanto memória de valor 

histórico. Nesse sentido os atores convergem divergindo no sentido de amenizar suas 

diferenças e todos os depoimentos, independente de sua auto-referenciação identitária,  

optam conscientemente por reforçar, muitas vezes de forma, pode-se dizer, exagerada, o 

caráter histórico da cidade, maquiando, harmonizando as diferenças em prol do sistema 

cultural completo. É na relação complexa entre conservacionismo e progressismo que é 

possível perscrutar os interesses por trás desse processo. 

A partir da consideração da compreensão da cidade histórica como um processo 

dinâmico constituído na relação entre elementos contraditórios, seria imperativo pensar 

sobre a relação entre os ritmos do dinamismo do material e imaterial. Não tentaremos 

propor uma generalização, uma vez que é possível perceber mesmo empiricamente que 

muitas vezes um elemento da cultura imaterial, um saber popular, um folguedo, por 

exemplo, pode durar mais do que construções de pedra, e que também estas, por vezes, 

podem ser derrubadas ou desabar rapidamente, mas mesmo depois de derrubadas, suas 

ruínas continuarão a ser um documento histórico de grande importância. As 

modificações impostas à cultura material e imaterial não podem ser consideradas 

negativamente, mas sim como um registro de seu caráter processual. É evidente que há 

um caráter mais estático nas construções materiais e um caráter mais móvel nas 

construções imateriais, mas ambos estão em constante processo de mudança. 

O contexto urbano de Laranjeiras é peculiar, de acordo com os depoimentos uma 

parte das proposições de progresso social através da evolução urbana são percebidas, 

por muitos, em contradição com propostas de preservação de patrimônio histórico. Seria 
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fecundo questionarmos que tipo de efeito essa intenção de estatismo na cultura material 

exerce sobre os hábitos de vida dos moradores da cidade. Em um trabalho sobre 

patrimônio e memória, seria evidente a preocupação com esses impulsos de um 

progressismo pragmático, que empurra o que considera ser melhorias para a população 

sem ouvi-la, e muitas vezes processos de urbanização tendem a passar por cima da 

história e da memória, não dialogando também com as especificidades locais. Mas ao 

invés de continuarmos com as ressalvas esperadas ao progressismo, lugar comum de um 

trabalho envolto na discussão de patrimonialização, pelas próprias especificidades dessa 

atividade, já que os discursos progressistas podem ameaçar a preservação da cultura 

material pela dinâmica de transformação urbana. Aqui, em inversão, e como propósito 

reflexivo, testamos a fecundidade do questionamento ao conservacionismo cultural. 

Nesse caso, por se tratar de uma cidade histórica, o discurso progressista 

hegemônico da contemporaneidade é parcialmente anulado e a cidade parece deixar de 

ser um espaço que deve cumprir as demandas da modernidade, relacionadas à qualidade 

de vida de seus habitantes para tomar um ar cênico e simbólico, tornando-se uma 

espécie de “museu ao céu aberto”, do qual seus habitantes também devem fazer parte 

como atores de um cenário que causaram em muitos a sensação de ser tecnologicamente 

ultrapassado. Seus habitantes apropriam-se de sua parte desse espírito cênico da cidade, 

tornando-se atores na representação dos folguedos folclóricos. Nesse contexto, através 

da ação ritual pautada na história, através do recurso de reencenarem o ritual assim 

como era antes, eles reivindicam para si mesmos de forma consciente o status de 

históricos, ou de fazerem parte da historia da cidade monumento, constituindo-se assim 

eles mesmos em monumentos, em bens culturais.  

Assim as funções rituais religiosas e recreativas são reforçadas ou substituídas 

por funções novas, destacadamente a relação de valoração histórica decorrente do 

contato com os discursos e ações patrimonialistas. Assim, sendo históricos, esses rituais 

tanto interferem na ordem social, estabelecendo hierarquias simbólicas na comunidade, 

fornecendo referência aos seus líderes, como muitas vezes podem ter a contrapartida de 

ajuda financeira de políticas patrimoniais. Entendido dessa forma, essa é uma maneira 

da população da cidade, através do folclore, exigir sua parcela nos benefícios da 

valorização histórica da cidade. Mas essa é apenas uma verdade parcial, um dos 

agenciamentos constituídos que podem ser percebidos na cidade.  

Além dessa perspectiva parcial é preciso atestar porque seria errôneo afirmar que 

essas edificações-monumentos estão excluídas da vida pragmática da cidade, visto que 
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vem se efetivando uma política de incentivo ao turismo cultural, que defende ser capaz 

de propiciar uma valorização mais abrangente na cidade capaz de gerar benefícios em 

outros aspectos, para além da valorização do folclore. Sua proposição é de alguma 

forma contraditória: a de colocar o conservacionismo sob a lógica progressista. Assim o 

estatismo entra em relação com dinamismo, volta-se ao passado para atingir demandas 

sociais do futuro. Conservam-se alguns espaços para que estes possam gerar progresso 

em outros aspectos da vida social da cidade. Segundo Mello e Vogel:   

 

A grande virtude da Arqueologia Urbana seria, pois, a de restituir, para os 

membros da sociedade em questão, o sentido de sua existência sócio-

histórica e, portanto, de sua identidade. Assim, se poderia fugir também ao 

simplismo tipológico e reducionista tão comum às ideologias do progresso. O 

progressismo equaciona, de um lado categorias como passado, tradição, 

obsolescência, padrões estéticos e funcionais indesejáveis, enquanto alinha 

do outro, futuro com modernidade, com eficiência e beleza (MELLO & 

VOGEL, 1984, p. 4). 

 

Mas, competiria questionar até que ponto o conservacionismo conseguiu 

interferir na vida prática das pessoas melhorando a sua qualidade de vida, de acordo 

com seus próprios critérios. O folclore, no entanto, parece se relacionar com essas 

edificações, tomando-as partículas, mas também a totalidade da cidade como cenário 

para suas apresentações. Neles, o discurso progressista e o culturalista, resignificados 

pela valoração histórica, parecem se confundir e se misturar, sendo difícil afirmar até 

que ponto são utilitaristas ou tradicionalistas, bem com dissociá-los perfeitamente. 

Nessa conjuntura, poder-se-ia enxergar além dos rotineiros discursos de 

progresso, já que a dinâmica social através da qual o cenário urbano se desenvolve é um 

discurso positivo no sentido construtivo, mas destrutivo no sentido de que velhos 

espaços precisam dar lugar aos novos. Esse processo destrutivo que é mais facilmente 

percebido por sua paisagem urbana, é também um processo destrutivo de modos de 

vida, que a partir de novos cenários deverão exercer novos papéis. Porém, 

especificamente no espaço de Laranjeiras, a relação se dá com mais força no caminho 

inverso, de uma espécie de discurso do regresso em que o espaço urbano deve tentar 

interromper esse processo destrutivo e fazer com que a cidade pare no tempo ou procure 

ser o que ela foi no passado. 

A história, de certo modo, é vista com um processo destrutivo. A fim de que 

seja possível fazer frente a esse processo estabelecem-se estratégias de 

apropriação e preservação de patrimônio. Nesse sentido, a nação, ou seu 

patrimônio cultural é construído por oposição ao seu próprio processo de 

destruição (GONÇALVES, 1996, p. 32). 
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O discurso progressista, tão característico na maior parte dos espaços urbanos, 

normalmente possui um tom fortemente evolucionista de que os avanços trarão modos 

de vida superiores, melhores em todos os sentidos, ou no mínimo tornarão a vida de 

todos mais confortáveis. Nesse caso, no entanto, por se tratar de uma cidade histórica, o 

discurso progressista é parcialmente anulado, colocando o espaço urbano laranjeirense 

em uma espécie de limbo. Não se reconhece a possibilidade de a cidade cumprir as 

demandas da modernidade e desenvolver-se, e a saída proposta para algum 

desenvolvimento social é a valorização de suas construções que resgatam alguma 

memória do passado, e que assim, a cidade se torne uma espécie de cenário em analogia 

a um espaço cênico determinado, cujo roteiro aqui tem como tema o período colonial e 

imperial brasileiro; e seus habitantes assumem-se como atores, enriquecendo esse 

cenário com seus folguedos e a diversidade de patrimônio imaterial de temáticas 

originadas sobre o processo de colonização da cidade. 

 O discurso antiprogressista e, nesse sentido tradicionalista por excelência, vai de 

encontro ao intuito de uma eficiência que possa melhorar a qualidade de vida de seus 

moradores, e defende a manutenção de espaços que sobre a lógica dos projetos de 

urbanização atuais seriam obsoletos e ultrapassados, como alguns dos casarões 

laranjeirenses, que em um sentido pragmático seriam menos adequados para os padrões 

de vida atuais do que baratas construções modernas. No entanto, é importante frisar que 

não foi o discurso tradicionalista o responsável pela sensação de que a cidade parou no 

tempo, mas a própria história socioeconômica da cidade e seus acontecimentos. A 

cidade dentro de suas próprias condições passou por um desenvolvimento econômico 

interrompido que legou seu caráter estático.  

O discurso tradicionalista chegou depois, quando foi possível perceber que 

mesmo com a passagem de tempo Laranjeiras ainda possuía um Casario compatível 

com o do período colonial brasileiro. A tradicionalidade é uma característica histórica 

da cidade, sobre a qual se agregou um discurso tradicionalista atrelado ao discurso 

patrimonial. 

O próprio discurso tradicionalista se apresenta, conforme ressaltamos, como um 

discurso progressista disfarçado, visto que a cidade não conseguiu, por condições 

históricas, cumprir as demandas da modernidade, então seria interessante para a cidade 

usar o seu mobiliário urbano como produto cultural capaz de trazer algumas melhorias 

para os moradores da cidade e algum desenvolvimento baseado no turismo cultural, já 

que esse é o molde adotado por muitos projetos de preservação de patrimônio ao redor 
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do mundo. Assim como observa Funari: 

 

Apesar de predisposição de tratar a cidade como documento, em toda a sua 

complexidade, as políticas de preservação adotadas no Brasil a partir da 

década de 1990 distanciaram-se dessa concepção e, por vezes, sucumbiram à 

noção de “cidade-espetáculo”, para usar a terminologia sugerida por Nestor 

Canclini. A associação dos bens culturais ao seu valor de mercado 

corroborou para aumentar o consumo cultural e para transformar a paisagem 

historicamente construída em “ruínas” patrimoniais de marketing citadino, ou 

seja, transformar a cidade histórica em objeto de consumo. Criou-se um 

simulacro de preservação, uma vez que, não raro, a intervenção nos conjuntos 

históricos limitou-se a recuperar apenas a plasticidade expressa no traçado e 

nas características estéticas das construções (FUNARI & PELEGRINI, 2006, 

p. 52). 

 

A aplicação de políticas preservacionistas não necessariamente desemboca em  

processos de reabilitação integrativa da população, na verdade, corre-se sempre o risco 

de se desenvolverem processos identificados como gentrificação ou pautados pela 

superficialidade das restaurações, transformando os bens patrimoniais em mercadorias 

no sentido de se tornarem produtos culturais. Como bem alertam Funari e Pelegrini:  

 

Apesar do valor positivo desses projetos, pautados pela transformação do 

patrimônio em áreas de interesse turístico, a implantação de programas dessa 

natureza deve escapar à tentação de reduzir o patrimônio a “cenários” da 

indústria cultural e à lógica do entretenimento, dissociando toda a fruição dos 

bens culturais da memória social e histórica (FUNARI & PELEGRINI, 2006, 

p. 53-4). 

 

Seria necessário pensar o patrimônio para além dessa nova categoria do 

patrimônio-espetáculo e envolver e despertar o interesse da população, aproximando-a 

de todas as formas possíveis da preservação do patrimônio. Pensar as memórias 

individuais com relação ao mobiliário urbano para formar uma memória coletiva na 

relação entre materialidade e imaterialidade. Pensar o patrimônio ligado à Inclusão 

social, habitação e sustentabilidade, sempre em relação à coletividade através de uma 

perspectiva interdisciplinar, ligando a Antropologia, Arqueologia, Museologia, 

Sociologia, História, História da Arte e Educação-Patrimonial. Nesse sentido, incidir em 

um discurso que consiga sintetizar a inovação e tradição, que consiga fazer um elo junto 

à população entre o discurso tradicionalista e o discurso progressista. 

Entretanto, é preciso contextualizar esses objetivos na realidade laranjeirense. Se 

a proposição de um desenvolvimento local a partir do turismo cultural pode ser uma 

política eficaz na Europa e na América do Norte, a realidade é contrastante na América 

Latina e no Brasil. A diversidade cultural esbarra com entraves financeiros e problemas 

sociais diversos e o resultado é marcado por uma escassez de recursos para aplicação e 
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execução das políticas preservacionistas. O turismo cultural e as transformações sociais 

que poderiam ter se efetuado com a constituição das políticas preservacionistas na 

cidade de Laranjeiras, ainda encontram dificuldades em se firmar, fazendo com que boa 

parte da população ainda não se sinta beneficiada com as políticas patrimoniais, tendo 

como principal vínculo com seu patrimônio a sua memória afetiva e uma sensação de 

status por morar em uma cidade monumento. No entanto, o conservacionismo-

progressista laranjeirense, se é que podemos chamá-lo assim, ainda não foi capaz de 

inserir uma nova dinâmica à cidade capaz de efetivar a aproximação com o patrimônio 

numa perspectiva identitária representativa junto aos seus habitantes. A educação 

patrimonial precisa se aproximar das identidades patrimoniais para se efetivar, e a 

população ainda exige os benefícios da atribuição patrimonial, mas ainda não os sente 

de forma efetiva. 

Essa efetivação deve ser pensada, trazendo a população a refletir sobre o seu 

patrimônio e tentando seguir seus anseios e desejos em uma perspectiva democrática, 

cuja seleção e preservação do patrimônio precisa estar pautada também nos interesses e 

participação da própria comunidade a partir da diversidade de identidades constituídas 

em relação a esses bens, colocando assim o material e o imaterial em uma relação 

contínua, sob uma lógica do interesse coletivo, que só pode ser constituído em uma 

atualização da compreensão desse patrimônio atrelado às novas experiências, 

interpretações e usos dos atuais moradores  da cidade. 

Entendendo essa relação entre o material e o imaterial é que problematizamos 

como central a relação entre os moradores e a edificações. Os estudos antropológicos e 

arqueológicos têm uma tendência a questionar os movimentos modernizadores que, de 

certa forma, poderiam estar destruindo os patrimônios e a diversidade cultural e modos 

e padrões de vidas característicos daquele contexto social. O lidar com a diversidade 

legou essa postura culturalista quase que como uma consequência natural a esses tipos 

de pesquisa. Nesse sentido, é muito mais comum para essas disciplinas questionar o 

discurso progressista, por este entendê-lo como um discurso etnocêntrico e 

homogenizador, e não como uma verdade absoluta. Aqui, nesse momento, no entanto, 

se propôs a fecundidade do questionamento sobre o discurso tradicionalista do espaço 

urbano, não que se questione a necessidade de se preservar os patrimônios culturais 

materiais e imateriais, mas sim para refletir sobre como esse contexto de 

patrimonialização do espaço urbano se relaciona com seus moradores. E se propôs que o 

discurso tradicional-culturalista, muitas vezes, pode ser pautado por uma lógica de 
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progresso resultando em fórmulas mais complexas, mas que devem ser capazes de 

envolver os habitantes da cidade. A conservação do material e do imaterial é na grande 

maioria das vezes, justificada, pelos próprios usuários da cidade, sob uma expectativa 

de progressso.  

A cidade de Laranjeiras se encaixa em um tipo especial nessa categorização, pois 

é uma cidade histórica e não uma cidade com alguns trechos preservados, pois boa parte 

de sua paisagem urbana é considerada um monumento, nesse sentido o discurso de 

conservação parece ter se tornado hegemônico, apesar de ainda não terem se efetivado 

as promessas progressistas que estão absorvidas nos projetos de preservação, pois, como 

um exemplo ainda não se efetivou uma forte tradição de turismo cultural em 

Laranjeiras. O folclore, no entanto, parece possuir relações profundas com essas 

edificações, pois se apropria delas, e da cidade como um todo como cenário para suas 

apresentações. Os diferentes atores envolvidos no processo de patrimonialização da 

cidade tem no conservacionismo a possibilidade de progresso, e é a partir dessa 

promessa ainda não realizada que muitos forjam seus discursos enaltecendo a 

historicidade da cidade, é baseado nessa promessa que muitas diferenças são 

harmonizadas no contexto patrimonial da cidade, em prol da fortificação do seu status 

de cidade histórica.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho se propôs a constituir uma representação mais ampla do patrimônio 

laranjeirense a partir de um olhar dinâmico que fosse capaz de englobar os elementos 

materiais e imateriais de sua cultura. Conceitos paradigmáticos da antropologia como o 

próprio encontro e estranhamento do antropólogo com o diferente foram pautados em 

analogia aos processos de contato cultural entre diferentes culturas. Assim, a relação 

entre culturas diferentes acaba por gerar um sistema cultural mais amplo, no qual as 

duas insistem em manter suas diferenças, mas ordenam suas relações através de novas 

práticas culturais. Nessa relação entre culturas, podemos encontrar o impulso criativo 

das culturas.  Em Laranjeiras os grupos folclóricos tradicionais se resignificam 

constantemente nesses processos, criam hibridismos, sincretismos religiosos, surgem 

grupos parafolclóricos, ao passo em que a arquitetura se resignifica especialmente 

através de novos usos e interpretações aliados ou não a processos de preservação. 

Estudando de forma relacional o patrimônio material e imaterial, normalmente 

classificados como diferentes e abordados separadamente, é que podemos perceber a 

maneira imbricada como eles se organizam enquanto agentes da memória no imaginário 

da cidade. A arquitetura material servindo de cenário colonial para as encenações 

imateriais dos grupos folclóricos da cidade, reforçando o caráter histórico-cultural da 

atribuição patrimonial do outro, em constante relação dialógica. Assim, ambos nos 

revelam caracteres da questão patrimonial: reivindicar determinado elemento enquanto 

patrimônio é atribuir valor àquele elemento social, e o valor é atribuído, em Laranjeiras, 

através de processos de identificação, justificados por agenciamentos étnico-culturais. 

Nessa cidade considerada uma obra de arte, diferentes grupos sociais de forma 

processual reivindicam o que consideram ser sua memória em uma cidade que durante o 

processo colonial e no período imperial colocou diferentes culturas em contato, gerando 

uma heterogeneidade de culturas em convivência, criando diferentes representações de 

memória na cidade. 

A partir do que reivindicam ser sua memória, os diferentes grupos sociais da 

cidade elegem seus representantes simbólicos e assim atribuem o valor histórico ao que 

denominam de patrimônio. Nesse contexto, entendemos que as diferentes memórias 

entram em contato e recriam suas relações, reforçando o caráter histórico da cidade e 

reconstituindo de forma mais heterogênea a representação simbólica do sistema social 

do passado ao qual esses processos sígnicos se referem. Apesar de diferentes e 
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contraditórias, estas manifestações patrimoniais acabam por criar relações de conflito e 

de negociação que de alguma forma se relacionam com os processos históricos do 

passado. As diferentes identidades buscam reforço uma nas outras no sentido de a partir 

de seus próprios interesses, os indivíduos entendem que um processo de identificação 

mais abrangente acaba por reforçar o caráter histórico da cidade e a sua própria 

identidade e assim manipulam as categorias de patrimônio contribuindo na construção 

da representação de Laranjeiras como uma cidade histórica pautada em uma diversidade 

de patrimônios.  

Assim, as Taieiras são coroadas na Igreja, uma das representações dos processos 

de diálogo e negociação entre as religiões afro-brasileiras da cidade com a Religião 

Católica, e que legam o sincretismo religioso, tão característico da cidade. Em outro 

sentido, simbolizam a superioridade católica, legitimando a religião, mas também a 

aceitação por parte da Igreja Católica de outras formas religiosas. O lambe-sujo vs 

caboclinho surge como outra representação do passado da cidade também representativo 

das relações sociais estabelecidas entre essa heterogeneidade de referenciais de 

memória, em um fecundo jogo de identidades, nos quais os participantes em uma festa 

popular optam por incorporar as etnias da fábula das três raças fundadoras do Brasil. 

A ação ritual é expressiva da estrutura ritual; o ritual a que nos referimos é a 

atribuição de valor patrimonial a esses elementos materiais e imateriais da cultura e a 

sua fruição enquanto objetos históricos. Assim, a Arquitetura nos revela diversos 

elementos do passado laranjeirense, assim como o Folclore revela outros, e mesmo a 

junção do Folclore com a Arquitetura, como no caso dos lambe-sujos pintados com o 

mel cabaú, ocupando as ruas da cidade e afungentando os não brincantes para as suas 

casas, pode nos revelar o sistema social de forma mais abrangente. O cenário 

arquitetônico se revela como ideal para a representação, dando uma verossimilhança à 

encenação, tornando-a mais forte e retomando aspectos de sua significação, 

reconstituindo um mise en scène do período colonial e imperial do Brasil. Assim, ambos 

separadamente e conjuntamente acabam por se reforçar enquanto significantes da 

estrutura social de que são legados.   

Estudar conjuntamente o Folclore e a Arquitetura, o material e imaterial torna 

possível um vislumbre mais completo da cultura da cidade e de suas nuances, de seus 

processos, de suas dinâmicas, de suas relações sociais, de sua ordenação, de sua 

hierarquização. Através destes patrimônios, enquanto fatos sociais totais, foi possível 

abarcar aspectos importantes da cultura citadina de Laranjeiras. As relações identitárias 
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da população com esses patrimônios nos demonstram a representação que estes fazem 

da cidade, uma representação da qual são coautores, que transmitem-na interna e 

externamente e que a comungam. É enquanto cidade histórica que a cultura 

laranjeirense harmoniza seus mais diversos estratos sociais, através dessa atribuição de 

valor histórico, no qual os diferentes setores da cultura laranjeirense buscam suas 

representações e que acabam por constituir em uma síntese representativa, mas não 

homogênea de sua cultura. É nesse esforço consciente de significação por parte da 

população laranjeirense em afirmar o status de cidade histórica e suas tradições que a 

cidade acaba por colocar em mosaico suas representações históricas, em uma espécie de 

representação coletiva que agrega um simulacro do conjunto de identidades presentes na 

cidade. As diferenças entre as identidades são harmonizadas no sentido de que todos os 

atores se esforçam para reforçar o status histórico da cidade, enaltecendo Laranjeiras.  

Assim, grupos que reivindicam memórias étnicas diferenciadas na cidade, por 

vezes ignoram possíveis contradições e atuam conjuntamente, manipulando sua própria 

memória e resignificando-se de forma processual e relacional no sistema cultural da 

cidade, no esforço deliberado de construir a representação de Laranjeiras enquanto 

cidade histórica, cuja totalidade acaba por legitimar a historicidade de suas partes. A 

promessa de progresso pautada na conservação cultural está entre os principais 

motivadores dessas complexas relações entre memórias estabelecidas numa cidade 

fortemente marcada pela categoria patrimônio.  

Reconheceu-se a diferença entre o material e o imaterial, mas evitou-se entrar na 

discussão da dissociação entre o aspecto material e o imaterial da cultura, reconhecendo 

que a dicotomia na verdade se dá por autorreferenciação cultural. E assim o material e o 

imaterial revelam sua verdadeira dicotomia na cidade, que não é pautada nas diferenças 

entre os aspectos materiais e imateriais desses patrimônios, mas na sua relação 

identitária, enquanto representantes de parte da memória na cidade. O mais importante é 

que ambos são representações simbólicas de um desenvolvimento socioeconômico do 

passado laranjeirense, mesmo em sua diferença, ambos são fruto do mesmo processo 

histórico interligado a economia da cana-de-açúcar e ao sistema escravista, associado ao 

fato de laranjeiras ser uma cidade com relativa importância no passado sergipano. O 

fato desse desenvolvimento ter sido interrompido deixou como herança para a cidade 

esse seu aspecto histórico-tradicional. O rico mobiliário urbano e as representações com 

elementos afro-brasileiros (sincretismo) permaneceram junto à estagnação econômica 

da cidade no passado.  
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Um dos principais objetivos da pesquisa foi revelar a fecundidade da categoria 

patrimônio e demonstrar a necessidade de estudar conjuntamente o patrimônio, através 

das representações que ecoam nas identidades dos usuários das cidades com relação a 

esses patrimônios. O fato de existir mais de um sistema de apreço e valoração na cidade, 

e de que alguns indivíduos participam de mais de um sistema, mesmo que sejam 

contraditórios, só nos revelam esses sistemas como parte de um sistema mais extenso e 

dotados de uma dinâmica própria. Assim é possível encontrar personagens como um 

maestro da cidade, que em eventos religiosos discute a sacralidade da música, criticando 

a absorção das formas musicais profanas nos rituais religiosos, mas encontra-lo no outro 

dia tocando tambor de forma escarnecida com o corpo pintado de negro durante o 

folguedo do lambe-sujo. De alguma forma, essas manifestações tão diversas e 

contraditórias se somam no sentido de serem expressões tradicionais da cidade, que se 

assemelham no seu valor histórico, permitindo harmonizar contradições desse tipo. 

Com a entrada dos elementos externos, os folguedos continuam a ter 

organização hierárquica, mas seus líderes agora são representantes culturais da cidade 

como um todo para contextos mais amplos, para o estado, para o país, são os porta-

vozes de sua história, eles são inseridos nesse sistema maior que engloba, inclusive, os 

elementos externos à cidade. A atribuição do status histórico da cidade envolve também 

esse sistema externo e os pesquisadores, a mídia e mesmo a historiografia da cidade 

costumam ser envolvidos por essa aura de enaltecimento da cidade, os escritos estão 

impregnados de um romantismo e também se tornam cúmplices na construção da 

representação da cidade histórica, porque o sucesso da representação da cidade 

enquanto cidade histórica tem como uma de suas consequências o sucesso por tabela de 

todas essas produções sobre a cidade.  

Todo o trabalho procurou conjugar o empírico e o teórico, colocando-os sempre 

em contato, testando a teoria com o empirismo e o empirismo com a teoria. Assim, o 

campo é um espaço de reflexão teórica e a pesquisa bibliográfica pôde nos trazer 

etnologicamente elementos para o campo. Nesse diálogo entre a etnologia e a 

etnografia, nesse estranhamento com a cultura da cidade e na percepção dos próprios 

estranhamentos culturais que existem entre os diferentes da cidade é que tentamos nesse 

amálgama de encontros reconstituir uma representação da cidade que pudesse englobar 

a forma como os próprios habitantes tendem a descrevê-la e vivenciá-la em conjunto 

com os seus visitantes e as representações das publicações sobre a cidade histórica. 

Nesse esforço de constituição de uma representação heterogênea é que procuramos 
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colocar em contato esses esforços conscientes de representação por parte dos usuários e 

pesquisadores da cidade, na esperança de assim se aproximar de uma essência da cidade 

de Laranjeiras, pelo menos da essência de sua representação enquanto cidade histórica, 

entendendo esse processo de atribuição de historicismo como um fato social total. 
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