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“Não há, não há, não tem igual, 

os Caçadores são quem mais brilham,  

durante o Carnaval.” 
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porque o Aço nesta terra,  
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RESUMO 

 

Caçadores e Leão de Aço, são dois blocos carnavalescos da cidade do Pilar – 
Alagoas, que existem desde a década de vinte do século passado. Tendo em vista 
serem uma tradição cultural quase centenária, pouco se tem de registros escritos 
sobre eles. Essa pesquisa, ao se utilizar dos campos de estudo da memória, do 
patrimônio e do turismo como fenômeno sociocultural, visa a colaborar para o 
preenchimento desta lacuna. Uma das metodologias utilizadas para a coleta de 
dados foi a história oral temática, em que as entrevistas têm característica de 
depoimento, abordando tema específico, e não a totalidade da vida do depoente. 
Também foram adotadas a observação participante e vivências de base etnográfica, 
realizadas durante os desfiles dos blocos, em que se fez uso de diário de campo, 
capturas fotográficas, além de conversas informais. A análise do material teve por 
base a teoria das controvérsias, que, por meio de enfoque processual, procura 
evidenciar as principais contradições dos objetos de estudo, reconhecendo que a 
produção do conhecimento não se dá de forma linear, mas labiríntica, uma vez que 
a ciência não está pronta/acabada. Foi realizada uma análise dos aspectos sociais e 
históricos dos blocos, e as memórias construídas a partir deles, identificando, ao 
ouvir os agentes sociais que deles participam, quais noções de patrimônio cultural e 
turismo se manifestam. Foi percebida forte ressonância cultural dos blocos em 
relação aos contextos socioculturais e históricos da cidade, que os consideram 
patrimônios culturais pilarenses, independente do seu não reconhecimento oficial 
por parte do Estado. Assim como também identificada a não existência do turismo 
em seu viés convencional/hegemônico, mas outras práticas de turismo, em que os 
visitantes não são reconhecidos como turistas, devido ao motivo de estarem 
inseridos no contexto social, por suas relações de amizade e parentesco. 

 
Palavras-chave: Controvérsia. Memória. Patrimônio cultural. Turismo. Caçadores 

(Bloco carnavalesco).  Leão de Aço (Bloco carnavalesco).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Caçadores and Leão de Aço are two carnival blocks from the municipality of Pilar – 
Alagoas. They exist since the twenties of the last century. Once it is a cultural 
tradition for almost one century, there is little written records about them. This 
research adopts the memory, cultural heritage and tourism as a sociocultural 
phenomenon and it aims to collaborate to fill this lacuna. One of the methodologies 
used for data collection was the thematic oral history in which the interviews have a 
characteristic of testimony, addressing a specific subject rather than the whole life of 
the deponent. Participant observation and ethnographic-based experiences were 
also adopted. They happened during the parades of the blocks in which photo 
captures, field journal and informal conversations were used. The analysis of the 
material was based on the theory of controversies, which, through a procedural 
approach, tries to highlight the main contradictions of the objects of study by 
recognizing that the production of knowledge does not take place in a linear way but 
in a labyrinth form because science is not ready/finished. An analysis of the social 
and historical aspects of the blocks was conducted, as well as the identification of the 
memories built from them by listening to social agents and learning about the existing 
notions of cultural heritage. Strong cultural resonance of the blocks was perceived in 
relation to socio-cultural contexts. Historians from the city consider the blocks a 
cultural heritage of Pilar although they are not officially recognized by the State. The 
absence of tourism in its conventional/hegemonic bias was also identified and the 
visitors are not recognized as tourists due to the fact that they are inserted in the 
social context because of their relations of friendship and kinship. 

 

Key Words: Controversy. Memory. Cultural heritage. Tourism. Caçadores (Carnival 
block). Leão de Aço (Carnival block). 
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INTRODUÇÃO 

 

O estado de Alagoas, tão conhecido por suas belezas naturais, tem o turismo 

voltado principalmente para sol e mar, apesar de possuir imensas possibilidades 

para o turismo cultural, inclusive com uma variedade de festas carnavalescas 

bastante tradicionais, mas, por grande parte delas acontecerem ou estarem 

relacionadas a regiões periféricas, sofrem um processo de invisibilidade social. Por 

outro lado, a própria gestão pública, em parceria com trade turístico que atende aos 

interesses do que chamamos neste trabalho de turismo convencional1, propaga a 

ideia de um destino sem carnaval, visando a atrair turistas que querem fugir dos 

grandes centros efervescentes da folia, como Rio de Janeiro, Salvador e do eixo 

Recife-Olinda. No entanto, para isso, não seria necessário omitir e desvalorizar o 

carnaval popular alagoano, que por sinal é bem simples e tranquilo, com o hábito de 

blocos de rua, festas do bumba-meu-boi e escolas de samba, manifestações 

culturais que são organizadas geralmente a partir de iniciativas comunitárias, onde a 

questão da territorialidade se faz presente seja como espaço das apresentações, ou 

como fator identitário.  

 Especificamente nesta pesquisa, tratamos de dois blocos de carnaval da 

cidade do Pilar - Alagoas, que existem há mais de 90 anos, sendo o Caçadores 

datado de 1924 e considerado aquele que seria o bloco das elites pilarenses, pois 

pertence ao bairro da classe média, Pernambuco Novo; enquanto que o Leão de 

Aço, datado de 1925, seria o bloco do povão, por pertencer aos bairros Engenho 

Velho e Torrão, maior reduto de pescadores da cidade. 

 Para melhor entender os nossos objetos de estudo, buscamos trabalhar com 

uma abordagem antropológica, mapeando as principais controvérsias2 existentes 

nestes dois fenômenos sociais carnavalescos, compreendendo que a melhor 

maneira de analisar as interelações em grupos sociais é não se deixar seduzir por 

um ideal de harmonia, mas sim reconhecer a existência de conflitos.      

                                                           
1
 É aquele que está relacionado ao modelo de desenvolvimento hegemônico, visando beneficiar os 

agentes globais do mercado em detrimento das comunidades locais, atende apenas aos interesses 
das grandes corporações capitalistas, seu foco é apenas o lucro, sem preocupação com a interação 
entre turistas e anfitriões (BRANDÃO; CORIOLANO, 2016). 
2
 Mapear as controvérsias é apontar cientificamente, através de uma abordagem processual, os 

conflitos e contradições do objeto estudado, reconhecendo a inexistência de um saber científico 
pronto/acabado (LATOUR, 2000). 
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 Tendo em vista os blocos terem sua estruturação realizada por meio de vários 

aspectos simbólicos locais, e não possuírem apelo turístico em seu viés 

convencional, procuramos identificar uma forma alternativa de se pensar o turismo, 

de maneira a contribuir com a preservação das tradições culturais sem ocasionar 

severas mudanças sociais. 

 Refletimos sobre as memórias dos blocos carnavalescos Caçadores e Leão 

de Aço em seus aspectos sociais e históricos, identificando por meio de quais 

noções de patrimônio cultural e turismo eles se manifestam, e como objetivo 

específico: refletimos sobre as noções de memória, turismo e patrimônio cultural, 

enquanto conceitos móveis; identificamos as principais mudanças sociais e tradições 

presentes no processo histórico dos blocos; e analisamos como as relações 

controversas entre patrimônio cultural e turismo podem influenciar na preservação 

de tradições carnavalescas. 

 Percebi que existia uma baixa autoestima da população pilarense para com 

os seus dois mais tradicionais blocos carnavalescos, pois em levantamentos 

preliminares ainda sem a certeza de que eles seriam meu objeto de estudos, 

conversei com muitas pessoas que tentaram apontar outros objetos culturais 

pilarenses3, justificando que os blocos se encontram em decadência e as pessoas 

não os valorizam mais como antigamente. Por outro lado, identifiquei que muitas 

pessoas não participam mais ativamente dos blocos, mas possuem uma relação de 

afetividade, identidade, muito forte por eles. Evidentemente percebi a importância e 

necessidade de se estudar e compreender melhor a relação entre os dois blocos e o 

carnaval da cidade, logo percebendo que as relações sociais decorrentes deles, 

transcendem a festa carnavalesca. Outro fator relevante desta pesquisa é o 

pioneirismo de um trabalho acadêmico tratando dos blocos, pois quando partimos 

para a coleta de informações em fontes escritas, verificamos sua quase que 

inexistência, apenas alguns releases jornalísticos que não dão conta da 

complexidade do fenômeno. 

Para o desenvolvimento da pesquisa que é de natureza qualitativa, utilizamos 

fontes como livros, artigos científicos, fotografias e documentação oral, que 

                                                           
3
 Sabendo que se tratava de uma pesquisa de turismo e influenciados por sua lógica convencional, 

muitas pessoas sugeriram a festa da padroeira e o festival do bagre que atraem mais visitantes em 
seu aspecto massivo.   
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produzimos por meio de entrevistas utilizando a história oral como método, além da 

observação direta de campo, com base etnográfica. 

A literatura consultada foi aquela que procura compreender a inter-relação 

entre história, sociologia e memória; o turismo e o carnaval como fenômenos 

socioculturais; além das relações controversas entre patrimônio cultural e turismo. 

Como recurso para facilitar o acesso às lembranças, sugerimos aos 

depoentes que, caso quisessem, poderiam apresentar algumas de suas fotografias 

do bloco, antes de iniciarmos as gravações das entrevistas. De quatorze 

entrevistados, dez apresentaram fotografias da festa, e concordaram que a prática 

de revisitar as fotografias os ajudaram como marco referencial para reflexão sobre 

as memórias carnavalescas. Segundo Meihy (2005), as entrevistas realizadas com a 

utilização de fotos, cartas, e documentos em geral, são consideradas “estimuladas”. 

História oral não é apenas realizar entrevistas de maneira 

descompromissada. Existem métodos propostos para realização delas que devem 

ser realizadas com base em um referencial teórico prévio, sendo neste caso o de 

memória social, utilizando principalmente Halbwachs (2003), e de memória histórica 

utilizando Nora (1993). O método também prevê a realização de levantamentos 

preliminares sobre o tema e objeto de estudos. Para tratar do tema carnaval, 

utilizamos bibliografia de Bakthin (1999), Cabral (1996), DaMatta (1997), Diniz 

(2008), Farias (2011), Góes (2013), Meihy (1986), Miguez (2008), Queiroz (1999), 

enquanto que o contato com nosso objeto se deu a partir de observação direta do 

desfile dos blocos durante os anos de 2015, 2016 e 2017, e conversas com pessoas 

envolvidas em sua organização. 

Para o desenvolvimento do projeto de história oral é necessária a definição de 

comunidade de destino4, que no nosso caso são os brincantes do carnaval 

pilarense, da colônia5, que são aqueles envolvidos nos blocos Caçadores e Leão de 

Aço, e da rede6, que foi tecida por indicações dos próprios brincantes dos blocos. 

Durante os levantamentos preliminares de informações, todas as pessoas com 

quem conversei, indicaram o Sr. José Inaldo, mais conhecido como Zé do Feitor 

                                                           
4
 “É o resultado de uma experiência que qualifica um grupo, dando-lhe princípios que orientam suas 

atitudes de maneira a configurar uma coletividade com base identitária”. (Meihy, 2005, p.72) 
5
 “O Conceito de colônia está relacionado exclusivamente ao fundamento da identidade cultural do 

grupo; são os elementos amplos que marcam a identidade geral dos segmentos dispostos à análise”. 
(MEIHY, 2005, p.177) 
6
 “Rede é uma subdivisão da colônia que visa estabelecer parâmetros para decidir sobre quem se 

deve e quem não se deve entrevistar”. (MEIHY, 2005, p.177) 
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(Caçadores) e Sr. Sérgio Moraes (Leão de Aço), como principais conhecedores da 

história de seus respectivos blocos, o que me fez torná-los o ponto zero7 do projeto. 

Os depoentes iriam indicando outras possíveis pessoas a contribuir com o projeto, e 

aqueles mais citados foram entrevistados em profundidade, por meio de questionário 

semiestruturado, que segue no apêndice, e que foi elaborado baseando-se na 

proposta de uma história oral temática. 

 

Com a História oral temática, a entrevista tem caráter temático e é 
realizada com um grupo de pessoas, sobre um assunto específico. 
Essa entrevista – que tem característica de depoimento – não 
abrange necessariamente a totalidade da existência do informante. 
Dessa maneira, os depoimentos podem ser mais numerosos, 
resultando em maiores quantidades de informações, o que permite 
uma comparação entre eles, apontando divergências, convergências 
e evidências de uma memória coletiva, por exemplo. (FREITAS, 
2006, p. 21-22) 

 

 Durante a observação direta de campo, que ocorreu de forma assistemática, 

o pesquisador lançou mão da utilização de diário de campo e também de registro 

fotográfico, tendo como foco a observação de como os blocos se organizam durante 

a concentração, constatando como se desenvolve a noção comunitária e de 

identidade, e como os visitantes participam da festa. Ao identificar os foliões que 

possuíam mais entusiasmo nos blocos, foram realizadas conversas informais, para 

coletas de informações prévias que pudessem ser aprofundadas posteriormente, 

nas entrevistas de história oral. 

O trabalho ficou dividido em três capítulos, onde no primeiro deles, tecemos 

discussões que perpassam pelo reconhecimento da memória, do turismo, e do 

carnaval, enquanto categorias de análise histórica e sociológica.  As teorias que dão 

suporte à compreensão da memória enquanto fenômeno social/coletivo e histórico 

advém de autores como Halbwachs (2003), Pollak (1989; 1992), Bosi (1994) e Nora 

(1993). Os conceitos a serem abordados serão os de memória enquanto construção 

social, pautadas nos quadros sociais de memória, em que os grupos habituais de 

convivência do indivíduo − família, escola, igreja, trabalho − é que funcionam como 

quadros referenciais, assim, tomando a família e a própria convivência no bairro 

                                                           
7
 Entende-se por ponto zero um depoente que conheça a história do grupo ou com quem se quer 

fazer a entrevista central. (MEIHY, 2005) 
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como referência, os sujeitos sociais pilarenses foram convidados a refletirem sobre 

as memórias acerca do seu bloco. Enquanto que a concepção de lugares de 

memória, de Nora (1993), nos ajudou a compreender a noção de tradição e 

identidade que a sociedade pilarense tem para com os blocos. Para tratar do turismo 

enquanto fenômeno sociocultural, utilizamos Ascanio (2010) e Latour (2000), 

visando fugir de enfoques proposicionais, que dialogam mais com a acepção do 

turismo enquanto atividade econômica, e direcionando a pesquisa para um viés mais 

processual/fenomenológico. Utilizamos também, autores como Falcão (2006), que 

aborda a necessidade de se pensar o turismo social por meio das inter-relações 

entre visitantes e comunidades anfitriãs, e Marujo (2005), que procura relacionar o 

campo do turismo, com problemas da sociologia contemporânea. Barretto (2008) e 

Burns (2002) nos deu suporte para compreensão do turismo cultural para além de 

uma segmentação mercadológica. Quanto à temática carnavalesca, utilizamos 

Ferreira (2004) e Meihy (1986) para tratar das origens da festa, Bauman (2003) e 

Hall (2005), foi quem deu suporte às nossas reflexões sobre comunidade e 

identidade, assim como DaMatta (1997), que infere ser a festa carnavalesca um 

ritual nacional, de maneira que corrobora com as noções de identidade nacional 

discutida por Hall (2005), e de memória nacional em Halbwachs (2003), pois ao 

tratar dos blocos, a população pilarense demonstra estar influenciada por essas 

acepções nacionalistas ao tratar de memória e identidade. Por fim, tratamos dos 

grandes carnavais nacionais, identificando como por meio da mercadorização 

cultural as noções de comunidade vão se reconfigurando, e como por meio da 

midiatização elas influenciam pequenas iniciativas carnavalescas, como a pilarense. 

No capítulo dois, apresentamos as memórias dos blocos Caçadores e Leão 

de Aço, através da interpretação das entrevistas de história oral, optando por 

trabalhar com uma abordagem temática, que nos proporcionou uma melhor 

compreensão da festa carnavalesca pilarense, por meio da teoria das controvérsias8 

(LATOUR, 2000), junto com a de memória enquanto fenômeno social/coletivo 

(HALBWACHS, 2003) e Histórico (NORA, 1993), previamente abordadas no capítulo 

um. Foram apresentados o lugar de fala do pesquisador, as motivações que o 

levaram a pesquisar sobre os blocos, além do reconhecimento de que, na 

                                                           
8
 O mapeamento e a análise de controvérsias compõem um dos métodos de investigação adotados 

no Grupo de Pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade, coordenado pela orientadora dessa 
dissertação. 
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investigação de base etnográfica, o pesquisado influencia e é influenciado pelo seu 

campo. Para contextualizar os blocos de acordo com a cidade, fizemos um breve 

relato historiográfico. 

No capítulo três, discutimos as relações controversas entre turismo e 

patrimônio cultural, no contexto dos blocos Caçadores e Leão de Aço. Demonstra-se 

como o turismo, pensado exclusivamente pelo viés econômico, limita as 

possibilidades de compreendê-lo como fenômeno social que dialoga de maneira 

intrínseca com questões patrimoniais. Ao tratarmos das relações simbólicas que 

envolvem a causa patrimonial, percebemos que existem danos irreversíveis, quando 

a sustentabilidade turística não é levada em consideração. Assim, Falcão (2006) 

estabeleceu o que ele chamou de turismo do desenvolvimento social, sendo 

necessário que exista um bom relacionamento entre visitantes e anfitriões, focado 

na preservação das heranças naturais e culturais dos destinos turísticos. Abreu 

(2013; 2015), Cunha (2005; 2009) e Gonçalves (2003; 2005), contribuiram para que 

pensássemos o patrimônio com perspectiva antropológica, enfatizando inclusive a 

dinamicidade do patrimônio imaterial. Na busca de uma relação dialógica entre 

teoria e prática, procuramos seguindo os conselhos de Gonçalves (2003, p.24), 

“contrastar cuidadosamente as concepções do observador e as concepções 

nativas”, assim, perguntamos aos entrevistados o que eles entendiam por 

patrimônio, turismo, e se consideravam os blocos patrimônios culturais pilarenses. 

Além das respostas afirmativas, percebemos que as relações entre memória e 

identidade estabelecidas, caracterizam uma ressonância cultural significativa, 

podendo considerá-los patrimônios. Para Maurício e Abreu (2014), o patrimônio 

pode ser legitimado por seu reconhecimento social, independente de sua 

oficialização por parte do Estado. 

Consideramos que este trabalho teve fundamental relevância cultural, por 

registrar memórias acerca dos dois mais tradicionais blocos carnavalescos 

pilarenses, reconhecendo-os enquanto patrimônio cultural por meio de suas relações 

de memória e identidade com a cidade, e por discutir novas formas de se enxergar o 

turismo, partindo de uma perspectiva endógena. 
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1 MEMÓRIA, TURISMO E CARNAVAL: ASPECTOS SOCIAIS 

 

A seguir, serão abordados aspectos sociais que embasam a 

compreensão da memória, do turismo e do carnaval, ensaiando uma relação 

de complementaridade entre eles. Compreendendo a memória em sua 

acepção social/coletiva e histórica, o turismo como fenômeno sociocultural, e a 

complexidade que envolve a festa carnavalesca.  

 

1.1 MEMÓRIA SOCIAL E COLETIVA 

 

Desde a Antiguidade, os interesses pela memória despertavam fascínio 

entre os estudiosos, que adotavam concepções relacionadas com a 

subjetividade do indivíduo. Com o desenvolvimento da ciência moderna e a 

influência do objetivismo positivista, a noção de memória chegou a ser reduzida 

a reações mecânicas do sistema nervoso, passando a ter seus estudos 

realizados por meio de testes experimentais. No entanto, a partir do final do 

século XIX, o filósofo francês Henri Bergson começou a contestar qualquer 

definição que reduzisse memória apenas à consciência humana, e, através da 

sua obra, Matéria e Memória, publicada em 1896, explicou que memória não 

estaria no corpo, no cérebro, mas no espírito, no inconsciente. A teoria 

bergsoniana defende “que o passado se conserva inteiro e independente no 

espírito; e que o seu modo próprio de existência é um modo inconsciente” 

(BOSI, 1994, p.51). Bergson acredita na coexistência do passado no presente, 

assim como em sua rememoração de maneira integral. 

Esta teoria foi em parte contestada por Maurice Halbwachs, pesquisador 

que começou seus estudos orientados por Bergson, mas que, após uma 

aproximação com a teoria durkheimiana, sociologizou a noção de memória, 
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adaptando o fato social9 ao que ele caracterizou como quadros sociais de 

memória10. 

 

Halbwachs não vai estudar a memória, como tal, mas os 
“quadros sociais da memória”. Nessa linha de pesquisa, as 
relações a serem determinadas já não ficarão adstritas ao 
mundo da pessoa – reações entre o corpo e o espírito, por 
exemplo – mas perseguirão a realidade interpessoal das 
instituições sociais. A memória do indivíduo depende do seu 
relacionamento com a família, com a classe social, com a 
escola, com a Igreja, com a profissão: enfim, com os grupos de 
convívio e os grupos de referência peculiares a esse indivíduo. 
(BOSI, 1994, p.54) 

 

 Para se compreender a festa carnavalesca da cidade do Pilar, em 

Alagoas – objeto deste estudo – foi levado em consideração a memória afetiva 

da população com relação aos dois mais tradicionais blocos da cidade, 

Caçadores e Leão de Aço, considerando, para isso, os quadros sociais da 

memória. Para a realização das entrevistas, foram abordados, como ponto 

zero, dois pesquisadores autodidatas sobre a história e cultura da cidade, e 

que possuem vínculos afetivos cada um com um bloco, José Inaldo 

(Caçadores) e Sérgio Moraes (Leão de Aço)11. A partir deles, foi possível 

chegar a pessoas que participaram e/ou participam da construção sócio-

histórica dos blocos. Ao final de cada entrevista, era solicitado ao entrevistado 

que citasse pessoas que poderiam contribuir com a pesquisa, além de uma 

breve apresentação delas em seus quadros sociais. Com os nomes que mais 

eram lembrados, foi sendo estabelecida uma rede.  

Como meio de estimular as lembranças, a fim de que os informantes 

recordassem das memórias vividas ou daquelas tomadas por empréstimo12, ao 

agendar cada entrevista, propusemos que o entrevistado apresentasse – se 

                                                           
9
 Os fatos sociais consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao 

indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção através da socialização imposta a ele. 
(Durkheim, 2007).  
10

 Nome da obra publicada originalmente em 1925, sob o título: Les Cadres Sociaux de la 
Mémoire.    
11

 A autorização para utilização das entrevistas se deu através da assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme consta seu modelo no apêndice.  
12

 São acontecimentos dos quais o indivíduo não participou, mas que imbuído de um imaginário 
coletivo, ou de informações prestadas por outrem, ele se apropria delas como pertencentes às 
suas memórias.    
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fosse de seu desejo – fotografias dos blocos, em um bate papo inicial, antes 

das gravações das entrevistas. Dos quatorze que participaram, seis 

apresentaram seu álbum pessoal de fotografias, o que contribuiu de maneira 

significativa para recordação de memórias coletivas durante a entrevista.  

  

A lembrança bergsoniana, enquanto conservação total do 
passado e sua ressurreição, só seria possível no caso – afinal, 
impossível – em que o adulto mantivesse intacto o sistema de 
representações, hábitos e relações sociais da sua infância. A 
menor alteração do ambiente atinge a qualidade íntima da 
memória. Por essa via, Halbwachs amarra a memória da 
pessoa à memória do grupo; e esta última à esfera maior da 
tradição, que é a memória coletiva de cada sociedade. (BOSI, 
1994, p.55) 

 

 Corroborando com o pensamento de Durkheim, (2007, p.4), de que “a 

maior parte de nossas ideias e de nossas tendências não é elaborada por nós, 

mas nos vem de fora”, Halbwachs (2003) desenvolveu sua teoria da memória 

coletiva13, expondo que nossas percepções são influenciadas por leis que a 

sociedade nos ensina e nos impõe, e que qualquer recordação do mundo 

exterior é explicada através de percepções coletivas. A memória individual é 

um ponto de vista sobre a memória coletiva, a sucessão de lembranças, 

mesmo as mais pessoais, será explicada através da dinâmica de nossas 

relações com os diversos ambientes coletivos (HALBWACHS, 2003).  

As informações prestadas por nossos entrevistados funcionarão como 

peças de um quebra-cabeça da memória coletiva dos blocos carnavalescos, e 

que, diante da complexidade da memória como fenômeno coletivo e social, 

algumas peças serão organizadas por meio de consensos e dissensos 

presentes nos depoimentos. Assim, pesquisas relacionadas às memórias 

coletivas constituem-se como um quebra-cabeça em processo, e, nesse caso 

em especial, tendo em vista que os blocos carnavalescos continuam ativos e 

atuantes no presente, trata-se de um quebra-cabeça da memória viva, de algo 

que continua sendo construído, e que, estará sempre em construção, 

                                                           
13

 A Memória Coletiva é uma obra póstuma publicada em 1950, através dos manuscritos 

deixados por Halbwachs, onde ele amadureceu sua concepção da memória enquanto 
fenômeno coletivo e social. 
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desconstrução, reconstrução, reparo, enfim, fazendo parte da vivência cultural 

pilarense. Como há uma impossibilidade de resgate do passado, uma vez que 

as memórias sofrem influência do contexto presente, a presente pesquisa 

entende que as lembranças contribuem com a recriação, reconstrução do 

passado, e não com a retomada integral do passado em si. “Quando se afirma 

que a memória envolve recriação, é porque não há possibilidade de um resgate 

original, de uma recuperação absoluta, pois, apesar de permanente, altera-se 

sempre de acordo com novas configurações” (GODOY; GUIMARÃES, 2014, 

p.132). 

 Com o intuito de sintetizar as principais características da memória 

social, Jô Gondar (2016) chama a atenção para sua mobilidade e flexibilidade 

conceitual, tendo em vista a memória ser, ao mesmo tempo, acúmulos e 

perdas, arquivos e restos, lembranças e esquecimentos. A autora categorizou 

cinco proposições da memória social, que serão relevantes para nossa 

pesquisa, conforme seguem: 

1. O conceito de memória social é polissêmico e transdisciplinar, um 

conceito em movimento que se adapta aos mais diversos objetos de 

estudo, sendo produzido por entrecruzamentos ou atravessamentos 

entre diferentes campos do saber. A memória social não se caracteriza 

como uma disciplina, ela inclusive questiona o modelo científico 

disciplinar e sua disjunção entre as disciplinas, e constitui-se como um 

campo do conhecimento capaz de atravessar os domínios em separado 

e atingir a transversalidade científica.    

2. Lidar com a questão da memória social, requer tomar posicionamentos, 

que terão implicações éticas e políticas. “Recordar [...] não é somente 

interpretar, no presente, o já vivido; a escolha sobre o que vale ou não 

ser recordado funciona como um penhor e, como todo penhor, diz 

respeito ao futuro.” (GONDAR, 2016, p.24). As escolhas teóricas e as 

maneiras de transpor as recordações no presente influenciam ética e 

politicamente a construção do futuro.  

3. Jô Gondar utiliza-se do conceito de reminiscência de Platão, que 

estabelece o ato de lembrar como um fator positivo para salvação 

identitária, enquanto que o esquecimento teria uma conotação negativa. 

A autora chama a atenção que, em tempos contemporâneos, ainda 
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existem estudiosos tratando das memórias com uma perspectiva 

nostálgica do passado e declinológica do presente, desconsiderando 

que as mudanças da atualidade podem ser positivas. No entanto, nos 

estudos sobre memória social, além de se levarem em consideração as 

recordações, é importante refletir também sobre o que foi esquecido, e 

quais as motivações do esquecimento. Para Withehead (2009, p. 157 

apud GONDAR, 2016, p. 31), “o esquecimento, paradoxalmente, 

constitui um elemento crucial, se não essencial, na direção e trajetória 

futura dos estudos da memória”. 

4. “Um grupo, uma sociedade, uma nação desejam ocultar tudo aquilo que 

poderia revelar seus paradoxos, suas falhas, enfim, tudo aquilo que 

poderia comprometer a imagem que pretendem fornecer sobre si 

mesmos.” (GONDAR, 2016, p.33). Assim, a memória não estaria sendo 

trabalhada em sua integridade, mas a favor de uma construção 

identitária, que é seletiva. Os estudos de memória social não devem 

atender apenas à noção tradicional de identidade, garantindo a 

preservação do que se passou e tentando congelá-lo no tempo, mas 

dialogar com as diversidades, hibridismos culturais, globalização, 

multiculturalismo e redes sociais, podendo assim, ser uma aposta no 

futuro. 

5. A noção halbwachiana de memória a institui como um campo de 

representações coletivas que estão pautadas por meio de quadros 

sociais, onde a coesão social existente nos grupos de pertencimento do 

indivíduo garante a eminência de memórias coletivas como 

representações prontas e universais, sem maiores questionamentos 

sobre suas tensões e lutas internas. 

 

As representações não surgem subitamente no campo social, 
mas resultam de jogos de força bastante complexos, 
envolvendo combinações e enfrentamentos que a todo tempo 
se alteram. Se reduzirmos a memória a um campo de 
representações, desprezaremos as condições processuais de 
sua produção. (GONDAR, 2016, p.35) 
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 Compreender a memória de forma processual requer atenção a 

múltiplas dimensões, inclusive algumas se encontram na esfera do 

irrepresentável, e podem estar “no corpo, nas sensações, nos afetos, nas 

invenções e nas práticas de si” (GONDAR, 2016, p.36). As memórias, tal como 

apresentadas nesse trabalho, não objetivam representar verdades históricas, 

mas sim evidenciar dissensos e controvérsias. 

 

1.2 MEMÓRIA COLETIVA E HISTÓRICA 

 

Memória e História vêm se estabelecendo com base em relações que 

ora se despontam como conflituosas, ora como amistosas. Esses embates e/ou 

coesões podem ser mais bem compreendidos, quando se identificam as 

concepções de Memória e História com as quais se pretende trabalhar. Neste 

caso, optamos pela teoria da memória coletiva de Maurice Halbwachs, em que 

o indivíduo, pertencendo a diversos grupos sociais, e constrói suas memórias 

coletivas. Também utilizaremos o conceito de “lugares de memória”, de Pierre 

Nora, que ancora a memória nos sentidos material, simbólico e funcional, 

simultaneamente. 

Ao apresentar sua teoria da memória coletiva, Halbwachs (2003) critica 

a historiografia tradicional positivista, atentando para o fato de que as 

influências sobre as memórias não estão apenas no fato histórico, mas 

principalmente no fato social, exemplificando inclusive que uma criança, por 

não ter aprendido muito sobre os acontecimentos considerados históricos, tem 

suas lembranças pautadas nos acontecimentos sociais de sua vivência. Ainda 

tratando das crianças, Halbwachs (2003) explica que em contato com seus 

avós, e através deles, elas conseguem remontar um passado mais remoto. No 

caso dos blocos carnavalescos estudados, observamos uma grande 

participação de crianças ocupando posições de destaque, incentivadas pelos 

avós, posições essas que no passado eram ocupadas e inclusive disputadas, 

por jovens e adolescentes – faixa etária que hoje tem se desinteressado pelos 

blocos. Esse trabalho de propagação das memórias dos blocos junto às 

crianças pode garantir o processo de manutenção das tradições, que existem 

há mais de 90 anos.  
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Para tratar das memórias coletivas, articulando-as com um exemplo que 

envolve a experiência cultural proporcionada pelo turismo, Halbwachs explica 

que 

 

[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são 
lembradas pelos outros, mesmo que se trate de 
acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com 
objetos que só nós vimos. E porque, em realidade, nunca 
estamos sós. Não é necessário que outros homens estejam lá, 
que se distingam materialmente de nós: porque temos sempre 
conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se 
confundem. Chego pela primeira vez a Londres, e passeio com 
várias pessoas, ora com um ora com outro companheiro. [...] 
Mas mesmo que eu não tivesse caminhado ao lado de alguém, 
bastaria que tivesse lido descrições da cidade, compostas de 
[...] diversos pontos de vista; [...]. Suponhamos que eu passeei 
só. Diremos que desse passeio eu não possa guardar senão 
lembranças individuais, que não sejam senão minhas? Não 
obstante, passeei só somente na aparência. (HALBWACHS, 
2003, p. 26) 

 

 Em seu passeio aparentemente só por Londres, Halbwachs evidencia 

que ao passar por um centro histórico, lembrou-se de detalhes que lhe havia 

evidenciado um amigo historiador, ao atravessar uma ponte, considerou o 

efeito de perspectiva que lhe havia assinalado um amigo pintor, ao ver alguns 

monumentos histórico-culturais londrinos, ele se lembrou da obra de um 

romancista que lia em sua infância (HALBWACHS, 2003). 

 

Em todos esses momentos, em todas essas circunstâncias, 
não posso dizer que estava só, [...]. Outros homens tiveram 
essas lembranças em comum comigo. Muito mais, eles me 
ajudam a lembrá-las: para melhor me recordar, eu me volto 
para eles, adoto momentaneamente seu ponto de vista, entro 
em seu grupo, do qual continuo a fazer parte, pois sofro ainda 
seu impulso e encontro em mim muito das ideias e modos de 
pensar a que não teria chegado sozinho, e através dos quais 
permaneço em contato com eles. (HALBWACHS, 2003, p. 27) 

 

É importante compreendermos a importância das memórias coletivas, 

como fator de contribuição da experiência turística. Observando a atuação de 

profissionais como os guias de turismo, por exemplo, que são responsáveis por 

apresentar o destino, verificamos um grande enfoque na história tradicional e 
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pouco em vivências culturais, cotidiano. O que acaba apenas sobrecarregando 

o turista de informações factuais, onde se poderia desenvolver um processo de 

maior afetividade com o destino, baseando-se em memórias, imaginários.  

 

Os quadros coletivos da memória não conduzem a datas, 
nomes e a fórmulas – eles representam correntes de 
pensamento e de experiência em que reencontramos nosso 
passado apenas porque ele foi atravessado por tudo isso. 
(HALBWACHS, 2003, p.86)      

 

Halbwachs tecia críticas ao conhecimento histórico que propagava a 

ideia de uma história única e objetiva, que se propunha a narrar o que 

verdadeiramente tinha acontecido no passado. Esta noção de História também 

já vinha passando por questionamentos desde 1929, quando historiadores da 

chamada Escola dos Annales começaram a buscar uma maior aproximação 

entre a História e as Ciências Sociais. No entanto, foi a partir da década de 

1960 que esta aproximação se estabeleceu com a memória social, a partir da 

contestada História das Mentalidades, que hoje foi apropriada pela História 

Cultural.  

     

A escrita da História passou por significativas mudanças. A 
crise epistemológica porque passou recentemente a disciplina 
estremeceu várias das certezas dos historiadores. Passamos a 
questionar a própria noção de um tempo fixo, para defender a 
existência de temporalidades múltiplas. Também a questão da 
objetividade, durante tanto tempo cara ao historiador, vem 
sendo relativizada, pois assim como o historiador é fruto de seu 
tempo, também o é o discurso histórico por ele produzido. As 
fontes escritas também não são menos inverídicas do que as 
fontes orais, ambas devem ser analisadas criticamente, este 
sim critério indispensável àqueles que concebem a prática 
historiográfica como científica. (CARVALHAL, 2006, meio 
eletrônico)  

 

Um dos historiadores que bastante contribuiu para pensar a relação 

entre História e Memória foi Pierre Nora, sendo inclusive bastante radical ao 

propor que a memória já não existe mais, apenas lugares de memórias. Para 

Nora (1993), devido ao eminente processo de ruptura com o passado 
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sustentado pela sociedade atual, nos restam apenas os resíduos de 

continuidade, sendo estes os lugares de memória. Para Nora, passamos da 

 

[...] ideia de um passado visível a um passado invisível; de um 
passado coeso a um passado que vivemos como rompimento; 
de uma história que era procurada na continuidade de uma 
memória a uma memória que se projeta nas descontinuidades 
da história. (NORA, 1993 p.19) 

 

Vivemos uma aceleração da história, com a mundialização, a 

democratização, a massificação, e a midiatização, causando o esfacelamento 

da memória (NORA, 1993). Hoje, cada vez mais, hábitos e costumes são 

introduzidos nas localidades, através do processo de globalização cultural, sem 

fazer referência às suas memórias históricas. Logo, a manutenção de lugares 

de memória, sejam eles materiais ou imateriais, decorrem de um processo de 

resistência cultural, e deveremos prestar a atenção para não confundi-los com 

os falsos lugares de memória, que muitas vezes são forjados para atender às 

necessidades de um Turismo Cultural. Por isso, é importante a correlação entre 

tempo e memória, sendo através da memória histórica que identificaremos os 

processos de constituição dos lugares de memória, com suas principais 

continuidades e descontinuidades, utilizando a noção de tradição de maneira 

dinâmica e flexível, pois o lugar de memória não é cristalizado; ele dialoga com 

a contemporaneidade ao mesmo tempo em que preserva uma ancestralidade 

significativa. 

Por lugares de memória, poderemos compreender os “museus, arquivos, 

cemitérios, coleções, festas, aniversários, tratados, processos verbais, 

monumentos, santuários, associações” (NORA, 1993, p.13). É bastante comum 

encontrarmos trabalhos que evidenciem arquivos, bibliotecas, e museus como 

lugar de memória. No caso da presente pesquisa, uma festa, de característica 

imaterial é que foi escolhida, tendo como objeto de estudo os blocos 

carnavalescos Caçadores, fundado em 1924, e Leão de Aço, fundado em 

1925, que se constituem como lugar de memória da festa carnavalesca e da 

própria história da cidade do Pilar-AL. 
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 Os lugares de memória se manifestam por meio dos sentidos “material, 

simbólico e funcional”, simultaneamente (NORA, 1993, p. 21). Os blocos 

carnavalescos estudados estabelecem uma materialidade com base nas suas 

relações com os territórios (bairros aos quais eles pertencem), no valor 

simbólico, que se caracteriza pela afetividade, sentimentos, identidades, 

construídas nas práticas socioculturais, e com base no sentido funcional, que 

envolve sua estrutura e planejamento, para atender a população em momentos 

de lazer. 

 Reitera-se que este estudo está ancorado teoricamente na memória 

histórica, que não visa ao resgate do passado, principalmente devido à 

impossibilidade desta ação. O intuito é identificar alguns processos 

socioculturais pelos quais passaram os blocos, discernindo sobre as memórias 

que permanecem vivas em suas práticas, e aquelas que foram postas em 

esquecimento. 

 

1.3 HISTÓRIA ORAL E MEMÓRIA 

 

 Sabendo-se que as memórias serão as fontes sobre os blocos 

carnavalescos, optamos pela história oral como método, tendo em vista que, 

apesar dos mais de 90 anos de sua existência, pouco se tem preservado de 

documentação material sobre eles, nos moldes clássicos da história. Assim, as 

memórias referentes aos blocos serão construídas com base em relatos orais, 

reconhecendo que  

 

cada pessoa é componente específico de um amálgama maior 
que é a coletividade. Portanto, cada depoente fornece 
informações e versões sobre si próprio e sobre o mundo no 
qual vive ou viveu. A história oral, em decorrência, é a arte do 
indivíduo, mas de um indivíduo socialmente integrado. Desta 
forma, os relatos e testemunhos contêm em si um amálgama 
maior: o da identidade histórica. (NEVES, 2000, p.114) 

 

 Quanto às possíveis críticas que possam aparecer à história oral, quanto 

à possibilidade de se coletarem “informações inverídicas”, essa não deve ser 
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nossa preocupação, pois lidar com documentação material também poderia 

levar ao mesmo problema. 

 

Se a memória é socialmente construída, é óbvio que toda 
documentação também o é. Para mim não há diferença 
fundamental entre fonte escrita e fonte oral. “A crítica da fonte”, 
tal como todo historiador aprende a fazer, deve, a meu ver, ser 
aplicada a fontes de tudo quanto é tipo. Desse ponto de vista, a 
fonte oral é exatamente comparável à fonte escrita. Nem a 
fonte escrita pode ser tomada tal e qual ela se apresenta. 
(POLLAK, 1992, p. 207) 

 

 A noção de verdade histórica precisa ser superada, tendo em vista que 

existem múltiplos pontos de vista sobre os acontecimentos, e que a variedade 

das fontes deve ser considerada. Qualquer narrativa histórica no presente, não 

passa de uma construção de memória, levando em consideração as 

experiências e o contexto no qual o pesquisador está inserido. Por isso, 

podemos incidir que, cada obra que se propõe a ser histórica, está impregnada 

de aspectos do contexto sociotemporal em que viveu o seu autor. Por este 

motivo, reconhecemos que esta pesquisa, que ouvirá depoimentos, lembranças 

de pessoas que têm intima relação com os blocos, contribuirá com reflexões 

sobre memórias coletivas, levando em consideração a existência de 

seletividade da memória, por parte dos depoentes, e do processo de 

interpretação e escolhas realizadas pelo pesquisador. 

 

Cabe [...] ao pesquisador o rigor metodológico para que não se 
incline por "armadilhas êmicas", evitando assumir o discurso do 
outro como verdade, mas articular, contudo, as devidas 
precauções para não se tornar refém da narrativa alheia, no 
sentido de reconhecer que a oralidade - assim como a escrita - 
reproduz ideologias. (BEDIM; PAULA, 2007, p. 70) 

 

 O fato de a memória ser seletiva significa que nem tudo fica gravado, 

registrado em nossa memória. Esquecemos aquilo com o que não criamos 

quadros referenciais, ademais, a memória sofre flutuações de acordo com o 

momento em que está sendo articulada e expressada (POLLAK, 1992). Nem 

tudo é exposto oralmente no ato de lembrar. A autocensura ocorre por medo de 
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“ser punido por aquilo que se diz, ou, ao menos, de se expor a mal-entendidos” 

(POLLAK, 1989, p.8). Desta maneira, compreenderemos as deturpações ou 

omissões que provavelmente ocorrerão nas entrevistas. 

 Ainda tratando das entrevistas em história oral, é importante ressaltar 

que existem situações problemáticas diferentes que precisam ser atentadas, 

tanto quando o pesquisador pertence ao grupo que está sendo pesquisado, 

quanto quando ele, de certa forma, acaba sendo o outro que vai coletar 

informações de memórias e identidades coletivas que não são do seu ciclo de 

pertencimento. “Na maioria dos casos, o pesquisador será também um turista a 

interagir temporariamente no cotidiano dos lugares em que pesquisa” (BEDIM; 

PAULA, 2007, p. 70). No caso desta pesquisa, apesar do pesquisador possuir 

vínculos afetivos e participativos com o objeto de pesquisa − os blocos 

carnavalescos mais tradicionais do Pilar-AL − estes vínculos estão nas 

lembranças de sua adolescência, tendo ocorrido um processo de ruptura de 

uns 15 anos, entre o pesquisador e a festa carnavalesca da cidade. Assim, a 

partir de 2015, quando o pesquisador voltou a frequentar a festa, desta vez não 

apenas como folião, mas também para realizar levantamentos preliminares da 

pesquisa, percebeu-se um estranhamento, onde ele não se sentia mais 

integrado como em sua adolescência, mas ele era o outro, o pesquisador, o 

turista, enfim, alguém de fora, que foi conhecer, mas não pertence. Foi por 

meio de importantes vínculos de amizades na cidade, que o pesquisador 

conseguiu articular-se com uma rede de contatos relacionada aos blocos, e 

sentir-se integrado novamente naquilo que representa mais que uma festa 

carnavalesca, mas toda uma construção de memórias e territorialidades, que 

dialogam com a história da cidade.  

 Diante do vivido pelo pesquisador, constata-se que os blocos se 

constituem por estruturas comunitárias, e que não possuem apelo turístico 

caso esteja sendo pensado em seu modelo convencional. Com o intuito de 

compreender tanto as memórias dos blocos, quanto o turismo, em sua 

dimensão processual, elaboramos um roteiro de entrevista semiestruturada, 

baseado na metodologia de história oral temática14, visando a refletir sobre as 

identidades coletivas dos blocos e sobre a participação de turistas. 

                                                           
14

 É aquela em que a entrevista parte de um assunto específico e previamente estabelecido 
pelo entrevistador. 
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1.4 O TURISMO COMO FENÔMENO SOCIOCULTURAL 

 

Assim como definimos a concepção de memória com a qual se pretende 

trabalhar, é importante também estabelecer como pensar o turismo nesta 

pesquisa, e como ele se articulará com teorias oriundas da memória social.  

Tendo em vista que grande parte dos estudos turísticos está relacionado 

a teorias mercadológicas, o intuito aqui é pensá-lo como fenômeno 

sociocultural. Von Schullern (1911 apud ASCANIO, 2010) faz referência à 

existência de duas posturas contraditórias entre os estudos do turismo.  Em 

primeiro lugar, a que considera o turismo como uma fonte de riqueza e, 

portanto, de crescente bem-estar para os destinos receptivos, sendo 

preponderantemente estudada por meio da sua dimensão econômica. Neste 

caso, o bem-estar é do tipo macroeconômico, e o turismo enxergado como 

uma atividade. Por outro lado, existe uma perspectiva fenomenológica dos 

estudos turísticos, em que aparecem as vozes que se atrevem a destacar os 

aspectos sombrios do turismo, como o aumento do custo de vida para a 

população residente e demais aspectos éticos.   

 Superar a noção reducionista do Turismo meramente enquanto atividade 

econômica é o que se pretende neste trabalho. Serão as teorias sociais, 

oriundas da antropologia, da história, da memória social, e da sociologia, que 

darão suporte à compreensão fenomenológica do turismo.  

 É premente enxergar o turismo para além da visão disciplinar, 

superando o paradigma cartesiano, e reconhecendo-o como uma não disciplina 

ou até mesmo como uma indisciplina (MOESCH, 2002; TRIBE, 1997). O 

turismo não é uma ciência em si, mas,  

 

um campo do conhecimento, por essência, 
multidimensional, multisetorial e multidisciplinar, um 
fenômeno sociocultural estudado por várias áreas do 
conhecimento, que costumam apresentar conceituações 
variadas, porém limitadas do fenômeno, devido à carência 
de abordagens inter e transdisciplinares (ARAUJO; 
GODOY, 2016, p. 2).  
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É muito importante buscar um atravessamento entre as disciplinas, de 

maneira a contribuir com o surgimento de teorias críticas, que reflitam sobre a 

função social do turismo, tendo em vista ser um fenômeno que promove o 

encontro entre pessoas de diferentes culturas, onde várias relações de poder 

estão envolvidas. 

 Conforme pressupõe Latour (2000), um texto que foge ao 

convencionalmente estabelecido parece que ganha uma dimensão ilógica; 

além de romper barreiras, precisamos preparar o leitor para assimilar as 

controvérsias. Neste caso, não abordaremos uma história tradicional dos 

blocos, seguindo o modelo cronológico de apresentar os fatos, sem contemplar 

as contradições processuais existentes. Assim como não trataremos do turismo 

por seu viés economicista, que costuma apresentá-lo como salvador da 

economia, sem se aprofundar nos estudos socioantropológicos, que investiga a 

maneira de agir e pensar dos indivíduos envolvidos, analisando os principais 

conflitos e controvérsias da relação entre cultura, turismo e sociabilidades. 

  

1.5 O TURISMO PELO VIÉS SOCIAL 

 

 Ao pensarmos o turismo como questão social, devido à sua 

inacessibilidade por diversas camadas da população, logo vem em mente o 

conceito de Turismo Social, que, em seu viés clássico, tratado na Carta de 

Viena (1972), tem foco na inclusão social e na cidadania, com uma maior 

democratização das viagens, por meio de ações que possibilitem as camadas 

mais vulneráveis da população usufruir do turismo. 

 O órgão responsável pela criação da Carta de Viena foi o Bits15, que é 

uma dissidência da OMT16, tendo em vista a necessidade de uma atenção 

diferenciada aos aspectos sociais do Turismo, enquanto que a OMT está mais 

voltada para as relações econômicas. No entanto, o Bits, que atualmente 

chama-se Oits17, tinha uma perspectiva focada na inclusão social com base na 

demanda, no incentivo à prática do turismo por pessoas que não teriam 

                                                           
15

 Bureau Internacional do Turismo Social. 
16

 Organização Mundial do Turismo. 
17

 Organização Internacional do Turismo Social. 
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condições de viajar. O foco social estava nos turistas, e não nas comunidades 

receptoras, que também necessitam de um olhar inclusivo do turismo para 

melhoria da qualidade de vida e valorização das culturas populares. É comum 

que os turistas, ao estarem integrados ao Turismo Social, assim o sejam por 

um modelo que opte por levá-los aos atrativos turísticos mais consagrados pela 

memória oficial/nacional, o que acaba favorecendo as iniciativas convencionais 

de turistificação, e não àquelas de base comunitária18, por exemplo.   

Em 1996, a Carta de Viena foi atualizada através da Declaração de 

Montreal, agregando, assim, as questões da equidade e da solidariedade com 

as comunidades anfitriãs (Falcão, 2006). É necessário ampliarmos a 

concepção acerca do conceito de Turismo Social, reconhecendo o turismo 

como uma prática essencialmente humana, que culmina em um complexo 

fenômeno social. É importante valorizar o trabalho que a Oits vem realizando 

desde 1963, no sentido de estimular que pessoas excluídas do movimento 

turístico tenham acesso a viagens, estabelecendo reflexões em torno do 

turismo, relacionadas à cidadania, à democracia, aos direitos humanos, à 

equidade, e à solidariedade.         

 Existem muitos projetos que se propõem a ser de Turismo Social, mas 

que fomentam a lógica convencional de turismo, com maior foco em gerar 

demanda para o mercado, do que pensar as necessidades do turista social. 

O Projeto Viaja Mais Melhor Idade19, por exemplo, que visando à 

inclusão social através do turismo, poderia ter adequado espaços e 

equipamentos turísticos para seu público específico, a terceira idade, optou por 

investir os recursos públicos na criação de um portal de divulgação on-line para 

que os agentes do mercado pudessem oferecer seus serviços, além de vincular 

publicidade do projeto em diferentes mídias, e utilizar os bancos públicos para 

fornecer crédito. O objetivo do projeto, portanto, parecia estar mais centrado 

                                                           
18 O turismo de base comunitária, “organiza-se com o objetivo de promover o desenvolvimento 

da comunidade de forma sustentável, coma venda de produtos locais, tendo como princípio a 
conservação do meio ambiente e das tradições culturais” (BRANDÃO; CORIOLANO, 2016, p. 
102). 
19

 Projeto que foi criado pelo governo brasileiro, através do Ministério do Turismo, funcionou em 

duas etapas: 2007-2010 e 2013-2016, objetivando promover a inclusão social dos idosos, 
aposentados e pensionistas, proporcionando-lhes oportunidades de viajar e de usufruir os 
benefícios da atividade turística, como forma de fortalecimento do setor de turismo no Brasil. 
Para maiores informações, ver: <http://www.turismo.gov.br/acesso-a-informacao/63-acoes-e-
programas/4886-programa-viaja-mais.html>. Acesso em 5, dez.2016. 
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em minimizar para o mercado turístico os efeitos da sazonalidade, tendo em 

vista que os aposentados poderiam viajar durante a baixa temporada, do que 

preocupar-se com as questões sociais relacionadas à acessibilidade, ao lazer, 

a qualidade de vida e a saúde dos idosos. 

 Os projetos de Turismo Social precisam levar em consideração a 

Declaração de Montreal, que clama pela necessidade de também se pensar 

nas comunidades anfitriãs, dentro do papel inclusivo do turismo. O termo 

turismo social não deve ser utilizado de maneira limitada, mas ampliando 

horizontes, identificando as várias questões sociais inerentes ao fenômeno 

turístico.                             

 Para se refletir sobre os aspectos sociais do turismo, é necessário 

aumentar o enfoque para além da relação entre turistas e residentes, tendo em 

vista que “outros estudos importantes recaem sobre as manifestações das 

relações de poder, hierarquia, funções, papéis, níveis e classes nas possíveis 

estruturas das viagens grupais ou individuais” (ASCANIO, 1992 apud 

MARUJO, 2005, p. 24). 

 Os estudos de Turismo Social precisam caminhar em sintonia com 

temas que vêm sendo abordados pela sociologia, como cidadania, conflitos 

socioambientais, consumo, direitos humanos, globalização, memórias, 

migrações, minorias, mobilidades, movimentos sociais, tecnologias, trabalho, 

violências, dentre outros. 

 

1.6 TURISMO CULTURAL 

 

 Com o Turismo Cultural, estão presentes controvérsias semelhantes às 

do Turismo Social. “O conceito antropológico de cultura, tomado como 

referencial teórico, permite afirmar que toda viagem é em si uma atividade 

cultural.” (Brasil, 2007, p. 9). Assim, lidamos com um termo de conceito 

polissêmico, a cultura, e com um fenômeno social complexo, o turismo. “A 

Antropologia e o Turismo, como campo de conhecimento, apresentam uma 

sinergia óbvia: ambos procuram identificar e entender a cultura e a dinâmica 

humana.” (Burns, 2002, p. 92). Os estudos de Turismo Cultural devem trilhar 

seus caminhos traçados com base nas teorias sociais, norteados 
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principalmente pela Antropologia, em conjunto com a História, a Memória 

Social e as noções de Patrimônio Cultural, calcadas nas relações de 

pertencimento e nas identidades.  

 No entanto, o termo Turismo Cultural parece estar sendo mais abordado 

sob um viés mercadológico que propriamente pelo viés Antropológico. O 

Ministério do Turismo, que preza por atender aos interesses do turismo 

convencional, teve papel fundamental em direcionar essa lógica da cultura 

como segmento de mercado. Desta maneira, processos histórico-culturais são 

reduzidos a formas, a produtos vendáveis, que costumam forjar para os 

turistas, representações da cultura e não a cultura em si, noções de tradição e 

autenticidade que se configuram apenas “para turista ver”. 

 Na atualidade, muitos turistas oriundos de países considerados 

desenvolvidos, acabam tendo, por motivação, viagens a destinos que não 

tiveram um desenvolvimento industrial pleno, como forma de reencontro com o 

passado, com tradições, identidades e autenticidades intactas (BARRETO, 

2008). Essa maneira de pensar os encontros contribui tanto com a criação de 

simulacros para atender a um mercado turístico, quanto com a captação de 

turistas etnocêntricos, e que julgam as comunidades visitadas como atrasadas. 

Talvez a noção de reencontro com o passado não se deva às simulações 

culturais oriundas da sua transformação em produto turístico, mas sim aos 

resquícios de memória, por pertencimento a nações colonizadoras, e ao ideal 

civilizador. Com esta reflexão, não se pretende despertar xenofobias turísticas, 

mas sim se instruir sobre a necessidade de repensar o modelo, de tal maneira 

que o interacionismo social decorrente do turismo deva ser mediado por um 

processo de educação patrimonial crítico, que atinja ambas as partes, e 

desperte o respeito e a valorização pelas diversidades culturais, sem nenhuma 

forma de subjugação ou subserviência. Nessa acepção, Burns (2002, p. 75) 

afirma que “a cultura diz respeito à interação entre as pessoas e como essas 

aprendem umas com as outras”.                           

 Além dos conflitos entre turistas e comunidade anfitriã, podendo estes 

serem resolvidos através de processos educacionais, também existem conflitos 

entre os residentes locais e os investidores forâneos, devendo estes serem 

resolvidos através de processos políticos. Estudos de Memória Social podem 

ajudar a compreender conflitos políticos, que geralmente são baseados em 



36 
 

ações coercitivas, instituídas com base em uma sociedade englobante, que 

visa ao controle e domínio através de uma memória oficial, sobrepondo-se às 

resistências das memórias subterrâneas, oriundas dos grupos minoritários, 

excluídos e marginalizados (POLLAK, 1989). Ao se abordar o Turismo Cultural, 

é imprescindível o olhar para as memórias subterrâneas, pois são nelas que 

encontraremos os processos de resistência da cultura popular. 

 Na maioria dos casos, residentes locais e seus líderes enxergam os 

acontecimentos turísticos de maneira diferente, sentem-se excluídos do seu 

processo de “desenvolvimento”, através de ações que não prezam por 

melhorias em sua qualidade de vida, o que acarretará inevitavelmente em 

conflitos de interesses (ASCANIO, 2010). No Nordeste brasileiro, encontram-se 

várias praias, em que a inserção do turismo convencional, por meio da 

especulação imobiliária, acarretou o afastamento de pescadores das regiões 

próximas ao mar, levando-os para regiões distantes e precárias, num processo 

que acaba prejudicando toda uma cultura de sociedades relacionadas à pesca. 

Outro caso a ser observado é o carnavalesco, em que alguns modelos de festa 

que começaram com iniciativas pontuais de grupos de amigos, acabaram 

tomando dimensões globais, sendo apropriadas por interesses comerciais, 

midiáticos, políticos e turísticos. Assim, ao tratarmos do carnaval, já por si uma 

festa controversa, deveremos atentar que, no bojo dessas relações de poder, 

existem processos de resistência que envolvem tradições culturais e mudanças 

sociais.   

 

1.7 AS ORIGENS DA FESTA CANAVALESCA 

 

 Não se sabe ao certo quando começou o carnaval, entretanto, alguns 

autores, como Meihy (1986) e Ferreira (2004), fazem referências às festas da 

antiguidade que estão relacionadas a ciclos agrários e/ou divindades ligadas à 

natureza; no Egito existia uma celebração a Isis ‒ deusa protetora da natureza 

‒ onde os mortais deveriam dançar, brincar e festejar muito, para que as 

sementes crescessem e os frutos fossem bons; outra comemoração que se 

costuma relacionar ao carnaval são as festas dionisíacas gregas, que também 

são conhecidas pelos romanos como bacanais, Dionísio/Baco era o deus do 
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vinho e da embriaguez, o ser ágil e fluido, representante do verde da natureza, 

do sangue dos humanos e do sêmen; já as lupercais, eram festas que se 

repetiam anualmente em 15 de fevereiro, para celebrar a honra do deus grego 

Pã, também conhecido por Fauno ou Lupércio para os romanos, este era o 

deus responsável pela proteção dos rebanhos e da agricultura; as saturnais 

eram festas romanas que ocorriam no mês de dezembro, em reverência a 

Saturno, deus da agricultura, onde a ordem era viver alegremente, comer muito 

e extroverter os instintos regulados durante o tempo ordinário do ano. Em 

comum, além da associação dos deuses influenciando na produtividade 

agrícola, estas festas também representam um tempo de inversão dos valores 

socialmente estabelecidos, o que se evidencia atualmente na prática 

carnavalesca. Ainda tratando da inversão de valores sociais nas festas da 

antiguidade, Ferreira (2004) explica a celebração das sacéias babilônicas, 

período festivo que durava cinco dias, onde os escravos poderiam dar ordens a 

seus donos e um prisioneiro era escolhido para substituir o rei, gozando das 

regalias reais durante o transcorrer da festa, porém sendo deposto e enforcado 

no último dia, acontecimento que marcava o retorno da sociedade as regras 

“normais” de conduta; Meihy (1986), explica o purim judaico, qualificando-o 

como uma espécie de bacanal desta sociedade, era uma celebração onde era 

possível beber muito, comer bastante e trocar presentes, além de ser comum 

encontrar homens e mulheres, agredindo as convenções estabelecidas, e 

circulando travestidos pelas ruas. 

 Todas estas festas citadas, podem até ter influenciado ao que 

conhecemos hoje como carnaval, mas não podem ser confundidas com o 

carnaval em si. Bakhtin (1999), pesquisador das festas populares na Idade 

Média e Moderna, cunhou o termo “carnavalização”, para caracterizar as 

festividades pagãs, marcadas por excessos e transgressão da conduta social 

estabelecida, mas que não seriam necessariamente o carnaval.  

Apesar de ser uma festa profana, o surgimento do carnaval tem estreitos 

vínculos com determinações da igreja católica, mas precisamente com a 

criação da Quaresma, que se deu em 604 pelo papa Gregório I, onde em 

alusão aos quarenta dias de jejum e provações que Jesus passou no deserto, 

os fiéis teriam que passar por quarenta dias de resignação religiosa, 

abandonando os excessos da vida material e dedicando-se a questões 
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espirituais. Logo, o período que antecedia à Quaresma ficou marcado por 

muitos excessos, com festas, danças, bebidas e comidas, principalmente um 

elevado consumo de carne. 

 

Esses últimos dias de fartura antes dos quarenta dias de 
penúria começaram então a ser chamados de dias do “adeus à 
carne”, que, em italiano, fala-se dias da “carne vale” ou do 
“carnevale”. Surge assim a palavra para se definir o período do 
ano onde a comilança e a esbórnia corriam soltas, e que 
acabaria por se tornar uma espécie de antônimo da Quaresma: 
Carnaval. (FERREIRA, 2004, p. 26) 

 

 O carnaval passa a ter data determinada, quando, a partir do ano de 

1091, o papa Urbano II resolve instituir de maneira oficial, quando seria o 

período da Quaresma. O primeiro dia da Quaresma passou a chamar-se 

quarta-feira de cinzas, enquanto que o último do carnaval ficou conhecido 

como terça-feira gorda. 

 

1.8 COMUNIDADE, IDENTIDADE E A FESTA CARNAVALESCA 

 

 Estamos vivendo uma crise da comunidade (BAUMAN, 2003) e da 

identidade (HALL, 2002). O individualismo exacerbado tem nos levado a achar 

que dependemos cada vez menos do outro, enquanto que as relações da 

urbanidade contemporânea tem nos tornado cada vez mais interdependentes, 

precisamos agir comunitariamente no trabalho, no trânsito, no 

bairro/condomínio, pertencemos a vários grupos/comunidades sem se dar 

conta, e o não reconhecimento do pertencimento a estes grupos, enfraquece a 

noção de identidade, fazendo com que enxerguemos o outro, que goza de 

causas comuns, como inimigo, ou no mínimo como concorrente. 

 O ideal de comunidade está muito arraigado nas características 

nacionalistas e homogeneizantes, é necessário compreender que, para cada 

grupo com um interesse em comum, existe uma série de subgrupos identitários 

que o compõem. Em um bloco carnavalesco, por exemplo, existem variáveis 

étnicas, religiosas, de orientação sexual, que se reconhecem como 
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comunidade através de uma causa comum, mas divergem em outras. O 

segredo para uma boa convivialidade nas comunidades atualmente é 

reconhecer a unidade na diversidade, as múltiplas identidades e os conflitos 

sociais como algo inerente ao seu processo de maturação. 

 Na tentativa de uma interpretação da sociedade brasileira, o antropólogo 

Roberto DaMatta trata dos carnavais enquanto ritual nacional, e os insere como 

objeto socioantropológico importante para a compreensão histórica do Brasil. 

Aborda características da festa carnavalesca, que acabam por se fazerem 

presentes nas estruturas sociais durante o ano inteiro, como a malandragem e 

o conhecido “jeitinho brasileiro”, e características mais comunitárias, como a 

noção de família e parentesco transbordando os laços consanguíneos. Dois 

trechos da obra que sintetizam bem o pensamento de DaMatta (1997) acerca 

da sociedade brasileira são: “Aos amigos tudo, aos inimigos a lei” (p.20) e 

“Você sabe com quem está falando?” (p.179). Desta forma, vivemos uma 

“democracia” dos favorecidos, da seletividade. 

 O carnaval costuma ser propagado como uma festa democrática, de 

todos, no entanto, pode-se observar que cada classe social tem o seu lugar na 

festa e apenas se misturam aparentemente. Durante o período colonial até 

meados do século XIX, o modelo de festa mais praticada foi o Entrudo, com 

uma versão que aconteciam na residência das elites, e a outra de rua, mais 

popular. Visando distinção social, a partir de meados do século XIX, as elites 

começaram a abandonar o entrudo e a participar de bailes de máscaras, 

modelo recém-importado da Europa, que trouxe junto também o passeio, pois, 

como maneira de exibir suas elegantes fantasias, a alta sociedade se 

organizava em grupos que seguiam para os bailes em forma de cortejo, sendo 

um espetáculo à parte, pelas ruas das cidades. Na tentativa de maior 

popularização, surgiram os bailes públicos, mais acessíveis, porém ainda 

distantes da grande camada da sociedade, que costumava assistir aos 

passeios, ou organizar seus grupos de maneira mais simples, para também 

apropriar-se das ruas, processo que envolvia uma série de disputadas 

simbólicas. Segundo Ferreira (2004, p.310), “Corso, Grandes Sociedades, 

ranchos, blocos e cordões formavam uma espécie de escala ‘decrescente’ da 

folia, começando pela mais elegante e terminando na mais popular”. Existia 

nitidamente no Brasil um carnaval burguês e outro popular (QUEIROZ, 1992), 
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até que, a partir de meados do século XX, as classes mais abastadas, 

resolveram se apropriar e participar das festas mais populares, fazendo com 

que em um mesmo espaço  pudesse ocorrer o que Ginzburg caracterizou como 

“circularidade cultural20”. Os usos políticos, midiáticos e burgueses de modelos 

de festas como os das escolas de samba cariocas, dos blocos de rua 

pernambucanos e de trios elétricos baianos, colocaram-nos em posição de 

destaque nacional, fazendo com que eles influenciassem o carnaval de 

diversos lugares do Brasil, ao que poderíamos associar com o processo 

conhecido como hibridismo cultural21. As transformações por que vêm 

passando estas festas levam-nas à espetacularização, surgindo, assim, uma 

série de críticas sobre o que seria a perda de tradições para atender a 

interesses do capital. Reconhecendo que tradição é um processo dinâmico, 

deveremos compreender que existem diversas disputas, onde o que está em 

jogo são os interesses do que Meneses (2006) chamou de modernidade 

renovadora22 e modernidade conservadora23.    

 O carnaval brasileiro, com toda a sua variedade de influências – que 

segundo Meihy (1986) são europeias, africanas/negras, orientais e indígenas –, 

e  guardando as suas devidas características regionais, foi bastante utilizado 

politicamente, para contribuir com a construção do Estado Nação. Apesar de 

toda a diversidade das festas carnavalescas, buscou-se um ideal 

homogeneizador para tratar da festa como identidade nacional.  

 No campo da literatura, autores do movimento modernista24 utilizaram 

bastante o carnaval para tratar da formação identitária nacional, enquanto que, 

no campo político, Guimarães (2012) chama a atenção para a Era Vargas, 

quando, por intermédio de seus órgãos de propaganda, o carnaval foi difundido 

como uma manifestação cultural autenticamente brasileira, de maneira a 

                                                           
20

 Ocorre quando as culturas das classes dominantes e as das classes subalternas se 
entrecruzam de maneira dialógica e com influência recíproca. (GINZBURG, 2006) 
21

 É um processo multicultural de diálogo entre diferentes culturas. Por meio da globalização, 
as hibridações culturais estão acontecendo de maneira mais acirrada. (CANCLINI, 2011; HALL, 
2002) 
22

 Sob o ímpeto da Revolução Industrial, o ideal renovador primava pela destruição de 
construções antigas, como meio de progresso, para a modernização dos centros urbanos. 
(MENESES, 2006) 
23

 Influenciado pelo Romantismo, o ideal conservador prima pelos monumentos do passado 
como alvo de culto, que são, ao mesmo tempo, reverência à arte e à celebração de uma 
identidade regional ou nacional. (MENESES, 2006) 
24

 Mario de Andrade, Carnaval (1919), Oswald de Andrade, Manifesto da poesia pau-brasil 
(1924), Jorge Amado, O País do Carnaval (1931). 
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fortalecer a proposta nacionalista varguista, enquanto que Santos Filho (2005), 

analisando o período da ditadura civil-militar, explica que liberdade, carnaval, 

futebol, sol, praia, e a beleza feminina atrelada à ousadia, ao erotismo e 

exotismo foram bastante utilizados pela Embratur25, para se transmitir a 

imagem de um Brasil democrático, gigante e pró-americano. 

 A construção da ideia de carnaval enquanto identidade brasileira tem 

fortes vínculos com governos autoritários, que fortaleciam sua imagem sob a 

alcunha do Nacionalismo de Estado. Assim, estabeleceu-se um imaginário de 

uma grande sociedade carnavalesca com perspectiva universal, sendo que, na 

realidade, encontramos multiplicidades culturais de forma que o termo no Brasil 

deve ser sempre utilizado no plural, “carnavais”. No caso dos blocos pilarenses, 

encontramos algumas controvérsias nos discursos dos depoentes. Ao tratar da 

noção de comunidade, às vezes aparece como aquela “imaginada” e às vezes 

como a “realmente existente”, conforme tratadas por Bauman (2003). Já a 

noção de identidade, às vezes aparece em sua acepção nacionalista, que 

remete à homogeneidade, e às vezes enfoca no diálogo entre as diferenças, 

conforme tratado por Hall (2005). 

 Para Bauman (2003), comunidade imaginada é aquela postulada, 

sonhada, que sempre nos remete a algo bom, traz uma sensação de 

aconchego e segurança. “Quem não gostaria de viver entre pessoas amigáveis 

e bem intencionadas nas quais pudesse confiar e de cujas palavras e atos 

pudesse se apoiar?” (BAUMAN, 2003, p.8). Seria um paraíso perdido no qual 

almejamos encontrar. No entanto,  

 

a comunidade realmente existente se parece com uma 
fortaleza sitiada, continuamente bombardeada por inimigos 
(muitas vezes invisíveis) de fora e frequentemente assolada 
pela discórdia interna; trincheiras e baluartes são os lugares 
onde os que procuram o aconchego, a simplicidade e a 
tranquilidade comunitárias terão que passar a maior parte de 
seu tempo. (BAUMAN, 2003, p. 19) 

   

                                                           
25

 Empresa Brasileira de Turismo, órgão público criado em 1966 com a finalidade de 
incrementar o desenvolvimento do Turismo no Brasil. Segundo Santos Filho (2005), o órgão foi 
criado com o intuito de melhorar a imagem do país no exterior, que vinha sendo desgastada, 
principalmente por depoimentos de exilados políticos.  
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 Agora tratando da questão da identidade, Hall (2005) explica que a 

cultura nacional, tornou-se expressão da industrialização e da modernidade. 

 

As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A 
lealdade e a identificação que, numa era pré-moderna ou em 
sociedades mais tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, à religião e 
à região, foram transferidas, gradualmente, nas sociedades 
ocidentais, à cultura nacional. As diferenças regionais e étnicas foram 
gradualmente sendo colocadas, de forma subordinada, sob aquilo 
que Gellner (1983) chama de "teto político" do estado-nação, que se 
tornou, assim, uma fonte poderosa de significados para as 
identidades culturais modernas. (HALL, 2005, p. 49) 

 

 Sob a égide deste teto-político, muitas nações colonizaram e 

subjulgaram outros territórios, impondo seus costumes como a identidade 

cultural a ser seguida, e os hábitos regionais que se mantiveram, não decorre 

de um processo harmônico de interação cultural, mas sim de muita luta e 

resistência. No Brasil, alguns intelectuais do século XX, como Gilberto Freire, 

Arthur Ramos e Darcy Ribeiro, estabeleceram teorias baseadas no mito da 

democracia racial, onde na ânsia de se conceber um imaginário da identidade 

nacional, acreditava-se na miscigenação entre Europeu, Africano e Indígena, 

formando harmonicamente o povo brasileiro. Na prática, reconhecemos que 

esta miscigenação democrática não existe, pois nossa base cultural 

hegemonicamente imposta é Luso-Euro-Ocidental, tendo resquícios de 

resistência afrodescendente e indígena. Além de que o termo “raça” para se 

referir à humanidade, já está em desuso tanto pelas ciências Biológicas, quanto 

pelas Ciências Sociais, que vêm se preocupando com a questão da etnicidade.  

Ainda tratando da identidade nacional relacionada ao ideal colonizador, 

observa-se que após ter passado pelo processo de neocolonização, o 

continente africano ficou dividido em Estados Nações, que em nada 

corresponde à sua complexidade de grupos étnicos. Para Hall (2005, p. 59), 

 

não importa quão diferentes seus membros possam ser 
em termos de classe, gênero ou raça, uma cultura 
nacional busca unificá-los numa identidade cultural, para 
representá-los todos como pertencendo à mesma e 
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grande família nacional. Mas seria a identidade nacional 
uma identidade unificadora desse tipo, uma identidade 
que anula e subordina a diferença cultural? 

 

 Na maioria dos blocos carnavalescos, são comuns representações de 

identidade com acepção nacionalista, no intuito de demonstrar unidade 

homogênea. Sendo o carnaval uma festa controversa, o que se encontra 

internamente nos blocos são composições de vários grupos com identidades 

diversas, relacionadas a classes, gênero e etnia, que se integram apenas 

aparentemente, pois está em jogo uma série de relações de poder, que advém 

do cotidiano sociocontextual não carnavalesco. “Uma cultura nacional nunca foi 

um simples ponto de lealdade, união e identificação simbólica. Ela é também 

uma estrutura de poder cultural.” (HALL, 2005, p. 59). 

 As identidades culturais, não devem ser pensadas no sentido de unidade 

homogênea, mas a partir de processos que considere a unidade na 

diversidade. O importante no reconhecimento identitário não deve ser o 

comum, tentando forjadamente padronizá-lo, estandartizá-lo, mas sim como as 

diferenças, levando em consideração inclusive os conflitos e contradições, 

agregam-se em torno do comum. 

 Ao tratar dos blocos carnavalescos, Caçadores e Leão de Aço, muitos 

dos depoentes que participaram da pesquisa se contradisseram em suas 

entrevistas. Em determinados momentos, falavam que grande parte da 

população pilarense era bastante participativa, mas, em outros, reclamavam do 

desinteresse das pessoas, que pouco têm ajudado na organização dos blocos. 

Inclusive, muitos depoentes se autojulgaram, informando que já foram mais 

atuantes em “seus” blocos e que, apesar de hoje se encontrarem mais 

afastados, não perdeu a afetividade por eles.  

Quando comecei a realizar levantamentos preliminares para elaboração 

do projeto de pesquisa, encontrei muitas pessoas com a autoestima baixa com 

relação aos blocos, informando que este não seria um bom objeto de estudo, 

pois estão em decadência, alguns chegaram a dizer que continuando como 

está, em breve os blocos se acabariam. Essas indagações me deixaram mais 

consciente da necessidade de estudá-los. Interessante é que pessoas que a 

priori apresentaram esse discurso declinológico, foram as mesmas que, em 



44 
 

momento posterior, quando realizei entrevistas com o gravador ligado, 

apresentaram uma visão romântica relacionada ao senso de comunidade, que 

mais parece aquela “imaginada”, apresentada por Bauman (2003), e de 

identidade, conforme a acepção nacionalista, apresentada por Hall (2005).  

 

Um grupo, uma sociedade, uma nação desejam ocultar tudo 
aquilo que poderia revelar seus paradoxos, suas falhas, enfim, 
tudo aquilo que poderia comprometer a imagem que pretendem 
fornecer sobre si mesmos. (GONDAR, 2016, p. 33).  

 

Portanto, tentarei não me deixar seduzir pelo discurso romântico acerca 

das memórias dos blocos, e por meio das controvérsias apresentadas nas 

narrativas, traçar um estudo interpretativo que nos aproxime mais da 

comunidade existente e do senso identitário que leva em consideração as 

diferenças/diversidades como elemento formador. Quando estamos tratando de 

realidades cotidianas, existe uma rede de micropoderes na qual os agentes 

sociais envolvidos apresentam uma série de contradições, e, para realizar uma 

análise intensiva das fontes, precisamos estar atentos a tudo, inclusive aos 

pequenos detalhes, conforme preconiza Ginzburg (2014), ao tratar do método 

de investigação que foi caracterizado como “paradigma indiciário”.   

 

1.9 A RUA COMO ESPAÇO DO CARNAVAL POPULAR 

 

 As ruas e as praças são lugares públicos de uso coletivo, onde 

oportunamente as pessoas se encontravam, interagiam e acabavam 

desenvolvendo convívios comunitários. Atualmente muitas pessoas têm 

ocupado os espaços públicos, mas sem uma noção de comunidade 

socialmente estabelecida, que vise a desenvolver ações conjuntas e 

integradas.  

 

Antes da invenção dos modernos meios de comunicação, as 
festas constituíam a mais importante atividade pública: eram os 
momentos centrais dessa atividade, funcionando como 
autênticos sistemas de comunicação entre a comunidade e 
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entre esta e os visitantes que participavam do evento. Para a 
comunidade, eram momentos de afirmação da identidade 
coletiva, mediante os quais o indivíduo tomava consciência de 
seu "pertencimento" a determinado grupo, assumindo o papel 
de protagonista de sua própria história. (FERREIRA, 2006, 
p.112) 

 

 Falando especificamente do carnaval brasileiro, a rua é o cenário em 

que se desenvolveram as festas mais populares, enquanto que em clubes, 

salões, teatros, aconteciam as mais elitizadas. Almejamos compreender como 

três modelos de festividades carnavalescas consideradas bastante populares, 

transformaram-se em símbolo da identidade nacional e produtos turísticos em 

seu víeis convencional. 

 

1.9.1 O carnaval carioca 

 

 O começo do século XX na cidade do Rio de Janeiro é marcado por uma 

reforma urbanística realizada na gestão de Pereira Passos, que ficou 

conhecida como “bota abaixo”, quando os cortiços da região central foram 

demolidos, para dar lugar a largas avenidas, ou desapropriados, para a área 

ganhar um uso de interesse “público”. Revalorizar a região central da capital 

federal, dando ares de cidade moderna, seguindo o modelo parisiense, era a 

proposta. Para a realização da empreitada, os “indesejáveis” foram expulsos do 

centro, e tiveram que residir em regiões mais periféricas. No entanto, aqueles 

que não quiseram ir para regiões mais distantes acabaram se acomodando nos 

morros mais próximos, tendo em vista que apenas as áreas planas eram de 

interesse dos especuladores imobiliários, assim começando a proliferação das 

favelas cariocas. 

 O carnaval neste cenário ocorria com uma disputa das Grandes 

Sociedades e Clubes Carnavalescos nas ruas mais centrais da cidade, como a 

Rua do Ouvidor, e a recém-criada Avenida Central, atual Rio Branco. Enquanto 

isso, em perímetro um pouco mais afastado, as camadas populares 

apropriaram-se de localidades como a Pedra do Sal e a Praça Onze, para suas 

festanças.  
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A expulsão dos mestiços e negros empobrecidos do centro do 
Rio, em consequência das reformas de Pereira Passos, 
deslocou para o entorno da Praça Onze as festividades do 
carnaval carioca, sobretudo os encontros dos luxuosos ranchos 
e das incipientes escolas de samba. Trabalhadores formais e 
informais, biscateiros, desocupados, malandros, prostitutas, 
pequenos comerciantes e transeuntes recém instalados na 
Cidade Nova faziam da praça seu espaço de aglomeração e 
lazer, com o maxixe e o samba rolando soltos. (DINIZ, 2008, 
p.42) 

 

 A região da Cidade Nova é registrada na história cultural da cidade como 

“Pequena África”, devido à concentração de imigrantes negros vindos da Bahia, 

como as “Tias Baianas”, mães-de-santo e quituteiras que residiam no entorno 

da Praça Onze, e lá organizavam festas em suas residências/terreiros. Foi 

neste espaço que surgiram os primeiros sambas, assim como os primeiros 

desfiles das Agremiações Escolas de Samba. O samba que em um primeiro 

momento foi considerado música marginal e de malandro, sob a égide das 

escolas de samba, e para atender a determinados interesses políticos, acabou 

tornando-se um símbolo da identidade nacional. Desfile de Escolas de Samba 

é um modelo de carnaval que acabou sendo difundido por todo o país, e, por 

mais simples que sejam, as encontramos em todas as regiões brasileiras, e até 

mesmo em outros países.  

 A primeira Escola de Samba de que se tem notícia é a “Deixa Falar”, 

criada por sambistas do bairro Estácio de Sá em 1928, que são considerados 

verdadeiros revolucionários do samba. Liderados por Ismael Silva, os 

sambistas da “Deixa Falar” desenvolveram um samba mais acelerado, tocado 

com a incursão do surdo e da cuíca, instrumentos inventados respectivamente 

por Bide e João Mina. Na avenida, os foliões 

 

[...] copiavam as características dos ranchos carnavalescos, 
mas não possuíam financiamento para serem tão organizados. 
Logo, não havia canto coral e seus integrantes não dançavam 
em coreografia marcada. Com isso, as apresentações seguiam 
as estruturas dos ranchos, mas eram bem mais espontâneas. 
Desse jeito a deixa falar foi criando modelo que fez escola. 
Outros grupos que não se enquadravam bem como blocos, 
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mas também não chegavam a rancho, começaram a usar 
igualmente a designação para si. (DINIZ, 2008, p.62) 

 

 De 1929 a 1931, a “Deixa Falar” desfilou na Praça Onze, inventando a 

noção de Escola de Samba, no entanto, em 1932, ano em que aconteceu o 

primeiro desfile competitivo das Escolas de Samba, a “Deixa Falar” conseguiu 

um pouco mais de dinheiro para se organizar, e foi promovida à categoria de 

Rancho Carnavalesco, mas diante do insucesso na competição dos ranchos, o 

grupo desanimou e findou suas atividades. 

 O importante é que os sambistas do Estácio deixaram um modelo de se 

brincar o carnaval, de maneira mais simples e espontânea, sem a necessidade 

dos grandes investimentos preconizados pelos Ranchos. Assim as Escolas de 

Samba surgiram como opções para a população que passou a residir nas 

periferias e nos morros, inclusive os próprios nomes das agremiações fazem 

referência a seus territórios, exemplo: Estação Primeira de “Mangueira”, 

Acadêmicos do “Salgueiro”, Unidos de “Vila Isabel26”, e elas podem funcionar 

como um meio de fortalecimento dos laços comunitários. 

 Com o passar dos anos, os desfiles das Escolas de Samba foram 

ganhando cada vez mais destaque e reconhecimento no carnaval carioca, 

tornando-se mais imponentes que os Ranchos, que em meados do século XX 

foram se extinguindo, enquanto as Escolas de Samba se profissionalizavam de 

uma maneira que foi prejudicando o senso de comunidade. Segundo Leopoldi 

(2010, p.17-18), 

 

[...] a modernidade enrijeceu consideravelmente os elementos 
constitutivos das Escolas de Samba. Elas não são mais 
aquelas coletividades que, organizada e dedicadamente, 
faziam uma apresentação que, se era vista como carnavalesca, 
era também sentida como tal pelos seus integrantes, no 
sentido de que também se divertiam sem os rigores de uma 
disciplina radicalmente imposta pelos organizadores de suas 
Escolas.  

 

                                                           
26

 Para conhecer um pouco mais sobre a história das Escolas de Samba, ver: CABRAL, Sérgio. 

As Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Lumiar, 1996.  
Aconselhamos também uma visita ao Museu do Samba <http://museudosamba.org.br/>. 
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 Apesar de toda a espetacularização para o turismo que ocorre na 

Marquês de Sapucaí, não poderemos inferir que as Escolas de Samba tenham 

deixado de ser uma festa de caráter popular. Interesses das classes 

dominantes e das classes subalternas, conforme pressupõe Ginzburg (2006), 

dialogam em um mesmo espaço e com uma série de contradições, ou, como 

prefere Latour (2000), controvérsias. Quem busca maior simplicidade e 

espontaneidade nas escolas de samba, aconselho uma visita ao carnaval que 

ocorre na Estrada Intendente Magalhães, onde desfilam as escolas dos grupos 

B ao E, e blocos de enredo. Apesar de existir competitividade, muitas escolas 

parecem desfilar mais no sentido de honrar uma tradição.  

 

1.9.2 O carnaval recifense 

 

Enquanto o Rio de Janeiro tem o samba como ritmo que representa o 

seu carnaval, Recife tem o Maracatu e o Frevo como sua principal expressão. 

 O Maracatu é um ritual simbólico, que teve origem nos terreiros de 

Xangô e Candomblé, representando a condecoração de reis e rainhas negros, 

até que os maracatus começaram a ganhar as ruas em diversas festas 

populares, como as que aconteciam em homenagem a Nossa Senhora do 

Rosário27, e principalmente durante o carnaval. 

 Recife, durante a segunda metade do século XIX, assim como na capital 

federal, tinha como destaque o carnaval elitizado dos grandes Clubes e 

Sociedades carnavalescas, que realizavam passeios e participavam de bailes 

em salões/teatros. No entanto, utilizando como fonte o jornal Diário de 

Pernambuco, de 6 de março de 1854, Ferreira (2004, p.379) relata a existência 

de “um grupo que desfilou pela cidade, numa ‘imitação dos costumes africanos, 

na maneira por que fazem os seus ordinários divertimentos, os seus 

maracatus’”. Já o diário de Pernambuco, de 10 de fevereiro de 1872, “noticiava 

que no dia seguinte a Nação28 Velha de Cambinda percorreria diversas ruas da 

cidade, parando em frente à igreja do Rosário de Santo Antônio ‘onde se 

                                                           
27

 Santa de devoção das irmandades religiosas dos negros durante o período da escravidão, o 

que demonstra a tendência do sincretismo religioso. 
28

 “Nação” é a maneira como se denominam os grupos de Maracatus urbanos Pernambucanos, 
que também são conhecidos como Maracatus de baque virado. 
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soltarão algumas girândolas de fogo’, seguindo depois para o centro do Recife” 

(FEREIRA, 2004, p.379). 

 A maior popularização do carnaval recifense ocorreu após a Abolição da 

Escravatura, quando em 1889 surgem o Clube dos Vassourinhas, o Clube 

Borboleta e o Clube Caminho Verde. Reunindo basicamente trabalhadores e 

pessoas de baixa renda, estes que ficaram conhecidos como clubes pedestres, 

foram os responsáveis pela proliferação do Frevo. 

 Segundo Diniz (2008, p.126), o Frevo “seria produto de uma mescla de 

dobrado, maxixe, polca e quadrilha, ritmos muito executados ao final do século 

XIX”. Com a participação de jogadores de capoeira nos carnavais recifenses, 

as bandas começaram a realizar floreios rítmicos, sendo balizados pelo 

gingado da capoeira e pela instigação da banda, os foliões começaram a criar 

passos de forma bastante frenética, ficando este modelo de festa animada, 

conhecida como “frevura”29, e a relação dança/musica nela desenvolvida, como 

Frevo30. 

 No início do século XX, os clubes pedestres eram desprezados e até 

perseguidos, pois eram considerados desorganizados, não atendendo à noção 

de civilidade que se esperava no carnaval de uma República moderna. Já a 

partir dos anos de 1930, o Frevo foi a manifestação cultural pernambucana 

utilizada para atender ao ideário de “autenticidade” nacional. E, segundo 

Ferreira (2004, p.385), “a partir de 1955, a folia do Recife torna-se uma festa 

oficial e passa a ser organizada pelo Departamento de Documentação e 

Cultura da Prefeitura que privilegiaria o Carnaval como espetáculo, em 

detrimento da festa mais livre das ruas”. 

 Como grupos mais populares e de rua do carnaval recifense, a 

Antropóloga Katarina Real (1990) listou os seguintes tipos: clube de frevo, 

troça, bloco, clube de alegoria crítica, escola de samba, maracatu nação, 

maracatu rural, caboclinhos do recife, tribos de índios, urso de carnaval, boi de 

carnaval, e turma31. Desde 2001 a gestão pública tem apostado no 

multiculturalismo como diferencial do carnaval recifense, e oportunizado a 

                                                           
29

 Corruptela de fervura. (Diniz, 2008, p.123)  
30

 Em Recife, existe um museu que trata especificamente do Frevo 
<http://www.pacodofrevo.org.br/>.  
31

 Para conhecer melhor cada tipo de brincadeira, ver: REAL, Katarina. O Folclore no carnaval 
do Recife. 2º ed. Recife: Fundaj, Ed. Massangana, 1990. p.133. 
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apresentação dos diversos grupos nos mais variados espaços (polos culturais) 

da cidade, no entanto, vale uma reflexão sobre até que ponto existe uma 

política cultural permanente, ou os grupos estão sendo apenas 

inseridos/utilizados na programação do carnaval. 

 

1.9.3 O carnaval soteropolitano 

 

Durante o período colonial brasileiro, a metrópole portuguesa optou por 

um modelo de produção que escravizava, além dos nativos (indígenas), os 

povos africanos. Estes eram forçosamente trasladados em navios negreiros em 

condições insalubres, e vendidos na colônia como mercadoria. Enquanto 

capital da colônia até 1763, Salvador possuía um dos principais portos para 

desembarque de africanos a serem escravizados, o que faz a cidade ser 

considerada uma das mais negras do Brasil. Assim, com o encontro entre 

diferentes etnias africanas, emergiram características culturais afro-baianas, 

que reverberam de maneira contundente, durante as práticas carnavalescas. 

 

As manifestações culturais negras carnavalescas em Salvador 
apresentam em sua longa história uma diversidade de 
expressões. Temos notícias de variados tipos de brincadeiras 
desde o século XIX. Batuques, Clubes uniformizados negros e 
diversos tipos de Rodas-de-samba, saíam às ruas da cidade 
produzindo uma infinidade de sons e danças horrorizando as 
elites que preconizavam divertimentos com um cunho mais 
europeizado para as populações. (VIEIRA FILHO, 2013, p.1) 

 

 Nos primeiros anos do século XX, enquanto as áreas mais centrais da 

cidade eram ocupadas por um carnaval considerado civilizado, com blocos, 

cordões, sociedades e corsos; era em regiões mais periféricas, como a Baixa 

do Sapateiro, que se concentrava um carnaval mais “povão”, onde as 

brincadeiras assemelhavam-se as reminiscências do entrudo. (DINIZ, 2008). 

 Conforme preconiza Góes (1982), durante a primeira metade do século 

XX em Salvador, existia um carnaval feito para o povo e outro feito pelo povo. 

 No ano de 1950, surge uma invenção que aparentemente tornaria a 

festa carnavalesca soteropolitana mais democrática e integradora das diversas 
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camadas sociais. Tendo em vista a apresentação do clube de frevo 

Vassourinhas do Recife durante as prévias carnavalescas deste ano, e a 

animação e participação geral população nas ruas, diferentemente do corso, 

onde apenas alguns desfilavam e a maioria assistia. Os amigos Dodô e Osmar, 

que eram respectivamente radiotécnico e dono de oficina mecânica, resolvem 

juntar seus saberes profissionais, e atrelados à paixão pela música, 

transformam um carro Ford Bigode 1929, que ficou conhecido como fubica, em 

um palco ambulante, que distribuía um som amplificado através de duas 

cornetas dispostas na frente e atrás do veículo. Na fubica foram instalados o 

violão e a guitarra elétrica da dupla, que desfilou no domingo de carnaval 

arrastando uma multidão ao tocar os frevos apresentados pelo Clube 

Vassourinhas, porém em seus instrumentos eletrificados. Foi no ano seguinte, 

em 1951, que surgiu o termo “Trio Elétrico”, quando Temístocles Aragão, 

tocando seu triolim, uniu-se a Dodô e Osmar, agora a bordo de um pick-up 

Chrysler, modelo Fargo, com carroceria maior que a fubica. Desde então a 

estrutura dos palcos ambulantes, trios elétricos, só vieram a crescer, tanto o 

tamanho do automóvel quanto a potência de amplificação do som. 

 É importante ressaltar que: 

 

Pela capacidade de incluir heterogêneos magotes humanos e 
simbólicos, o trio elétrico poderia justapor segmentos distintos 
da população, independente de qualquer mestiçagem, apenas 
os atraindo pelo convite à lancinante brincadeira. (FARIAS, 
2011, p.243)  

 

 A festa aos moldes de trios elétricos sempre estabeleceu grande relação 

com a musicalidade de matriz afrodescendente, o que de certa forma valoriza a 

cultura popular baiana, no entanto o modelo de integração social projetado por 

Dodô e Osmar, começa a se esfacelar em meados da década de 1980, com a 

diminuição dos trios independentes, que são gratuitos, e o aumento dos trios 

de blocos, que são pagos e fechados com cordas. Tratando da festa criada por 

Dodô e Osmar, Góes (2013, p.69) relata que “é preciso sublinhar que tudo se 

originou do descompromisso, do mais genuíno desejo de diversão de dois 

companheiros que jamais imaginaram que aquela brincadeira viria a se 

transformar numa poderosa indústria do lazer”. 
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 Visando beneficiar os blocos comerciais, Farias (2011, p.261-262) 

explica que 

 

a distribuição realizada pela autoridade neutra, calcada na 
legalidade jurídica, do poder público confere legitimidade 
aqueles grupos sociais que se sagram vitoriosos no 
enfrentamento pela conquista do espaço coletivo, ao 
possuírem maiores recursos políticos e econômicos.  

    

 Desprovidos destes recursos, os afoxés e blocos afros acabam 

passando por uma maior invisibilidade na festa. No entanto, desde 2013, um 

movimento conhecido como Afródromo vem reivindicando melhorias, e 

reconquistando espaços que haviam sido perdidos pela cultura popular. 

 Tratando dos carnavais aqui apresentado, Miguez (2008, p.98) explica 

que 

 

[...] o traço comum aos festejos carnavalescos no Brasil, [...], 
fica por conta da emergência, em larga escala, de práticas 
mercantis que acabaram por garantir à festa, muito 
especialmente aos carnavais carioca, pernambucano e baiano, 
a condição de um grande negócio que é, hoje, responsável 
pela movimentação de uma portentosa e complexa economia.  

 

 Apesar de reconhecermos a importância econômica do carnaval e do 

turismo, para movimentar várias cadeias produtivas. Esclarecemos que esta 

pesquisa não tem por objetivo formatar produtos turístico-culturais, e nem 

mesmo ser propositiva. Pretendemos problematizar o entendimento acerca dos 

blocos Caçadores e Leão de Aço à luz de teorias sociais, principalmente a 

teoria das controvérsias32 de Latour (2000), que nos leva a uma abordagem 

processual, afastando-nos de uma história linear e coesa, para estabelecermos 

um conhecimento labiríntico, centrado nas contradições, no dissenso e na 

complexidade. 

                                                           
32

 A Cartografia das Controvérsias é adotada como método de pesquisa que envolve um 

conjunto de técnicas para explorar e visualizar polêmicas e discutir questões às quais a teoria é 
vulnerável. (GODOY, 2017, p. 1) 
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2 MEMÓRIAS DOS BLOCOS CAÇADORES E LEÃO DE AÇO 

 

Partiremos, neste momento, por meio de uma abordagem temática, para 

reflexões acerca das memórias sociais/coletivas e históricas, que envolvem os 

blocos Caçadores e Leão de Aço da cidade do Pilar-AL. Por intermédio das 

entrevistas realizadas, interpretamo-as utilizando como método a história oral, 

assim como também realizamos observações de base etnográfica, durante a 

pesquisa de campo. 

 

2.1 O LUGAR DE FALA DO PESQUISADOR 

 

 Sou um alagoano nascido na cidade de Maceió, possuo graduação em 

História e em Turismo. Com o intuito de tecer diálogos entre minhas duas 

formações, comecei a buscar um objeto de estudo com características que me 

possibilitasse contribuir com o desenvolvimento cultural do meu Estado. 

Participei, em 2014, de um seminário organizado pelo Programa de Pós-

graduação em História, da Universidade Federal de Alagoas, onde os 

mestrandos apresentavam o andamento de suas pesquisas. Alex Oliveira 

apresentou seu estudo, que trata do movimento social da pesca em Pilar-AL33, 

e acabou citando que, no bairro em que vivem a maior parte dos pescadores, 

existe um tradicional bloco carnavalesco. Como conhecedor do Pilar, logo 

atentei que ele estava se referindo ao Bloco Leão de Aço, e, sabendo que a 

cidade também possuía um outro bloco bem tradicional, Caçadores,  

imediatamente vislumbrei  o tema como possível objeto de estudos, pois pouco 

se tem registrado por escrito sobre eles. Na minha opinião, assim como na de 

muitos habitantes pilarenses, eles não geravam significativo34 fluxo turístico 

para a cidade. 

Como eu tinha conhecimento prévio sobre o Pilar? Durante a segunda 

metade dos anos 1990, meus pais estabeleceram amizade com um casal 

                                                           
33

 OLIVEIRA, Alex Benedito S. A igreja católica e a formação do Movimento Social da Pesca 
em Pilar (1975 –1988). Disponível em: <http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/1392>.  
34

 Neste momento estava acreditando que significativo fluxo turístico corresponderia à 
quantidade de turistas, após passar a entender o turismo por um viés antropológico, percebi 
que corresponderia à significância, profundidade das relações socioculturais estabelecidas 
entre visitantes e visitados.  
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pilarense, Carlos Soares e Cristina Moraes, o qual eu passei a considerar com 

o grau de parentesco de tios, e, durante a adolescência, eu costumava passar 

as férias em sua residência, assim como aparecer sempre que tinha festas na 

cidade.  

Lembro-me de toda uma atmosfera de rivalidade que tomava as ruas 

durante o carnaval, sendo os meus tios residentes no bairro Pernambuco Novo, 

logo eu teria que ser “Caçador”, mas como visitante35, resolvi brincar um ano 

no Leão de Aço, para conhecer. Ao regressar, fui suavemente chamado de 

traidor36. Naquele momento, fins dos anos 1990, eu não fazia ideia do que 

esses blocos representavam para a cultura pilarense. Em 2015, quando 

retornei à cidade para fazer levantamentos prévios e elaborar meu projeto de 

pesquisa do mestrado, percebi a dimensão histórica e sociocultural destes 

blocos, que extrapolam a festa carnavalesca, surpreendendo-me cada vez que 

fui a campo coletar informações. 

Reconhecendo que o pesquisador influencia e é influenciado pelo seu 

campo, tive muitas surpresas em minha pesquisa empírica, percebendo que as 

perspectivas acerca de turismo e cultura, muitas vezes divergiam daquelas 

prévias que eu tinha absorvido em estudos teóricos, e, almejava ir a campo 

confirmá-las. Quando tratamos de um patrimônio cultural pensando-o 

etnograficamente, devemos tomar como referência o ponto de vista do outro 

(GONÇALVES, 2003). Assim como fui bastante influenciado, também percebi 

como influenciei, quando, na festa da padroeira, em dois de fevereiro de 2017, 

muitas pessoas que já haviam me concedido entrevista37, vieram me informar 

que haviam muitos turistas na cidade, onde em anos anteriores eu só ouvia os 

termos fiéis ou, no máximo, visitantes. Apropriaram-se de um termo sobre o 

qual eu os fiz refletir. Este foi apenas um exemplo, no decorrer do trabalho 

                                                           
35

 Com o transcorrer da pesquisa, compreendi que eu, assim como outros visitantes, éramos 
todos turistas, mas que, por possuímos vínculo de parentesco, estabelecendo amizades e 
afetividades com o lugar, regressando constantemente, não éramos assim considerados pela 
comunidade.    
36

 Quando se trata da rivalidade dos blocos, observa-se uma grande influência da acepção de 

comunidade imaginada proposta por Bauman (2003, p.9), onde se “exige lealdade 
incondicional e trata tudo o que ficar aquém de tal lealdade como um ato de imperdoável 
traição”. 
37

 Uma das perguntas da entrevista era se as pessoas que durante o carnaval costumam se 

hospedar na casa de parente e amigos não seriam turistas.  
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observaremos como a pesquisa com base etnográfica propicia transformações 

mútuas.   

 

2.2 A CIDADE DO PILAR - AL 

 

Pilar é uma cidade localizada na região metropolitana de Maceió, 

distante aproximadamente 35 Km da capital e com população estimada em 

2016 em 35.428 habitantes, segundo o IBGE. A região tinha como primeiros 

habitantes, os índios Cariris, que habitavam as margens da lagoa Manguaba 

(MORAES, 2005). E o processo de consolidação do modelo colonial se 

estabeleceu baseando-se na criação de engenhos açucareiros. Na primeira 

metade do século XVII, o português Gabriel Soares, alcaide-mor da região de 

Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, fundou no território do que veio a ser a 

cidade do Pilar, o Engenho São Gabriel, que ficou conhecido como Engenho 

Velho quando ele fundou a segunda fábrica denominada de Engenho Novo 

(COSTA, 1930). Estes dois engenhos, são o marco da historiografia oficial de 

origem do hoje município do Pilar, por meio deles, junto com o Mija Velha (Flor 

do Paraíba) e Salgado, surgiram os dois bairros que basicamente compunham 

a área centro-urbana pilarense. Sendo eles o Engenho Velho e o Pernambuco 

Novo, onde durante a década de 1920, surgiram os blocos Caçadores e Leão 

de Aço. 

Para tentar compreender as origens do nome “Pilar”, segundo Terrazas 

(2006), existem três lendas que fazem parte do imaginário popular. A primeira é 

a de que, ao chegar ao território no início do século XVII, os portugueses 

encontraram as margens da lagoa uma habitação rudimentar, sustentada por 

um “pilar” de pedra, pensando pertencer a indígenas, eles afastaram-se, até 

perceber que estava abandonada (BRANDÃO, 1999). Um dos entrevistados da 

nossa pesquisa, José Inaldo, que é mais conhecido como Zé do Feitor, 

corrobora com essa primeira lenda, 

 

Gabriel Soares pegou as canoas, marchou pra cá, navegou pra 
cá com seu povo e na margem da lagoa ele viu uma oca, uma 
oca de índio, uma oca bem grande de índio, né, então eles 
tiveram medo e arrudiaram foram para o alto, passaram três 
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dias no alto e observando a oca, e não viram saindo e entrando 
ninguém, eles desceram, destruíram a oca, tiraram a madeira, 
tiraram a palha, tiraram a madeira e ficou um pilar de pedra que 
seria pra segurar a oca, e eles passaram a pescar, a caçar, a 
dizer, “Vamos voltar”, chamando pro pilar, pilar ficou aquele 
marco, por isso o nome do pilar vem daí, então nesse local eles 
construíram [...]. (ZÉ DO FEITOR) 

 

A segunda retrata que pescadores teriam encontrado uma imagem de 

Nossa Senhora, sobre um “pilar” de pedra, as margens da lagoa, a imagem foi 

levada para uma capela e em pouco tempo reapareceu no mesmo local onde 

foi encontrada, o que levou os pescadores a interpretar que ali se deveria 

edificar um povoado, que recebeu o nome de Pilar (SANTA’ANA, 2010). 

Acredita-se que a imagem sacra tenha ficado sob a posse de Gabriel Soares, 

no Engenho Velho, de onde teria desaparecido. A terceira, surge em 1831, 

quando o espanhol José de Mendonça Alarcão Ayala, comprou o Engenho 

Velho, mudou seu nome para Engenho Pilar e trouxe uma imagem de Nossa 

Senhora do Pilar de sua terra natal. Há quem acredite que ele tenha trazido a 

imagem exatamente por ter o mesmo nome daquela da história dos 

pescadores pilarenses. Já Moraes (2005), acredita que o espanhol Alarcão 

Ayala, não tenha importado apenas a imagem sacra, mas também a lenda, 

tendo em vista que se trata da adaptação de uma passagem bíblica, onde o 

apóstolo Thiago, que era pescador, ao chegar à região de Saragoça – 

Espanha, teve a visão de Nossa Senhora em um Pilar. 

Em 1854, ocorreu o desmembramento eclesiástico da freguesia de 

Alagoas, e sob a invocação de Nossa Senhora do Pilar, a freguesia recém-

criada, passou a chamar-se oficialmente, Pilar (LAGES FILHO, 1972). Em 1857 

a freguesia de Pilar foi elevada a categoria de Vila e em 1872 à Cidade 

(MORAES, 2005). 

 Durante o século XIX, tendo em vista sua localização geográfica 

privilegiada, Pilar transformou-se num importante entreposto comercial, pois 

estava próxima às regiões produtoras do Vale do Paraíba, que escoavam sua 

produção via porto lacustre do Pilar, para se ter acesso aos portos marítimos 

do Francês e Jaraguá. Tratando deste período, Craveiro Costa explica:  
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A estrada que dahi partia para a Villa de Atalaia e seguia até 
Garanhuns, ligando por diversos caminhos a zona sertaneja ao 
litoral, tornou o povoado um empório de primeira ordem. Para 
elle affluia toda producção do Valle do Parahyba, destinada á 
exportação e ao consumo das populações litoraneas e por seu 
intermedio todo o centro se abastecia. O porto servido por 
numerosas embarcações de pequena cabotagem, em transito 
diario para o Francês e Maceió, passou a ter um movimento 
notavel. (COSTA, 1930, p. 38) 

 

 Se durante o século XIX, a região pilarense despontava como uma das 

principais da Província das Alagoas, no início do século XX seu apogeu 

econômico começou a entrar em declínio. 

 

Os anos da República velha são testemunha da progressiva 
decadência de Pilar, segundo historiadores alagoanos, foram 
três os fatos responsáveis por essa decadência: a não 
construção da usina central nas terras do município; a não 
construção do ramal ferroviário que ligaria Pilar à Maceió – 
Viçosa e, a não inclusão nos planos estaduais da estrada que 
acessasse o centro urbano a rodovia que ligava Maceió á São 
Miguel dos Campos. (TERRAZAS, 2006, p. 53) 

 

Apesar de a cidade do Pilar, por interesses político-econômicos, ter sido 

excluída da lógica de modernização da produção açucareira e da logística de 

transportes ferroviário e rodoviário, ainda conseguiu manter algumas fábricas 

de pequeno porte, além da imponente Companhia Pilarense de Fiações e 

Tecidos, que segundo Sant’ana (1970) já existia desde 1893. No ano de 1930 o 

Pilar contava com: “4 fábricas de calçados, 3 de vinagre, 2 de moveis, 1 de 

mosaico, 2 de artefactos de couro, 2 de espanadores” (COSTA, 1930, p. 42). É 

durante este período, década de 1920, que surgem os blocos carnavalescos 

Caçadores e Leão de Aço, que apesar de terem sido idealizados por 

profissionais autônomos, um fabricante artesanal de canoas e um pintor, logo 

passaram a receber investimentos da indústria e comércio local, que 

reconhecia a função social deles relacionada ao lazer de seus trabalhadores. 

Com o fechamento das fábricas, durante a segunda metade do século XX, a 

economia pilarense sucumbiu, e mesmo perdendo suas principais fontes 
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financiadoras, a população não deixou que a tradição cultural dos dois blocos 

acabasse. 

 

2.3 A ORIGEM DOS BLOCOS CAÇADORES E LEÃO DE AÇO 

 

Os blocos carnavalescos Caçadores e Leão de Aço têm suas datas de 

fundação, respectivamente, em 15 de fevereiro de 1924, e 26 de fevereiro de 

1925. Antônio Ventania foi um fabricante de canoas38, que também tinha o 

hábito de caçar nas matas pilarenses, e junto com seus amigos de caça, 

Balbino Alves, Domingos, dentre outros, resolveram criar um bloco para brincar 

o carnaval, dando assim origem ao Caçadores, bloco que pertence ao bairro do 

Pernambuco Novo, além de ser habitado por pescadores, o bairro possuía 

grande quantidade de funcionários do alto escalão da extinta Fábrica de Fiação 

e Tecidos Pilarense, assim como muitos funcionários públicos. Rafael Pintor foi 

quem fundou o bloco Caiadores de Aço, onde os brincantes saíam com 

pequenas latas de tintas, pintando as pessoas, posteriormente João Pereira, 

Juquinha e Modesto Lins, assumiram o bloco, mudando seu nome para Leão 

de Aço, o bloco pertence ao bairro do Engenho Velho e Torrão, região 

fortemente conhecida como reduto dos pescadores pilarenses, além de ter sido 

o lugar dos operários da extinta Fábrica de Fiação e Tecidos. Alguns 

entrevistados fizeram menção ao Sr. Amphilóphio Remígio, dono da Fábrica de 

Fiações e Tecidos Pilarense, que apesar de ser Caçador, apoiava bastante os 

dois blocos. 

Zé do Feitor, que é um pesquisador autodidata sobre a História e Cultura 

do Pilar, explicou: 

 

Tinha um cidadão, chamava Antônio Evangelista de Lima, que 
ele era... ele era canoeiro... ele fazia canoas, e naquele... 
naquela época, ele gostava de caçar, nesse tempo Pilar tinha 
muita mata, ele gostava de caçar, então final de semana, ele 
chamava os companheiro, tinha cachorro bom de caça e saia, 
passava o final de semana dentro da mata, pra caçar, e no 
Carnaval ele pensou... ele pensou, eram muitos caçadores, né, 
tinha caçador lá Pernambuco Novo, aqui no Centro, Engenho 
Velho aqui tinha caçador. Então ele para prestar homenagem 

                                                           
38

 Tipo de embarcação comumente utilizada por pescadores nas lagoas do estado de Alagoas. 
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que tinha muitos caçadores, ele inventou esse bloco, criou 
esse bloco, botou o nome os caçadores, e brincando Carnaval 
no primeiro ano, no segundo lotou e já foi mais gente, foi 
crescendo, e daí pegou. Então o nome dele é Antônio 
Evangelista de Lima que chama Antônio Ventanias, ele e, um 
negócio desse não se faz só, né, então tinha Balbino Alves, 
esse Balbino Alves era funileiro, tinha outras pessoas, tinha 
mais gente. Esse Balbino ele era funileiro e no pilar a energia 
era fraca, então tinha momento que a noite, o bloco tava na rua 
a noite, a energia fraca, ele fez dois candeeiro de quatro bico, 
ele botava um perto da porta-bandeira que era pra clarear, né, 
e outro pra ajudar a orquestra, ele fazia isso pra noite quando 
tivesse escuro, tá clareando, essas partes. (ZÉ DO FEITOR) 

 

Já Dona Edite, relatando suas lembranças acerca dos primórdios dos 

blocos:  

 

Ah, quem era o diretor que tomava conta, o presidente era o 
senhor Amphilóphio Remígio, aquele que era dono dessa 
fábrica daqui que acabou. Que faliu. Era o dono da fábrica. Era 
o pai do Seu Adilson, aquele do Lama, aquele dono do Lama. 
É o forte do Caçador. Então, tinha vários. Tinha a família 
Barros. Tinha família Barros, tinha muita família que ajudava, 
né? Mas o forte mesmo era ele que era presidente e a Dona 
Horácia, que era mulher dele, né? Dona Horácia. Depois 
chegou o senhor Hilton Pimentel, que era o dono da fábrica. 
Também era um Caçador. Agora, o Aço que era para lá, era o 
Seu Pedrosa, o apelido era Pedrosa. Sim, tem aquele outro, 
aquele prefeito que morreu. Miguel era um que era dono 
daquele sítio ali detrás. Era o dono do sítio. Ele foi diretor do 
hospital. Esse que era, também ajudava. (EDITE) 

 

 Em memórias tomadas por empréstimo39, acerca dos tempos de 

Amphilóphio Remígio, Zé do Feitor relata que, 

 

[...] o dono da fábrica de tecido, seu Amphilóphio Remígio, ele 
gostava do Caçadores, ele era do Pernambuco Novo. Então no 
Carnaval, teve Carnaval, Carnaval de 33 a 35, ele contratou, 
ele contratou a orquestra do... ele contratou a orquestra da... 
do exército e botou no Pernambuco Novo e contratou uma 
orquestra da Polícia Militar e botou no Engenho Velho e saiu os 
quatro dias de Carnaval, a orquestra ficou hospedada aqui 
numa... não tinha uma casa grande aqui? Botou a orquestra 

                                                           
39

 São acontecimentos dos quais o indivíduo não participou, mas que imbuído de um imaginário 

coletivo, ou de informações prestadas por outrem, ele se apropria delas como pertencentes às 
suas memórias.    
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aqui no... na avenida, tinha refeição, tudo por conta dele, e as 
duas orquestras puxava, um Caçador e outro Leão de Aço os 
quatro dias no Pilar e ele dava, peça de tecido pra que os clube 
fizesse a fantasia dos seus foliões. (ZÉ DO FEITOR) 

 

 Já Sérgio Moraes, explicou que, 

 

[...] o Leão de Aço foi feito pelos pintores, né? Rafael Pintor, 
um pintor, que juntou os pintores que caiavam. Por isso que 
eram Caiadores de Aço, né? [...] O Leão de Aço tem como data 
de fundação o dia 26 de fevereiro de 1925, mas nós já temos 
foto dos dois na Praça da Matriz em 1921. Então, oficialmente 
se colocaram como 1925, mas já tem os dois blocos fotos com 
o registro CCC (Clube Carnavalesco Caçadores) e o Clube 
Carnavalesco Caiadores de Aço que era antes o nome Leão de 
Aço. Então, são blocos antigos, né? (SÉRGIO MORAES) 

 

Esta referida foto, conforme se pode observar abaixo, foi encontrada por Zé 

do Feitor, que, ao visitar a casa de um amigo e ver a foto exposta, logo fez 

referência às siglas que constam nos estandartes com as dos mais tradicionais 

blocos da cidade. 

 

 

Figura 1 - Blocos na praça, possivelmente em 1921. 
Fonte: Acervo do José Inaldo (Zé do Feitor). 
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Na ânsia de oficializar uma data de fundação para os blocos, 

estabeleceram-se aquelas que constam nos estandartes mais antigos aos 

quais se teve acesso. As datas (1924 e 1925) já estão presentes em um 

imaginário coletivo enquanto memória oficial. Eis que surge a fotografia de 

1921, para estabelecer um ponto de controvérsia, apesar de que, até mesmo a 

data da fotografia pode ser questionável. Zé do Feitor também relatou uma 

memória adquirida por meio de conversas com um senhor de oitenta e tantos 

anos, já falecido, que residia no Pernambuco Novo, e relatou que existia um 

bloco chamado de Lenhadores, mais antigo que o Caçadores, podendo ser seu 

embrião. Como a História é dinâmica e mutável, o que se sabe por enquanto é 

que estamos lidando com uma tradição carnavalesca quase centenária, até 

que novas evidências venham a surgir. 

 

2.4 HOMENAGENS 

 

Iniciamos a entrevista com o senhor José Inaldo, perguntando por que 

ele é conhecido na cidade como Zé do Feitor. Ele explicou que ao perguntar a 

seu pai, que no caso era conhecido na cidade como Luís Feitor, obteve a 

seguinte resposta: essa herança já vem do seu avô que era Manoel Feitor. 

Sabe-se que é um termo que vem de tradição familiar, porém não se sabe a 

sua motivação. 

Zé do Feitor relatando a história de seu pai, Luís Feitor, explicou que ele 

nasceu no Pernambuco Novo, foi músico, tendo estudado na Filarmônica Raul 

Ramos40, onde se tonou maestro, e no Caçadores ele foi sócio, diretor e ficou 

até o fim de sua vida como membro do bloco, faleceu em 1997. 

Vários entrevistados explicaram que os blocos têm o hábito de prestar 

homenagens a pessoas que são bastante significativas em sua história, 

àquelas que já faleceram ou que por motivo de doença ou até mesmo idade 

elevada, não conseguem mais participar ativamente. O bloco para em suas 

portas, o mestre-sala e a porta bandeira fazem reverência, enquanto a banda 

                                                           
40

 Raul Ramos foi um importante músico, tendo sido homenageado com o nome da orquestra 
da cidade, é irmão de outro ilustre, o Antropólogo, Médico e Professor, Arthur Ramos. 
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toca a música oficial. Mais recentemente os blocos também têm feito 

homenagens colocando o nome das pessoas nos carros alegóricos. 

 

 

Figura 2 - Homenagem a Luís Feitor e Marão, 1999. 
Fonte: Acervo do José Inaldo (Zé do Feitor). 

 

 

Figura 3 - Homenagem ao Coronel Nilton Rocha, 2017. 
Fonte: Raniery Guedes. 

 
 O Coronel Rocha, falecido em 2016, era considerado um entusiasta do 

Leão de Aço, segundo Albérico Aranda, 
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[...] o Rocha trouxe os cavalos à frente com os clarins. Existia 
os carnavalescos antigamente chamando os puladores, os 
foliões e tinha uma amiga que chamava “os poliões” porque 
pulava, não era? Aí foi o Rocha que trouxe os clarins 
chamando na rua e na frente do Leão de Aço. (ALBÉRICO 
ARANDA) 

 

 Zodineide Santana, que é mais conhecida na cidade como Zizi, quando 

perguntada sobre quem mais ajuda para o bloco sair na avenida, respondeu: 

 

Quem ajudava... quem ajudava mais... hoje em dia acho que 
poucas pessoas... tem a Denise, do cartório, tem o Flávio 
Costa, tem Alcino Costa, tem... tinha o Coronel [Rocha], não 
existe, ele faleceu. Também Doutor Carlos [Alberto Canuto], o 
prefeito, a prefeitura também colabora, ele colabora pela 
prefeitura e pela parte dele. Ele colabora, e outros que eu não 
lembro no momento. (ZIZI) 

 

 Albérico Aranda informou que o Rocha era conhecido como “Coronel 

Leão de Aço”. Tanto Aranda, quanto vários outros depoentes que concederam 

as entrevistas no ano de 2016, informaram que o boco Leão de Aço estava 

preparando uma homenagem ao coronel para o ano de 2017, alguns inclusive 

pediram para desligar o gravador, pois seria uma surpresa para a família 

Rocha. 

Outro caso que encontramos referentes a homenagens foi de uma 

própria entrevistada, que relatou: 

 

[...] o pessoal pede pra “mim” cantar quando vem, traz na 
minha porta aqui passa o bloco, aí me dá o microfone “preu” 
cantar, eu canto, as pessoas pulam, gritam, é aquela coisa. E... 
tem pessoas que se encontram comigo, umas pessoas antigas 
que dizem, “Dona Laudicéa, a senhora, como era bonito 
quando a senhora saía cantando na frente a música dos 
Caçadores”. Eu ia pra cima de um... de um trio elétrico, quando 
eu podia subir e vinha cantando, entendeu? Pra o povo bem 
alto, e o povo gritando, brincando. Hoje não faço mais isso, 
mas eu canto um pouquinho quando eles passam aqui na 
minha porta, e a porta-bandeira vem com o mestre-sala e me 
abraçam, me beijam e seguem em frente e eu fico torcendo, 
achando bonito. (LAUDICÉA GUEDES) 
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 Na oportunidade, Laudicéa Guedes cantou uma das músicas do 

Caçador: 

 

Avante meus companheiros 

Não devemos esmurecer 

Pela vida ou pela morte 

Nós haveremos de vencer. 

 

 Outra caçadora que concedeu entrevistatambém relatou que o bloco lhe 

faz reverência ao passar, foi Dona Edite: “Ah, a porta-bandeira veio aqui na 

minha porta, me fez continência comigo, me abraçou. E o mestre-sala também. 

Me beijou e tudo aqui na porta. Todo ano eles vêm aqui na porta”. Ela também 

nos brindou com uma música bastante antiga do Caçadores, que na atualidade 

poucos conhecem: 

 

Vamos companheiros, que já é tarde, 

Que as garças já vem de frente, 

Que o sol nos encadeia, 

Não podemos atirar. 

 

 Gilmar que foi mestre-sala do Caçadores ininterruptamente no período 

de (1995-2012), explica que acompanhando o bloco, “[...] quando chega na 

praça o pessoal sempre pede, ‘Gilmar, pega a bandeira, você é o mestre’. 

Então, é uma honra participar dessas coisas. Pra mim, fico muito feliz”. O 

entrevistado ainda evidenciou a importância de se escolher um mestre-sala e 

uma porta bandeira que aguente o pique de passar quatro horas dançando 

frevo e marchinhas, além de conhecer as pessoas que foram importantes para 

o bloco, pois tem que parar em suas portas para homenageá-las. Falando do 

seu tempo como mestre-sala, Gilmar narra: 

 

Tanto no bairro do Pernambuco Novo como no Centro, como 
no bairro do Engenho Velho que tem pessoas que são 
Caçadores e eu sempre paro na porta, as pessoas choram de 
emoção. Isso pra mim, eu nunca vou esquecer, é uma saudade 
que vou guardar pra sempre. (GILMAR) 
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 Quando perguntado a alguns depoentes se os homenageados eram 

sempre pilarenses ou se já tiveram pessoas de fora da cidade, obtivemos 

respostas como: 

 

Geralmente são pilarenses, né?  E eu acho que não teria lógica 
você homenagear A ou B porque tem poder, porque é político, 
porque é alguma coisa. Não. As homenagens são feitas de 
acordo com as pessoas que são... contribuem com a cidade, 
especialmente nos seus bairros, né? Cada um nos seus 
bairros. Tem pessoas que são... tem referências que eram dos 
Caçadores e pessoas que têm referência na cidade, têm 
história que eram Leão de Aço. Por isso eles fazem estas 
homenagens. Já foram feitas muitas homenagens, né? [...] são 
homenagens justas a pessoas que contribuíram com o bloco. 
(SÉRGIO MORAES) 

 

 Damião que é o responsável pelo bloco Leão de Aço, na sua entrevista 

que foi concedida em 2016, explicou que as homenagens com nomes das 

pessoas em carros alegóricos começaram há uns dez anos, em sua gestão, 

que já dura mais de 25 anos41. “[...] de uns dez anos pra cá a gente 

“começamos” a fazer homenagem. Sair homenageando a Copa, alguma 

pessoa do bairro já falecida. E a gente “começamos” a fazer homenagem. Foi 

através da gente” (DAMIÃO). 

 Quando perguntado se fazia homenagens a pessoas de fora, Damião 

respondeu que não, que só em 2014 que fizeram homenagem a copa/seleção 

brasileira, mas que geralmente são pilarenses, inclusive enfatiza que em 2016 

fizeram homenagens a duas pessoas vivas. 

 

Nós não fazemos, não. Somente a seleção brasileira. Agora, os 
outros homenageados todos são daqui de Engenho Velho e, 
inclusive, esse ano nós fizemos homenagem a um rapaz 
chamado Zezinho, José Correia do Livramento, conhecido 
como Zezinho Catita e fizemos um arraial. Tem as fotos aí e 
também uma professora chamada Iraci Ferreira. Fizemos a 
maquete do Grupo Oliveira e Silva que tá aí na foto e eles dois 
estão vivos, né? É bom fazer a homenagem vivo. Foi muito 
elogiado pelo pessoal. Inclusive, essa maquete nós colocamos 

                                                           
41

 Damião informou que assumiu efetivamente o Leão de Aço em 1992, após o falecimento de 
Dona Elita, mas que já ajudava na organização desde 1990, colocando o bloco na rua em dias 
alternativos.  
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à disposição lá na Casa da Cultura. Doamos para a Casa da 
Cultura maquete do Grupo Oliveira e Silva. Tá lá. (DAMIÃO) 

 

 Outra colocação interessante feita por Damião é a de que a 

homenageada, professora Iraci Ferreira, é na verdade uma Caçadora, mas que 

tem o seu trabalho educacional reconhecido junto às pessoas do Engenho 

Velho, além de ser uma maneira de cutucar o bloco oposto, diante da grande 

rivalidade existente. 

 

 

Figura 4 - Homenagem a Zezinho Catita, 2016. 
Fonte: Raniery Guedes. 
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Figura 5 - Homenagem à professora Iracy Ferreira, 2016. 
Fonte: Raniery Guedes. 

 

 Agora falaremos de uma personalidade ilustre, cantor, compositor e 

humorista, que viveu a sua infância e adolescência na cidade do Pilar, terra 

que não esqueceu, pois consta em uma de suas composições, tendo sido 

inclusive o trecho que fala “do Pilar”, utilizado pelo mestre da bossa nova, Tom 

Jobim, para compor a música “Boto”, que também foi interpretada por Elis 

Regina. Estamos falando de José Luiz Rodrigues Calazans, o Jararaca, que 

em outra de suas composições, “Espingarda”, também faz referências ao lugar 

exato onde viveu, o sítio Lamarão. 

 

Trecho da música “Boto” 
(Tom Jobim/Jararaca) 

Ainda ontem vim de lá do pilar 

Ainda ontem vim de lá do pilar 

Com vontade de ir por aí 

 

Trecho da música “Espingarda” 
(Jararaca) 
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Jacarecica, Ponta Verde e Morro Grosso, 

Levada, Cambona e Poço 

Bebedouro, Jaraguá - ôi. 

Coqueiro Seco d’outro lado da Lagoa 

Se atravessa na canoa 

Lamarão é no Pilar – ôi. 

 

 No entanto, a música que deixou Jararaca reconhecido 

internacionalmente foi a marchinha carnavalesca “Mamãe eu quero”, que foi 

gravada em 1937 e foi interpretada em diversos filmes e programas de 

televisão, inclusive por artistas como Carmem Miranda e Bing Crosby, que 

criou até uma versão em inglês. 

 

Trecho da música “Mamãe eu quero” 
(Jararaca/Vicente Paiva) 

Mamãe eu quero, mamãe eu quero 

Mamãe eu quero mamar! 

Dá a chupeta, dá a chupeta 

Dá a chupeta pro bebê não chorar! 

 

 Quando os blocos Caçadores e Leão de Aço foram fundados, Jararaca 

já não vivia mais no Pilar, no entanto sendo um artista de referência para a 

cidade, ele recebeu uma homenagem do bloco Leão de Aço em 2015. 

 

 

Figura 6 - Homenagem a Jararaca, 2015. 
Fonte: Raniery Guedes. 



69 
 

 
 Tendo o hábito de realizar tantas homenagens, os blocos Caçadores e 

Leão de Aço também foram reverenciados. 

 

[...] nós já fomos para Maceió, onde a Escola Gaviões da 
Pajuçara, em 2010, fez uma homenagem a esses dois blocos 
em um carro alegórico... achei interessante e bonito porque o 
carro alegórico da escola de samba que homenageou esses 
dois blocos era metade o nome Caçadores e o outro Leão de 
Aço. E os dois blocos saíram juntos ali naquela homenagem 
que foi feita, inclusive, tem um samba belíssimo que fala 
nesses dois blocos. (SÉGIO MORAES) 

 

 

Figura 7 - Carro alegórico da Escola de Samba Gaviões da Pajuçara, 2010. 
Fonte: Acervo do Sérgio Moraes  

 
Trecho do samba enredo da Gaviões da Pajuçara em 2010: 

Vai sacudir, vai abalar na passarela se ouvir: Gaviões! 

Leão de Aço, Caçadores é Pilar a sorrir 

De emoções.   

 

 O interessante neste acontecimento foi a possibilidade de unir 

Caçadores e Leão de Aço, durante o desfile da Escola de Samba, pois eles 

gozam de uma rivalidade muito grande, conforme será apresentado na próxima 

seção. 
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2.5 QUANTA RIVALIDADE...? 

 

Muita rivalidade existe entre os dois blocos, mas hoje não passa de uma 

disputa sadia acerca de quem desfilou com maior animação e beleza. No 

entanto, houve tempos que até agressão física já ocorreu, pois existe uma 

série de intrigas entre os habitantes dos bairros do Engenho Velho e 

Pernambuco Novo, que acabavam se acirrando durante o carnaval, tentando 

fazer da disputa entre os dois blocos, um verdadeiro combate. Zé do Feitor 

explicou que estas intrigas estão para além do carnaval: 

 

São João, saía um grupo aqui no calçadão, era um vão, 
chamava rua dos quatro canto aquilo ali. Então eles vinham 
com bomba, naquele tempo eles tinham muito aquele buscapé, 
que tocava fogo, rodava e jogava, ele saía assim doido, então 
tinha poucas casa ali então ali era o ponto de encontro pras 
briga, então vinha um grupo do Pernambuco Novo, outro grupo 
do Engenho Velho e ali ficava jogando buscapé um no outro, 
chegou a ponto do camarada ter uma cartucheira cheia de 
buscapé, que ele puxava aqui e um buscapé pegou, esse cara 
morreu queimado, então aí era o beco do São João. Vinha 
também a questão do peixe, o peixe em Pernambuco Novo 
pegava peixe maior, peixe curimã, né, peixe grande, e no 
Engenho Velho o peixe era pequeno, era manjuba, peixe 
pequeno mesmo, então isso... eles brigavam por isso também, 
então quando chegava o Carnaval eles extravasava, né, tava 
tudo bebendo, tudo... aí era um Carnaval que eles brigaram, 
por causa, [...], do São João, a briga que um ou outro ganhou, 
né, e o peixe, então isso no Carnaval eles extravasavam, eles 
brigavam, nos encontros. 

 

 Quando perguntado ao Sérgio Moraes por lembranças de 

acontecimentos marcantes, relacionados a rivalidades entre os blocos, ele 

respondeu: 

 

Teve tempo até que deu morte, né? É por isso que teve um 
tempo que chamava Cacetinho e Foicinha porque a briga era 
grande, né? E teve uma época que o coronel Nilton Rocha 
botou os dois blocos para passar na praça, né? E teve uma 
tremenda confusão. Teve uma confusão que foi porta-bandeira 
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desmaiar, meteram pau da bandeira na cabeça de um senhor, 
do senhor Cláudio Pires, né? Já vi uma mulher que era Leão 
de Aço, eu me lembro que eu estava ali na praça assistindo 
aquela confusão, aquela rivalidade e quando eu olhei, por 
incrível que pareça, eu estava de vermelho, Leão de Aço no 
meio do pessoal Caçadores. Mas como todo mundo me 
conhece, graças a Deus não teve nenhuma confusão comigo. 
Mas eu vi a Dona Didi correr com a bandeira do Leão de Aço, 
“Sérgio, guarda essa bandeira. Guarda essa bandeira”. Eu 
corria para guardar a bandeira. Já houve episódios assim, mas 
que hoje não existe mais. Graças a Deus o que existe hoje, 
“Ah, um foi melhor, não sei o quê”. E assim um diz que o outro 
foi melhor do que o outro. (SÉRGIO MORAES) 

 

 Perguntando ao Damião, se ele lembra de algum fato desastroso que 

tenha acontecido do encontro entre os blocos, ele respondeu: 

 

Olha, o pessoal mais antigo fala que aconteceu até morte nos 
blocos Leão de Aço e Caçadores, mas o último encontro, 
inclusive eu participei, foi na época com a Dona Elita e com o 
comandante, falecido Coronel Rocha na época do Prefeito 
Mário Fragoso. E eles quiseram fazer um cruzamento de 
bandeiras na praça. Aqui na praça Floriano Peixoto. Nessa 
época eu também era folião. Não era organizador, né? E deu a 
maior briga na praça. Rasgaram as bandeiras e foi preciso que 
a orquestra parasse. A polícia teve que intervir porque foram às 
vias de fato mesmo na rua. (DAMIÃO) 

 

 Vários entrevistados relataram este fato ocorrido, na tentativa de 

cruzamento das bandeiras na praça, porém o prefeito da época era outro, 

houve este pequeno equívoco no relato do Damião, que inclusive datou o 

acontecimento entre o final dos anos 1980 e começo dos anos 1990, sendo o 

gestor municipal neste período, José Soares Camêlo, conhecido como Zé 

Camêlo. 

 Perguntamos a Zizi, que também integra o grupo que organiza o Leão 

de Aço, se em algum momento os blocos desenvolvem ações conjuntas, em 

parceria. Ela respondeu: “Não, não existe parceria, não. Nem trabalhos em 

conjunto. A rivalidade acontece, ultimamente tá até melhorando mais. Mas há 

uns cinco anos vinha até o Bope42”. Os blocos não podem se encontrar, eles 
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 Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. 
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desfilam indo e voltando por ruas opostas. Agora fugindo um pouco de histórias 

de violência física, vamos entender como os blocos se provocam. 

 

[...] olhe, primeiro as bandeiras eram provocativas. O Leão de 
Aço... tinha o do Leão de Aço, acho que ainda tem, que era 
o...caça... o Leão subia em uma árvore, não... o caçador em 
uma árvore e o leão pá, rasgava as calças dele, pegava. Tinha 
uma faixa que o Damião colocou uma vez, “pobre caçador, foi 
caçar e o leão matou”. E também tinha as provocações assim 
nas camisas, tem até aqui alguma coisa anotada. É, “quem 
ama a natureza não prejudica”. (ZIZI) 

 

 Outro meio de provocação são as músicas, como está do caçador que 

nos foi cantada por Laudicéa Guedes. 

 

Saudamos com glórias matas 

Matamos terríveis caças 

Nós temos que enfrentar 

As feras de toda raça43. 

 

 No Leão de Aço, tanto Sérgio Moraes, como Zizi, relataram que nos 

anos de 39 e 40 o bloco Leão de Aço não desfilou, mas quando retornou foi 

com a seguinte música: 

 

De 39 a 40, disseram que ele morreu, 

Hoje é o primeiro ano, meu amor, 

Leão de Aço apareceu. 

Leão de Aço acorda 

Que o céu está todo em flor, 

Que festa de prazer, meu amor 

Leão de Aço acordou. 

 

 Sergio Moraes explicou que a sua função no bloco é agitar, transmitir 

alegria para quem está ali pulando com a orquestra de frevo, por isso além de 

cantar as músicas do Leão de Aço, ele costuma fazer paródias para animar, 
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 Fazendo analogia a enfrentar o Leão. 
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como a que segue abaixo, baseando-se na música do grupo musical chiclete 

com banana. 

 

Meu Leão de Aço é assim, 

Arrasta o povo até o fim. 

Nega não precisa nem falar, 

Nega não precisa nem dizer 

Que o Leão de Aço está botando pra ferver. 

Beleza! Uh! É festa! Uh! Leão de Aço! Uh! Uh! 

Leão de Aço! Uh! Uh! 

 

 Vamos conhecer agora aqueles que são considerados os hinos oficiais 

dos dois blocos, que são de autoria desconhecida. 

 

Não há, não há, não tem igual. 

Os Caçadores são quem mais brilham 

 Durante o Carnaval. 

Que grande festa, que alegria 

Nesses três44 dias de Carnaval 

Os Caçadores jogando flores, 

Chamando o povo para a folia. 

Não há, não há, não tem igual, 

Os Caçadores são quem mais brilham 

 Durante o Carnaval. 

 

É Aço, é aço,  

ó que lindo metal,  

nesta tarde/noite de folia,  

com alegria vamos brincar o carnaval.  

Brincar, pular, ó que satisfação,  

porque o Aço nesta terra,  

tem o orgulho de ser campeão. 

 

 Interessante é que existe uma disputa simbólica sobre quem foi o 

campeão do carnaval, apesar de nunca ter ocorrido uma competição oficial. As 

pessoas ficam perguntando aos visitantes/turistas, qual foi o mais bonito, além 

do costume de autodeclarar o seu bloco como o campeão do ano. No fim das 
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 Primeiramente os dois blocos desfilavam no domingo, na segunda e na terça, depois 

passaram a desfilar um no domingo, outro na segunda, e os dois na terça. Atualmente, 
desfilam apenas na terça.  
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contas, só pelo fato de resistirem a mais de 90 anos mantendo a tradição, os 

dois com certeza são campeões, todos os anos. 

 

2.6 SERIA UM BLOCO DA ELITE E O OUTRO DO POVÃO? 

 

É comum nos discursos dos entrevistados evidenciarem que os 

Caçadores seria um bloco das elites pilarenses, enquanto o Leão de Aço seria 

o bloco do povão. Observando a lógica urbano-espacial da cidade, percebe-se 

realmente que o bairro ao qual pertence o bloco os Caçadores é habitado pela 

classe média da cidade, enquanto que o bairro do Leão de Aço é habitado por 

pessoas com menor renda. Sendo que diante da compreensão de circularidade 

cultural guinzburguiana, identificamos que existem pobres e ricos nos dois 

bairros, e que circulam pelos seus blocos enquanto espaço da cultura imaterial. 

Em entrevista concedida, Ivo Vicente, explanou:  

 

Costumava-se dizer o seguinte. Que o bairro do Engenho 
Velho era um bairro, assim, de pessoas mais humildes, né? 
Bairro do Pernambuco Novo se detém assim porque tinham 
pessoas que tinham recursos, que tinham poder aquisitivo 
melhor do que quem morava no bairro do Engenho Velho. Hoje 
já não existe mais essa diferença porque hoje os bairros estão, 
assim, entrelaçados. As pessoas estão se entrelaçando. Não 
tem mais essa indiferença por questão de poder aquisitivo. Se 
bem que ainda existe o clima de que o bairro do Engenho 
Velho é um bairro, assim, mais humilde porque é um bairro 
mais pra pescadores, não é? Se bem que Pernambuco Novo 
também tem pescadores. Bairro de pescador. Mas as pessoas, 
na época, tinham um poder aquisitivo melhor do que os do 
Engenho Velho. (IVO VICENTE) 

 

 Laudicéa Guedes explicou que existia uma relação de disputa entre as 

famílias mais abastadas que participavam dos blocos, tentando demonstrar 

poder, por meio de investimentos em fogos, fantasias, para fazer do seu clube 

o mais bonito. “Poder, poder aquisitivo, pessoas ricas. As pessoas ricas da 

época. Não era a política propriamente dita, era a questão do dinheiro, quem 

era mais rico, os mais ricos ficavam medindo [...] força.” 
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 Atualmente esta classe mais abastada não tem participado dos blocos, 

seja ajudando na organização ou contribuindo financeiramente, o que aumenta, 

a cada ano, as dificuldades para desfilarem na avenida. As pessoas com maior 

poder aquisitivo têm facilidade de adquirir potentes caixas de som, e, assim, de 

criar seus próprios blocos. Flávio Costa, tratando das dificuldades que os 

Caçadores tiveram para desfilar em 2017, exemplifica com uma situação que 

também afeta o Leão de Aço. 

 

[...] Não tem mais esse dinheiro nem essa dedicação, porque 
as pessoas dedicam o seu tempo e o seu dinheiro para 
pequenos blocos, bloco de rua que sai acompanhando no carro 
de som, sai acompanhando eles naqueles... naqueles 
paredões, acompanhando assim, fazendo o seu Carnaval 
individual. (FLÁVIO COSTA) 

 

 Outro problema encontrado é que as pessoas com maior poder 

aquisitivo têm deixado a cidade neste período, para brincar em outros 

carnavais. 

 

Muita gente sai, que cresceu muito, eh... no passado não tinha 
isso, a gente era difícil até pra sair daqui da cidade, eh, o 
transporte, e os Carnaval de praia, né, você vê, a praia aqui 
tem Carnaval com trio elétrico e a moçada gosta muito disso. 
Então muita gente, eh... loca casa, aluga casa de praia e sai 
daqui e tá muito perto aqui a Barra, Barra de São Miguel, Barra 
de Santo Antônio, essas... essa cidade cresceu muito os 
carnavais de praia. Então muita gente sai daqui. (ZÉ DO 
FEITOR) 
 

 Já Sérgio Moraes prefere referenciar que muitos pilarenses que vão 

passar o carnaval fora da cidade retornam exatamente para os desfiles dos 

blocos Caçadores e Leão de Aço, e que esta relação de identidade precisa ser 

mais bem explorada, para termos mais pessoas presentes na terça-feira de 

carnaval. 

 

[...] muitos pilarenses, por exemplo, que brincam, vão brincar o 
Carnaval fora do Pilar, por exemplo, em Barra do São Miguel, 
Paripueira, outras cidades, cidades de veraneio, mas eles já 
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têm uma coisa marcada certa. Na terça-feira de Carnaval vem 
para ver o Leão de Aço. O Leão de Aço e os Caçadores. Leão 
de Aço e os Caçadores. E muitas pessoas ainda vêm, mas eu 
acho que a gente pode explorar isso muito mais, né? (SÉRGIO 
MORAES) 

 

 O fato é que as famílias mais abastadas, estão buscando outras 

maneiras de divertir-se durante o carnaval, e não estão utilizando mais o 

Caçadores e Leão de Aço, como meio de exibicionismo e poder. 

 Acredito que não exista um bloco da elite e outro do povão, mas dois 

blocos de todos aqueles que pertencem a seus bairros e possuem afetividade 

por eles, além dos admiradores externos. Não devemos desconsiderar as 

diferenças entre os bairros, dentre elas a socioeconômica, mas não podemos 

limitar o entendimento de uma tradição cultural quase centenária à alcunha 

entre “elite e povão”, pois as relações sociais que envolvem um bloco 

carnavalesco são bem mais complexas, e envolve contradições relacionadas 

com feminismos, homossexualidade, questões étnico-raciais, dentre outras. 

 

2.7 FEMINISMOS, HOMOSSEXUALIDADE E QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 

NO CARNAVAL 

 

Diante do modus operandi de uma sociedade patriarcal e machista, em 

que o papel da mulher se limitava a procriar e exercer atividades domésticas, 

existe um pensar inferiorizando a mulher. Conforme alguns ditos populares 

comuns: “a mocinha tem que ser prendada para ‘conseguir’ um bom 

casamento”, fazendo do matrimônio o objetivo maior na vida de uma mulher, 

sendo fracassada aquela que não consegue, ou, conforme o dito, “ficando para 

a titia”. Pensamentos como esses ainda não foram superados por completo, 

ainda existem pessoas achando que o papel da mulher na sociedade é ser 

“bela, recatada e do lar45”. 

Diante desta situação feminina, a festa carnavalesca, que está pautada 

num imaginário de possuir caráter democrático onde a inversão dos valores 

morais é permitida, possibilita um momento de maior libertação para as 
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 A mídia conservadora reforça este paradigma, como pode se observar nesta reportagem da 
esposa de um político <http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/>. 
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mulheres. No entanto, ao mesmo tempo em que se oportuniza uma maior 

liberdade de expressão feminina, existe uma coisificação da mulher nestas 

festas, seria uma “liberdade de expressão objetificada”. Quando perguntado a 

um dos entrevistados homem, qual era a sua maior saudade de algo que 

deixou de existir no bloco Leão de Aço, sua resposta foi: 

 

A escolha [...] de porta-bandeiras bonitas, né? Antes eles 
botavam de porta-bandeiras, moças bonitas. Hoje não. Hoje 
põe as crianças. Hoje até o Aço mesmo vem com criancinha no 
carro alegórico. Criancinhas mesmo. As moças bonitas, né? 
Eram bem escolhidas. Adultas. Hoje não. Só criancinhas eles 
botam. Até o Caçador também. Cheio de criancinhas assim. 
(ALBÉRICO ARANDA) 

 

 Em outro trecho da entrevista, quando perguntado se a participação das 

crianças não seria boa para a manutenção/futuro dos blocos, a resposta 

novamente enfatizou: “Mas o que eu falo é que a atração de adulto é melhor, 

né? Pessoas mais adultas atraem mais a beleza da adulta, né?” (ALBÉRICO 

ARANDA).   

Não é à toa que o símbolo nacional do carnaval são as mulatas que 

dançam seminuas, por muito tempo foi de maneira mais enfática, e ainda 

continua sendo, a propaganda que relaciona carnaval e turismo no Brasil. O 

problema não está nas mulheres dançando e na admiração que o público 

possa ter por elas, mas na imaginação masculina que as trata de maneira 

vulgar, sem enxergar a arte da apresentação. Ademais, existe uma série de 

marchinhas carnavalescas que reforçam preconceitos com as questões que 

estamos aqui tratando. 

 Quanto à homossexualidade, é comum encontrarmos pessoas que 

sofrem todo tipo de preconceito, devido à sua orientação sexual, mas que, no 

período carnavalesco, como eles contribuem com a festa de inúmeras 

maneiras, coreografando, costurando, dançando, ornamentando, o preconceito 

é um pouco suavizado, mas basta a festa acabar e não precisarem mais deles, 

que tudo volta. 

 Alguns entrevistados, inclusive, pediram para desligar o gravador na 

hora em que foram falar dessa questão. Uns referenciaram a alegria e o 
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comprometimento dos homossexuais, para que os blocos saiam bonitos, mas 

demonstraram preocupação com as crianças, que, na concepção deles, podem 

ser “afetadas”, como se homossexualidade pudesse ser transmitida. Outros 

trataram de maneira depreciativa o bloco Caçadores, por aceitar muitos 

homossexuais em posição de destaque, mesmo sabendo que no Leão de Aço 

também desfilam homossexuais. 

 Sobre questões étnico-raciais relacionadas ao carnaval, a herança da 

sociedade escravocrata brasileira, que costuma inferiorizar o negro, assim 

como elementos da cultura afrodescendente. É a mesma sociedade que brinca 

o carnaval dançando o frevo, ritmo influenciado pela capoeira e pelo maculelê, 

ou que pulam em blocos de axé music, ritmo que também têm suas raízes afro. 

Na carnaval de salvador por exemplo, basta um olhar mais atento, para 

perceber que a desigualdade social no Brasil tem cor, a grande maioria dos 

negros estão sem abadá, curtindo o carnaval fora da corda do bloco, ou até 

mesmo exercendo trabalho informal durante a festa. Mesmo diante de 

evidências como estas, muitas pessoas ainda acham desnecessário qualquer 

tipo de política de cotas, que visem diminuir as disparidades sociais brasileiras, 

levando em consideração a étnico-racialidade.      

 No caso pilarense, entrevistando o senhor Albérico Aranda, ele 

mencionou que seu pai foi o segundo negro a associar-se à Sociedade 

Paladinos da Democracia – clube social que organizava bailes para a “elite” 

pilarense, logo não era um lugar para negros. 

 

[...] na época que eu entrei, não entrava nem negro. O primeiro 
negro a entrar lá foi aquele enfermeiro. O nome dele? [...] O Zé 
Juca. Foi o primeiro convidado. Só entravam branco. Depois 
chamaram meu pai. Meu pai contribuía também. Foi sócio na 
época. Começaram negro, mas não entrava branco, Ô, pretos 
na época. Não entrava mesmo. A gente tentava brincar, “não, 
não”. Porque a elite mais era branca. [...] Aí que chamaram o 
Zé Juca, que foi o primeiro preto a entrar, que era muito bem 
conceituado aqui. Doutor Zé Juca. Era enfermeiro, mas de 
todas as coisas ele cuidava. E chamaram também meu pai, 
que era preto também que era da guarda das filas dos 
Correios. Aí nós fomos começando a frequentar. Na maior cara 
de pau. (ALBÉRICO ARANDA) 

 



79 
 

 Interessante observar que os negros foram aceitos no clube mais porque 

tinham bons empregos, nas palavras do entrevistado: 

 

Depois que convidaram ele pra ser sócio, aí nós começamos a 
frequentar. Ele era funcionário... Na época era funcionário 
federal. Tinha um dinheirinho mais do que os outros, 
entendeu? E convidaram ele. Aí aceitou e nós fomos brincar. 
Começamos a brincar. Negro brincando no meio dos brancos. 
Mas não tinha, assim, essa rivalidade. Ou misturou. Houve 
uma mistura de cores. (ALBÉRICO ARANDA) 

 

 Percebe-se como o entrevistado é influenciado pelo mito da democracia 

racial, sem perceber que ali não estava se fazendo uma mistura de cores, mas 

fazendo dele um branco, enquanto seus pares, negros e pobres, estavam 

buscando alternativas, para brincar um baile ao seu modo e condições.  

 

2.8 FESTAS DE BAILES NO PILAR 

 

Na historiografia que trata da festa carnavalesca, seja na Europa ou no 

Brasil, os bailes carnavalescos, despontaram a partir do século XIX, como uma 

forma de distinção social, um espaço para as elites. No Pilar não foi diferente. 

Em 1930, foi fundada a Sociedade Paladinos da Democracia, que possuía um 

espaço para os bailes do que se considerava a “alta sociedade”. 

 

Era o clube principal da cidade que o pessoal dizia. Eu acho 
que foi por isso que acabou mesmo. Porque dizia que era o 
clube da elite e não existe, né? E hoje a gente tem aqui. Não 
tem elite nenhuma, mas a gente está funcionando. E lá existia 
aquele negócio de sócio, de tudo. Na época, você só podia 
entrar se fosse com a sua fantasia caracterizada da época. 
(DAMIÃO) 

 

 Sendo a Sociedade Paladinos da Democracia, um espaço restrito à elite, 

mesmo possuindo a alcunha “democracia” em seu nome, questionei aos 

entrevistados se existia algum lugar onde o povão fazia as suas festas. 
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Olha, na época de Carnavais e na época das festas juninas, 
existia um problema. O Paladino, na época, funcionava com 
serviço de som de um rapaz que chamava-se Renatinho, que 
era músico. Eles colocavam aquelas cornetas de lá do 
Paladino pra uma colônia que tem ali em frente ao Grapiúna. 
Um hotelzinho que tem ali. E o pessoal utilizava, os 
pescadores, o som já que era desviado do Paladino pra 
colônia. Sabe como é? E também pra praça. A praça tinha uns 
forrozinhos que, naquela época, o Camêlo, o Zé Camêlo fazia 
um arraial na frente da praça que era chamado de Coreto. E o 
pessoal que não participava lá do Paladino brincava tanto São 
João como Carnaval, na praça que se amanhecia o dia. Eu 
pulei muito na praça e não tinha problema. Inclusive, na época 
que o Zé Camêlo fez esse... Começou a fazer esse arraial na 
frente da praça, o pessoal da elite, que a gente sabe que não 
existe, denominou como que fosse o que o Zé Camêlo fez de 
curral das bestas. Rebaixando, né? O pessoal da elite. Mas 
acontece o seguinte. O pessoal brincava até amanhecer o dia 
com orquestra de frevo. Tinha matinês pra crianças. Como no 
Paladino tinha também. E quando era noite, no último dia que 
terminava a festa do Paladino, a elite ia pular no Curral das 
Bestas. Quer dizer, um negócio só pra taxar, né? A gente 
brincava tranquilamente. Ficava na praça. E foi uma coisa 
muito errada que fizeram foi acabar com... O Paladino foi os 
diretores mesmos. Acabaram com o coreto que era onde 
faziam as festas, carnavais, tudo, e também o centro. Não sei 
se você conhece ali onde tem aquele... uma “partezinha”, uma 
entrada ali na praça que chamavam de Big Ponto. Ali era um 
barzinho que a festa na praça era ali. Todas as festividades 
eram na praça. Quando o Pilar era animado, mas hoje... 
(DAMIÃO) 

 

 Damião, é o responsável pelo bloco Leão de Aço, desde início dos anos 

1990, após o falecimento da Dona Elita. Foi o único entrevistado a relatar o fato 

de que, na Colônia de Pescadores, prédio que faz divisa com o da Sociedade 

Paladinos, brincava-se ao som da banda do baile dos “bacanas”, tendo 

inclusive uma caixa de som direcionada, para alegria daqueles menos 

abastados. Outra situação interessante é quando ele trata da festa pública da 

praça, que foi apelidada de “Curral das Bestas”, por uma elite, que, segundo 

ele, não existe, Damião, em vários pontos da entrevista, questionou a 

existência de uma elite pilarense46. Acreditamos que seja esta uma reflexão 

válida, mas, agora tratando especificamente da festa pública, da praça, vários 

                                                           
46

 Acreditamos que possa ter existido elites no pilar durante o século XIX, quando a cidade era 

um entreposto comercial que escoava produtos via lagoa manguaba, ou durante o século XX, 
quando algumas fábricas se instalaram, mas falar em elite na atualidade, faz parte de um 
imaginário coletivo.   
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entrevistados narraram-na, porém com nomenclaturas diferentes, e todas elas 

depreciativas. Nezinho Camêlo, fala que foi na primeira gestão do seu irmão Zé 

Camêlo, que foi organizada a estrutura da festa pública da praça, na qual ele 

conhecia como “farinheiro”, e enfatizou que no final da festa todos brincavam 

juntos e misturados, independente de ser “elite” ou “povão”. 

 

O Carnaval do município era ali em frente à prefeitura, tinha o 
coreto e todo ano era feito ali a festa popular, né? O popular 
era ali. Quando o Camêlo foi prefeito a primeira vez aí criou o 
Pavilhão Municipal. O que era o Pavilhão Municipal foi que ele 
criou? Tinha o coreto ali, não era, Luiz? Coreto, ele cobria, 
fazia uma armação de madeira, os carpinteiros amarra uma 
coberta e comprava uma coberta com cores carnavalescas e 
mandavam enfeitar todinho, enfeitava em volta com máscara, 
com tudo. E a prefeitura contratava uma orquestra pra ela, 
onde é a festa popular. Montava um palanque e daí botava a 
orquestra pra tocar ali e o pessoal botava até nome, Farinheiro, 
Farinheiro, Farinheiro, o clube municipal, mas era topado. 
Topado a noite toda. Na quarta-feira de cinzas, na quarta-feira 
maior, quando o Paladino tocava, “Ai, quarta-feira ingrata, 
chegou tão depressa”, eu já brincava lá, né? Nesse tempo, 
brincava lá, aí era hora, o dia vinha clareando, era hora de todo 
mundo sair pra rua. A orquestra tocando e o pavilhão tava ali 
na porta da prefeitura já esperando. Quando o Paladino 
passava aí juntava o povo do Paladino com o Pavilhão 
Municipal. Subia a praça, rodeava, e descia e encerrava aqui 
na frente do Paladino, era assim. (NEZINHO CAMÊLO) 

 

   Dona Benedita, que, durante a período de nossa pesquisa, era 

presidente do Caçadores, conhecia a festa pública como “Curral das Éguas”. 

 

Assim, tinha o... o Paladino, né, aí era uma sociedade que se 
pagava pra ser sócio, quem brincava era quem era sócio, 
Paladino só era da elite, né? E tinha aquele dali da... da praça 
que chamava Curral das Éguas, e quem não podia, né? Quem 
não era sócio ia pro Curral das Éguas, e quem... quem pagava 
direitinho a sociedade, brincava no Paladino. Pronto, só esse 
Carnaval que eu conhecia era bom, a gente se fantasiava, se 
agrupava, né? Cada um com uma fantasia diferente ou iguais, 
o grupinho, né? E pronto, brincava a noite todinha, era tão 
bom. A gente brincava “trancadinho”, mas ali, quem não podia 
ia prali, Curral das Éguas, o prefeito fazia. Hoje o prefeito nem 
faz mais, né? O Paladino caiu, o clube social, e o prefeito nem 
faz mais. Tinha o cassino ali que é muito bom, que é um 
espaço grande, um espaço mais... o menino tá... o dono 
também tinha medo, ele nunca fez, aquele baile de Carnaval, 
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ele faz... ele aluga pra baile, pra... mas nunca fez um baile [de 
carnaval] com medo que aconteça alguma coisa. (BENEDITA) 

 

 Dona Benedita enfatiza que hoje não existe mais a festa pública da 

praça, enquanto Sérgio Moraes, além de conhecer a festa da praça como 

“farinheiro”, chama a atenção para o estado de abando e deterioração em que 

o Clube Paladinos se encontra. 

    

Bom, nós tínhamos aqui grandes carnavais, grandes bailes, 
grandes festas que era no inesquecível Clube Paladinos da 
Democracia, fundado em 1930 e que hoje também é uma coisa 
que está em ruínas, né? Um patrimônio também da história do 
Pilar porque ali a Justiça usou para fazer julgamentos, a 
prefeitura usou para fazer festas, eventos sociais, né? E tantos 
outros usaram. O Clube Paladino era um dos melhores 
carnavais do Estado de Alagoas e as pessoas... Era 
interessante que na época tinha o Paladinos e o chamado 
Farinheiro. Farinheiro era em frente à prefeitura num coreto, 
onde as pessoas que não tinham condições brincavam – com a 
orquestra de graça da prefeitura. E lá no Paladino era uma 
questão de sócio né, mas eram Carnavais maravilhosos onde 
se brincava, onde as famílias brincavam, digamos assim. E a 
relação de Leão de Aço e Caçadores, a gente observava que 
era quando tocava a música dos dois. Quando tocava do Leão 
de Aço, uns gritavam: “Aço. Aço”. Quando tocava do 
Caçadores, outros já se manifestavam. Ainda tem hoje. Até na 
escola que eu estive agora recente, a garotada com os 
professores estava lá agitando: “É Caçador ou num é? É Aço 
ou num é?” E tem isso aí. Então, o Paladinos, o Pilar viveu uma 
efervescência muito grande nos carnavais até os anos 90. De 
dois mil e pouco para cá o clube se deteriorou e está lá em 
ruínas também. (SÉRGIO MORAES) 

 

 Sérgio Moraes deixa implícito que o poder público que tanto utilizou o 

Clube Paladinos, deveria reconstruí-lo ou restaurá-lo, tendo em vista que se 

encontra em ruínas. Já Damião, responsável pelo Clube Leão de Aço, parece 

discordar. 

 

Você viu o prédio como está? Era o clube principal da cidade 
que o pessoal dizia. Eu acho que foi por isso que acabou 
mesmo. Porque dizia que era o clube da elite e não existe, né? 
E hoje a gente tem aqui. Não tem elite nenhuma, mas a gente 
está funcionando. E lá existia aquele negócio de sócio, de tudo. 
Na época, você só podia entrar se fosse com a sua fantasia 
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caracterizada da época. Tudinho. Aquele negócio lá em cima. 
E depois que... E tinha também um problema. Era um clube 
que era mantido através das prefeituras. Existia o presidente, 
existia uma diretoria. Mas era dessa maneira. Você usava, 
explorava o prédio, o nome todo. Tinha os sócios, mas os 
dirigentes, ele não faziam benefício nenhum no prédio. 
Esperava sempre que os prefeitos fizessem. Realizasse 
reformas. E isso aí ia passando de ano pra ano e o sujeito que 
tomava conta só explorando. Quando passou ao prefeito não 
realizar aquelas reformas, então o prédio caiu porque tinha um 
pessoal já viciado a explorar. Porque eu tomo conta disso aqui 
tem quase uns vinte e poucos anos, mas as despesas daqui 
são nossas. A gente não vai passar as despesas daqui pra 
prefeitura, nem pra ninguém. Quem assume com as despesas 
do Aço sou eu. Não tem sentido eu explorar aqui o Aço com 
aluguel, que eu alugo quase toda semana, e quando chegar na 
época de eu fazer uma reforma, eu passar... Na mudança de 
um prefeito, eu procurar ele pra reformar o Aço. Nem pagar um 
aluguel, nem pagar um recibo de água, nem de energia que era 
o que acontecia. Eles usavam o Paladino pra benefício próprio. 
E hoje tá lá. Quando os prefeitos deixou de beneficiar, porque é 
de meu conhecimento que eu vi três pessoas reformar o 
Paladino, entregar ele pronto. Não era nem o assunto lá, mas a 
gente tem que dizer a verdade. Eu alcancei quando o senhor 
Mário Fragoso, prefeito, reformou o Paladino. Deixou prontinho, 
Funcionando. Depois veio o Sr. Zé Camêlo, prefeito também e 
reformou o Paladino. Deixou pronto e entregou na mão dos 
dirigentes. O último foi o Rocha. O último foi o Rocha, quando 
ele entrou como comandante da polícia. Isso tem mais de vinte 
anos. Ele deixou o Paladino, usou os policiais pra fazer a 
reforma toda do Paladino. A inauguração do Paladino foi época 
de Carnaval. [...] E o Paladino ficou funcionando de domingo a 
domingo. Com festa, com aluguel, com tudo, com bar, tudo. 
Mas aquele estilo. Só explorando. Sem benefício. Então, dessa 
época para cá ninguém mais beneficiou. As pessoas que 
tomavam conta. Foi, acabou. Os sócios também, se pagavam 
ou não pagavam, a gente não sabe o que eles faziam. Os 
dirigentes e hoje o clube está aí desativado. Só tem só as 
paredes. Só tem a frente, tudo desativado. (DAMIÃO)      

  

 A crítica do Damião é válida, pois há um conflito de interesses, quando o 

poder público investe em um patrimônio privado. No entanto, tendo em vista 

que a Sociedade Paladinos da Democracia pode exercer uma função social 

importante na cidade, o governo pode firmar uma parceria, desde que 

preestabeleça condições para que a Sociedade Paladinos execute atividades, 

assim como o próprio nome propõe, mais democráticas, além de apresentar 

um plano de manutenção do edifício, com recursos próprios, para que não se 

chegue novamente à situação atual. Por outro lado, vale ressaltar que o 
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imóvel/sede do Leão de Aço, foi doado pela prefeitura na segunda gestão de 

Zé Camêlo, assim como também um terreno ao Caçadores, conforme preferido 

pela diretoria da época. O terreno foi trocado por um imóvel onde é hoje a sede 

dos caçadores. A prefeitura também contribui anualmente com uma quantia 

para que os blocos organizem seus desfiles, pode não ser o suficiente, mas 

existe a contribuição. 

 

 

Figura 8 - Antigo coreto47 da prefeitura, onde ocorriam as festas públicas. 
Fonte: Acervo do Sérgio Moraes (foto da década de 1980). 

 

 

Figura 9 - Carnaval na Sociedade Paladinos da Democracia. 
Fonte: Acervo do Sérgio Moraes (foto da década de 1960). 

 

                                                           
47

 Sendo o lugar onde brincava as classes mais pobres, ficou conhecido depreciativamente 
como: “curral das bestas”, “curral das éguas”, “farinheiro”. 
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Figura 10 - Situação atual da Sociedade Paladinos da Democracia. 
Fonte: Raniery Guedes 

 

2.9 A NOÇÃO CONSERVADORA DE CULTURA 

 

Em muitas entrevistas, percebemos que os depoentes estão apropriados 

de uma concepção conservadora de cultura, acreditando que só possui cultura 

quem teve acesso a uma educação formal, e pertence a uma erudição, 

influenciada pelo ideal civilizador, apontado por Nobert Elias (1993), que busca 

mais uma acepção universalista dos costumes, que o enfoque nas diferenças, 

conforme proposto por Stuart Hall (2005), ao tratar das identidades culturais na 

pós-modernidade. Encontramos estes pensamentos vindos de pessoas que 

acreditam ser, um o bloco da “elite e outro o do povão”, no entanto, existe 

circularidade cultural neste processo, além da maneira depreciativa como eram 

tratadas as festas públicas que aconteciam no coreto da praça. Nesta seção, 

observaremos de maneira mais enfática, como esta visão limitada de cultura, 

que busca criar juízo de valor48, aparece nos discursos dos depoentes. 

  

O bairro do Pernambuco Novo, ele tem uma ligeira diferença 
sobre o bairro do Engenho Velho, até mesmo cultural, até 
mesmo a forma de vida das pessoas. As pessoas lá no Torrão, 
elas são mais primitivas, as pessoas do bairro Pernambuco 
Novo, elas são mais, eh, intelectualizadas. (FLÁVIO COSTA) 

                                                           
48

 Como se existissem pessoas com e sem cultura, ou culturas mais e menos importantes, 
superiores e inferiores.  
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 É interessante como a noção conservadora de cultura, acaba fazendo 

parte de uma memória oficial, onde as pessoas muitas vezes naturalizam-na 

em seus discursos, sem refletir bem sobre o ideal por muitas vezes segregador 

e generalizante que acabam propagando. O próprio Flávio Costa que acabou 

utilizando o termo “primitivo” para se referir aos moradores do Torrão, pode ter 

instantaneamente se esquecido, que ele também é filho do Engenho Velho, o 

lado mais pobre (economicamente) da cidade, junto com torrão. 

 Esta acepção dicotômica de cultura também aparece no relato abaixo: 

 

A de cá a gente nota que as pessoas são assim mais, tiveram 
melhor educação por conta do poder aquisitivo. Então, sabe, 
sabem pular melhor, dançar melhor, sabem se comportar 
melhor, entendeu? Já esses de lá eles... eu acho fantástico 
eles. Apesar de não ser Leão de Aço, porque eles... eles não 
abaixam a crista, entendeu? Porque são pobres ou porque 
são... são menos, porque entendem menos, porque são menos 
educados. Num... não quer nem saber, quer saber que vai sair 
e sai, e sai bonito também, entendeu? E isso é que faz o 
Carnaval, né? O importante é isso. (LAUDICÉA GUEDES)  

 

Mesmo se quiséssemos levar em consideração a noção conservadora 

de cultura, Lindoso (1981), tratando dos tempos áureos do Pilar, explica que 

não existiu verdadeiramente uma cultura “erudita” na cidade, pois não existia 

uma produção cultural digna para tal, mas sim uma elite econômica, baseada 

na aristocracia rural açucareira e ricos comerciantes, que conseguiam formar 

um ambiente cultural diferenciado, sendo apenas um ensaio a erudição e 

urbanidade ao modelo eurocêntrico. 

O objetivo primordial desta seção não é julgar diretamente os depoentes, 

mas refletir sobre como esta noção conservadora de cultura está imbuída em 

nossa sociedade, e como muitas vezes reforçamos o ideal de que existe 

cultura superior e inferior, onde deveríamos reconhecer que a riqueza está na 

diversidade, no multiculturalismo. Observando os blocos por dentro, 

identificamos que sua beleza está no fato de vários grupos identitários 

diferentes agregarem-se em torno de um ideal comum, e precisamos 

reconhecer a importância de todos. 

 



87 
 

3 AS CONTROVÉRSIAS DA RELAÇÃO ENTRE PATRIMÔNIO CULTURAL 

E TURISMO, NO CONTEXTO DOS BLOCOS CAÇADORES E LEÃO DE 

AÇO 

 

Com base nas teorias explicitadas ao longo desta pesquisa, somando-se 

às de patrimônio cultural, e ao conteúdo obtido com a pesquisa de campo, 

iremos analisar o panorama atual à luz do que pensam e expressam os 

pilarenses, com relação à situação atual dos blocos Caçadores e Leão de Aço.  

 

3.1 POR UM TURISMO SOCIOCULTURAL 

 

A partir da segunda metade do século XX, com o aperfeiçoamento dos 

meios de informação, comunicação e transportes, os fluxos de turistas 

aumentaram significativamente em escala global. Sabemos que o turismo é um 

fenômeno sociocultural que envolve o deslocamento de pessoas de seu 

entorno habitual, e que, por variados motivos, acaba oportunizando uma série 

de encontros entre diferentes culturas.  

No entanto, os primeiros estudos a respeito do turismo datam da 

primeira metade do século XX, tratando-o como um ramo da atividade 

econômica, o que limita bastante a compreensão do complexo fenômeno. 

Maurício e Abreu nos situa quanto ao caráter econômico do turismo, quando 

tratado como atividade que gera consumo e lucros. 

 

O Ministério do Turismo (MTur), seguindo as diretrizes 
estipuladas pela Organização Mundial de Turismo (OMT), 
considera turismo como atividades que as pessoas realizam 
durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu 
entorno habitual, por um período inferior a um ano, com 
finalidade de lazer, negócios, entre outras (Ministério do 
Turismo, 2006). Segundo a OMT o turismo é um dos setores 
da economia que mais crescem no mundo, tendo movimentado 
internacionalmente em 2012 cerca de 1,3 trilhões de dólares, 
chegando a se igualar ou até mesmo ultrapassar atividades 
ligadas ao petróleo, indústria automobilística e alimentícia 
(OMT, 2014). As estatísticas do turismo impressionam; é um 
setor que consegue gerar muito capital e empregos 
principalmente por ter uma área de atuação global. 
(MAURÍCIO; ABREU, 2014, p. 407) 
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A visão socioantropológica dessa análise, acarreta em uma série de 

relações que ultrapassam a esfera econômica: antes de se pensar no fator 

renda que o turismo pode gerar, é necessário que se reflita, entre outras 

coisas, sobre a aprendizagem/experiência que decorre dos encontros culturais, 

e suas consequências. Desse modo, não podemos ignorar a relação entre 

turismo e patrimônio cultural, por serem campos que passam, historicamente, 

por uma relação de complementaridade.  

 

Muito se discute em ambas as áreas sobre o quanto o turismo 
pode ser prejudicial aos bens culturais, tombados ou não, mas 
ainda não é comum discutir as novas maneiras de se fazer 
turismo, menos prejudiciais ao patrimônio. (MAURÍCIO; 
ABREU, 2014, p.401) 

 

Para não realizarmos um estudo unilateral, seja evidenciando os 

aspectos econômicos do turismo ou apenas demonstrando seus efeitos 

negativos, nossa abordagem teve um enfoque processual, inclinando-se para 

uma análise da relação controversa entre patrimônio e turismo, tendo em vista 

serem dois campos do conhecimento dinâmicos, em constante construção.  

Para tanto, aplicamos o método de Bruno Latour (2000), conhecido 

como Cartografia das Controvérsias49, a fim de analisar o discurso científico e a 

vivência social divergentes, no caso do objeto de estudo em questão, de uma 

comunidade determinada, “para que adentremos no mundo da ‘ciência em 

construção’, e não no da ‘ciência acabada’, pronta, com conhecimentos 

científicos e técnicos já assegurados” (GODOY, 2015, meio eletrônico). 

É preciso tratar do patrimônio, mas não sem saber como se comporta a 

sociedade diante da noção de patrimônio cultural.  

 

Quando a população entende determinado bem cultural 
como patrimônio, ela se organiza para preservá-lo; por 
ela reconhecê-lo como parte da sua cultura ele é tratado 
como herança cultural, e os conhecimentos para cuidar 
desse bem, seja material ou imaterial, acabam se 

                                                           
49

 Esta teoria vem sendo discutida no grupo de pesquisa T-Cult, Turismo, Cultura e Sociedade, 

coordenado pela orientadora da presente dissertação, cadastrado no diretório de grupos 
Capes, e vinculado ao Programa de Pós-graduação em Turismo da Universidade Federal 
Fluminese – UFF. 
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perpetuando de geração em geração (principalmente em 
comunidades menores). (MAURÍCIO; ABREU, 2014, 
p.402) 

 

Julião (2013, p.11) nos ajuda a visualizar a questão quando nos diz que 

“o turismo e a cultura estão fortemente interligados e o sucesso individual de 

cada um depende da relação de um com outro”. 

Pensar sobre a dinâmica entre patrimônio cultural e turismo demanda 

uma análise que extrapole a relação estritamente econômica, quer dizer, o 

valor de um patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial, deve ser 

considerado para além da atividade econômica usualmente fomentada pelo 

turismo.  

A visão economicista do turismo, que ainda hoje é preponderante, pode 

melhor ser entendida por meio da primeira plataforma do conhecimento50 de 

Jafari (2005). Assim, sua relação com a questão do patrimônio cultural, na 

maioria dos casos, possui grande enfoque na comercialização, mercadorização 

da cultura para o turismo, seguindo a lógica da indústria cultural, conforme 

crítica de Horkheimer e Adorno (2000). O turismo, que é um fenômeno tão 

complexo, que pode dialogar com o patrimônio cultural a partir de várias 

perspectivas, acaba aparecendo nos planos de salvaguarda, apenas como 

uma técnica de vendas do patrimônio.   

Existem dois campos de estudos do turismo: aquele predominante 

voltado para o mundo dos negócios, que tem enfoques na comercialização do 

produto turístico, nas estratégias corporativas, nas leis do turismo e no 

processo de gestão, enquanto o outro, que nos interessa, é aquele que se volta 

para as percepções dos turistas e as interferências que o turismo exerce sobre 

as sociedades (TRIBE, 1997). 

Não deveremos superdimensionar os aspectos econômicos do turismo, 

acreditando que auferir renda seja sua principal contribuição para a 

preservação do patrimônio cultural. Esta maneira de pensar e agir, 

negligenciando a equidade com as questões sociais, culturais e ecológicas, faz 

                                                           
50

 Para melhor compreensão das possibilidades de abordagens dos estudos turísticos, Jafari 

(2005) apresentou cinco plataformas teóricas, sendo a primeira delas compreendida a partir da 
década de 1950, que ficou conhecida como a da apologia ou do otimismo, em que 
organizações e instituições que têm interesses econômicos no turismo superdimensionam seus 
aspectos positivos. 
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do turismo uma atividade insustentável, podendo causar danos irreversíveis ao 

patrimônio. Tratando do patrimônio imaterial, é comum que o turismo, em seu 

viés convencional, ocasione drásticas transformações culturais, “convertendo 

os rituais populares em eventos profissionalmente geridos” (ABREU; 

PEIXOTO, 2014, p. 11). O turismo pode, sim, contribuir com a salvaguarda do 

patrimônio cultural, mas para isso precisa ser pensado em sua essência, como 

um fenômeno sociocultural, tendo em vista o viés da representatividade 

simbólica do patrimônio, e a oportunidade que ele gera para a 

aprendizagem/educação patrimonial, por meio do interacionismo cultural. 

Corroboramos, ainda, com o que nos traz Maurício e Abreu (2014, 

p.401) quando nos dizem que  

 

[...] muito se pensa no campo do turismo sobre gestão de 
destinos e pouco sobre gestão do patrimônio, levando em 
consideração que é preciso preservá-lo e o quanto o turismo 
pode ser uma ferramenta importantíssima no ensino da 
população sobre o patrimônio de sua cidade.  

 

Pensar em patrimônio cultural – termo complexo, com várias acepções 

semânticas, e uma dinamicidade que o torna mutável de acordo com cada 

situação de patrimonialização, mas que muitas vezes precisa atender a moldes 

pré-elaborados, para se enquadrar em políticas públicas – não é tratá-lo 

enquanto propriedade, em sua acepção de bens econômico-financeiros, mas 

sim, atentar para a noção de bens culturais, em que existe um processo de 

pertencimento simbólico a uma coletividade.  

Patrimônio cultural é um campo de estudos que interessa a variadas 

áreas do conhecimento: Antropologia, Arqueologia, Arquitetura, Direito, 

Educação, Geografia, História, Memória Social, Museologia, Sociologia, 

Turismo. O importante é que possamos entrecruzar as contribuições de cada 

área, para melhor compreendê-lo. Quando tratamos do patrimônio cultural, em 

conjunto com o arcabouço teórico, oriundo destas ciências, “é preciso 

contrastar cuidadosamente as concepções do observador e as concepções 

nativas” (GONÇALVES, 2003, p. 24).      

Na Antiguidade Clássica Romana, o patrimônio eram aqueles bens 

familiares a serem transmitidos hereditariamente, no entanto não se atentava 
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para a valoração financeira, mas sim para sua afetividade enquanto herança 

cultural familiar.  

 

A norma social exigia que os bens de alguém fossem oriundos 
da herança paterna, que, por sua vez, deveria ser transmitida. 
[...] Era malvisto interromper a cadeia de transmissão, da qual 
a instituição familiar havia sido publicamente incumbida. 
(THOMAS, 1980, p.425 apud POULOT, 2009, p.16) 

  
 

A mercadorização irresponsável do patrimônio cultural para o turismo 

pode levá-lo ao que Santos e Peixoto (2013) chamaram de 

“espetacularização”, ou o que MacCanell (2003) chamou de “autenticidade 

encenada”. Relações que são comuns a patrimônios imateriais vinculados a 

culturas populares, como afetividade, amizade, familiaridade, vizinhança, vão 

se perdendo, quando se opta pela mercadorização ao modelo convencional. As 

escolas de samba cariocas, por exemplo, quanto mais perto da divisão especial 

elas estejam, mais estas relações vão se reconfigurando para um 

profissionalismo que fragmenta os laços comunitários. 

Diante da relação controversa entre patrimônio cultural e turismo, é 

importante compreender que nem todo patrimônio está preparado, e nem deve 

receber o turismo, principalmente em seu modelo convencional, que é aquele 

conhecido como de massas, operado por grandes agentes de mercado, 

investidores que só se preocuparão com a proteção do patrimônio, até o 

momento que lhes esteja rendendo lucros financeiros. Segundo Cunha (2005), 

o termo proteção do patrimônio, diz mais respeito a uma atuação 

mercadológica, enquanto que, ao se pensar em culturas como fenômeno 

socioantropológico, deveríamos pensar em salvaguarda51. 

Falcão (2006), explica que para atingirmos um turismo do 

desenvolvimento social, é necessário que exista um bom relacionamento entre 

                                                           
51

 A salvaguarda considera os modos de vida e representações de mundo de coletividades 

humanas e o princípio do relativismo cultural de respeito às diferentes configurações culturais e 
aos valores e referências, que devem ser compreendidos a partir de seus contextos. Por outro 
lado, também é pautada no reconhecimento da diversidade cultural como definidora da 
identidade cultural brasileira e procura incluir as referências significativas dessa diversidade. 

Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/418>  
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visitantes e anfitriões, focado na preservação das heranças naturais e culturais 

dos destinos turísticos.  

É importante que projetos que visem ao turismo cultural sejam 

elaborados com base em investigações processuais, e não proposicionais. 

Principalmente quando estamos tratando de patrimônios imateriais, que 

segundo Cunha (2005, p.15), 

 

se compõe de processos tanto, e provavelmente mais, do que 
de produtos; ele não se compõe de formas fixas, mas de uma 
recriação permanente que tem a ver com o sentimento de 
continuidade em relação às gerações anteriores, ou seja, que 
ele é ao mesmo tempo dinâmico e histórico.  

 

Comentando um caso que envolve artesãos indígenas, Cunha (2005, 

p.25) explica que, “é como se a especialização e o comércio estivessem a 

serviço da teia social e não o inverso: o valor de uso tendo precedência sobre o 

valor de troca”. Mesmo que Cunha estivesse tratando de patrimônio imaterial 

quando propôs esta reflexão, ela também é válida para a maneira como 

costuma pensar os destinos turísticos. 

Falcão (2006) elaborou um quadro comparativo, onde o que ele chama 

de Turismo tradicional é o que compreendemos neste trabalho como Turismo 

convencional, e o que chama de Turismo do desenvolvimento, é o que dialoga 

com a abordagem sociocultural que preconizamos.   

 

Turismo tradicional  Turismo do desenvolvimento 

O turista se isola O turista se integra 

Concentração de benefícios Distribuição de benefícios 

Receita Riqueza 

Objetivo de desenvolvimento  
Macroeconômico 

Objetivo de desenvolvimento  
Integral 

Comunidade a serviço do Turismo Turismo a serviço da comunidade 

O turista consome O turista aprende 

Expansionismo científico Ordenamento programático 

Crescimento sem limites Limites em prol do bem-estar 

Quadro: 1 - Turismo tradicional e turismo do desenvolvimento. 
Fonte: Falcão (2006, p.133). 
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 Tendo em vista que a compreensão do turismo enquanto fenômeno 

sociocultural requeira pesquisas com características etnográficas, ainda mais 

quando os objetos de estudo são bens culturais imateriais, buscamos uma 

análise dialógica entre teoria e empiria, consultando bibliografias relevantes 

sobre a temática do patrimônio e do turismo cultural, além de ouvir os agentes 

sociais envolvidos. 

 

3.2 O QUE É PATRIMÔNIO CULTURAL PARA OS AGENTES SOCIAIS 

ENVOLVIDOS NOS BLOCOS CAÇADORES E LEÃO DE AÇO 

 

Em pesquisa sobre as memórias dos blocos carnavalescos Caçadores e 

Leão de Aço da cidade do Pilar-AL, utilizando a história oral temática como 

metodologia, embasada por meio das teorias das Controvérsias de Bruno 

Latour, e da Memória enquanto fenômeno social e histórico, baseando-se em 

Maurice Halbwachs, Michael Polak e Pierre Nora, fomos a campo, perguntando 

o que é patrimônio cultural para os nossos depoentes, para assim entendermos 

melhor as concepções nativas acerca do termo, e verificarmos se a noção de 

patrimônio na qual estamos imbuídos, é adequada à realidade sociocontextual 

do bem cultural a ser estudado. 

“Patrimônio cultural é justamente a cultura da terra, o que nós vemos em 

forma de cultura” (NEZINHO CAMÊLO). Nesta concepção bem genérica, 

Nezinho Camêlo faz referência a patrimônio cultural levando em consideração 

a questão regional/territorial, as práticas e representações do lugar. 

 

Patrimônio cultural é as tradições da terra né, as coisas, por 
exemplo, os blocos carnavalescos, baianas, os eventos, são 
coisas culturais, pelo meu entender, são essas coisas culturais, 
é a baiana, é um guerreiro, que aqui no Pilar tem, é um evento 
tradicional, que mexe com os estudantes, entendeu, é um 
festival do bagre, é um festival do siri, isso aí é um patrimônio 
cultural de nossa cidade, como nós temos o sustento que é a 
casa da cultura. (GILMAR)  
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    Gilmar elencou como patrimônio pilarense, além dos blocos 

carnavalescos, os folguedos e os eventos tradicionais da cidade. Por fim, ele 

fez referência á Casa da Cultura Professor Arthur Ramos, sede da diretoria 

municipal de cultura, como sendo o sustento do patrimônio cultural. A relação 

entre patrimônio cultural e poder público é um pouco controversa, precisamos 

relativizar o papel do Estado no que tange à patrimonialização. São os agentes 

sociais envolvidos na dinâmica patrimonial que a sustentam, essa perspectiva 

não visa a isentar o Estado de responsabilidades, mas garantir o protagonismo 

a quem é de direito, e evitar usos políticos do patrimônio. Precisamos enxergar 

o poder como algo relacional, o Estado não é seu órgão central e único, existe 

uma teia de micropoderes nas estruturas sociais que garante processos 

internos de resistência (FOUCAULT, 1979). A frase grafada na camisa do Leão 

de Aço, em 2017, motiva seu processo de resistência. 

 

 

Figura 11 - Camisa do Leão de Aço – 2017. 
Fonte: Raniery Guedes 

   

 Para Zé do Feitor, o Pilar tem como referência cultural os Blocos 

Caçadores e Leão de Aço. Segundo palavras do entrevistado, quem tem 

“poder” para ser considerado patrimônio pilarense são os dois blocos mais 

tradicionais da cidade. Quando Zé do Feitor trata da questão do poder, neste 

caso, é referindo-se à complexidade dos blocos,, que transcende a festa 

carnavalesca. 

 O próprio Zé do Feitor afirma que:  
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Tudo no Pilar tem influência destes blocos, pelo que eu vejo, as 
cores do Pilar é as cores dos dois, a bandeira tem as cores dos 
dois blocos, a gente passa o ano todo trabalhando, lutando, 
mas com o pensamento que chegue o carnaval para ver os 
dois passar, todo mundo para quando aporta, para som, para 
tudo, tudo para pra ver os dois, a influência é muito grande 
desses dois, embora a juventude hoje não tá se ligando a eles. 
(ZÉ DO FEITOR) 

 

 Talvez, ao falar que as cores do Pilar são as cores dos dois blocos, Zé 

do Feitor esteja se referindo ao hábito que algumas pessoas têm de pintar a 

fachada de suas residências com as cores do seu bloco do coração. Na ida a 

campo, observei muitas casas verdes e brancas no bairro Pernambuco Novo, 

em alusão aos Caçadores, assim como casas amarelas e vermelhas no bairro 

do Engenho Velho, em alusão ao Leão de Aço. 

 

 

Figura 12 - Casas do Zé do Feitor e do Sérgio Moraes. 
Fonte: Raniery Guedes 

 
Em visita à casa da cultura e museu professor Arthur Ramos, encontrei 

na exposição, a explicação sobre a bandeira pilarense, que foi criada na data 

de dezesseis de março de 1972, ano de comemoração do centenário da 

emancipação política da cidade. Idealizada pela professora Rosalina Soares 

Cavalcante, as cores da bandeira homenageiam aqueles que eram os três 

principais blocos da cidade, verde dos Caçadores, amarelo dos Boiadeiros 

(inativo) e vermelho do Leão de Aço. No círculo central a bandeira há 

referência à indústria, religiosidade e à pesca, elementos que dialogam com a 

história dos blocos, além evidentemente do lema “amor e união”. À esquerda 

encontramos a representação de um coqueiro e a direita a cana-de-açúcar, 

elementos que refletem o desenvolvimento agrícola da cidade.   
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Figura 13 - Bandeira da cidade do Pilar. 
Fonte: Casa da Cultura prof. Arthur Ramos 

 
Quanto a questões que envolvem religiosidade, Zé do Feitor explica um 

conflito que existia durante a procissão de Nossa Senhora do Pilar, onde, em 

respeito ao momento sagrado, tentava-se resolver na base da negociação, no 

entanto, tendo em vista que a procissão sai em 2 de fevereiro, e que logo após 

vem o carnaval, quando os ânimos ficavam mais acirrados, aguardava-se 

chegar a festa momesca para o acerto de contas com violência. 

 

A procissão passava no Pernambuco Novo [bairro dos 
Caçadores] pelo dia, então os fogos lá era só foguete e bomba, 
isso é feio né, o foguete não tem nada. Quando ela passava lá 
no Engenho Velho [bairro do Leão de Aço], passava a noite, 
então é fogos de artifício [ornamentais], é muito bonito, [...], 
eles mangavam [zombavam] do pessoal do Pernambuco novo, 
que era só bomba e foguete. (ZÉ DO FEITOR).  

    

Para resolver este problema, foi solicitado ao Pároco que a procissão 

saísse em cada ano para um lado oposto, sendo solucionado com seu início se 

dando já ao escurecer. 

 Ser Caçador ou Leão de Aço extrapola a festa carnavalesca e nos ajuda 

a entender um pouco do contexto sócio-histórico pilarense, tendo em vista que 

eles representam a divisão entre os dois bairros centrais da cidade e as 

atividades neles desenvolvidas. Famílias consideradas importantes, utilizavam 

os blocos como demonstração de poder; políticos apoiam os blocos, de 

maneira a ter seus nomes lembrados em período eleitoral; comerciantes e 

industriais investiam nos blocos reconhecendo-os como espaço de lazer de 

seus funcionários; várias outras festas da cidade, acabavam tendo elementos 



97 
 

da rivalidade entre Caçador e Aço, como a guerra de buscapés que existia nas 

festas juninas e a apresentação de pastoris que ocorriam no Natal, onde o 

cordão azul52 era composto por pastorinhas do Pernambuco Novo (bairro dos 

Caçadores) e o cordão encarnado era composto por pastorinhas do Engenho 

Velho (bairro do Leão de Aço); tratando dos clubes futebolísticos de maior 

torcida de Alagoas, alguns entrevistados explicaram que é comum as pessoas 

do Caçadores se afeiçoarem pelo CSA53, enquanto as do Leão de Aço pelo 

CRB54, ainda relataram que já existiu na cidade também um time de futebol 

com o nome de Leão de Aço; outro fator relevante que presenciei, foram as 

notas de falecimento, que são anunciadas:  “morre o caçador(a)/leonino(a) 

fulano de tal”.                 

Foi bastante significativo nas entrevistas, à sensibilidade que os 

depoentes tiveram em identificar bens imateriais como patrimônio cultural. 

  

3.3 BREVE HISTÓRICO DA NOÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL 

IMATERIAL 

 

O reconhecimento do patrimônio imaterial brasileiro, no âmbito das 

políticas públicas, consolidou-se por intermédio do decreto federal nº 3.551 de 

4 de agosto de 2000, que Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. No entanto, é 

importante recordar que, em 1936, antes da criação do Sphan55 – órgão 

responsável pela gestão do patrimônio cultural brasileiro – o ministro da 

educação, Gustavo Capanema, solicitou ao diretor do departamento de cultura 

do município de São Paulo, Mario de Andrade, um anteprojeto de criação do 

órgão e consequentemente da política nacional de preservação do patrimônio 

cultural. No projeto elaborado pelo poeta modernista, já constavam 

características que atentavam para a dimensão do que hoje reconhecemos 

como patrimônio imaterial, assim o projeto ficou “revolucionário demais para 

                                                           
52

 Apesar de as cores do Caçador ser verde e branco, muitas vezes existe um flerte com o azul 
quando convém distinguir-se do Leão de Aço. 
53

 Centro Sportivo Alagoano – Cores: Azul e Branco. 
54

 Clube de Regatas Brasil – Cores: Vermelho e Branco. 
55

 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atualmente Iphan – Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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ser posto em prática na ocasião” (SALA, 1990, p.19). O decreto-lei que institui 

o Sphan, em 1937, adota em parte a proposta de Mário de Andrade, levando 

em consideração aquilo que interessava à política do Estado Novo de Getúlio 

Vargas.  

O contexto histórico das políticas de preservação patrimonial brasileira 

pode ser dividido em duas fases, aquela considerada heroica, que tem na 

gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade, ações voltadas ao que ficou 

conhecido como política da pedra e cal, em que o patrimônio material, 

principalmente o arquitetônico, foi privilegiado; enquanto a segunda fase, a 

moderna, é aquela que, a partir da gestão de Aloísio de Magalhães, começou a 

ter um olhar mais voltado para o que se compreende hoje como imaterialidade 

do patrimônio e para as culturas populares, através da fundação do CNRC – 

Centro Nacional de Referência Cultural56. 

Em 1988, a Constituição Federal, considerada constituição cidadã, 

evidencia, em seu artigo 216, que: 

 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.  

 

A dimensão imaterial da cultura começa a ganhar espaço nas políticas 

de patrimonialização, mas a tradição da “pedra e cal” era preponderante no 

imaginário popular, devido a seu processo de construção histórica nos últimos 

anos, e até mesmo ao fato do Iphan já possuir uma equipe técnica e uma vasta 

experiência em lidar com bens de natureza material. O termo tombamento 

estava, e ainda permanece, arraigado de tal maneira que muitas pessoas 

utilizam-no para referir-se a patrimônio imaterial, enquanto o correto para esta 

dimensão é o registro.  

Reginaldo Gonçalves questiona: 

 

                                                           
56

 Para ver mais sobre a fase heroica e a fase moderna das políticas de preservação do 
patrimônio cultural brasileiro, consultar: FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em 
processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro, IPHAN, 2005. 
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É possível preservar uma graça recebida?  É possível tombar 
os “sete dons do Espírito Santo”? Certamente não. Mas é 
possível, sim, preservar, por meio de registros e 
acompanhamento, lugares, objetos, festas, conhecimentos 
culinários, etc. É nessa direção que caminha a noção recente 
de “patrimônio intangível”, nos recentes discursos brasileiros 
acerca do patrimônio (GONÇALVES, 2003, p. 27). 

 

 Outra confusão que encontramos ao tratar de patrimônio imaterial é 

quando pessoas comentam que lugares e objetos, por exemplo, possuem 

materialidade. No entanto, precisamos assimilá-los através de uma virada 

antropológica, onde o foco não está no que se vê, mas sim no que se sente, 

“[...] a ênfase está nas relações sociais ou mesmo nas relações simbólicas, 

mas não nos objetos e nas técnicas” (GONÇALVES, 2003, p. 27).  

No ano 2000, após 12 anos da promulgação da constituição, é que 

foram Instituídas as diretrizes para o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial, através do decreto nº 3.551, onde o patrimônio imaterial deve ser 

categorizado através de quatro livros, podendo ser criados mais livros caso 

haja necessidade: 

1. Saberes: conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 

comunidades; 

2. Formas de expressão: manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas 

e lúdicas; 

3. Celebrações: rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da 

religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social; 

4. Lugares: mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se 

concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.  

Um patrimônio pode pertencer a mais de um livro, assim como a um livro 

de tombo e um livro de registro concomitantemente.  

 

[...] nas abordagens mais recentes, não se considera possível 
compreender os bens culturais materiais sem considerar sua 
dimensão imaterial ‒ os valores neles investidos e o que 
representam ‒ assim como não parece ser possível entender a 
dinâmica do chamado patrimônio imaterial sem o conhecimento 
da cultura material que lhe dá· suporte. (BRASIL, 2006, p. 127) 
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O decreto nº 3.551/2000 também instituiu o Programa Nacional de 

Patrimônio Imaterial, buscando fazer com que o poder público auxilie e 

incentive os grupos envolvidos com patrimônio imaterial, a realizarem o 

processo de inventariação, registro e criação de um plano de salvaguarda. 

Como no primeiro momento a gestão patrimonial no Brasil adotou um modelo 

de influência francesa, que era centralizador e universal, atualmente as 

políticas públicas patrimoniais vêm se encaminhando para descentralização 

das ações, com valorização da diversidade e das especificidades regionais.  

 Nesta pesquisa, pudemos aprofundar os conhecimentos sobre a noção 

de patrimônio cultural, compreendendo que o termo pode ser interpretado por 

meio de várias categorias de pensamento. 

 

É possível transitar de uma a outra cultura com a categoria 
patrimônio, desde que possamos perceber as diversas 
dimensões semânticas que ela assume e não naturalizemos as 
nossas representações a seu respeito. (GONÇALVES, 2003, p. 
23) 

 

Aprofundamos os estudos no intuito de compreender melhor a dimensão 

imaterial do patrimônio, tendo em vista nosso objeto de pesquisa ser dois 

blocos carnavalescos, inclusive perguntamos a agentes envolvidos com os 

blocos sobre suas concepções de patrimônio cultural, visando a atender ao que 

preconiza Gonçalves (2003, p. 24), “é preciso contrastar cuidadosamente as 

concepções do observador e as concepções nativas”. 

 O que nos convém, neste momento, não é tratar do patrimônio enquanto 

propriedade, em sua acepção de bens econômico-financeiros, mas, sim, da 

noção de bens culturais, onde existe um processo de pertencimento simbólico 

a uma coletividade.  

Tanto os termos “patrimônio” quanto “cultura”, têm suas etimologias 

embasadas em uma lógica ocidental, o que dificulta a compreensão da noção 

de patrimônio cultural quando tratamos de simbolismos relacionados ao que a 

antropologia costuma chamar de categorias “exóticas”, que segundo Gonçalves 

(2003, p.21) são aquelas “aparentemente estranhas ao pensamento ocidental”. 

Muitos grupos sociais preservam bens culturais que poderemos considerar 

patrimônio cultural, mas por motivos divergentes daqueles que a política 
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patrimonial propõe. Assim, atinge-se um objetivo comum, que é a preservação, 

mas com motivações diferentes.  

A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, participando de um evento 

em 2005, que tratava dos direitos intelectuais indígenas sobre itens culturais, 

presenciou um velho líder Yawanawa indagar: “Alguém aqui acha que honi57 é 

cultura? Eu digo que não. Não é! Honi não é cultura!” (CUNHA, 2009, p.314). 

Reconhecendo que a bebida alucinógena é utilizada em rituais indígenas, 

acreditamos que o líder Yawanawa aproveitou a oportunidade para nos deixar 

claro que o termo cultura não existe para sua comunidade, as práticas sociais 

existentes é que são enquadradas no termo, e ainda por cima tratadas como 

exóticas. Exóticas para quem?  

Outro caso para reflexão é o dos povos indígenas Wajãpi, que tiveram o 

grafismo kusiwa58 reconhecido como patrimônio do Brasil em 2002 e da 

humanidade em 2008. Entretanto, para o povo Wajãpi, eles não são os 

verdadeiros portadores dos grafismos, mas guardiões de uma arte que é 

pressuposta a partir de uma racionalidade cosmológica, de meios 

sobrenaturais, assim como também da aprendizagem com outras populações 

indígenas (ABREU, 2013, 2015). Por motivos como este, é que quando 

tratamos de patrimônio cultural imaterial, consideramos os grupos ou indivíduos 

como detentores de um saber, e não proprietários. No entanto, como alguns 

saberes culturais podem gerar bens capitais, é importante a anuência e o 

reconhecimento dos detentores dos saberes, para que em casos de 

mercantilização, os lucros e benefícios possam atingir a quem é sócio-

justamente de direito59. Inclusive, “o registro da arte gráfica foi solicitado ao 

Iphan pelos Wajãpi em 2000, como tentativa de controle do uso abusivo de sua 

imagem” (GALLOIS, 2012, p. 43). 

                                                           
57

 “Honi é a palavra (yawanawa e de várias outras línguas do tronco pano) para uma bebida 
alucinógena com base na combinação de um cipó e das folhas de um arbusto, conhecida no 
mundo indígena da Amazônia ocidental sob diversos nomes – tais como ayahuasca, nishi pae, 
yagé, kaapi” (CUNHA, 2009, p.314). 
58

 A arte Kusiwa é um sistema de representação gráfico próprio dos povos indígenas Wajãpi, 
do Amapá, que sintetiza seu modo particular de conhecer, conceber e agir sobre o universo 
(IPHAN). 
59

 Para saber mais sobre questões de autoria e propriedade intelectual coletiva, no que trata de 
patrimônios culturais, ver: Cunha (2009); Garone e Junqueira (2016); Santilli (2005).  
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Agora exemplificando com o caso da capoeira, onde em uma palestra60 

proferida pelo professor Júlio Tavares no ano de 2015, ele que foi integrante do 

grupo de trabalho da capoeira do IPHAN, explicou que na reunião que tratava 

da salvaguarda desta arte por parte do Estado, surgiu uma questão 

controversa, onde mestres capoeiristas questionaram, como uma arte que está 

viva por suas ações e que já possui inclusive reconhecimento mundial sem 

nunca ter recebido efetivo apoio da gestão pública, agora será salvaguardada 

pelo Estado. 

Lidando com outro exemplo, José Reginaldo Gonçalves ao tratar do 

mana melanésio61, explica-nos que, “discute-se a presença ou ausência do 

patrimônio, a necessidade ou não de preservá-lo, porém não se discute a sua 

existência” (GONÇALVES, 2003, p.24).      

Cultura é um termo polissêmico, podendo adquirir vários sentidos, 

assim, Manuela Carneiro da Cunha nos apresenta dois que necessitam 

coexistir, o que ela chama de “cultura”, com aspas, que tem um viés mais 

político, agindo “como recurso e como arma para afirmar identidade, dignidade 

e poder diante de Estados nacionais ou da comunidade internacional” e cultura, 

sem aspas, mais vivencial, sendo “aquela rede invisível na qual estamos 

suspensos” (CUNHA, 2009, p.373). 

 Com as noções de patrimônio e cultura discutidas, inclusive levando em 

consideração que a comunidade pilarense considera, sim, os blocos de rua 

como patrimônio cultural, passamos a analisar a visão da comunidade 

envolvida, quanto ao papel que o turismo exerce e pode vir a exercer, para 

além da atividade econômica. 

 

3.4 O TURISMO NA VISÃO DOS AGENTES SOCIAIS ENVOLVIDOS NOS 

BLOCOS CAÇADORES E LEÃO DE AÇO 

 

                                                           
60

 “Salvaguarda da Capoeira como modelo de mediação: o antropólogo, o Estado e a ’esfera 
pública negra’". Seminário: “Antropologia na esfera pública: patrimônios e museus”. Associação 
Brasileira de Antropologia. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=w8TvivEtNo0>, 
Acesso, jun, 2017.  
61

 Força sobrenatural que se concentra em objetos e/ou pessoas, adquirida ou herdada, e 
capaz de transmitir magia aos homens (DICIO – Dicionário on line de português), acesso, jun, 
2017. 
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Perguntei aos depoentes, o que eles entendem por turismo, e se 

acreditam que o turismo pode ajudar a preservar as tradições e valorizar mais 

os blocos.  

 Interessante é que, diferentemente do que o pesquisador havia previsto, 

a maioria das respostas não trataram do turismo enfatizando seus benefícios 

econômicos, mas sim com uma acepção de busca do lazer aliado à cultura. 

 Para Dona Benedita, “turismo é você conhecer, passear, eh... viajar, é 

você também cuidar da parte cultural. O que mais? Informar”. 

 

Bom, turismo pra mim... turista é aquele que vai ver uma 
cidade, ver as igrejas, ver os pontos turísticos, vê o que tem de 
melhor, ver o folclore, saber alguma coisa do folclore, não é 
isso? Do folclore, também dos blocos, enfim. (ZIZI) 

 

Turismo? Passear. Turismo eu acredito que seja, assim, você 
se deslocar ou então chegar a determinado lugar pra conhecer, 
né, não só a parte física da cidade, as belezas naturais, os 
pontos históricos, mas a cultura como um todo. (IVANILDA) 

 

O turismo pra mim, deixa eu ver se eu posso lhe explicar. É 
uma... é uma forma de fazer acontecer as coisas, as coisas 
belas que a cidade tem, tudo que uma cidade tem de bonito, de 
belo. Então o turismo faz acontecer isso, se a gente tem o que 
é belo, tem o que é bonito pra mostrar, o turismo é quem dá 
vida a essas coisas. A participação de uma Secretaria de 
Turismo muito boa, eficiente, pra mostrar o que a gente tem de 
belo. Nós temos aqui belezas, coisas belíssimas, né? A Lagoa 
Manguaba é belíssima, e outras coisas que nós temos. A 
nossa matriz que é belíssima, Nossa Senhora. Belezas 
naturais nós temos. (LAUDICÉA GUEDES) 

 

Eu acho o seguinte, o turismo hoje não é que seja apenas uma 
indústria. O turismo é a oportunidade de conhecimento. Eu 
acho, assim, que o turismo é até uma oportunidade de 
aprendizado. Se eu saio daqui e vou pra Salvador, eu não vou 
apenas participar dos blocos no Farol da Barra. Eu quero 
conhecer a história de Salvador. Eu vou procurar as igrejas 
históricas, os pontos históricos. Então, o turismo pra mim é 
isso. É mais um momento que eu estou passeando e estou 
num aprendizado, né? Não estou apenas fazendo... E além de 
conhecer, estou fazendo novas amizades. Eu estou, ao mesmo 
tempo, divulgando a minha cidade, não é? É uma maneira de 
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divulgar as coisas que nós temos no nosso país, no nosso 
Estado. (IVO VICENTE) 

 

 Vários modelos para fomentar um turismo de forma que fuja ao 

convencional, vem sendo pensados na atualidade, dentre eles, o chamado 

turismo de experiência, onde o turista deixa de ser mero expectador, e busca 

uma participação mais ativa em contextos culturais que envolvem a viagem, 

fazendo das inter-relações sociais uma experiência significativa tanto para os 

visitantes quanto para os visitados. 

 

É interessante porque eu percebo que o turista, quando ele 
vem, ele vem aqui ao Pilar, ele quer conhecer o habitat natural, 
como aquela pessoa vive, como é mantido aquele bloco. Não 
importa como esteja a situação. Não importa se é numa sede 
bem bonita ou é na casa de alguém do bloco. Eu tenho 
observado isso. Acho interessante. Agora, sempre com aquele 
olhar voltado para melhorar. Até os anos 90, Leão de Aço e 
Caçadores não tinham sede. Ninguém tinha sede. 
Simplesmente dizia, “O Leão de Aço é do Engenho Velho 
Torrão. Os Caçadores é do Pernambuco Novo”, né? Não tinha 
isso aí. Então, foi a partir do então prefeito José Camelo que 
ele doou dois locais que passaram a ter a sua sede própria. E 
isso aí é importante para receber o turista. Agora, o que eu 
observo, por exemplo, é isso, Raniery. É que é preciso fazer 
atividades... Não sei se mensalmente, final de semana, alguma 
coisa, agenda programada, mas é preciso que se faça algumas 
atividades nesses dois blocos, nesses dois patrimônios do Pilar 
não só no Carnaval, mas durante o ano também. (SÉRGIO 
MORAES) 

 

 Para uma experiência/vivência cultural significativa, não basta ser 

expectador, tem que participar. 

 

Turismo é tudo aquilo que você possa, além de você se divertir 
você divulgar a cultura de uma sociedade. Turismo é você 
mostrar que é uma sociedade convive e precisa ser observada. 
Turismo é você fazer ver que aquela cultura precisa ser 
preservada e dar continuidade a esse trabalho. Turismo não é 
só você vir visitar e bater palmas, é participar, é participação. 
(FLÁVIO COSTA) 
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Acreditamos que tanto pelo fato de a cidade não possuir grande apelo 

turístico ao modelo convencional, assim como pelo próprio teor da entrevista, 

que trata das memórias atreladas a dois bens culturais imateriais, isso possa 

ter sensibilizado os depoentes a um olhar mais fenomenológico do turismo. 

Dos três entrevistados que seguem abaixo, que trataram o turismo mais como 

atividade econômica, pode até ser mera coincidência, mas, Nezinho Camêlo e 

Zizi, são comerciantes, já Sérgio Moraes no momento da entrevista ocupava o 

cargo de diretor de cultura da cidade, sendo comum a gestão pública pensar o 

turismo de maneira mais panfletária, no âmbito de vender a cidade como 

atrativo a ser consumido. 

 

[...] é uma fonte de renda, né? É, é, desde quando você tenha 
o que mostrar, o que apresentar, a quem, aos turistas, né? 
Então vai haver o quê? Renda, é... receita e, e recurso, é mais 
trabalho, mais renda para o povo. Você tem que expandir, com 
isso aí expande, né? (NEZINHO CAMÊLO) 
 

Acredito. Haveria de ter mais empenho dos turistas, mais 
divulgação dos blocos pra poder incentivar mais. Crescer mais. 
E até o próprio Pilar, a cidade, né, a cidade no Carnaval vim 
turistas, mais turista pra ver. Eles participaram, digamos assim, 
brincando como foliões, pulando, ajudando você falar, 
brincando, pulando, se divertindo, gastando um dinheiro no 
Pilar, entrando mais dinheiro pro comércio, né? Tudo isso 
valorizava mais. (ZIZI) 

 

Ah, turismo envolve tanta coisa, né? Envolve principalmente a 
cultura, que é minha área que eu amo muito, que eu gosto 
muito, né? Turismo gera emprego, economia, né? O turismo 
gera renda pra muita gente, né? Tem uma cadeia produtiva 
que pode ser feita através do turismo, um leque muito grande 
de vantagens pra cidade turística. E Pilar tem um potencial 
turístico muito grande não só através do Leão de Aço e 
Caçadores, da própria história. Temos o último enforcamento 
no Brasil que é um trabalho que precisa ser melhor explorado. 
Temos esse fato histórico nacional. Uma orla Lagunar que está 
aí para passar por uma reforma. A gente espera que até junho, 
no Casamento Matuto, ela esteja pronta. Essa é a nossa 
expectativa. Temos aquele cinema que mesmo hoje estando 
em ruínas, e um prédio da prefeitura e tem projetos para 
transformar num cine teatro com local para 300 pessoas com 
tipo para fazer seminários, conferências, para fazer palestras. 
Enfim, a cidade do Pilar tem um potencial turístico muito 
grande. Agora, que precisa ser melhor explorado. (SÉRGIO 
MORAES)  
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 Questionados sobre o papel que o turismo pode vir a exercer na 

preservação das tradições locais, como os blocos Caçadores e Leão de Aço, e 

de que forma isto pode ser posto em prática, destacamos as respostas:  

 

Turismo não. É a cultura, né? É a cultura. Tem que ter uma 
Secretaria de Cultura que mantenha, que convide os dois ou os 
três e diga, “Vamos fazer assim agora”, né? Vamos dar uma 
melhora aqui para não só sair da cabeça do presidente do 
Caçadores e da cabeça do presidente do Leão de Aço. Está 
aqui. A Secretaria é que vai dar um ar melhor pra vocês. Nós 
vamos chamar, o prefeito contribui e nós vamos riscar aqui. 
Olha, esse ano vamos sair assim. Vamos riscar aqui. O 
Caçadores saem assim esse ano. O Leão de Aço vamos risca 
aqui”, né? Atualizar mais. (ALBÉRICO ARANDA) 

  

Sem dúvida, o turismo tanto poderia como deveria contribuir 
para a preservação dessa cultura, sem dúvida. Era preciso 
envolver mais a direção do bloco e toda comunidade do bairro 
nas atividades turísticas do município, de forma que as 
pessoas percebessem que o bloco é realmente uma coisa 
importante dentro da cultura da cidade. (FLÁVIO COSTA) 
 

Com certeza, né? Eles seriam mais valorizados. Inclusive, com 
assim, apresentações. Não digo sempre, mas mensalmente. 
Vamos dizer: “Está vindo um grupo de turistas pro Pilar”, e 
nesse dia a própria cidade criar uma estrutura de mostrar pra 
essas pessoas o que tem de belo na cidade. Não só os pontos 
turísticos, não só as belezas naturais, mas também a nossa 
cultura, né? Inclusive Aço e Caçadores. (IVANILDA) 

 

 Alguns entrevistados, além de afirmar que o turismo poderia contribuir 

com a preservação dos blocos, chamam a atenção para a questão da carência 

de infraestrutura turística na cidade. 

 

O turismo poderia contribuir muito. O turismo contribuía muito 
desde que houvesse um trabalho feito através da prefeitura 
que viesse a trazer turismo aqui pro Pilar. Porque hoje a gente 
vê. Nós tínhamos aqui uma orla que acabou. Praticamente os 
participantes aqui das nossas festividades, tá vindo mais o 
pessoal daqui do Pilar mesmo porque não tá existindo aqui um 
meio de que traga o turismo ao Pilar. Não tem. (DAMIÃO)  
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Acredito que sim porque se no tempo do Carnaval nós 
contássemos, se nós tivéssemos, isto é, depende também da 
infraestrutura que a cidade oferecer. Para que os turistas 
venham participar do Carnaval do Pilar, é preciso que a cidade 
também esteja estruturada, não é, pra receber esses turistas. 
Não é simplesmente chegar aqui, vim três, quatro ou cinco 
carros de pessoas que vem aqui pra participar do bloco e não 
tem, assim, um hotel. Nós não temos uma pousada. Nós não 
temos essa infraestrutura pra oferecer aos turistas. Ainda não 
temos. Aí fica difícil por isso. Aí vem aquele turista que vem de 
carro, chega agora, participa e vai embora. (IVO VICENTE) 

 

Olha, ele... ele poderia contribuir, o turismo. Era preciso, assim, 
incentivar os blocos, fazer incentivo dos prefeitos, né, para os 
blocos e com o incentivo, divulgação, né? Muita divulgação pra 
trazer o turista pra cá. Agora isso depende também de muita 
coisa, né? Depende de... de oferecer algo melhor para o 
turista, de consertar essa orla maravilhosa que nós temos aí, 
que toda festa podia ser aí na orla e nossa que tá tudo 
acabado, derrubaram tudo, acabaram com tudo. Então o turista 
vem pra aqui só pra ver um bloco quando a cidade tá feia 
desse jeito? Então tudo uma coisa depende da outra. Depende 
de um prefeito que se interesse por essas coisas. Nós não 
temos tido, ultimamente, esse prefeito. (LAUDICÉA GUEDES) 

 

Analisando as respostas obtidas, pudemos perceber que a comunidade 

do Pilar enxerga a necessidade de que os visitantes sejam mais bem acolhidos 

pela cidade, que se busquem melhores condições para recebê-los, em termos 

de infraestrutura.  A cidade não possui nem meios de hospedagem suficientes 

em quantidade e qualidade, para a demanda de turistas que costumam 

frequentar suas festas. Quem possui vínculos na cidade, vai sendo acolhido na 

casa de parentes e amigos, quem não, acaba regressando sem pernoitar. 

Percebemos que existe uma grande preocupação com a preservação da 

tradição, e o turismo é visto como instrumento que contribui para a valorização 

da cultura local, no caso os blocos Caçadores e Leão de Aço. A comunidade foi 

enfática ao destacar que o poder público deve se empenhar mais na promoção 

de políticas públicas em favor dessa valorização em prol da manutenção dessa 

tradição. 

 

3.5 MEMÓRIA, IDENTIDADE E PATRIMÔNIO CULTURAL 

 



108 
 

 Reconhecendo que a construção de memórias é um processo do 

presente, visando ao futuro, propuse-mo-nos a registrar por escrito memórias 

dos blocos Caçadores e Leão de Aço, e buscamos por meio das lembranças 

dos depoentes, utilizar as memórias como recurso para se pensar a situação 

atual e o futuro dos blocos. Quando percebemos que um bem cultural precisa 

ser patrimonializado, é porque a continuidade de sua existência está, de 

alguma maneira, ameaçada (TORINO, 2013). Levando em consideração as 

controvérsias, identificamos nos relatos dos depoentes vários pontos que 

evidenciam porque a participação ativa das pessoas nos blocos vem 

enfraquecendo a cada ano, ao mesmo tempo em que o sentimento de 

pertencimento e identidade continuam fortes. Tendo em vista que as memórias 

não foram postas em esquecimento, o sentido da patrimonialização continua 

vivo, precisando ser repassado a futuras gerações. 

 

[...] a memória e sua relação com o tempo é vital ao ser 
humano; é essencial a sua identidade, pois, juntas, elas – 
memória e identidade – se tornam capazes de gerar sentido, 
organização social e unificação de um grupo, mantendo-o 
coeso e ancorado em referenciais simbólicos familiares a ele. 
(TORINO, 2013, meio eletrônico) 

  

 Vale ressaltar que esta unificação e coesão ocorrem tratando-se de um 

interesse comum que identifique o grupo, sem desconsiderar que, no interior de 

todo grupo social, existem os subgrupos, que em uma rede de disputas 

simbólicas, vão tentando evidenciar suas microidentidades. 

 A memória é a sustentação da identidade, conforme pressupõe Candau 

(2011), e juntas, “memória e identidade”, caracterizam os processos que 

acreditamos serem os mais relevantes, para se compreender a 

patrimonialização de bens culturais. Nosso estudo procurou identificar essas 

relações por meio das narrativas dos depoentes que participaram das 

entrevistas de História Oral.  

  Laudicéa Guedes, ao final de sua entrevista, chamou a atenção para a 

importância deste trabalho, principalmente para o que ela chamou de 

“avivamento” de memórias. 
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Mas eu quero lhe dizer que eu acho importante esse trabalho 
seu. Muito importante. E que... porque isso só faz assim, é 
você vai com esse trabalho quem sabe avivar a memória de 
muita gente que... que não está fazendo nada por nós, pela 
nossa cidade, e que se interesse mais pelas coisas da nossa 
cidade, porque isso é a nossa história. Faz parte da nossa 
história de vida. (LAUDICÉA GUEDES) 

  

 Já no próximo relato, observamos elementos que evidenciam que 

quando as pessoas participam desde crianças dos blocos, isso acaba 

garantindo um sentimento de pertencimento, que contribui com a manutenção 

da tradição. 

 

[...] eu me lembro que eu era “piveta” e já brincava no Leão de 
Aço, nunca fui, nunca pulei nos Caçadores nunca, nem 
“piveta”. Eu procurava uma blusinha vermelha e saía no Aço. 
Quem é Aço é de coração mesmo. É no sangue mesmo, é 
como futebol, uma partida. Quem é Corinthians é Corinthians. 
Quem é Flamengo é Flamengo mesmo e acabou-se, e é 
aquela torcida. (ZIZI)   

 

 Além de Zizi, vários outros entrevistados também comparam a rivalidade 

entre os blocos com a de uma torcida de futebol, como Ivo Vicente, que disse:  

 

É como futebol. Aí criava aquela rixa, como se fosse torcida 
organizada, né? Aí havia brigas, havia aquelas desavenças. 
Hoje a coisa tá mudada. Hoje, praticamente, não existe mais 
essa indiferença entre os dois blocos. (IVO VICENTE) 

 

Esta relação, nos faz lembrar a abordagem de DaMatta (1997), que na 

tentativa de compreensão dos elementos que compõem a identidade nacional, 

enfatiza o carnaval e o futebol como ritos nacionais, onde a sociedade costuma 

parar as suas atividades para reverenciá-los. Mesmo com vários blocos que 

desfilam em outros dias no Pilar, a terça-feira de carnaval tem um ar especial, 

sendo exclusiva para o desfile dos blocos Caçadores e Leão de Aço, sendo os 

seus desfiles em si, um processo de reavivar memórias coletivas. No entanto, 

algumas pessoas não vêm aceitando esta distinção que é dada aos blocos 

mais tradicionais da cidade, e vêm colocando seus bloquinhos na rua na terça-



110 
 

feira, ou mantendo potentes caixas de som ligadas, abafando as orquestras 

marciais dos Caçadores e Leão de Aço.   

 

Então na terça-feira só sai os dois, [...], para tudo pra sair os 
dois, não tem nada na terça-feira. Mas o povo do Pilar montou 
um bloquinho de rua com um “paredão”, não tinha nada a ver 
com o Carnaval isso, não toca nada de Carnaval, então sai e 
atravessa na frente de Caçador e Aço. Então eles próprios, nós 
mesmos aqui estamos destruindo os dois blocos, estão 
tentando destruir e pelo que eu tô vendo aí vai acabar. Ele 
fazendo isso, a juventude hoje não tá valorizando o que tem, 
que hoje a gente vê, ali em Murici tem o tudo azul e esse bloco 
cada ano que passa tá maior, e cada cidade tem o seu bloco 
tradicional que cresce, da nossa aqui já tão querendo destruir. 
(ZÉ DO FEITOR) 

 

 Quanto à problemática dos paredões62, um casal de amigos não saiu de 

casa para ver os Caçadores e Leão de Aço, porque tem uma filha pequena, 

que na ocasião tinha três anos, e que chorava com a altura do som dos 

paredões, pois estremece os vidros das residências. Já no desfile, observei 

outro casal com criança pequena correr para se abrigar na casa de amigos, 

quando a criança começou a chorar ao passar por um paredão.      

 

O Carnaval hoje, eu “tava” tendo uma reflexão essa semana, 
logo após o Carnaval. O Carnaval tá perdendo a sua essência. 
Eu vejo no Pilar que o Leão de Aço e o Caçador, eu disse até o 
seguinte. Vai chegar o momento de desaparecerem porque 
hoje a juventude não quer mais saber de festa de orquestra. 
Hoje houve uma invasão desses “torpedão”, “pancadão”, né? 
Esses “pancadão” que têm. Essas músicas mecânicas, né, e 
que, às vezes, até tira a essência da letra que está sendo 
tocada, que está sendo executada com coisas até que... que 
mereciam censura, mas é isso que a juventude está gostando. 
Tanto é que quando o bloco chegou, percorreu a cidade, que 
chegou à praça à noite, nós tivemos que utilizar o poder policial 
pra pedir aos donos dos “pancadões” que parassem porque 
estavam ofuscando a orquestra, ofuscando o bloco. Então, a 
gente vê nisso aí o seguinte, essa transformação dessa... está 
perdendo a essência o Carnaval de rua. E o que está sendo 
valorizado muito hoje são esses bloquinhos domésticos que 
saem com carrinho de som, que saem com... um desses 
“pancadões” mesmo, essas músicas eletrônicas. Aí a juventude 

                                                           
62

 São alto-falantes bem potentes que são instalados em veículos automotor ocupando todo o 
porta-malas, e às vezes são tão grandes que são puxados em uma carrocinha. 
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gosta, né? A juventude gosta. E os blocos, muito embora ainda 
conta com um número muito grande de foliões, mas a gente vê 
que a juventude em si, a juventude esclarecida, estudiosa 
procura mais esses bloquinhos. É por isso que tá perdendo a 
característica do bloco de rua. (IVO VICENTE) 

 

 Ao final do trecho, Ivo Vicente chama a atenção para o fato de uma 

juventude “esclarecida, estudiosa” não estar valorizando os blocos Caçadores 

e Leão de Aço, mas é importante refletir sobre o que essa juventude estudou 

ou vem estudando. O processo de ensino/aprendizagem está em diálogo com 

as características regionais/cotidianas, como propõe Freire (2003). Pois apenas 

em dezembro de 2015 que foi aprovada uma lei municipal de número 598 que 

regulamenta o ensino da história pilarense nas escolas da cidade, mas que 

ainda não vem sendo posta em prática, pela inexistência de material didático63, 

apesar de que o próprio patrimônio cultural pode cumprir essa função in loco, 

as próprias memórias podem dar suporte à aprendizagem, precisamos fugir do 

modelo de educação bancária64. Para que assim, a próxima geração possa vir 

a reconhecer a importância cultural dos blocos Caçadores e Leão de Aço, bem 

como a de outros patrimônios pilarenses. Que a práxis desta lei reverbere em 

ações simétricas65 que envolva toda a sociedade pilarense, no âmbito da 

salvaguarda dos seus patrimônios culturais.   

 

3.6 OS CAÇADORES E LEÃO DE AÇO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL 

PILARENSE 

 

 Já vimos que, independente do reconhecimento pela gestão pública, os 

agentes envolvidos nos blocos os consideram um patrimônio cultural pilarense. 

Agora vamos identificar as relações entre memória e identidade; afetividades, 

emoções e sentimentos, que fortalecem este vínculo. 

 
                                                           
63

 Este próprio trabalho, poderá sofrer uma adaptação da linguagem, tornando-se um material 
com fins didáticos à educação básica. 
64

 É aquela tradicional, onde o foco está em uma série de conteúdos pré-estabelecidos 
enquanto verdades absolutas, são transmitidos de maneira não questionadora aos discentes, 
que não passam de um depósito de informações. (FREIRE, 1987) 
65

 Não pensamos em simetria com o intuito de homogeneizar as diferenças, mas de se 
estabelecer um referencial comum que englobe as diversidades, logo, será controverso. 
(LATOUR, 2000; 2013). 
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Tem uma pessoa lá no Leão de Aço bem pegado à sede. Aí 
quando os Caçadores passam, eu digo, “Olha a minha foto.” 
Esse ano o homem rodou tanto que no momento quebrou a 
bandeira, o pau da bandeira. Aí os Caçadores aqui, “Eita, 
porque tu parou na porta do Leão de Aço? Ele quebrou a 
bandeira de propósito”. Não foi de propósito, ele rodou tanto a 
bandeira pra se amostrar, não sei pra quê foi, que quebrou o 
pau da bandeira. (BENEDITA) 

 

 Este relato demonstrou que mesmo quando por alguma ocasião um 

cidadão precisa viver no bairro oposto ao do seu bloco, o sentimento de 

pertencimento e identidade por ele permanece, pois para além da questão 

territorial que, como já observamos, é muito forte, também existem as relações 

com memórias afetivas que remetem a uma herança familiar que não é de 

propriedade venal, mas sim, simbólica. 

 

Ah, o bloco Caçador. Meu pai dançou no Caçador. Eu dancei. 
Todo mundo dançou que saiu um clube bom. Saiu o Clube do 
Caçador aqui. Era um clube bonito porque saía o bloco, a 
porta-bandeira, como eu saía, como a porta-bandeira, os dois 
baliza, que chamava baliza, mas agora chama mestre-sala, 
né? Dois cachorros fantasiados e dois... quatro cordão. Dois de 
moça por dentro assim. Assim, dentro. E dois de rapazes por 
fora. Tudo com as espingardas nas costas. Com...com aquelas 
espingardas de caçadores. Saía tudo fantasiado de caçador. Aí 
a coisa mais linda. O verde e branco. Muito bonita. O Caçador. 
Eu sei as marchas do Caçador todinhas. Que eu dancei no 
Caçador. (EDITE)  

 

 Dona Edite também chamou a atenção para o fato de que os blocos 

saiam com dois balizas, e que depois foram mudados para mestre-sala. 

Observamos diante dos vários relatos, que os blocos foram sofrendo um 

processo de hibridação cultural, recebendo influências dos considerados 

grandes carnavais nacionais, com elementos dos blocos de frevo 

pernambucanos, das escolas de samba cariocas e dos blocos de axé 

soteropolitanos. 

 

[...] num passado bem distante era um homem, tinha um 
homem, né, que era o porta-estandarte, e tinha um... um 
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rapazinho que andava ao lado dele com um bastão no pulso 
fazendo umas piruetas e chamava ele de baliza, e ficava um 
baliza na frente e o porta-estandarte vinha um pouco atrás. (ZÉ 
DO FEITOR) 

 

[...] as pessoas que vêm, a maioria, é pra ver só o desfile. Tem 
gente dizendo bem assim que os Caçadores agora virou escola 
de samba, mas não é. A gente cria, inventa as coisas todas pra 
o povo ver aquela coisa bonita. Queria eu poder trazer o 
mínimo um terço, um mínimo que fosse daquelas escolas de 
samba do Rio de Janeiro. Só pra desfilar, pra mostrar, porque 
você vê essas mulheres que vão pra escola de samba só pra 
desfilar ali em cima, só pra se mostrar. E o povo fica assim 
olhando, e vai só pra ver, não sei o que, mas vai, né? 
(BENEDITA) 

 

[...] é um percurso muito longo, é um percurso que você sai de 
quatro horas, quando o bloco vem chegar é dez da noite. Eh... 
a apresentação em todas as ruas, você não pode parar, 
sempre se movimentando, que é o frevo, então você tem que 
tá sempre na ginga. (GILMAR) 

 

[...] você vê que os jovens não gostam mais nem de Caçador 
nem de Aço. Ele gosta de blocos, de bloquinhos, aqueles 
blocos de rua, eles se agrupam e nem vê mais a gente, eles 
nem vêm mais pro bloco. Graças a Deus a gente não tem mais 
briga, mas nunca teve briga nos Caçadores, no Leão de Aço, 
em nada, segurança toda arrumadinha, sabe? É como se a 
gente tivesse numa corda, tudo “trançadinho” aqui desfilando. 
Eu me sinto assim. (BENEDITA) 

 

 Tudo que vê de bonito, Dona Benedita quer colocar em seu bloco, 

inclusive a festa dos bois Garantido e Caprichoso de Parintins também a 

influenciam. Existem alguns entrevistados que foram críticos ao que chamaram 

de invencionismos nos blocos, defendendo que são blocos de arrastão e não 

deveria ter tantas alegorias, sendo que os hibridismos culturais são inevitáveis, 

principalmente em um mundo que está cada vez mais globalizado. Até mesmo 

tratando do passado dos blocos, encontramos relatos demonstrando que os 

blocos sempre dialogam com o que está em evidência no seu tempo, como no 

relato da Drª Paulita, dizendo que antes do desfile dos blocos que aconteciam 

no final da tarde, os integrantes de destaque, desfilavam em carros com a 
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capota aberta, em formato de “corso carnavalesco”, para convidar as pessoas 

para o desfile. 

 A relação de memória e identidade dos blocos Caçadores e Leão de Aço 

com os bairros mais centrais é tão forte, e consequentemente com as pessoas 

que nele residem ou residiram, que em 2014, influenciou no parecer de um 

promotor de justiça, que visando a um maior ordenamento da festa, queria 

levá-la para a orla lagunar. 

 

Olhe, teve um momento aqui que um promotor, já teve... o Pilar 
atravessa um período muito ruim assim de... da criminalidade, 
muita gente matando um ou outro aí, a droga campeia aí. E um 
determinado momento um promotor chamou todo mundo lá no 
fórum e disse, “Olha, o Carnaval esse ano todos os blocos, 
inclusive Caçador e o Aço, vai sair do Torrão”, Torrão é lá no 
Engenho Velho, “Do Torrão e encerrar na orla, não vai passar 
nenhum bloco dentro da cidade”. Aí isso eu tava na hora, eu 
disse, “Doutor, o senhor vai acabar com uma tradição de mais 
de 90 anos”, ele disse: Não, vai ser pra todos. “O Caçador e o 
Aço passa na rua e para nas portas das pessoas que no 
passado ajudou o Caçador e presta homenagem, então o 
senhor vai acabar com isso”. Aí mandaram chamar o prefeito, 
“Doutor, o senhor vai acabar com o Carnaval do Pilar se o 
senhor fizer isso” eu sei que mandou chamar, “Eu não tenho 
militar pra segurar”. Aí mandaram chamar o pessoal da polícia, 
chamar a guarda, ele disse, “Não, doutor, faça que a gente se 
garante”. Pronto, aí foi quando ele disse, “Então deixa como 
tá”. Mas se a pessoa, se ele determinasse vai ficar só lá preso 
ali dentro naquela beira de lagoa... (ZÉ DO FEITOR) 

 

Tendo em vista o pensamento de Goethe (1862, p. 458), de que “o 

carnaval não é uma festa que alguém ofereça; é uma festa que o povo oferece 

a si mesmo”. Perguntei a Dona Benedita sobre visitantes na cidade durante o 

carnaval e obtive a seguinte resposta/aprendizado: 

 

[...] eu faço o carnaval pensando no povo do Pilar que não tem 
o que ver, né? A gente não tem o que ver no Pilar, só tem a 
gente tenta mostrar alguma coisa bonita, inventar, criar, que é 
pra prender o povo aqui, pro povo não ter que sair lá pra fora e 
qualquer coisa pra ver aqui. Ah, eu não vou não, eu vou nada 
deixar os Caçadores. E também atrair o pessoal que vem que 
tem muita gente quando ele, não sei se é comigo, não sei se é, 
não sei. Eu sei que a gente atrai pessoas de outras cidades 
aqui pra os Caçadores. Quando o Caçador sai na rua digo, 
“Eita, brilhou, brilhou o carnaval, Caçadores”, isso é tão bom de 
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ouvir, né, mulher? E eu vejo isso. A intenção da gente é atrair o 
povo porque você vê época, tem época aqui que o povo sai 
daqui pra brincar em Marechal Deodoro, em São Miguel, em 
não sei aonde, não sei aonde. Isso é muito ruim pra os nossos 
jovens, né? Eles saem, vão brincar fora e acontece acidentes, 
acontece essas coisas. Essas coisas quando afeta, teve um 
ano aí que a gente fez, sabe? Quem tá preso, um monte de 
jovem daqui tudo preso lá em Marechal Deodoro, que você vê, 
quem pisa na terra estranha é devagar que pisa, né? Mas tem 
pessoas, e principalmente que bebe, né, e tudo. A nossa 
intenção é essa, de prender o povo aqui. Eu tinha uma... uma 
irmã que eu me criei praticamente com essa freira, convivi com 
ela um tempão, ela foi uma pessoa que ela me ajudou muito na 
minha vida e sempre assim na parte cultural. Ela dizia assim, 
sempre eu fui uma pessoa que fiz assim, quadrilha, coco de 
roda, esse negócio de Carnaval. Pastoril eu gosto de 
brincadeira, nunca fiz não, mas tenho tanta vontade de fazer 
pastoril. Aí ela dizia, “Olhe, Benta, faça isso.”, ela me ensinava 
sempre, me dava as dicas, me ensinava, a gente ia pro salão 
paroquial, ensaia essas coisas. “Faça isso porque assim você 
tá prendendo seus filhos, você tá vendo aonde eles estão”. 
Pronto, e por esse caminho eu ando. Além dos meus filhos, 
eu... eu vejo, por causa dos meus filhos eu vejo os outros 
jovens, e a minha intenção é essa, prender aqui. (BENEDITA) 

 

 Sendo uma cidade com características interioranas, o senso comunitário 

é muito forte na relação social estabelecida nos blocos, onde de certa maneira, 

todos se conhecem, o que acaba garantindo uma segurança e aconchego, de 

acordo com aquele modelo que Bauman (2003) propôs como comunidade 

imaginada. Eu mesmo já brinquei nos blocos em minha adolescência, porém 

não era um estranho no ninho, estava ali no Caçadores porque era “sobrinho” 

do Carlos Soares e da Cristina Moraes. E, quando brinquei no Leão de Aço, é 

porque fui acompanhado de amigos que eram do Engenho Velho. Não estou 

dizendo que uma pessoa que não tem laços de amizade e parentesco não 

possa brincar nos blocos, mas que pelo clima social que é estabelecido, a 

pessoa ficará deslocada. Assim como fiquei em 2015, quando depois de uns 15 

anos sem frequentar as festas pilarenses, regressei para realizar esta 

pesquisa, e enquanto não reencontrei velhos amigos, fiquei deslocado, até eles 

me apresentarem para a comunidade, e minha presença ali começar a fazer 

sentido. 

A sociedade patriarcal brasileira tem o hábito de ver no Estado a 

responsabilidade como se fosse de um pai, enquanto vive como um filho 

mimado esperando que o pai resolva seus problemas. Na verdade, o pai tem 
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de contribuir com o desenvolvimento dos filhos, mas não pode assumir todas 

as responsabilidades deles. Assim ocorre com a questão da patrimonialização, 

o Estado até tem suas responsabilidades preservacionistas com os bens 

culturais de interesse público, mas o futuro depende de como a sociedade se 

relaciona, valoriza e salvaguarda-os. Como já vimos inclusive em alguns 

exemplos deste trabalho, mais importante do que a criação de patrimônios pelo 

Estado são as relações sociais envolvendo processos de memória e identidade 

vinculados a eles. O ideal inclusive é que os patrimônios sejam uma 

reivindicação social, e não uma criação estatal com interesses politiqueiros, 

neste caso é comum “situações em que determinados bens culturais, 

classificados por uma determinada agência do Estado como patrimônio, não 

chegam a encontrar respaldo ou reconhecimento junto a setores da população” 

(GONÇALVES, 2005, p. 19). Para se idealizar uma perspectiva sociológica 

acerca da noção de patrimônio, “cada nação, grupo, família, enfim cada 

instituição construiria no presente o seu patrimônio, com o propósito de 

articular e expressar sua identidade e sua memória (GONÇALVES, 2005, p. 

19)”. Seguindo outro conselho de Gonçalves (2003), que diz que para se 

pensar a categoria patrimônio etnograficamente, precisamos tomar como 

referência o ponto de vista do outro. Resolvemos ouvir o que os nossos 

depoentes têm a opinar sobre a possibilidade de os blocos Caçadores e Leão 

de Aço serem patrimônios culturais. 

Laudicéa Guedes relatou que considera os blocos um patrimônio 

cultural, relatando sua representatividade histórica para a cidade.  

 

Porque é a nossa história, né? É a história de vida da cidade. 
Faz parte da história da cidade, né? Então ele é cultural. Faz 
parte. Não tem no mundo quem fale de Pilar, das coisas 
antigas de Pilar que não fale nos blocos dos Caçadores e Leão 
de Aço, que os Caçadores veio primeiro, depois foi que veio 
Leão de Aço. (LAUDICÉA GUEDES) 

 

Tratando do Bloco Leão de Aço, Zizi nos fez refletir sobre a importância 

dos blocos diante de um processo de educação patrimonial. 

 

[...] ele é um patrimônio cultural pilarense com grandes 
informações, para estudantes, para população, e acho que ele 
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deve continuar sempre assim. [...] patrimônio cultural é o que 
fique na história, né? Que vai passando de geração a geração, 
que não morra nunca. (ZIZI) 

 

 Damião disse que considera o bloco Leão de Aço um patrimônio, 

“porque faz parte da cultura do Pilar que o tempo que esse bloco existe não 

tem sentido que ele não fosse patrimônio já da cidade”. Enquanto Ivo Vicente 

evidenciou: “Qual é a referência que nós temos no Carnaval do Pilar? Leão de 

Aço, Clube Leão de Aço e o Clube Os Caçadores”. Para Ivanilda, o Clube 

Caçadores é um patrimônio cultural, devido a sua história, o carnaval sem eles, 

deixaria uma lacuna que não teria como ser preenchida. Perguntando à própria 

Ivanilda se de acordo com a situação atual dos blocos ela acreditaria no seu 

fim, tivemos como resposta: “Mesmo diante da crise financeira, as pessoas, 

pelo amor que têm, eles não deixariam. Mesmo que tivesse que usar a roupa 

do ano anterior, mesmo que não tivesse o carro alegórico, mas o bloco ia pra 

rua”. Zé do Feitor contou a história de um ano em que o Leão de Aço não 

conseguiu recursos para contratar a orquestra e decidiu não desfilar. No 

entanto, um rapaz que era violonista, João miudinho, disse: “’Não vai sair não, 

mas eu vou sair’. Então ele se vestiu de vermelho com a esposa e os amigos e 

saíram com o violão pela rua, o mesmo trajeto do bloco, ele fez com o violão, e 

o cara com um ‘atabaquezinho’”.  

Mesmo que ainda não haja reconhecimento por parte da gestão pública, 

identificamos que existe ressonância cultural suficiente para que reconheçamos 

os blocos Caçadores e Leão de Aço como patrimônio cultural da cidade do 

Pilar. Corroborando com o pensamento de Maurício e Abreu (2014), o 

patrimônio pode ser legitimado por seu reconhecimento social, independente 

de sua oficialização por parte do Estado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao iniciar esta pesquisa, várias questões me preocupavam, 

principalmente a dificuldade inicial de se estabelecer uma relação dialógica 

entre teoria e empiria. Tendo em vista que eu estava imbuído de acepções 

acerca do campo de estudos do turismo, que possuíam maior enfoque nas 

relações comerciais em seu caráter convencional/hegemônico, que nas 

práticas socioculturais, o que requer observações de base etnográfica sobre os 

objetos de estudo. Enquanto contaminado pelo olhar meramente 

mercadológico, eu acreditava que não existiam evidências de turismo no 

carnaval pilarense. No entanto, em minhas primeiras incursões de campo, 

percebi que existem práticas de turismo que fogem à lógica convencional, sem 

agenciamento, sem ônibus double deck na cidade, sem guias de turismo, sem 

meios de hospedagem hoteleiros.  

 Isso se deu por intermédio do conhecimento de teorias com vieses mais 

socioantropológicas, como a da memória enquanto “fenômeno coletivo”, em 

Halbwachs (2003); do patrimônio como categoria de pensamento, que pode ser 

mutável de acordo com cada situação de “patrimonialização”, em Gonçalves 

(2003); da possibilidade de mapeamento das “controvérsias”, visando uma 

abordagem processual e reconhecendo que a perspectiva hegemônica nunca 

está pronta/acabada, em Latour (2000); e da necessidade de se ater aos 

pequenos detalhes na análise das fontes,  conforme preconiza Ginzburg 

(2014), no que ele chamou de “paradigma indiciário”; assim destrinchamos as 

relações que envolvem processos de patrimonialização e turistificação de 

maneiras que fogem ao convencionalmente proposto.   

 O contato com o campo possibilitou outras maneiras de se pensar o 

turismo, relacionado às relações de amizade e parentela. 

 

[...] quem tinha conhecido ou parente ficava nas casas dos 
parentes ou conhecidos ou amigos. E quem não tinha ficava 
em pousadas ou vinha e na hora do bloco quando encerrava 
iam embora. (ZIZI) 
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 Ivo Vicente fala dos filhos da terra, que foram trabalhar na região 

Sudeste, mas que sempre apareciam/aparecem durante o carnaval.  

 
 
Eu acredito que antes recebia mais. Antes recebia mais porque 
nós tínhamos muita gente aqui do Pilar que morava no Rio de 
Janeiro, eram radicados em São Paulo e quando chegava 
nesse período de Carnaval... Mas as pessoas mais antigas, 
né? As pessoas mais idosas. Aí quando chegava nesse 
período é aquele espírito de bairrista, né? Aí faziam uma 
economia o ano todo para quando chegar no período de 
Carnaval eles estavam aqui. Hoje já é bem pouco. A gente não 
vê muito essas pessoas, não. Até outro dia eu reclamava. Digo: 
"Mas quanta gente boa que nós tínhamos no Carnaval. Essas 
pessoas hoje, muitos faleceram, outros já estão tão idosos que 
não viajam mais. Ficam lá no Sul do país”, né? Mas acontece. 
E chega nesse tempo, as pessoas de virem para o Pilar. Elas 
estão aqui. (IVO VICENTE) 

 

 Albérico Aranda explica que durante o carnaval vai tanta gente da família 

para sua casa, que até chegam sobrinhos que ele nem conhece. 

 

As famílias vêm... [...] Principalmente os meus. Ainda hoje 
praticam isso. Dia do Leão de Aço, eles vêm tudinho de Maceió 
participar também. De dentro mesmo. O pessoal... O Van 
Camêlo, né? Sempre aparece com a família toda. O pessoal 
todo aparece. [...] A família está tão grande que vem cunhado, 
vem sobrinhos que eu nem conheço. Até sobrinho que eu não 
conheço: “Benção, tio”. Eu digo: “É filho de quem?” Eu 
pergunto mesmo: “Tu é filho de quem?”. (ALBÉRICO ARANDA) 

 

 Dona Benedita também relata a vinda de seus familiares. 

 

[...] as pessoas vêm e fica em casa de parentes. [...] eu mesmo 
tenho a minha família, que ela mora tudinho em Maceió, em 
Traipu, em Arapiraca, em Palmeira dos Índios. Eles vêm, tem 
uma casa aqui né, que fica, vêm muito “praqui” e vem tudinho, 
só pra acompanhar os Caçadores. Às vezes eu digo, “Fulano 
veio?”, “Veio, tava lá”, digo, “Nem vi Fulano”, mas tava tudinho 
lá e fica tudinho ali pertinho da porta-bandeira e tudo. Eu 
acredito que muitas outras famílias vêm pra Pilar. (BENEDITA) 

 

Resolvemos denominar este tipo de turismo de pessoas que viajam para 

se hospedarem em casa de parentes e amigos, participando de seus hábitos 
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culturais cotidianos, de turismo familiar66, uma vez que os efeitos de uma 

turistificação também são sentidos nesses destinos. 

Ampliando o olhar sobre o turismo, encontramos outra evidência, que 

chamamos de turista oculto, conforme se pode observar nos seguintes relatos: 

 

Às vezes a pessoa entra sem se identificar. Entra, já chegou 
dentro, já entrou. Teve um momento, eu tava no bloco, tava 
voltando já, saindo do Pernambuco Novo, passando do 
Engenho Velho e já aqui, quando eu vou tinha duas senhoras, 
duas “mocinha” pulando, e eu tava tudo uniformizado e bateu 
em mim, “Você faz parte da diretoria?”, “Faço” e me abraçou e 
saiu abraçado, e a outra veio do outro lado. Quando chegou lá 
no final que parou, que a gente entrou na sede, elas 
acompanhando, “Querem tomar uma cervejinha?”, elas, 
“Quero”, “Entra aqui, é a sede”. Entramos, fomos lá pra trás 
onde tinha uma mesa e fiquei sentado com elas, conversando 
com elas. Aí “Vocês são de onde?”, “Nós somos de Maceió, 
nós somos universitária, somos médica” estudando pra médica, 
“Então eu vim que a gente viu a história. Tô precisando de um 
trabalho, então eu vim acompanhar, desde o início eu tô aqui, 
aí me disseram que você faz parte, eu vim aqui pra...”. Eu já 
tava bêbado, falei, “Me procure amanhã, que hoje eu não falo 
nada não”. Mas era médica que tava fazendo trabalho aqui, 
estavam pulando no meio do frevo e só disse quem era elas 
depois que a gente parou lá. Então chega muita gente assim, 
dessa maneira. (Zé do Feitor) 

 

Em outro exemplo, temos o caso do neto de Amphilóphio Remígio. 

[...] aconteceu aqui, aqui tem um camarada, eh... Amphilóphio 
Remígio que eu falei nesse Amphilóphio Remígio. Então tem 
um... a gente não tinha fotografia desse cidadão, e ele tinha um 
neto, ele tinha um neto que tinha uma fazenda aqui, chamada 
Fazenda Brasil e eu achei... e ele tem uma irmã aqui do outro 
lado, você anda de canoa chega na fazenda dela, e eu fui pra 
lá. Quando eu cheguei lá, ela tava sentada numa mesa, 
bebendo, uma senhora já de idade, bebendo, tomando cerveja 
e duas “mocinha” tomando também com ela. Eu cheguei, me 
identifiquei, disse que era do Pilar e perguntei se ela tinha 
fotografia de Amphilóphio Remígio. Aí ela disse, “Você é de 
onde mesmo?”, eu disse, “Sou do Pilar”, “É terra de gente 
covarde”, ela disse, “Tia, diga isso não”, “é”. Eu já fiquei com 
medo né? Aí a outra mocinha aqui com o celular, uma neta 
dela, aí eu disse, “Vou embora daqui”, que não tava satisfeito 
aqui, “Vou pra canoa”, aí ela, “Tome”, me passou o telefone 

                                                           
66

 Não encontramos este termo em literatura acadêmica, apenas em peças publicitárias na 
Espanha, referindo-o como um segmento de mercado, relacionado à demanda de pessoas que 
viaja em família. Conforme abordado no capítulo 1, quando discutimos o turismo cultural, nosso 
foco está nas vivências, experiências socioculturais mútuas proporcionadas pelo turismo. 
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assim. Aí quando eu falei, o cara foi do outro lado, era o 
capitão Odílson que é irmão dessa senhora. Ela disse, “Fui na 
casa da tua irmã aqui, eu tô precisando da foto do Amphilóphio 
Remígio”, “Ela não tem não, agora, eu tenho, venha a minha 
fazenda, Fazenda Brasil, venha sábado”. Eu fui lá. Aí eu 
desliguei, me despedi dela e fui embora. Aí no sábado eu fui 
pra lá. Aí conversei com ele, contei a história, ele disse, “Ali tá 
meu pai e ali tá meu avô” Amphilóphio Remígio e Aristeu 
Remígio. Eu tirei o quadro, a gente tirou foto do quadro e 
conversando com ele, ele disse... disse, “Olhe...”, eu disse, 
“Sua irmã disse que Pilar é gente covarde”, ele disse, “Ela não 
mentiu, não”, eu disse, “Por que capitão?”, ele disse assim, 
“Olha, o meu avô, o Amphilóphio Remígio foi prefeito do Pilar, 
dono daquela fábrica, ajudou tanta gente no Pilar, fez tudo, o 
Caçador e o Aço, ele trazia a banda do Exército, a banda da 
polícia, pagava, dava a peça de tecido pra fazer fantasia pra 
todo mundo, e o Pilar não tem um beco no nome dele rapaz. 
Tanta gente ruim ali que tem nome de rua e ele não tem”. Aí eu 
disse, “Então ela acertou, né? Não vou discordar, não”. Aí ele 
falou, “Todo ano, na terça-feira eu tô no Pilar. Todo ano eu tô”. 
Eu não via ele por aqui né? Ele disse, “Todo ano tô lá pra vê o 
Caçador sair”. Então, como esse que eu tô dizendo tem muitos 
outros que a gente não conhece, tá infiltrado ali a gente não tá 
nem sabendo, né? Existe muita gente assim. (Zé do Feitor) 

 

 Esses são outros e novos olhares sobre o turismo, que se esforçam a 

refletir sobre a importância dos blocos carnavalescos Caçadores e Leão de Aço 

como patrimônio cultural pilarense. Por meio das memórias em suas 

características sociais e históricas, entendemos um pouco melhor a lógica em 

que se estabelecem os blocos, identificando que não existe uma coesão 

harmônica, mas sim, uma série de controvérsias, diversidades que os 

representam. 

Há quem acredite nos blocos como lugar de memória, com visão 

saudosista do passado, defendendo uma tradicionalidade de forma cristalizada; 

outros reconhecem que a dinamicidade das transformações culturais é o que 

contribui com a sua própria salvaguarda. É indispensável, portanto, tratar das 

relações entre patrimônio cultural e turismo de modo a compreendê-las por 

perspectivas endógenas, e tendo as teorias sociais como suporte. 

Reconhecendo que nos processos de patrimonialização, é necessário que 

exista um meio termo, identificando a importância tanto do conservadorismo, 

como base essencial, quanto das transformações/inovações garantindo a 

continuidade do patrimônio em constante diálogo com o tempo presente.   
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APÊNDICES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Dados de identificação do Pesquisador 

Raniery Silva Guedes de Araujo 

Telefones: (82) 998086865 / (21) 985209835 

E-mail: ranieryguedes@id.uff.br 

Dados de identificação da Instituição 

Programa de Pós-graduação em Turismo 
Telefone: (21) 2629-9888 
E-mail: ppgtur@turismo.uff.br 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“Memórias do Carnaval Pilarense: os blocos Caçadores e Leão de Aço entre História, 

Cultura e possibilidades turísticas”.  

- Objetivo da pesquisa: 

Esta pesquisa pretende compreender a festa carnavalesca pilarense a partir das 

memórias relacionadas aos dois blocos mais antigos da cidade, e identificar se uma 

provável inserção de turistas poderia contribuir com a manutenção de suas tradições.  

- Procedimentos a serem utilizados: 

A coleta de informações ocorrerá através da realização de entrevistas individuais, 

utilizando para seu registro equipamento de gravação de voz. 

- Os benefícios sociais da pesquisa: 

Construção coletiva de uma memória histórica dos blocos Caçadores e Leão de Aço, 

além de reflexões acerca do Turismo Cultural e suas controvérsias. 

Para participar deste estudo você não receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se a participar. 

Declaro que recebi cópia do presente Termo de Consentimento. 

 

_________________________ __________________________________ __________ 

Assinatura do entrevistado                                   Nome                                      Data 

 

_________________________ __________________________________ __________ 

Assinatura do pesquisador                                   Nome                                       Data 

mailto:ranieryguedes@id.uff.br
mailto:ppgtur@turismo.uff.br
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. A qual bloco você pertence? 

2. Como foi construída essa relação entre você e o bloco? 

3. Como você participa do bloco hoje? 

4. Quem é responsável pela organização do bloco? 

5. Qual a relação do bloco com o bairro ao qual ele pertence? 

6. O que é necessário fazer para pertencer ao bloco? 

 - Somente quem ajuda na organização? 

 - Quem brinca no dia do bloco? 

 - Quem assisti e se identifica com o bloco? 

7. Uma pessoa do bairro oposto pode participar do bloco do 

entrevistado? 

 - E quanto aos habitantes da Chã do Pilar? 

 - E visitantes de outras cidades? 

8. Há alguma rivalidade eou parceria entre os blocos? 

- Casos/acontecimentos decorrentes da rivalidade eou da parceria. 

9. Por que você acha que se estabeleceu tanta rivalidade?  

10. Em algum momento o carnaval pilarense já recebeu muitos visitantes 

de outras cidades? 

 - E parentes de moradores locais? 

 - E pessoas de Maceió? 

11. Você considera o bloco do entrevistado um bloco tradicional? Por 

quais motivos? 

12. Quais as principais características que o bloco mantem desde o seu 

surgimento? 

13. Diante das mudanças que o bloco sofreu quais as que lhe trazem 

mais saudade? 

14. É verdade que a bandeira da cidade é representada com as cores dos 

blocos? 

15. O que você sabe sobre o bloco dos boiadeiros? 

16. Em quais tempos os blocos tinham uma maior quantidade de pessoas 

participando? 

17. Para você, como está o carnaval Pilarense na atualidade? 

18. Quais as principais dificuldades que os blocos vêm enfrentando? 

19. Quem são os maiores apoiadores dos blocos? 
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20. Como a comunidade ajuda na organização? 

21. Você poderia descrever como é que os blocos se organizam se 

estruturam, na avenida. 

22. Você considera o bloco um patrimônio cultural pilarense? O que 

você entende por patrimônio cultural? 

23. Desde seu surgimento, teve algum ano que o bloco não desfilou? Por 

quais motivos? 

24. De acordo com a situação atual, você acreditaria em um fim dos 

desfiles dos dois mais tradicionais blocos da cidade? Por quais 

razões? 

25. Como é realizada a escolha dos foliões que desfilam em posição de 

destaque no bloco? 

26. Quanto à participação das crianças, quem são seus principais 

incentivadores, escola, família, organizadores do bloco? 

27. Você acredita que o Turismo poderia contribuir para uma maior 

valorização dos blocos? De que maneira? 

28. O que você entende por Turismo? 

29. Para encerrar a entrevista, defina o que o bloco representa para você 

e para a história da sua cidade? 

30. Existe mais alguma colocação que você queira fazer sobre o carnaval 

Pilarense? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


