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Sabedoria
À primeira vista, o livro não tem nada de especial. Não é um tomo antigo com

centenas de páginas, nem um grimório de couro com folhas douradas. É um livro-

ata, cujo único toque de beleza é a letra caprichada com que está escrito. Ainda

assim, é logo na capa, onde se lê o título, que se percebe seu valor: “Livro dos

Saberes”. O exemplar não está sozinho. Faz parte de uma tetralogia. Um conjunto

que guarda em suas páginas um pouco do grande mosaico da cultura brasileira.

Passando os olhos por eles, percebe-se a especialidade de cada um. O “Livro

das Celebrações”, por exemplo, é quase mágico. Traz rituais e festas populares,

muitas delas envolvidas por ares de religiosidade. Folheando suas páginas, não é

difícil encontrar um exemplo: a Festa do Círio de Nazaré, que há mais de 200 anos

reúne milhares de fiéis em Belém do Pará para disputar – em mais de quatro

quilômetros de procissão – o prazer de simplesmente poder tocar a corda atrelada

à imagem da Nossa Senhora.

O próximo volume, o “Livro dos Lugares”, faz as vezes de mapa cultural. Com-

pila feiras, santuários e espaços importantes para suas comunidades. Procura-se o

sumário e ali está indicado o primeiro dos locais escolhidos para ser preservado em

suas linhas: a Cachoeira da Onça, local sagrado para mais de 30 mil indígenas do

estado do Amazonas. De acordo com as narrativas orais desses povos, foi lá que

surgiram as plantas, os animais e todos os seus antepassados.

Deixando-o de lado, toma-se o exemplar seguinte. O “Livro das Formas de Expres-

são” abraça uma vasta área cultural: trata de manifestações literárias, musicais, artísti-

cas, plásticas e lúdicas. É o caso do Samba de Roda do Recôncavo Baiano, uma espécie

de ancestral do samba contemporâneo, que atravessou os limites de seu estado e se

espalhou pelo país, inspirando novos estilos e compositores. De acordo com o livro, os

primeiros registros da manifestação, já com esse nome, datam de 1860.

Os quatro volumes estão sob a responsabilidade do Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e compõem as maiores ferramentas governa-

mentais para preservar os mais importantes tesouros das terras brasileiras, que

NÃO IMPORTA A INSTÂNCIA,

CONHECIMENTOS

DA CULTURA POPULAR TÊM

MEMÓRIA PRESERVADA A PARTIR

DA  INSTITUIÇÃO DO REGISTRO DE

PATRIMÔNIO IMATERIAL NO ANO 2000.

EM MATO GROSSO DO SUL

QUATRO BENS JÁ RECEBERAM ESSE

RECONHECIMENTO: VIOLA DE COCHO

(NACIONAL);  BANHO DE SÃO JOÃO E

CERÂMICA TERENA (MS); E SOBÁ

(CAMPO GRANDE). O TERERÉ, COM

PROCESSO DE REGISTRO ESTADUAL

EM FASE FINAL, SERÁ O QUINTO.

PATRIMÔNIO IMATERIAL

POR ANDRIOLLI COSTA

DOCUMENTADA

A Viola de Cocho
1

 nas mãos de um dos últimos

remanescentes detentores de seu modo de fabricação,

seu Agripino; o Sobá
2

 tradição nipônica acolhida por

Campo Grande; Banho de São João
3

 de Corumbá, festa

sacro-profana que atravessa séculos; e a Cerâmica

Terena
4

, passando pelo fogo para ser comercializada:

saberes que passam de pai para filho.

Fotos de Fabio Pellegrini (1 e 2), Gabriela Ferrite (3), Arquivo FCMS (4)
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É em Corumbá, no coração do Pantanal, que estão registradas

duas manifestações do patrimônio intangível. No entanto, algo mais

forte que o espaço geográfico une essas tradições que, apesar de

diferentes, estão diretamente ligadas uma à outra. São o Banho de

São João de Corumbá e o Modo de Fazer Viola de Cocho.

Registrada no “Livro dos Saberes”, a viola é fruto de uma engenha-

ria artesanal que envolve a escavação de uma tora inteiriça de madeira

no formado do instrumento. A natureza é quem fornece a matéria-

prima: as peças são coladas com sumo de batata sumbaré e as mãos

dedilham por cordas feitas de tripas de boi e fios de algodão.

Quem instruiu seu processo de registro foi o Iphan, num trabalho

que ultrapassa as fronteiras do estado. “A tradição da viola de cocho

é muito presente no Pantanal, numa área que abrange boa parte de

Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul se concentra mais em

Corumbá”, relata a superintendente do instituto no estado, Maria

Margareth Escobar. A pesquisa para o registro levantou que ela não

é um instrumento isolado, mas faz parte do complexo poético-musi-

cal do cururu e do siriri: danças que se manifestam em celebrações

religiosas. Um observador pode notar que no cabo de cada viola de

cocho vão se acumu-

lando uma série de fi-

tas coloridas. É que os

mestres cururueiros –

como os violeiros são

chamados – prendem

uma para cada roda de

cururu em que ela foi

tocada em homena-

gem a um santo.

Muitas dessas fitas acabam sendo presas durante a festa do se-

gundo bem imaterial de Corumbá: o Banho de São João, que acon-

tece na noite entre os dias 23 e 24 de junho. A festa reúne centenas

de pessoas que acompanham, entoando ladainhas, os 80 andores

que são carregados pela ladeira em direção ao porto da cidade. Até

mesmo gente de fora vem de longe só para cruzar sete vezes embai-

xo do altar do santo. Dizem que é garantia de casamento no ano

seguinte.

A procissão passa por ruas enfeitadas por balões e bandeirolas

até chegar ao rio Paraguai, onde, imitando a cena bíblica, São João é

banhado pelas águas fluviais. Uma vez lá embaixo, a religiosidade dá

lugar à celebração. Os mestres sacam as violas de cocho e as rodas

de cururu atravessam a madrugada.

O Banho de São João é patrimônio estadual. No entanto, existem

planos para que seja registrado nacionalmente. Neusa Arashiro, ge-

rente de Patrimônio Histórico e Cultural da FCMS, afirma que não

existe uma hierarquia entre os registros. “Todos possuem valor de

patrimônio imaterial. No entanto, ser colocado como uma manifes-

tação significativa para todo o Brasil agrega valor à tradição.” Mas

ela enfatiza que nem mesmo um registro nacional é suficiente para a

manutenção da tradição se ações de incentivo não forem pensadas

de forma sistêmica. “É preciso elaborar o que chamamos de plano

de salvaguarda, para reforçar a manifestação.”

Em Corumbá, esse plano já vem sendo executado. Dias antes do

Banho acontecem os desfiles de andores, onde não apenas o mais

bonito, mas também o que apresenta a melhor história é premiado.

Nas escolas, as crianças organizam seu próprio Banho de São João

durante a manhã, deixando a noite para os mais velhos. Ainda as-

sim, a proposta de Neusa é apostar na economia da cultura. “Uma

coisa que eu nunca vi são artesanatos com o tema. Imagina um

miniandor de São João? Com certeza faria sucesso.”

Patrimônio pantaneiro
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O Banho de São João,

em Corumbá, une

devotos do santo

e cururueiros que

tocam canções

para os grupos

festeiros.
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Cerca de quinze quilômetros. É essa a distância que precisam

andar as indígenas da aldeia Cachoeirinha apenas para colher argila,

a matéria-prima do primeiro bem cultural imaterial registrado por

Mato Grosso do Sul: a Cerâmica Terena. De balde na cabeça, ento-

ando cantorias, elas se dirigem aos chamados bancos de argila. Ban-

cos no sentido monetário, inclusive. Afinal, o artesanato se tornou a

principal fonte de renda dos Terena que moram no local, e as peças

– antes voltadas para uso pessoal – agora são quase totalmente

destinadas ao público não-índio.

Mas não é só nos ingredientes que está o segredo da recei-

ta. Todo o processo de feitura é acompanhado de uma mística

quase ritual, fugindo de noites de lua nova ou períodos mens-

truais. A cerâmica é produzida por mulheres, mas no dia de

modelar argila, nada de trabalhos domésticos. É que “o sal é

inimigo do barro”. Ninguém mexe na cerâmica sem estar de

banho tomado.

Um levantamento do IBGE em 2008 aponta que Mato Grosso

do Sul possui em seu território mais de 68,7 mil indígenas. Cerca de

18 mil são Terena e, desses, cinco mil vivem na Cachoeirinha, próxi-

mo a Miranda. Foram esses números tão expressivos que moveram

o processo de registro no “Livro dos Saberes”.

Moldar a cerâmica é um trabalho de paciência e esmero. A primei-

ra tarefa é separar o barro. Existem quatro tipos: o preto e o amarelo,

que dão forma à peça, e o vermelho e o branco, usados na decoração

e no acabamento. A argila é limpa, sovada e misturada a pó de telha

para ganhar elasticidade. O acabamento é dado com uma pedrinha

redonda. Com cuidado, as mulheres alisam a peça três vezes. Depois

da pintura, ela recebe mais uma série de alisamentos. Terminado o

serviço, é posta de lado para secar e descansa por três dias.

Neusa Arashiro acompanha a cultura Terena desde a década de

1970. Ela conta que, “de lá para cá, a cerâmica se manteve pratica-

mente intacta. Muitas manifestações sofreram a influência de

designers ou de outras culturas. Já a Terena, com exceção de um ou

outro símbolo, é a mesma até hoje.” Diferente da Kadiwéu, a  deles

é queimada, para aumentar a durabilidade. A queima normalmente

é realizada ao ar livre, sobre fogo alto e lenha de rápida combustão.

Quando a madeira começa a estalar, está na hora de retirar a peça.

Tudo com muito cuidado.

estão presentes em cada canto do país: seu patrimônio

imaterial.

Entre os exemplares, não há aquele que represente

melhor a ideia de imaterialidade que o “Livro dos Sabe-

res e Modos de Fazer”. Marcel Mauss, pensador fran-

cês, propôs: “É popular tudo que não é oficial.” No

entanto, é nesse livro que a memória ganha forma –

mesmo que temporária. É nele que sabedorias antigas,

que atravessaram gerações somente na memória de pais

e filhos, são documentadas para a posteridade. O ofício

das paneleiras de Goiabeiras (ES), o queijo de Minas

(MG) e a renda irlandesa (SE) são alguns dos conheci-

mentos salvaguardados.

Atualmente, o Brasil possui 19 bens culturais

registrados como patrimônio imaterial. Todos a partir

de 2000, quando surgiu o decreto que regulamenta

esse tipo de ação no país. Mesmo em nível global, le-

gislações específicas para esse fim não existiam até re-

centemente. Em 1972, a Organização das Nações Uni-

das para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)

realizou a Convenção do Patrimônio Mundial, que pre-

via apenas ações que visavam o patrimônio material –

referente a prédios e edificações. Percebendo a neces-

sidade de ações que englobassem as demais áreas da

cultura popular, a Bolívia encabeçou um grupo de paí-

ses que apresentou novas propostas às Nações Unidas.

O processo de salvaguarda do patrimônio material

é chamado de “tombamento” e o que se refere ao

imaterial é nomeado “registro”. No entanto, uma di-

ferença que vai além da nomenclatura caracteriza as

duas ações. É o que conta Adriana Gardin, arquiteta e

analista de atividades culturais da Fundação de Cultu-

ra de Mato Grosso do Sul (FCMS), responsável por

acompanhar as ações de patrimoniamento.

“Quando um prédio é tombado, seu proprietário pas-

sa a ter uma série de responsabilidades. Ele não pode

fazer uma reforma, pintar a fachada ou mudar o portão

sem primeiro pedir permissão aos órgãos competen-

tes.” Isso não acontece com o patrimônio imaterial,

que não pertence a uma única pessoa. Pertence ao

povo e, assim, está sempre se transformando junto

com a sociedade que representa.

Essa característica é tão marcante que os pró-

prios livros de registro a reconhecem. A legislação

Bancos de argila, bancos de cultura
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NÃO SIGNIFICA

NECESSARIAMENTE

PRESERVAÇÃO.

É PRECISO PENSAR

EM AÇÕES PARA

QUE ESSAS

MANIFESTAÇÕES

PERMANEÇAM

VIVAS NA CULTURA

POPULAR.

Antes voltadas

para uso pessoal,

atualmente as

peças da

cerâmica Terena

são quase

totalmente

destinadas ao

público não-índio.
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“Por aqui é comum a ingestão do tereré a

qualquer hora do dia”, relata Walkiria Capusso.

Diretora de Turismo de Ponta Porã, ela se re-

fere especificamente à cidade, mas bem que

poderia estar falando do estado inteiro. A in-

fusão de erva-mate conquistou a população

e em breve deverá ser mais um bem cultural

registrado como patrimônio imaterial sul-

mato-grossense.

De acordo com o processo de registro, o nome tereré é uma

onomatopeia: vem do som emitido pela última chupada da bomba.

Servir a bebida em Mato Grosso do Sul é um hábito quase incons-

ciente, mas existe todo um raciocínio para que seja feito de maneira

correta. A guampa, por exemplo, precisa estar posicionada a 45 graus

para facilitar a entrada da água na peneira da bomba. E uma

chacoalhada para separar os talos e palitos da erva é fundamental

para melhor sorver a bebida.

A receita original não tem muitos mistérios. Basicamente, consis-

te em erva-mate e água com gelo e limão. No entanto, cada mateador

tem a sua preferência e cria suas variações. Alguns preferem acres-

centar erva-cidreira ou camomila no lugar do limão; outros substi-

tuem a água por suco de frutas ou refrigerante de laranja. Qualquer

que seja a fórmula utilizada, o importante é que esteja bem gelado.

É essa a principal diferença da bebida sul-mato-grossense para o

chimarrão gaúcho.

A instrução do processo de registro do tereré partiu da cidade de

Ponta Porã em 2008 e, antes de sua conclusão, em meados de 2010,

passou por um questionamento que protelou

sua homologação. Seguindo os trâmites le-

gais, após apreciação e aprovação do Conse-

lho Estadual de Cultura (CEC/MS), uma nota

sobre o processo foi publicada no Diário Ofi-

cial. Dentro do prazo legal de 15 dias, um

professor identificado como da própria cidade

de Ponta Porã, mas cuja localização não foi

possível, apresentou objeções quanto ao local

de origem da bebida e ao fato do registro in-

corporar o nome da cidade na denominação.

A argumentação foi encaminhada ao CEC, que

considerou as ponderações não relevantes e

deu prosseguimento ao processo.

instaura que, de dez em dez anos, se realize uma

nova avaliação para perceber as mudanças sofridas

pelas manifestações populares presentes nos textos.

Caso elas tenham sido tão modificadas a ponto de

se descaracterizarem, o bem cultural deixa de ser

considerado um patrimônio imaterial. No entanto,

seu registro é mantido no livro como uma referên-

cia cultural de seu tempo.

“Só o registro não significa necessariamente preser-

vação. É preciso pensar numa série de ações para per-

mitir que essas manifestações permaneçam vivas na

cultura popular”, diz Adriana. No entanto, até que pon-

to o poder público pode agir nesse sentido? “Não se

pode forçar um povo a manter uma tradição se ele não

se identifica mais com ela”, constata Maria Christina

Félix, responsável pela área de Educação Patrimonial da

FCMS. “Mas é possível fazer um trabalho de educação

patrimonial, para desenvolver desde cedo um sentimento

de pertencimento àquela cultura tradicional.”

A tetralogia de livros de registro não existe apenas

em nível nacional. Cada estado ou município pode ter

os seus próprios exemplares, desde que possuam uma

legislação específica que considere o patrimônio

Reforçando a legitimidade do pedido de registro, Walkiria Capusso

lembra que tanto Ponta Porã quanto sua vizinha fronteiriça, Pedro

Juan Caballero, só existem hoje devido ao ciclo da erva-mate. A

região anteriormente era habitada somente por tribos indígenas, e

foram os carreteiros, que transportavam a erva, os primeiros a explo-

rar a área. “Não estamos falando em tomar posse da cultura do

tereré, até porque ele não está restrito a Ponta Porã e nem mesmo a

Mato Grosso do Sul. É um costume que está ultrapassando frontei-

ras e se espalhando pelos estados vizinhos. No entanto, ele tem uma

importância histórica para nós. Tanto que a cidade é conhecida como

‘Princesinha dos Ervais’.”

O herdeiro dos ervais
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A infusão da água gelada

ou fria na erva mate

Ilex paraguaiensis teve

origem nos povos nativos

do Paraguai e tornou-se

costume nos meios

urbano e rural.

Ao lado, transporte

da erva em registro

do início do século XX.
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Um macarrão artesanal à base de trigo, cozido com cinzas vegetais e mergu-

lhado num caldo composto de pucheiro, carcaça de frango e costela de porco.

Em cima, um punhado de cheiro verde, carne suína, omelete fatiado e um toque

de gengibre. Essa é a receita do sobá presente no seu registro como patrimônio

imaterial de Campo Grande.

Na capital, são quase dois mil empregos diretos e indiretos envolvidos com o

sobá, desde a produção até o fornecimento, para enfim chegar à mesa do cliente

nos mais de 55 restaurantes espalhados por toda a cidade que servem a iguaria.

Destes, 28 ficam na Feira Central, e foi de lá que partiu a solicitação de registro

da iguaria.

Alvira de Melo, presidente da Associação da Feira Central e Turística de Cam-

po Grande, conta que a proposta veio com um pacote de ações para a valoriza-

ção do sobá e da própria feira – que por mais de 70 anos funcionou na rua, em

espaço aberto, e que havia perdido público com a mudança para recinto mais

reservado em 2004. “Nós decidimos investir na gastronomia porque, por meio

dela, se incentiva o comércio. Foi aí que eu procurei o Iphan e a Fundação

Municipal de Cultura (Fundac) para viabilizar as ações.” A pesquisa documental

foi realizada pela gerência de patrimônio da Fundação, que na época estava a

cargo de Maria Auxiliadora Bichara. O processo, que contou com o apoio técni-

co do Iphan, foi rápido, apesar de algumas dificuldades enfrentadas por falta de

experiência e estrutura na área.

Os campo-grandenses podem consumir quilos e mais quilos de sobá por

noite. Mas poucos são aqueles que conhecem o histórico do prato. A fonte que

subsidiou o processo de registro foi o livro “Ayumi – a saga da colônia japonesa

em Campo Grande”, lançado em 2005 pela Associação Nipo-Brasileira. Na pu-

blicação, o crédito de primeiro vendedor de sobá coube a Eiho Tomoyose, que

em 1954 abriu um bar para servi-lo. No entanto, foi mais de uma década depois,

em 1965, que o prato passou a ser comercializado na Feira Central – servido

quase que às escondidas, numa barraca fechada e separada das outras. É que o

hábito de comer o prato com hashi e depois sorver o caldo direto da cumbuca

era considerado muito estranho para a população da época.

A estranheza foi passando gradativamente. Afinal, Campo Grande acolhe a

terceira maior colônia japonesa do Brasil e a segunda maior de oriundos de

Okinawa – a ilha de onde surgiu originalmente o sobá. Tanta influência fez com

que fosse uma questão de tempo até que as barreiras culturais finalmente cedes-

sem. Hoje, a aceitação do prato pela população campo-grandenses é uma marca

da integração entre dois mundos tão diferentes, unidos pela tradição.

imaterial. Mato Grosso do Sul e Campo Grande já pos-

suem os seus. As demais cidades recorrem à lei esta-

dual para instruir o processo.

Levando em conta todas as instâncias, existem

quatro bens registrados no estado: o Modo de Fa-

zer Viola de Cocho (2004) – patrimônio nacional;

o Sobá de Campo Grande (2006) – patrimônio mu-

nicipal; a Cerâmica Terena (2009) e o Banho de

São João de Corumbá (2009) – patrimônios esta-

duais. O Modo de Fazer Tereré de Ponta Porã, em

fase final no processo de reconhecimento em nível

estadual, será o próximo. Cada um movido por sua

própria intenção, suas necessidades; com histórias

mostrando que, quando se trata de bens imateriais,

é preciso ignorar as linhas de fronteira. A tradição

atravessa territórios, se espalha para além das ci-

dades, invade Bolívia e Paraguai, avança pelo Pan-

tanal, acompanha comunidades. Individualmente

podem ter significado difuso, mas juntos, presen-

tes no cotidiano das pessoas, ganham vida. Aju-

dam a compor, peça por peça, a identidade cultu-

ral de Mato Grosso do Sul.

Um prato que uniu dois mundos
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Escultura do sobá, do artista plástico Cleir D’Ávila, na entrada da Feira Central da capital.


