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Resumo
O presente artigo pretende analisar o conceito de patrimônio imaterial ou intangível
relacionando-o ao modo de vida de povos brasileiros compreendidos como indígenas,
utilizando-se de referencial teórico proveniente de respeitados antropólogos brasileiros com
pesquisas significativas sobre cultura e grupos étnicos indígenas, observando historicamente a
importância da salvaguarda do patrimônio imaterial comprovada por sua normatividade
objetiva e abordando como a legislação indígena brasileira e posteriormente a legislação
estadual cearense atuam neste sentido, desde a criação de órgãos responsáveis pela
identificação, registro e pesquisa das expressões culturais tradicionais até projetos e editais de
reconhecimento que tratem da defesa de direitos culturais. Exemplo pertinente pertencente ao
estado do Ceará fora a criação de um edital que reconhecera o trabalho de certos homens e
mulheres que exercem atividades culturais identitárias como folguedos, danças, artesanatos e
práticas populares, que denominaram de “Mestres da Cultura”, posteriormente chamados
“Tesouros Vivos”. Ademais este trabalho além de discutir a outrora e errônea compreensão
por parte do Estado em incorporar os considerados índios ao modo de vida do restante da
comunidade nacional, tenta justificar seu interesse sobre algumas das interessantes expressões
tradicionais indígenas cearenses citando algumas de suas práticas, como o Torém, certas
lendas indígenas, a bebida denominada “Mocororó”, dentre outras.
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Summary
This article analyzes the concept of immaterial or intangible assets relating it to the lifestyle of
Brazilian people understood as indigenous, using the theoretical framework from Brazilian
anthropologists met with significant research on culture and indigenous ethnic groups, noting
historically importance of safeguarding intangible heritage evidenced by its normativity and
objective analyzes how the Brazilian indigenous law and state law Ceará later work in this
direction, since the creation of bodies responsible for identifying, recording and research of
traditional cultural expressions to projects and bids for recognition dealing with the defense of
cultural rights. Pertinent example belonging to the state of Ceara was the creation of an edict
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which recognized the work of certain men and women engaged in activities such as cultural
identity frolics, dances, crafts and folk practices, which they called "Masters of Culture", later
called "Treasures living”. Furthermore this work and to discuss the past and erroneous
understanding of the state to incorporate the Indians considered the way of life the rest of the
national community, tries to justify his interest in some of the interesting indigenous
traditional expressions Ceará citing some of their practices, as torém, certain Indian legends,
the drink called "Mocororó," among others.
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Introdução
Atualmente o Estado Brasileiro contabiliza entre sua população cerca de 817.000 2
indivíduos distribuídos em 80,5% dos municípios brasileiros, que fazem parte de grupos
culturalmente distintos com características históricas e sociais próprias, os quais recebem o
nome de indígenas. Mediante legislação específica, os Povos Indígenas gozam de direitos e
deveres que os distinguem diante dos considerados não-índios, por sua identificação como
membro de uma comunidade com linhagem ancestral, além de reconhecerem suas práticas
culturais e religiosas como próprias, distintas e diversas, originando uma identidade singular
para esses povos.
Assim o conjunto de conhecimentos e práticas determinantes por suas tradições,
cosmogonia e crenças desembocam no conjunto estruturante de seu patrimônio imaterial que
deve ser protegido enquanto direito cultural dos grupos indígenas, sendo este e outros direitos
culturais em consonância com legislação objetiva, inclusive em âmbito constitucional, objeto
de discussão quanto a seus limites, alcance e reflexos na sociedade do país.
No que se refere ao âmbito do estado do Ceará, este se tornou um dos estados pioneiros
em reconhecer a importância de seu patrimônio intangível por meio de projetos, editais e
normatividade objetiva. Embora que no século XIX tenha tido a atitude de ser a primeira
província a negar a existência de índios, o que trouxe grande miséria a tais grupos étnicos,
atualmente, por resposta à constantes reivindicações de lideranças indígenas, tem
demonstrado uma maior preocupação por meio de políticas públicas de saúde e educação, em
auxiliarem os grupos indígenas e seu patrimônio.
Desenvolvimento
Para que haja uma melhor compreensão do objeto de estudo é importante analisar os
conceitos de índio e patrimônio cultural imaterial para em seguida fazer uma abordagem
crítica sobre a legislação indígena brasileira encontrada na Constituição Federal de 1988 e na
lei de n° 6.001 de 19 de dezembro de 1973, o estatuto do índio. Não deixando de citar antes
disso alguns trechos da lei supracitada.
O conceito de índio segundo o estatuto do índio em seu artigo 3° define deste modo:
Art.3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a seguir
discriminadas: I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência précolombiana que se indentifica e é intensificado como pertencente a um grupo étnico
cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional;
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Sendo uma definição discutida pela atual antropologia, uma vez que a ascendência précolombiana deve se remeter a uma genealogia, e esta não pode ser provada para nenhum
grupo humano além de um pequeno número de gerações. Além de fazer menção as
características culturais, que segundo a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha os “traços
culturais podem variar no tempo e no espaço, como de fato variam, sem que isso afete a
identidade do grupo. Essa perspectiva está, assim, em consonância com a que percebe a
cultura como algo essencialmente dinâmico e perpetuamente reelaborado. A cultura, portanto,
ao invés de ser o pressuposto de um grupo étnico, é de certa maneira produto deste.”
(Carneiro da Cunha, 1987, p.25).
Isto significa que o critério mais aceito pela antropologia é o de identificação por si
mesmo e por outros da comunidade, tornando responsabilidade da comunidade indígena
decidir quem é e quem não é o seu membro e fortalecendo a tese de que a definição de
Comunidade indígena deve vir antes da definição de Índio. Portanto, comunidades indígenas
são aquelas que se consideram segmentos distintos da sociedade nacional em virtude da
consciência de sua continuidade histórica com sociedades pré-colombianas. E índio quem se
considera pertencente a uma dessas comunidades e é por ela reconhecido como membro
(Carneiro da Cunha, 1985, pp. 34-35).
Quanto ao patrimônio cultural imaterial na resolução N° 001 do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) de 03 de agosto de 2006, se entende como bem
cultural de natureza imaterial as criações culturais de caráter dinâmico e processual, fundadas
nas tradições e manifestadas por indivíduos como expressão de sua identidade cultural e
social. Além disso, na mesma resolução reitera sobre o significado de tradição ao informar
que se toma no seu sentido etimológico de “dizer através do tempo”, significando práticas
produtivas, rituais e simbólicas que são constantemente reiteradas, transformadas e
atualizadas, mantendo para o grupo, um vínculo do presente com o seu passado.
Em face ao exposto torna-se relevante analisar a lei N° 6001/73, conhecida também
como estatuto do índio, que foi editada durante um período histórico do Brasil conhecido
como Ditadura Militar. Carregando desta feita um modo de pensar característico desta época,
que tencionava trazer os indivíduos que fossem identificados como indígenas para uma
incorporação ao restante da comunidade nacional, não se importando assim com a
autodeterminação dos grupos indígenas ou a individualidade de culturas indígenas em seu
contato. Isto se demonstra no primeiro artigo da referida lei.
Art.1º Esta Lei regula a situação jurídica dos índio ou silvícolas e das comunidades
indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e
harmonicamente, à comunhão nacional. Parágrafo único. Aos índios e às
comunidades indígenas se estende a proteção das leis do País, nos mesmos termos
em que se aplicam os demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições
indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta Lei.

E evidenciada ainda mais pela classificação do indíos em isolados, em vias de integração e
integrados a comunhão nacional, conforme mostra o artigo 4° da mesma legislação.
Art.4º Os índios são considerados: I - Isolados- Quando vivem em grupos
desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos
eventuais com elementos da comunhão nacional; II - Em vias de integração Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservem
menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas
práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da
qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento; III - IntegradosQuando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos
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direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua
cultura.

Ademais, é pertinente o posicionamento de tal norma ao estabelecer a tutela das
comunidades não integradas à União na forma de órgão competente definido pelo Estado
brasileiro para representar a capacidade civil. Este órgão é a Fundação Nacional do Índio
(FUNAI) criado em 1967 pela lei de N° 5.371 de 5 de dezembro de 1967.
Entretanto, com a Constituição Federal de 1988 e uma maior organização do
movimento indigenista, houve também uma maior liberdade de auto-representação por parte
das organizações indígenas e seus indivíduos, contando também com a intervenção do
ministério público federal, conforme é corroborado no artigo 232 da Carta Magna Federal de
1988. Como mostra:
Art.232 Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para
ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério
Público em todos os atos do processo.

Sendo tal normatização cumprida pelas entidades voltadas para a proteção aos povos
indígenas, que tem demonstrado seu ativismo em ações reportadas pela mídia nos últimos
meses.
O patrimônio imaterial no âmbito federal e sua relação com as comunidades indígenas
O patrimônio cultural brasileiro é definido pela constituição brasileira de 1988 em seu
artigo 216, e dividido em patrimônio cultural material e imaterial, não para trazer uma falsa
dicotomia, mas para observar uma delimitação já que os bens imateriais não vinham sendo
reconhecidos como patrimônio nacional, apesar de estarem intrinsecamente ligados a uma
cultura material. Conforme é descrito:
Art. 216. 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, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar,
fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras,
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1. O poder
público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio
cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

Tal artigo tornou-se uma importante conquista na compreensão e importância do
patrimônio cultural imaterial do Brasil. Porém, apenas em 1997 houve uma ação mais efetiva
sobre o tema com a realização do seminário internacional, organizado pela superintendência
do IPHAN em Fortaleza, Ceará, ao discutir estratégias e formas de proteção ao patrimônio
imaterial.
Esse evento produziu a Carta de Fortaleza que recomendava o aprofundamento de
estudos para a criação de instrumento legal e instituiu o ‘Registro’ como principal modo de
preservação e reconhecimento de bens culturais dessa natureza. Além disso, esta carta
instigou o ministério da cultura a formar uma comissão que elaborou proposta de
regulamentação da salvaguarda do patrimônio imaterial, e um grupo de técnicos da Fundação
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Nacional de Arte (FUNART) para assessorar tal comissão, este último grupo denominou-se
Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial – GTPI.
Com o trabalho em conjunto destes órgãos federais voltados para a cultura, surgiu em 4
de agosto de 2000 o Decreto N° 3.551, que instituiu o “Registro de Bens Culturais de
Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro” e surgiu o “Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial”. Quatro anos depois, o Decreto N° 5.040 criou o
Departamento do Patrimônio Imaterial do IPHAN (DPI), ao qual se integrou o Centro
Nacional de Folclore e Cultura Popular – CNFCP, criado em 1958.
E dentre os 21 bens imateriais registrados pelo Departamento de Patrimônio Imaterial
do IPHAN (DPI) entre 2002 e 2012, 6 são de natureza indígena, que são: Kusiwa –
Linguagem e arte gráfica Wajãpi(AP), Cachoeira de Iauaretê – Lugar sagrado dos povos
indígenas dos rios Uaupés e Papuri(AM), Sistema agrícola tradicional do Rio Negro(AM), o
Ritual Yokwa(MT) e as bonecas karajá, bem como a expressão Ritxoko, ambas da tribo
Karajá(GO), estas últimas registrada em dezembro de 2012. Entretanto, mesmo que pareçam
poucos em números de bens registrados, deve-se considerar o número da população que se
reconhece como índia e o universo de expressões tradicionais pertencentes a um país de
proporções continentais, como é o Brasil.
Assim, é animador observar essas conquistas que validam algumas normas federais de
proteção à riqueza imaterial indígena, que se pode encontrar no artigo 231 da carta
constitucional de 1988, a saber:
Art.231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens.

E no artigo 47 do Estatuto do índio, conforme:
Art.47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas,
seus valores artísticos e meios de exploração.

Além disso, se devem levar em consideração as características próprias que constroem o
retrato identitário de cada comunidade indígena.
Bens Imateriais Indígenas no estado do Ceará
A importância do reconhecimento de expressões culturais indígenas no estado do Ceará
se faz presente pela Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas
Gerais e Espírito Santo (APOINME), Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAÍ),
Rede Culturas Indígenas e pela FUNAI-CE. A originalidade no modo de vida destes povos se
caracteriza pela constância no uso de elementos artísticos em suas práticas cotidianas.
Originando variedades de produtos artesanais feitos a partir de sementes, frutos e penas
extraídos da natureza, pratos tradicionais como a tapioca ou bolo de carimã3, danças como o
Toré e o Torém, bebidas tradicionais como o Mocororó e o Aluá, canções ritualísticas e
lendas que enfatizam suas crenças em divindades como Tupã e nos encantados, são alguns
exemplos da riqueza do patrimônio imaterial indígena cearense.
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A diferença entre o Toré e o Torém é importante exemplo da diversidade nas práticas
étnicas. O Toré é uma dança praticada pela maioria dos grupos indígenas do ceará que a
realizam como modo de preservação de costume identitário, com concentração de energia
provinda do mundo espiritual, segundo suas crenças. Já o Torém, é uma dança ritual de
comemoração característica do povo de etnia Tremembé, tendo seu primeiro registro
científico feito pela Comissão Científica de Exploração4 entre 1859 e 1861 na serra da
Ibiapaba. Tal dança contém um mestre da dança que fica no centro do círculo, as demais
pessoas que dançam formam o círculo girando em sentido anti-horário batendo os pés no chão
para marcar o compasso. Dois tipos de instrumentos são utilizados no Torém: o Iguaré que é
uma espécie de chocalho feito com uma cabacinha presa a um cabo, e o torém que é uma
espécie de flauta, feita de madeira furada e pintada de urucum (semente que produz a cor
vermelha). A música é cantada pelo mestre da dança, em português e na língua indígena, e
acompanhada pelo grupo de dançadores. Durante o evento, todos bebem o “mocororó”, uma
espécie de aguardente feita do suco de caju azedo fermentado.
Quanto ao imaginário popular, além de vários municípios do estado do Ceará receberem
nomes próprios ou derivados de termos indígenas, existem as lendas e contos populares que
provém diretamente da necessidade do homem que não se utilizou de recursos científicos,
para explicar os elementos da natureza que conhecem, mas não entendem. Exemplos como
estes são tais como a lenda da Carnaubeira, narrando como uma tribo foi salva por uma árvore
que aproveitavam das folhas à raiz. A lenda do Algodão, onde o velho Sumé (Homem idoso
de longa barba branca que é citado pelo Jesuíta Manuel de Nóbrega e pelo Folclorista Câmara
Cascudo) foi viver com a tribo dos Tabajaras e deixou com eles sementes cujas plantas
lembrariam seus cabelos brancos. E a lenda do pássaro encantado da gruta de Ubajara, que
segundo tal narrativa esta gruta possui um encantamento liberando feras que saem do escuro a
cada ano bissexto, sendo o belo pássaro a filha de uma tribo transformada em ave a espera de
um varão de bom coração, que desencantará a todos.
E não esquecendo a intrínseca relação existente entre o patrimônio material,
caracterizado pelo território, com o patrimônio imaterial compreendido como lugar de rituais
e práticas culturais. Um exemplo é do respeito e devoção que a tribo dos índios Pitaguary do
município de Maracanaú tem por certa árvore frutífera antiga, que tanto é identificada como
mãe-natureza como é retratada como lembrança de seus ancestrais.
Legislação estadual cearense direcionada para a tutela do patrimônio imaterial
No estado do Ceará existe uma trajetória de ações realizadas pelo poder público
voltadas para a identificação, registro e valorização do Patrimônio cultural material e
imaterial. Que por vezes ganha mais força ao contar com gestores sensíveis à questão cultural
quando nomeados para a pasta da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.
Algumas destas ações voltadas para o patrimônio imaterial são confirmadas com leis
estaduais, tais como a de N° 13.351 de 22 de agosto de 2003, que instituiu o Registro dos
Mestres da Cultura Tradicional Popular do Estado do Ceará (RMCTP-CE) e logo em
dezembro do mesmo ano a lei que instituiu as formas de registro de bens culturais de natureza
intangível que constituem patrimônio cultural do Ceará, a lei de N° 13.427. Que seguiu uma
semelhança com o Decreto 3.551 de 2000, estabelecendo livros de registro, que foram: livro
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dos Saberes, livro das Celebrações, livro das Formas de Expressão, livro dos Lugares, e
adicionando os livros dos Guardiões da Memória e dos Mestres da Cultura Popular.
Em 2006 foi estabelecido o registro dos “Tesouros Vivos da Cultura” pela lei N° 13.842
de 27 de novembro de 2006, reconhecendo tais tesouros como “as pessoas naturais, os grupos
e as coletividades dotados de conhecimentos e técnicas de atividades culturais cuja produção,
preservação e transmissão sejam consideradas, pelos órgãos indicados nesta Lei,
representativas de elevado grau de maestria, constituindo importante referencial da Cultura
Cearense”.
Dentre estes “Tesouros Vivos”, título recebido aos mestres da cultura popular em editais
abertos pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (SECULT) de 2004 a 2009,
infelizmente somente dois representantes da cultura indígena receberam esse título, que foram
o Cacique João Venâncio, liderança ativa entre os índios cearenses e instrutor de rituais
sagrados, e o Pajé Luis Caboclo, também de etnia Tremembé no município de Itarema.
Conclusão
Claude Lévi-Strauss, o mais destacado antropólogo francês, considera que a cultura
surgiu no momento em que o homem convencionou a primeira regra, a primeira norma
(LARAIA, 2009, p. 54). Considerando a referência do professor Roque de Barros Laraia,
nada mais importante ao estudar determinada cultura do que observar a antropologia jurídica
que envolve a mesma. Analisando as expressões culturais tradicionais de povos reconhecidos
como “donos naturais” da “terra brasilis” pode-se notar a importância do Direito
antropológico na construção de um maior respeito às práticas, crenças e expressões de vários
grupos componentes da nação Brasil.
Não interpretando as culturas de alguns grupos étnicos como fixos e uniformes, pois
“existem dois tipos de mudança cultural: uma que é interna, resultante da dinâmica do próprio
sistema cultural, e uma segunda que é o resultado do contato de um sistema cultural com um
outro”(LARAIA, 2009, p.96). Chegando a compreensão de que nenhuma cultura permanecerá
inerte e imutável, principalmente aquelas que tiveram um contato tão brusco e marcado por
uma história de exploração e violência, como foi a dos povos indígenas brasileiros.
Portanto, ainda há muito a se fazer para que haja uma efetivação da proteção dos
patrimônios pertencentes às comunidades que se reconhecem como índias no Brasil. Tendo
uma compreensão sobre tais comunidades avaliada como crescente, em contraposição a
eficácia de proteção aos seus direitos, que ainda é deixado a desejar e afasta das almas dessas
comunidades os sentimentos de dignidade e igualdade.
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