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RESUMO

Apresenta-se coletânea de Crônicas, Artigos e Relatos 
de Fatos elaborados jornalísticamente a partir das vivências 
culturais, testemunhadas pelo autor e por meio de investiga-
ções científicas desenvolvidas durante o seu desempenho no 
Programa Doutoral em Estudos Culturais na Universidade de 
Aveiro (UA), Portugal. Todas as Crônicas foram publicadas 
em jornais e blogs informativos de redes digitais da capital 
maranhense. Seu conteúdo reune visões críticas do autor 
enquanto investigador cultural, atuante no Maranhão e em 
Portugal.

Palavras chaves: Jornalismo Cultural, Investigação 
Científica, Maranhão, Brasil e Portugal.



SUMMARY

 

A collection of columns, articles and facts reports 
elaborated journalistically from cultural experiences, testified 
by the author and through scientific investigations executed 
during his time in the doctorial program in Cultural Studies 
at the Aveiro University (UA), Portugal. All columns have 
been published in newspapers and informative blogs from 
digital networks of the Maranhão capital. Its content gathers 
critical visions of the author as a cultural investigator, acting in 
Maranhão and Portugal.

 Key words: Cultural Journalism, Scientific Investigation, 
Maranhão, Brazil and Portugal
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APRESENTAÇÃO

Esta obra reúne diversas crônicas e artigos que es-
crevemos ao longo de nossa atuação acadêmica, enquanto 
investigador do Programa Doutoral em Estudos Culturais da 
Universidade de Aveiro, Portugal. Somos também Professor 
Mestre em Comunicação da Universidade Federal do Mara-
nhão, graduado e especialista em Comunicação Social, na 
habilitação Jornalismo, além de ser produtor cultural atuante 
e radicado na cidade de São Luís, capital do Estado do Ma-
ranhão.

Todas as crônicas e artigos foram publicados em jor-
nais e em alguns instrumentos das redes socais disponíveis 
na Internet, como blogs e sites da área de ciencias sociais, 
por isso nos dispomos em reuní-los em uma obra literária 
para que os interessados nos diversos assuntos tivessem 
oportunidade de conhecer essa produção jornalística e fazer 
seus julgamentos pessoais sobre o que pensa o autor. Com 
exceção da primeira crônica que está escrita na primeira pes-
soa, todas as outras e demais artigos estão redigidos na ter-
ceira pessoa.

Não tivemos a pretensão de nos colocar como dono da 
verdade, mas de expor os nossos pontos de vista para que 
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aqueles que se mostrarem interessados possam absorver o 
que melhor lhes convier. Esclarecemos que as abordagens 
por nós realizadas em determinados momentos manifestam 
nosso conhecimento empírico sobre o que é abordado, assim 
como em outros momentos nos apoiamos em fundamenta-
ções científi cas, a partir de teórias já bastante difundidas no 
meio acadêmico.

Dessa maneira, nos inspiramos no que pregou o fi -
lósofo francês Gaston Bachelard que tem um profundo po-
sicionamento sobre as abordagens empíricas e científi cas, 
clarifi cadas na dialética dos fenômenos controversos e que 
fi zeram esse autor afi rmar, objetivamente, que “o mundo é 
minha provocação”. Por isso, ao redigir cada crônica e cada 
artigo estávamos focados no objeto escolhido para desenvol-
ver refl exões, que poderiam ser fundamentadas em grandes 
autores das ciências sociais ou no nosso limitado conheci-
mento empírico, mas que possiblitavam a exposição de pon-
tos de vista que estavam atuando no nosso subconsciente.

Nesta obra literária, fazemos um apanhado de vários 
objetos que nos serviram de motivação para conceber as re-
fl exões que nos atrevemos a fazer, esperando que os mes-
mos possam proporcionar uma leitura saudável aos leitores. 
Se isso ocorrer, esperamos também ter podido refl etir, infor-
mar orientar, guiar, dirigir e sugerir soluções relacionadas aos 
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objetos protagonizados nos artigos e crônicas que compõem 
o elenco de refl exões desta obra, dando aos interessados 
provocações sobre o que abordamos, no sentido de obter 
retroalimentação.

Com estas considerações, reafi rmamos que nos inspi-
ramos muito nos ensinamentos de Gaston Bachelard quan-
do refl ete sobre o conhecimento empírico e o conhecimento 
científi co, pois,  segundo esse autor, o empirismo é a fi losofi a 
que convém ao conhecimento comum. Afi rma Bachelard que 
o empirismo encontra aí sua raiz, suas provas, seu desen-
volvimento. Ao contrário, o conhecimento científi co é solidá-
rio com o racionalismo e, quer queira ou não, o racionalismo 
está ligado à ciência - o racionalismo reclama fi ns científi cos. 
Pela atividade científi ca, o racionalismo conhece uma ativi-
dade dialética que prescreve uma extensão constante dos 
métodos.

Dessa maneira, o racionalismo bachelardiano tem um 
sentido muito próprio que é a preocupação constante com a 
aplicação. O “racionalismo aplicado”, que é uma marca fun-
damental do “novo espírito científi co”, atua na dialética entre 
a experiência e a teoria, o que signifi ca a dupla determina-
ção do espírito sobre o objeto e deste sobre a experiência do 
cientista. “Impõe-se hoje situar-se no centro em que o espí-
rito cognoscente é determinado pelo objeto preciso do seu 
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conhecimento e onde, em contrapartida, ele determina com 
mais rigor sua experiência” (Bachelard, 1977, p.109).

Sem mais delongas, informamos que em alguns mo-
mentos é possivel que o leitor brasileiro possa estranhar al-
gumas colocações (realizadas por nós) quando adotamos o 
tratamento usual de Portugal, pois estamos radicados naque-
le país; assim como informamos que a metodologia utilizada 
nas referências do nosso texto é a adotada pela APA (por ser 
mais usadas naquele país e em todo o continente europeu); 
por fi m, desejamos aos que nos derem o prazer de se dispor 
a ler esta obra, que tenham uma boa leitura.

Euclides Barbosa Moreira Neto – Investigador Científi -
co vinculado ao Programa Doutoral em Estudos Culturais da 
Universidade de Aveiro, Portugal, e Mestre em Comunicação 
da Universidade Federal do Maranhão.
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PREFÁCIO

Este livro reúne vários artigos e crônicas escritas en-
tre setembro de 2014 até o início do ano de 2016, ao longo 
da atuação acadêmica do seu autor no Programa Doutoral 
em Estudos Culturais, na Universidade de Aveiro, Portugal. 
Trata-se de um trabalho cujo título, “Memórias do Cotidiano”, 
expressa fi elmente o seu conteúdo; realmente, o maranhen-
se, Euclides Barbosa Moreira Neto, passeia no cotidiano de 
sua existência com maestria, abordando temas variados que, 
de uma forma ou de outra, afetam nossas vidas e refl etem o 
mundo em que vivemos.

Professor Adjunto do Departamento de Comunicação 
Social, Área de Jornalismo, da Universidade Federal do Ma-
ranhão, UFMA, é possuidor de vasta experiência na área cul-
tural, exercendo por 12 anos consecutivos -1996- 2008-, o 
cargo de Diretor de Departamento de Assuntos Culturais da 
Universidade em que atua como docente e, por quatro anos 
2009-2012, Presidente da Fundação Municipal de Cultura de 
São Luís, FUNC. Ao longo de sua carreira desenvolveu ativi-
dades em todas as áreas de expressões artísticas, além de 
se constituir grande pesquisador e estimulador do carnaval 
ludovicense.
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Espírito empreendedor, irrequieto e ousado, são al-
guns traços da personalidade desse guerreiro, com quem 
tive a oportunidade e o prazer de trabalhar e conhecer me-
lhor, quando no exercício da Pró-Reitoria de Extensão e As-
suntos Estudantis, da UFMA, no período de 1996-2000. Sua 
produção literária é vasta e, como não poderia deixar de ser, 
devido à diversifi cação das atividades por ele desenvolvidas, 
abordam uma pluralidade de assuntos.

Nesta obra, o autor, também, se envolve com temas 
variados. Nos dois primeiros artigos expõe observações so-
bre alguns aspectos da sociedade portuguesa, decorrentes 
de sua vivência como estudante estrangeiro, em Portugal. 
Muito interessante é a abordagem sobre os festejos juninos 
de Santo Antônio e de São João realizados, simultaneamen-
te, nas cidades de Lisboa e do Porto, respectivamente, e do 
carnaval fora de época na cidade de Estarreja, no Distrito de 
Aveiro, tecendo comparações destes com os folguedos simi-
lares realizados no Brasil, especialmente, em São Luís. Na 
sequência, são apresentadas matérias sobre administração 
pública, cultura, turismo, cinema, política, saneamento bási-
co e meio ambiente, entre outros.

Entretanto, o foco maior do trabalho é no carnaval 
ludovicense, do qual Euclides é fervoroso apaixonado. Aos 
poucos, vão surgindo aos nossos olhos, diversas nuanças 
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dessa manifestação cultural, desde os problemas de gestão 
por ele enfrentados ao assumir a Presidência da FUNC, pas-
sando sobre a necessidade de uma divulgação criativa e cri-
teriosa dos eventos programados, pela vaidade dos nossos 
produtores carnavalescos, e mais, muito mais.

É, porém, na primorosa série de quatro artigos “Tiran-
do a máscara da Ilusão”,  escritos em fevereiro de 2016, em 
que o autor nos brinda com detalhamento minucioso, a dinâ-
mica do Carnaval de São Luís. Nessa série de crônicas o au-
tor aborda suas primeiras experiências no universo carnava-
lesco, na escola de samba “Turma do Quinto”, na década de 
1970, passando pela “Favela do Samba”, a partir de meados 
da década de 1980 do século passado até o presente. Nas 
crônicas Euclides extravasa o seu conhecimento relaciona-
do ao nosso carnaval, com seus erros e acertos, alegrias e 
tristezas, confl itos e conciliações, justiças e injustiças come-
tidas. São comentados o desempenho e a classifi cação das 
escolas de samba, desde 1974, quando os desfi les ofi ciais 
das agremiações carnavalescas passaram a ser regidos por 
regras semelhantes às do Rio de Janeiro. Também são feitas 
alusões aos “Blocos Tradicionais do Maranhão”, BTMs, obje-
to de sua investigação no Doutorado.

Todas as matérias jornalísticas que compõem esta 
obra foram antes publicadas, umas em jornais, outras em 
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instrumentos disponibilizados nas redes sociais da Internet, 
tais como, blogs e sites na área de ciências sociais. A reunião 
desses artigos e crônicas em formato de livro, muito irá faci-
litar o seu acesso e, com certeza, se constituirá em um valio-
so instrumento para os estudiosos do carnaval maranhense, 
como também aos interessados, do que pensa o autor sobre 
a temática abordada. 

Enfi m, “Provocações do Cotidiano” é um livro múltiplo, 
diversifi cado, expresso em linguagem clara, vezes irreve-
rentes, vezes indignada, vezes polêmica, mas sempre muito 
atenta em relação à mensagem que se propõe a transmitir.

Rubem Rodrigues Ferro - Professor Adjunto da UFMA; 
Professor Mestre em Biblioteconomia pela Western Michigan 
University/USA.

 



27Provocações do Cotidiano

RELATOS DE VIDA: CONSTATANDO PRÓS E 
CONTRAS DA SOCIEDADE PORTUGUESA

 (depoimento na primeira pessoa)

*Para meus colegas do Programa Doutoral em Estudos Cul-
turais na Universidade de Aveiro (UA).

Sou aluno da Universidade de Aveiro (UA), mais pre-
cisamente do Programa Doutoral em “Estudos Culturais”, 
desde o mês de setembro de 2014, portanto, ainda estou 
a descobrir a maneira de viver e de se comportar do povo 
português, incluindo aí suas formas de comportamento, rela-
cionamentos pessoais e institucionais, modos de vestir, per-
cepção das identidades individuais e coletivas, entre tantos 
outros pormenores, a que à primeira vista, parece ser tarefa 
simples, mas, nem sempre.

Chegando a Portugal, fui morar exatamente em Avei-
ro, cidade que sedia a Universidade de Aveiro (UA), e logo ao 
chegar pude perceber a forma objetiva e fria de se relacionar 
do povo português, pois, lá, não se percebe a espontaneida-
de da gente simples que habita a região nordestina do Bra-
sil, como o autor deste relato, que, naturalmente, se vê no 
estranhamento de quem chega a uma terra alheia, que não 
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é sua, mas que um dia já teve suas marcas impregnadas na 
construção de sua nacionalidade, fazendo virar uma nação 
autônoma, hoje chamada Brasil.

Essa construção de nação, sem dúvida, merece e deve 
ser revista e revisitada milhares de vezes por todos aqueles 
que se sintam capazes de querer contar e recontar histórias 
ou pedaços de história para seus patrícios, por isso me atre-
vo a relatar um episódio que me deixou indignado com certa 
esperteza portuguesa que nos deixa revoltado, ao constatar 
que isso só acontece por pura ingenuidade da maneira de ser 
do brasileiro, principalmente do nordestino, como este autor 
que lhes escreve.

Somente para acalentar os espíritos, minha indigna-
ção não se refere ao comportamento e ao direito coletivo do 
povo português, esse é um patrimônio construído como már-
more ao longo dos séculos, passando pelo processo de co-
lonização e colonialismo espalhado por essa gente ao redor 
do mundo, transformando um pequeno país territorial, como 
é o caso de Portugal, a primeira grande nação que hoje pode 
ser classifi cada como construtora da primeira experiência de 
“aldeia global”, por suas investidas expansionistas por meio 
de seus navegantes e descobridores, mesmo que a serviço 
de reis e rainhas ávidas por riquezas naturais, como o ouro 
de nossa “terra brasilis”.
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O comportamento coletivo do português é algo pre-
cioso e que deveria ser perseguido, no bom sentido, por to-
dos aqueles que desejam relacionamentos respeitosos entre 
seus pares, pois nisso, se percebe há todo momento e em 
todas as conjunturas, um respeito conquistado e adquirido 
do outro por aquilo que lhe é de direito, tendo sido construído 
ao longo da história. Isso, sim, é algo inabalável, como rocha, 
pedra, ferro e/ou qualquer outra fi gura metafórica, que possa-
mos nos balizar para referenciar esse poder adquirido ao lon-
go dos tempos, fator que se traduz em respeito ao próximo, 
ou se constatar que os teus direitos começam onde terminam 
os meus, e ponto fi nal.

Permitam-me exemplifi car uma situação vivida por mim 
no terceiro dia de minha estada na cidade de Aveiro, quando 
ainda recebia a orientação de uma amiga brasileira chamada 
Angélica Marques com quem já havia trabalhado no Depar-
tamento de Assuntos Culturais da Universidade Federal do 
Maranhão (ela estava retornando ao Brasil a fi m de fazer sua 
pesquisa de campo para concluir o curso de mestrado na 
área de música, também na UA) e sua disponibilidade era a 
de facilitar minha vida ao chegar naquele novo destino. 

Angélica se prontifi cou em me auxiliar, o que para mim 
foi muito bom e providencial, nos primeiros dias de minha 
chegada, pois tudo era novo e inusitado. A rigor, tudo era 
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descoberta e em terra alheia, ser observador, humilde e res-
peitoso é o mínimo que se espera de um forasteiro chegante, 
mesmo sendo um estudante de doutoramento, como eu. Pois 
bem, chegando a hora do almoço a convidei para entrarmos 
em um restaurante e almoçar, ela sugeriu o local e fomos, 
pois lá havia uma feijoada que lembrava a brasileira, consi-
derando que naquela altura, a saudade do tempero de minha 
terra maranhense já me maltratava.

Quatro ou cinco horas após esse almoço em um res-
taurante na rua engenheiro Von Haff , na freguesia (bairro) 
Vera Cruz, em Aveiro, senti falta de minha bolsa tipo execu-
tiva, onde havia guardado todos os meus documentos pes-
soais, os documentos portugueses que estava a tirar (como 
contrato de aluguel de apartamento, contrato de fornecimen-
to de água, contrato de fornecimento de energia, etc) e todo 
o dinheiro que havia levado para executar as primeiras des-
pesas de minha instalação em terras portuguesas.

Deu um frio na barriga, senti vontade de descarregar 
toda aquela feijoada suculenta e saboreada na hora do al-
moço, naquele momento de incerteza e angústia pela possi-
bilidade de ter sido roubado ou perdido a referida pasta com 
quase dez mil euros, portanto, eu estava perdendo ali, talvez, 
a possibilidade de continuar meu curso de doutoramento em 
“Estudos Culturais” na UA, pois estou estudando com recur-
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sos próprios, sem nenhum auxílio institucional como bolsas 
de CAPES, FAPEMA, UFMA, ou outra Instituição brasileira 
que presta esse tipo de apoio.

Foram momentos de incertezas e angústias até eu me 
refazer e tentar reconstruir os passos que dei durante o dia, 
incluindo o almoço e os demais locais que frequentei com 
Angélica naquela manhã e tarde. Pois bem, para meu alívio, 
ao chegar ao Restaurante recebi a notícia de que a pasta 
que eu havia perdido estava com a direção da casa, o que 
me tranquilizou de forma surpreendente, pois não somente 
todos os documentos como os recursos fi nanceiros estavam 
preservados como eu havia deixado. Isto é uma prova da 
honestidade e respeito coletivo do povo português para com 
o seu próximo.

Nessa mesma linha de ação, pude perceber também, 
ao longo dos quatro primeiros meses que vivi em terras lu-
sitanas, que essa prática é comum, ao constatar, em que 
reportagens dos telejornais dos canais de TVs locais, que 
pessoas simples do povo, como garis, também acham fre-
quentemente valores monetários e entregam esses valores 
nos setores competentes para serem devolvidos aos seus 
donos, quando é possível de ser identifi cado.

Lembro-me perfeitamente de uma declaração de um 
desses garis veiculada nos telejornais portugueses: - “Esse 
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dinheiro não nos pertence, ele foi perdido e nossa obrigação 
é devolver ao dono”. O gari se referia a um pacote com mais 
de quatro mil euros encontrado no lixo. Esse pacote estava 
identifi cado com o nome de uma empresa, por isso havia a 
possibilidade de encontrar o verdadeiro dono daquele di-
nheiro.

Independente dessa forma correta de se comportar 
do povo português com o respeito ao que é do outro, va-
lho-me para manifestar uma profunda indignação a um fato 
nebuloso, baseado no legalismo, desse mesmo povo que se 
mostra respeitoso com o que é do outro, pois ele também 
pode cometer ações de também surrupiar de maneira duvi-
dosa, legalista e traiçoeira, pessoas simples, principalmente 
aquelas que não têm conhecimento profundo da legislação 
portuguesa. 

Neste conjunto de pessoas que classifi co como sim-
ples, incluo também  turistas e visitantes de curta temporada 
em trânsito naquele país. Entre as ações que condeno, está 
o fato de comerciantes fazerem seus servidores pregarem a 
devolução de impostos chamada de IVA, na compra de bens 
materiais permanentes, como eletrodomésticos, roupas, per-
fumes, entre outros, desde que ultrapasse o valor de 61 euros 
e o comprador saia do país antes de completar três meses de 
permanência em solo português.
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Os comerciantes e vendedores, para convencer os 
inexperientes “forasteiros”, “turistas” ou estudantes como eu, 
que não têm conhecimento das leis europeias e portugue-
sas, dizem com a maior tranquilidade: “Comprem isso, com-
prem aquilo, comprem tudo, pois, ao deixar o país antes de 
completar três meses de permanência ou da compra do bem 
durável, você terá seu dinheiro correspondente ao imposto 
IVA devolvido na Alfândega, antes do embarque no aeroporto 
internacional de Lisboa ou no aeroporto internacional da ci-
dade do Porto”. 

Esses mesmos personagens, ao emitirem as notas fi s-
cais e um documento ofi cial denominado de “Tax-Free”, que 
daria direito ao comprador de receber o imposto IVA, já co-
loca uma armadilha para o comprador brasileiro (ou de outra 
nacionalidade) visando legitimar uma ação de confi sco do fi s-
cal da Alfândega que negará a concessão do benefício, pois 
eles, propositalmente, colocam um endereço português nos 
documentos emitidos e nisso o fi scal se baseia para negar 
essa devolução monetária. Explicando melhor essa situação: 
se a nota fi scal ou o documento “Tax-Free” (que é obrigatório 
para viabilizar a devolução do imposto IVA) estiver com ende-
reço de qualquer cidade ou sítio português, a concessão será 
negada, sob essa alegação, pois isso inviabilizaria a referida 
concessão.
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Resumindo mais ainda essa questão, os próprios ven-
dedores ou encarregados portugueses pedem um endereço 
onde o comprador está hospedado ou instalado naquele país, 
induzindo esse comprador a fornecer um dado inválido. Evi-
dente que o comprador estrangeiro, não tendo experiência 
com essa prática burocrática, sente-se naturalmente induzi-
do a fornecer o endereço em que está alojado no país que vi-
sita, sem que haja nenhum tipo de orientação dos emissores 
do referido documento fi scal.

O endereço que deve constar em Notas Fiscais e do-
cumentos ofi ciais de “Tax Free” referentes a qualquer compra 
de bens duráveis em solo português tem que ser do país de 
origem do comprador e nunca do hotel, pensão ou casa de 
amigo em que esse mesmo comprador esteja hospedado, 
nem que seja por um curto período, pois isso inviabilizará a 
devolução do prometido imposto IVA, que é em torno de vinte 
e dois por cento do valor total da nota fi scal.

Outra dica importante que posso dar aos visitantes de 
Portugal e países da comunidade europeia, é que as com-
pras sejam feitas em uma única loja, com valores superiores 
a sessenta e um euros, evitando a fragmentação das notas 
fi scais, mesmo que os produtos sejam adquiridos no mesmo 
dia e em períodos de poucos minutos e horas, pois alguns 
empresários alegam que as notas não podem ser fragmenta-
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das, embora o documento “Tax-Free” que é o que vale para 
balizar o funcionário da Alfândega para permitir a concessão 
de devolução do imposto IVA, ou não. 

Aliás, esses funcionários da Alfândega dos aeropor-
tos de Lisboa e da cidade do Porto têm poder de polícia e, 
pelo que percebi também, poder de juiz, pois a decisão é de 
livre arbítrio dele, portanto, suas decisões são baseadas em 
valores legalistas dos documentos emitidos e com forte car-
ga subjetiva de acordo com sua consciência, por isso não é 
bom partir para discussões banais, uma vez que isso poderá 
acarretar consequências desagradáveis em casos de inter-
pretação de “desacatos” e, como esse “desacato” poderá ser 
objeto de uma interpretação subjetiva do referido funcionário 
alfandegário, é bom não arriscar.

Nessas horas de extrema tensão e dúvida para o vi-
sitante, o português esquece sua honestidade e parte para 
uma postura sisuda, fria e sem sentimentos, fazendo me lem-
brar das sábias palavras de Mário de Andrade, no romance 
“Macunaíma”, quando afi rma: “Cada um por si, e Deus contra 
todos” ou se quisermos ampliar o leque de alegação à afi rma-
tiva contida no livro de Andrade, lembre-se da frase: “muita 
saúva e pouca saúde, os males do Brasil são”, nesse caso 
eu corrigira a frase para “muita saúva os males portugueses 
são”, isso considerando a grave crise fi nanceira pelo qual 
passa aquele país.
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Pois bem, como eu voltaria ao Brasil, no fi nal de de-
zembro de 2014, deixei para comprar produtos como portátil 
(lap top), celular (telemóvel), televisão de tela led, perfumes, 
roupas e presentes de fi m de ano para familiares e amigos, 
dentro desse período. Infelizmente, ao comprar esses bens 
materiais coloquei o endereço da minha amiga Angélica e fui 
surpreendido nessa pegadinha desagradável. 

Depois de quase três horas de espera, em pé em uma 
fi la gigantesca para os padrões toleráveis para pessoas que 
visitam um país de primeiro mundo - na Europa e em Por-
tugal - que, supostamente, iria me considerar devolvendo o 
esperado benefício fi scal do imposto IVA, no guichê 101, no 
aeroporto internacional de Lisboa, nada do que eu comprei 
foi validado pela funcionária mal encarada, metida a “xerife”, 
que estava de plantão no dia de minha viagem.

Para piorar minha decepção, viajava comigo um ami-
go que teve parte de suas compras validadas e parte negada, 
sob a alegação do endereço, que era o mesmo da minha 
amiga Angélica. Como pode? Como isso foi possível? Fomos 
analisar com calma e verifi camos que a validade só foi feita 
porque os valores eram baixos, bem pequeninos (ou como os 
portugueses dizem: mais pequenos), mas as notas com valo-
res altos (mais grandes) foram todas negadas sem a menor 
cerimônia. 
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Então, aquela funcionária metida a “xerifão” validou 
uma ou duas notas que devolviam cerca de vinte euros só 
para consolar o nosso tempo de espera na fi la gigantesca re-
ferenciada anteriormente. Por isso, perguntei a mim próprio: 
- “Onde está a honestidade aí?” Para mim a emenda fi cou 
pior que o soneto. Fiquei a pensar e a me perguntar: - “essa 
portuguesa acha que todos os estrangeiros são idiotas e bur-
ros como os brasileiros?”.

Fiquei muito indignado com aquele episódio ocorrido 
no setor alfandegário do aeroporto de Lisboa, pelo simples 
fato de ter a sensação de ter sido usado e enganado por uma 
espécie de corrente aproveitadora da boa fé dos cidadãos de 
bem. Então, saí da fi la e me dirigi ao posto policial daquele 
aeroporto e registrei uma ocorrência para manifestar minha 
indignação com esse tratamento dos comerciantes e da po-
lícia alfandegária portuguesa, pois me senti traído, usado e 
enganado. 

Chegando à delegacia, relatei o meu caso, e os po-
liciais de plantão ainda deram risadas dizendo a mim que 
isso não daria em nada, mas contra argumentei afi rmando 
que poderia até não dar em nada, mais queria registrar essa 
ocorrência para que fi casse registrada minha indignação e 
algum dia isso servisse para alguma coisa, nem que fosse 
para análise de fato histórico. E assim foi feito, por isso estou 
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a fazer esse meu relato para que outros brasileiros não caiam 
nessa armadilha lusitana e europeia.

São Luís-MA, 25 de dezembro de 2014.
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FESTAS POPULARES DE PORTUGAL EM VERSÃO 
CONTEMPORÂNEA
*Para os casais Wagner  e Francidalva Oliveira; e Acácio 
e Mariazinha Conde pelo acolhimento e parceria em terras 
lusas, na cidade de Aveiro.

Sinopse

Analisam-se as atividades culturais desenvolvi-
das em Portugal nos meses da primavera e verão, 
destacando-se as comemorações dos santos fes-
teiros (Santo Antônio e São João), realizadas res-
pectivamente nas cidades de Lisboa e do Porto, 
além de avaliar a realização de um carnaval fora 
de época que ocorre na cidade de Estarreja, no 
Distrito de Aveiro. Destaca-se, ainda, a condição 
solitária de signifi cativa parte da população portu-
guesa que atualmente vive em completa solidão 
ou afastada do convívio social, principalmente a 
população mais idosa, já reformada ou limitada 
em executar funções pela sua elevada idade.

Palavras-chave: Festas, santos festeiros, intera-
ção, cultura popular e Portugal.
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Pela primeira vez pudemos assistir e testemunhar 
como ocorrem as chamadas festas populares em Portugal. 
Para nós, pessoalmente, foi uma surpresa e uma constata-
ção meio melancólica, pois o nosso conhecimento empírico 
nos fazia vislumbrar um ciclo festivo mais pulsante e carrega-
do de signifi cados, uma vez que, até então, ainda não havía-
mos verifi cado presencialmente. Para nós, a maior surpresa 
e fenômeno impactante ocorreram na cidade do Porto, como 
ressaltaremos mais à frente.

Inicialmente, à primeira vista, podemos afi rmar, com 
absoluta convicção, que a sociedade portuguesa da atualida-
de caminha para uma vida individualista fenomenal, fazendo 
com que sua gente perca valores coletivos até bem pouco 
tempo cultivados de maneira social mais próximos daqueles 
vivenciados nas comunidades brasileiras e nos países colo-
nizados pelo povo lusitano, tanto é que essa prática comuni-
tária ainda é bastante comum nos países lusófonos.

Quando afi rmamos que o isolamento da sociedade 
portuguesa põe em risco os valores coletivos, queremos afi r-
mar que o individualismo faz com que os valores comparti-
lhados entre as famílias, os jovens e os idosos sejam aos 
poucos colocados em um segundo plano ou jogados de lado, 
fazendo emergir uma cultura monocrômica, solitária, individu-
al e restrita, que não favorece a partilha entre seus partícipes.
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Essa nossa afi rmação relacionada ao individualismo 
e isolamento da sociedade portuguesa é um fenômeno per-
cebido, mais claramente, aos poucos, por quem é de outro 
país e mora ou reside temporariamente em Portugal. Dessa 
maneira, fi ca claro que quem é oriundo de outras sociedades, 
mesmo que seja mais dependente de relacionamentos co-
munitários, como atualmente é estabelecido no Brasil (aliás, 
desde o período colonial), constitui-se como paradigma da-
quela sociedade tradicional.

Somente após a Revolução Francesa, com a implanta-
ção da industrialização, dos fenômenos de massa, do incha-
mento dos grandes centros urbanos, do fi m das duas gran-
des guerras mundiais e da rápida implantação de um sistema 
de comunicação midiático, é que há mudanças signifi cativas 
na epistemologia do mundo denominado de moderno em re-
lação aos laços familiares, perdendo-se práticas rotuladas de 
coloniais e de cunho privado da família, entre os quais, os va-
lores religiosos, o respeito aos mais velhos e o poder paternal 
e maternal, que eram símbolos desse paradigma tradicional.

Claro que há exceções, mas essas exceções fi cam 
no limite das instituições sociais como os equipamentos de 
“Atividades de Tempo Livres” (ATLs), estabelecimentos de 
ensino e, eventualmente, corporações sociais em decadên-
cia, como a igreja católica que, a cada ano, perde adeptos e 
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espaço no meio sócio comunitário português, principalmente 
no meio do público jovem. Podemos citar, também, como de-
cadentes, as associações classistas e/ou sociais de cunho 
político, econômico, cultural ou comunitário, salvo honrosas 
corporações que não são objetos desta investigação.

Esse cenário que relatamos de maneira rápida, nos 
remete a um quadro dialético do momento presente, que na 
nossa visão empírica é um fenômeno vinculado, estritamen-
te, às mídias que ao longo do tempo vem massifi cando as 
relações interpessoais e dando-lhe conotação pós-moderna, 
que sugere a perda de valores considerados “tradicionais”, 
cultuados há séculos e décadas por nossos avós e pessoas 
mais próximas, mas que a vida moderna se encarregou de 
suprimi-los do nosso cotidiano e do nosso círculo de relacio-
namento.

Para melhor compreender o que falamos, nos apoia-
mos na análise de Eugênio Araújo sobre o signifi cado de tra-
dição, quando ele esclarece que:

“(…) O que ganhamos e perdemos privilegiando ape-
nas este sentido de uma palavra complexa como 
tradição? Ganhamos em consciência histórica, na 
afi rmação de uma identidade cultural particular e na 
valorização de “algumas” das nossas manifestações. 
Sim, apenas de algumas, porque nem todas são con-
sideradas tradicionais. Quando o substantivo transfor-
ma-se em adjetivo, confi gura-se um problema social: 
algumas coisas são consideradas mais tradicionais 
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que outras. O que fazer com estas “outras”? Deixá-
-las desaparecer? Ou talvez, quando não desapare-
cem naturalmente, forçar o desaparecimento? Se não 
são tradicionais, não têm importância! Podemos estar 
perdendo muito com esta adjetivação gratuita – ou fa-
zendo alguém perder alguma coisa” (Araújo, 2014, p. 
4, no prelo).

Diante desse quadro mencionado de forma introdu-
tória para contextualizar nossa impressão de como vimos a 
sociedade portuguesa atual, direcionamos, a partir daqui, o 
que testemunhamos nas comemorações contemporâneas 
das chamadas festas populares que ocorrem na primavera e 
verão de Portugal, pois nós somos acostumados com festas 
nacionais de proporção bem mais massivas. Neste aspecto, 
o termo popular ganha conotações distintas, como por exem-
plo, podemos verifi car que Nestor Garcia Canclini (1983, p. 
135) apresenta três diferentes usos do termo popular, relacio-
nando os sentidos distintos, como: “os estudiosos identifi cam 
popular com o tradicional”; “os políticos usam popular como 
sinônimo de povo”; e, fi nalmente, os meios de comunicação 
de massa (MCM) consideram popular sinônimo de populari-
dade. 

Para Canclini, o mais importante relacionado ao que 
é popular é o uso que se faz do produto cultural e não a sua 
origem, portanto essas concepções podem até ser confl ituo-
sas. Dessa forma, Canclini sustenta que: 
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Nenhum objeto tem o seu caráter popular garantido 
para sempre porque foi produzido pelo povo ou por-
que este o consome com avidez; o sentido e o valor 
populares vão sendo conquistados nas relações so-
ciais. É o uso e não a origem que confere esta identi-
dade. (...) Se o popular não se defi ne pela sua beleza 
e autenticidade, ele não precisa que se preserve es-
sas qualidades... (Canclini, 1983, pp. 135-138).

Percebemos que as festividades lusitanas estão loca-
lizadas de maneira restrita à uma região específi ca, sem que 
haja uma reverberação mais contundente por outras regiões 
do país, fazendo com que esse fenômeno seja caracterizado 
como fragmentação cultural, tendo impacto na área geográfi -
ca de atuação do sítio onde é realizada a manifestação cultu-
ral, sem maiores repercussões.

O grande diferencial percebido, no entanto, é que, nos 
meses de verão em Portugal, há tantas atividades comemo-
rativas e festivas de caráter cultural espalhadas por todas as 
regiões do país que, às vezes, temos a impressão de algo 
bem maior do que propriamente é. De qualquer forma, esse 
fenômeno fi ca caracterizado como cultura tradicional que foi 
inventada no decorrer do tempo, de acordo com Eric Hobs-
bawn (1997, p. 9), quando afi rma que 

O termo “tradição inventada” é utilizado num sentido 
amplo, mas nunca indefi nido. Inclui tanto as tradições 
realmente inventadas, construídas e formalmente ins-
titucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira 
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mais difícil de localizar num período limitado e deter-
minado de tempo – às vezes coisas de poucos anos 
apenas – e se estabeleceram com enorme rapidez. 

Nesta perspectiva, podemos perceber que o fator mais 
favorável é que essas atividades estão embutidas em uma 
época em que a temperatura climática está bem mais agra-
dável para a prática turística e visitações comunitárias, o que 
nos deixa também a impressão de que essas ações  são pro-
positalmente agendadas para ocorrer nas comemorações do 
verão, proporcionando também o fortalecimento das relações 
internas das pessoas e o gerenciamento familiar naquele pe-
ríodo.

Ainda de acordo com a análise de Hobsbawn (1997), 
por tradição inventada entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente 
aceitas, de natureza ritual ou simbólica, que visam inculcar 
certos valores e normas de comportamento por meio da re-
petição, o que implica automaticamente uma continuidade 
em relação ao passado. Baseado nesta visão, o festejar anu-
almente suas datas simbólicas, seus santos religiosos, os ci-
clos naturais do meio ambiente, as revoadas da fauna, o fl o-
rescer da natureza seriam práticas que se inserem também 
neste contexto.

Mas as relações humanas com os laços familiares, 
que percebemos estão sendo enfraquecidos com a velocida-
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de imprimida pela indústria massiva de bens materiais e ima-
teriais, capaz de isolar os homens do seu próprio meio sócio 
comunitário, seriam também uma invenção capaz de provo-
car esse isolamento, ao ponto de fazer emergir a solidão? 
As relações sociais parecem plenamente compartilhadas so-
mente quando expostas publicamente como em determina-
das situações de convivência? E por que os jovens, em sua 
grande maioria, estão se afastando do que se convencionou 
classifi car por tradicional? Para Hobsbawn (1997, p.9), es-
sas situações relacionadas à tradição, sempre que possível, 
tentam estabelecer continuidade com um passado histórico 
apropriado.

Talvez seja por isso que não se perceba, no primeiro 
momento, tanta solidão das pessoas, em especial daque-
las mais idosas, as quais não contando mais com o vigor 
da juventude, a cada dia que passa, estão mais isoladas e 
solitárias, inclusive afastadas do circuito familiar, dando uma 
sensação de impotência e ociosidade fora do comum. Talvez 
os psicólogos mais atentos possam melhor conceituar esse 
fenômeno, pois percebemos que os mais velhos, já despro-
vidos da energia da juventude, restringem-se a papel coreo-
gráfi co dentro da sociedade, sedimentando o desempenho 
de isolamento, sem função na (con)vivência social.

Por outro lado Canclini (1983, pp. 135-138), reforça, 
categoricamente, que só merece adotar o nome de “cultura 
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popular” aquela produção que ajuda os pobres e subjuga-
dos a mudarem sua condição social, considerando que, se-
gundo esse autor, esse termo é literalmente uma cultura de 
denúncia e de luta, não sendo, portanto, efeito decorativo ou 
demonstrativo de tradições antigas para turistas visitantes. 
Assim, fi ca o dilema da inoperância dos relacionamentos cul-
tivados, que levam milhares de pessoas a viver em clima de 
ociosidade.

Esse fenômeno de ociosidade1 talvez explique o iso-
lamento dos mais velhos, por isso, em muitas manifestações 
culturais haja uma predominância entre os seus participan-
tes de pessoas da chamada terceira idade, como pudemos 
testemunhar, sem grandes difi culdades, nas apresentações 
dos encontros de grupos de ranchos tradicionais, que, ge-
ralmente, representam pequenas vilas e povoados do inte-
rior português, fi cando a participação dos jovens limitada ao 

1 Ocioso signifi ca em estado de ócio, aquele que não tem nenhuma 
ocupação, que não faz nada da vida. Ocioso é o indivíduo que não está 
fazendo nada no momento, que não está trabalhando e não faz nenhuma 
atividade. Ocioso é um adjetivo que qualifi ca o indivíduo preguiçoso, 
indolente, que não procura trabalho. Ocioso também é empregado como 
termo pejorativo, para designar alguém inútil, que não serve para nada, 
que é incompetente, desnecessário e supérfl uo, que ninguém sente falta. 
Ocioso é aquele sujeito vadio, preguiçoso, que não tem vontade de fazer 
nada. Ocioso é aquela pessoa improdutiva, que não tem nada para fazer, 
e isso é bastante comum no ambiente de trabalho. Em algumas oportu-
nidades, a pessoa não tem nenhuma atividade, e acaba fi cando ocioso. 
(http://www.signifi cados.com.br/ocioso/ - Acesso em 17.Mai.2016).
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papel de coadjuvante e bem minoritária, longe da função de 
protagonista.

FESTAS DE SANTO ANTÔNIO

Tornando-nos mais objetivos e clarifi cando as nossas 
afi rmativas, tentaremos conduzir nosso raciocínio aos even-
tos que testemunhamos de maneira presencial e a alguns 
vistos pelos programas jornalísticos e de variedades cober-
tos ou noticiados pela televisão portuguesa. Inicialmente fa-
zemos uma menção às Festas de Santo Antônio, comemora-
das, entusiasticamente, na cidade de Lisboa2, com direito a 

2  Lisboa  é a capital de Portugal e a cidade mais populosa do país. 
Tem uma população de 547 733 mil habitantes (2011), dentro dos seus 
limites administrativos. Na Área Metropolitana de Lisboa, residem 2 821 
697 pessoas (2011), sendo por isso a maior e mais populosa área metro-
politana do país. Lisboa é o centro político de Portugal, sede do Governo 
e da residência do chefe de Estado. É a “farol da lusofonia” (Daus): a Co-
munidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) tem a sua sede na 
cidade. É ainda a capital mais a ocidente do continente europeu na costa 
atlântica. O estatuto administrativo da cidade foi originalmente concedido 
pelo ditador Júlio César, enquanto município romano. O imperador acres-
centou orgulhosamente, à palavra “Olisipo”, que deu origem ao nome de 
Lisboa, a designação “Felicidade Júlia” (Felicitas Julia), em sua memória. 
Eram berberes os autóctones lisboetas, nômades radicados à beira-Tejo, 
de alma africana, povo detentor de uma cultura profundamente enraiza-
da, em terras de dois continentes, já no fi m do século V. Pouco depois 
do início do século XII, em 1147, os cruzados que ajudam Afonso Hen-
riques na Reconquista tomam a cidade. Lisboa é considerada como ci-
dade global, devido à sua importância em aspectos fi nanceiros, comer-
ciais, mediáticos, artísticos, educacionais e turísticos. É um dos principais 
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desfi le e concurso de cortejos de grupos que no Brasil seriam 
denominados de quadrilhas juninas, pois todos os eventos 
do mês de junho são denominados com essa terminologia: 
juninos ou juninas3.

Todos os canais de televisão e rádios dão amplo es-
paço para divulgar as festas referentes a Santo Antônio (des-
tacando, sobretudo, os casamentos comunitários), que são 
promovidas pela Igreja Católica, como se esta ação ainda 
fosse um milagre de responsabilidade do referido Santo. O 
que mais nos chamou atenção foi o fato de que o grande 

centros econômicos do continente europeu, graças a um progresso 
fi nanceiro crescente favorecido pelo maior porto de contentores da costa 
atlântica da Europa e mais recentemente pelo Aeroporto da Portela, que 
recebe mais de 20 milhões de passageiros anualmente (2015). Lisboa 
conta com uma rede de autoestradas e um sistema de ferrovias de alta 
velocidade (Alfa Pendular), que liga as principais cidades portuguesas à 
capital. A cidade é a sétima mais visitada do sul da Europa, depois de Is-
tambul, Roma, Barcelona, Madrid, Atenas e Milão, com 1 740 000 de tu-
ristas em 2009, tendo em 2014 ultrapassado a marca dos 3,35 milhões. A 
nível global, Lisboa foi a 35.ª cidade com maior destino turístico em 2015, 
cerca de 4 milhões de visitantes. [6] [7] Em 2015, foi considerada a 11.ª 
cidade turística mais popular, à frente de Madrid, Rio de Janeiro, Berlim e 
Barcelona. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Alterações_relaciona-
das/Lisboa - Acesso em 17.Mai.2016). 

3  Os termos “juninas” e “juninos” empregados neste contexto sig-
nifi cam atividades que ocorrem ao longo do mês de junho, ou nele inicia-
do, por isso o uso da expressão “festas do ciclo junino”, designando os 
festejos do mês de junho, que tradicionalmente comemoram os santos 
festeiros da igreja católica, como o Santo António, São João, São Pedro 
e São Marçal.
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acontecimento registra-se na véspera do dia de Santo Antô-
nio, prolongando-se por toda noite e madrugada, incluindo o 
concurso para os grupos folclóricos que se produziram espe-
cialmente para a ocasião.

Percebemos que há uma disputa acirrada e pulsante 
entre os grupos participantes do cortejo-desfi le, nos dando, 
claramente, a impressão de que o mais importante neste ato 
é a competição, ou seja, a conquista do título de melhor gru-
po, do mais bem produzido, do mais ousado, do mais bem 
coreografado, enfi m, está ali à disputa e o ser humano é um 
eterno competidor, por isso a disputa é quem move milhares 
de pessoas e turistas para as festas de Santo Antônio, fi can-
do a devoção religiosa em segundo plano.

Santo Antônio, neste caso, é cultuado como tradição 
religiosa, mas o que move aquele público massivo, anônimo, 
heterogêneo é a disputa de um título, que está em jogo, pelos 
grupos folclóricos lisbonenses, que, em contrapartida, nos 
presenteiam com um espetáculo por meio de apresentações, 
destacando-se o conjunto de fi gurinos, coreografi as, belezas 
e supresas ao longo de uma noite única e calorosa sob o ar 
romântico, suntuoso e saudosista de uma Lisboa secular e 
encantadora, portanto, um cenário carregado de dialética his-
tórica em conversação com os tempos pós-modernos.

Os grupos participantes da competição são grupos de 
ranchos dedicados ao Santo Antônio religioso, que, naquele 
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instante, pode até ganhar conotação profana, pois, como já 
afi rmamos anteriormente, o que move e pulsa aqueles jovens 
é a disputa daquele momento presente, sem que as ações da 
tradição histórica sejam pelo menos lembradas, pois o foco é 
o título, que após a confi rmação do veredicto de um júri pre-
viamente organizado, tem a lembrança do milagreiro Santo 
Antônio, como se aquela conquista fosse um milagre do pre-
sente, em uma rápida releitura dos tempos passados.

Enfi m, nos preparativos das festas cabem muitos de-
talhes e muitos momentos específi cos da gente lisbonense, 
que só naquele cenário lusitano poderia ser construído, por 
isso furtamo-nos a fazer comparações com a nossa experi-
ência empírica brasileira, pois, essas festas acontecem so-
mente naquela noite, véspera do santo milagreiro de casa-
mentos. Nessas festividades alusivas a Santo Antônio, fi ca 
claro que a competição dos grupos entre si é o motivador 
principal, pois os grupos denominados de ranchos fazem 
uma disputa fervorosa, envolvendo vários grupos folclóricos, 
motivando o público jovem, que se torna o atrativo principal, 
por isso é que essa competição entre os grupos provoca a 
transformação no seu viés condutor, movendo jovens e adul-
tos pela vontade de ganhar e ser triunfalmente consagrado 
vencedor, campeão. 

A assistência do público é constituída, em grande par-
te, por turistas oriundos de várias partes do mundo, e do pú-
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blico português mais idoso, que, na nossa opinião, são os 
portugueses ainda com o vigor físico de enfrentar, acordados, 
boa parte de uma noite/madrugada. Como já afi rmamos an-
teriormente, essas festas são restritas à capital portuguesa, 
em um momento singular e único, mas que poderia ser me-
lhor aproveitados pelos segmentos turísticos, uma vez que 
Lisboa e Portugal têm uma tendência natural de ser destino 
turístico para vários povos do mundo.

Percebemos, ainda, que uma única noite é muito pou-
co para a grandiosidade dos espetáculos proporcionados 
pelos grupos folclóricos participantes do desfi le do concur-
so propriamente dito, pois os fi gurinos, que lembram muito 
o bom gosto das melhores alas de uma escola de samba 
carioca ou das quadrilhas juninas nordestinas, mereceriam 
ser vistos e apreciados por um público ainda maior e mais 
exigente, bastando para isso, que haja políticas públicas di-
recionadas para essa fi nalidade. 

As festas de Santo Antônio são lindas e poderiam ser 
aproveitadas por mais dias, como ocorre com as tempora-
das juninas brasileiras, que não se cansam de estender tais 
temporadas festivas para otimizar a devoção popular, seja 
por motivos religiosos, seja por motivação pagã-fi nanceira, 
e que promovem também inovações sociais e culturais de 
empreendedorismo, visando à geração de renda e trabalho 
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para uma demanda reprimida e ávida por colocação no mer-
cado consumidor, o que fatalmente atrairia mais turistas ao 
destino Lisboa, considerando que essas comemorações se 
restringem àquele sítio. 

Dessa maneira, as investigações teóricas sobre Estu-
dos Culturais (EC) se constituem numa área em franca expan-
são e suas relações são melhores percebidas por meio dos 
espaços, segundo observa Ledrut (1968, p. 260), afi rmando 
que “essa condição altera profundamente a comunicação, 
um elemento importante na estruturação da comunidade”. O 
espaço, por sua vez, é que contém o meio técnico-científi co-
-informacional, modifi cando as conexões entre lugares e a 
realização de fl uxos.

A comunidade modifi ca a vivência entre as diferentes 
temporalidades do espaço social, destacadamente o urbano, 
por isso, segundo Ledrut (1968, p.260), as cidades por meio 
do seu conjunto heterogêneo de interesses “se estabelecem 
mediante a espacialidade”. Nessa conjuntura podemos tomar 
por empréstimo a refl exão de Canclini (1983, p.103), quando 
afi rma que “o popular não se concentra em objetos nem se 
congela em patrimônios de bens estáveis”. É melhor tentar 
identifi cá-los a partir de suas condições de produção e con-
sumo. 

Desse modo, Canclini (1983) percebe que popular não 
é privilégio dos setores populares, sendo veiculado e apro-



54 Euclides Moreira Neto 

priado por outros setores da sociedade. Da mesma forma, 
os populares absorvem e reinterpretam tradições de outras 
classes. Assim, constatamos que “vivemos em uma socie-
dade mista, complexa, híbrida, sincrética, atravessada por 
várias redes de signifi cados, manifestações e tradições cul-
turais distintas” (Araújo, 2014, p. 18); realizamos, a toda hora, 
escolhas referentes àquilo que desejamos e  com o que nos 
identifi camos, aderimos, participamos e propagamos. 

Storey (1997, p. 46) afi rma que “o que une, é uma 
abordagem que insiste em afi rmar-se através da análise da 
cultura de uma sociedade”. De acordo com esse autor essa 
reconstrução de comportamento padronizado é possível ser 
reconhecida ou apreendida por meio das formas textuais e 
das práticas documentadas de uma cultura, que para ele “é 
uma perspectiva que enfatiza a “atividade humana”, a produ-
ção ativa da cultura, ao invés de seu consumo passivo”. 

FESTAS DE SÃO JOÃO

Como já tivemos a oportunidade de afi rmar, as festas 
portuguesas parece que são rateadas entre cidades ou regi-
ões específi cas, pois as festas de Santo Antônio convergem 
as ações e olhares para a cidade de Lisboa, as festas de São 
João são direcionadas para a cidade do Porto4 (terceira maior 

4  Porto é a terceira maior cidade de Portugal, situada no noroes-
te do país e capital da Área Metropolitana do Porto (NUTS III e área me-
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cidade do país, localizada na região norte de Portugal), como 
se este fenômeno fosse uma exclusividade dessa região. 

Considerando essa vertente, os festejos de São João, 
na cidade do Porto, são um fenômeno único e, também, bem 
mais impactante no nosso ponto de vista, pois, comparan-
do-se a Lisboa, a cidade é preparada para uma “overdose” 

tropolitana), da região Norte (NUTS II) e do Distrito do Porto. A cidade é 
considerada uma cidade global gama. O município, com 41,42 km² de 
área, tem uma população de 237 591 habitantes (2011) dentro dos seus 
limites administrativos, sendo subdividido em sete freguesias. É a cida-
de que deu o nome a Portugal – desde muito cedo (c. 200 a.c), quan-
do se designava de Portus Cale, vindo mais tarde a tornar-se a capital 
do Condado Portucalense, de onde se formou Portugal e de onde, mais 
tarde, se construiu o Império Português, visto que foi construído, maiori-
tariamente, por pessoas da Região Norte. É ainda uma cidade conhecida 
mundialmente pelo seu vinho, pelas suas pontes e arquitetura contem-
porânea e antiga, o seu centro histórico, classifi cado como Património 
Mundial pela UNESCO, pela qualidade dos seus restaurantes e pela sua 
gastronomia, pela sua principal equipe de futebol, o Futebol Clube do 
Porto, pela sua principal universidade pública: a Universidade do Porto, 
colocada entre as 200 melhores universidades do Mundo e entre as 100 
melhores universidades da Europa, bem como pela qualidade dos seus 
centros hospitalares. O Porto é o local onde se formalizou a criação de 
um consórcio pioneiro em Portugal: o Consórcio das Universidades do 
Norte (UniNORTE), que corresponde a uma associação/parceria entre 
a Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, a fi m de serem partilhados meios, recursos 
humanos e fundos europeus. É a sede e a capital da Área Metropolita-
na do Porto, que agrupa 17 municípios com 1 757 413 habitantes em 2 
089 km² de área, com uma densidade populacional próxima de 1098 hab/
km², o que torna a cidade a 13ª área urbana mais populosa da União 
Europeia, sendo, portanto, a segunda maior zona urbana portuguesa, 
a seguir a Lisboa. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto - Acesso em 17. 
Mai.2016).
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de gentileza e interação massiva de pessoas oriundas de to-
das as partes do mundo, onde um martelinho de plástico faz 
emergir uma espécie de milagre do toque e do compartilha-
mento voluntário, como explicamos mais à frente. 

Isso mesmo, o martelinho plástico, como símbolo da 
bênção de São João aos seus súditos, se transforma num 
símbolo de gentileza e de alegria, e as pessoas dos mais 
diferentes destinos se tocam com a maior naturalidade do 
mundo, sem que ninguém se sinta assediado e/ou invadido, 
indevidamente, na sua privacidade. Ali, o toque é sinônimo 
de irmandade, de cumprimento, de alegria, de interação, em 
um fenômeno dialético no qual todos parecem compartilhar 
de uma ação previamente combinada e que acontece de 
forma espontânea.

São pessoas de todas as classes sociais, de vários 
destinos do mundo, falando diversos idiomas, vestindo-se 
de diferentes maneiras e conforme suas culturas, mas que, 
na véspera do dia de São João, tornam-se pessoas “irmãs”, 
pessoas comuns, como se fossem da mesma origem e da 
mesma ideologia. Ali, elas se olham, se tocam, sorriem e se 
cumprimentam, mesmo que seja por um simples toque de um 
martelinho de plástico, como se fossem as bênçãos de São 
João em uma noite mágica de alegria e solidariedade.

Repentinamente, lembramo-nos da literatura de Bak-
thin quando refl ete sobre intercultura e sua complexa relação 
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interracial, assim como nos apoiamos no que Araújo (2014, 
p. 6) comenta sobre a invenção das tradições, a partir da óti-
ca Hobsbawniana, “De fato, toda e qualquer tradição, como 
mais um produto da imaginação e ação humana só pode ser 
“inventada”. Mas o senso comum acredita que só se inventam 
objetos. Não! Também se inventam crenças, ideias, teorias”.

Sentimo-nos verdadeiramente cidadão do mundo, ci-
dadão comum e sem a máscara de ser oprimido ou opres-
sor, mas uma pessoa comum de carne e osso, de memória e 
esquecimento, em que a interação interpessoal foi sufi ciente 
para alargar os nossos conhecimentos interculturais e inter-
-raciais por um momento único e breve, lamentavelmente 
breve, pois, no dia seguinte, voltamos a viver com a forma 
fria e sisuda de ser europeu, de ser português, na qual cabe 
eventualmente, um cumprimento frio de bom dia, boa tarde, 
boa noite e somente isso, ou seja, voltamos a ser solitários, 
voltamos a ser sós.

O que nos deixou fascinados, naquela noite e madru-
gada de São João, na cidade do Porto, foi a interação do 
toque das pessoas, o sorriso, o andar leve e alegre de ser 
cidadão e ser um participante daquele momento mágico que, 
infelizmente, em Portugal, só acontece naquela cidade, pois 
deveria ser reproduzido por todo o país da mesma maneira 
entusiástica, já que aquele fenômeno é único e não ocorre 
todos os dias, por isso ganha um status solene e humano 
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de compartilhamento que nos atrevemos a conceituar como 
grandiosamente humanitário.

É bem verdade que na cidade do Porto, as festas de 
São João não possuem os grupos folclóricos que se duelam 
em competição, como ocorre em Lisboa, nas festas de Santo 
Antônio, mas o fenômeno massivo por si só se justifi ca como 
grandioso, pulsante, único e, sobretudo, lusitano. Se por um 
lado não há as danças, nem as coreografi as, nem os fi guri-
nos e interações de grupos organizados em competição para 
proporcionar o espetáculo lúdico e dramático ao público, vol-
tamos a afi rmar que a interação interpessoal, por si só basta 
e deixa, na maioria das pessoas, a sensação de se sentir 
representado por aquela magia. 

Mas, não é somente essa alegria e essa interação as 
quais nos referimos anteriormente. Há também a magia dos 
balões que enfeitam a noite e a madrugada juninas da cidade 
do Porto, e que são soltos por centenas de pessoas mora-
doras nos velhos casarões da ribeira e no centro antigo da 
cidade, e, ainda, dos fogos-de-artifício iluminando a cidade e 
os sorrisos das pessoas que se encantam como se fossem 
crianças, afi nal, aqueles indivíduos que participavam daque-
la ópera direcionada para o público heterogêneo, massivo e 
anônimo,  eram também atores de si próprios e se tornavam 
crianças por algum momento do seu dia insólito.
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Como em qualquer fenômeno de massa, há os pon-
tos positivos e negativos que tocam as pessoas, por isso, ali 
na cidade do Porto, essas vertentes podem ser observadas 
pelas pessoas que lotam as ruas e praças, cabendo a cada 
indivíduo fazer as observações e as percepções que mais 
lhe tocaram, da mesma maneira como fomos provocados por 
aquela alegria voluntária e espontaneidade avassaladora de 
forma contundente, como fi losofou Bachelard (1972) ao afi r-
mar que “o mundo é a minha provocação”.

De nossa parte, preferimos perceber o que nos tocou 
como novidade, como algo que ainda não tinha sido vivido 
ou experimentado, pois essa manifestação popular, que en-
volve povos e culturas distintas, nos impressionou de forma 
contundente e marcante, como um punhal avassalador da 
cultura pós-moderna, mas com o tempero daquilo que em-
piricamente conceituamos como sendo de origem tradicio-
nalmente popular ou que representa o povo mais humilde e 
representativo de uma região, no caso o povo português. 

Confessamos que estranhamos a não presença de 
grupos de danças regionais de cunho popular, ou de qua-
drilhas juninas, ou de um fado português de raiz, ou de um 
canto alentejano dos mais tradicionais, considerando que a 
comemoração de uma festa junina comporta esse tipo de 
atração cultural, mas o que vimos nos bastou para fi carmos 
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encantados e sentir saudade do toque do martelinho, do sor-
riso e da espontaneidade popular que testemunhamos nas 
ruas, ladeiras e praças da cidade do Porto.

Achamos estranho, em alguns pontos da ribeira do rio 
Douro, a presença da música eletrônica, inspirada em “Hits” 
internacionais ou reproduzindo “raves” eletrônicas, mas ser-
viu para dar ritmo ao vai e vem popular que movimentou as 
ruas e praças da cidade do Porto naquela noite. Confessa-
mos que, pessoalmente, preferíamos uma música mais re-
gional (ou mais lusitana, mais fadista, mais alentejana, ou 
mais popular, considerando o jeito português de existir), pois, 
ela nos revela muito mais do espírito dessa gente encanta-
dora, mas a vida muda e mudam os olhares de signifi cativa 
parcela da população, principalmente os mais jovens, que, a 
exemplo dos mais idosos, também vão construir suas tradi-
ções com os seus sentimentos. 

Cremos que essa exigência de nossa parte, são de-
talhes que as políticas públicas do Concelho5 da cidade do 
Porto, no futuro, poderiam negociar ao longo dos meses que 
antecedem a festa, o que seria bom para o próprio turismo 

5 Concelho (Portugal) - Sessão administrativa ou parte de um dis-
trito; reunião daqueles que residem nessa porção territorial: Concelho do 
Porto. Municipalidade; órgãos administrativos e/ou governamentais que 
fazem parte dessa porção territorial; o local onde está instalada essa mu-
nicipalidade. (www.dicio.com.br/concelho), acesso em 8.set.2016.
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da região e do país, pois, como já afi rmamos anteriormente, 
esse tipo de manifestação ou comemoração parece perten-
cer somente à cidade do Porto, como símbolo da identidade 
do lugar, que as demais regiões respeitam e não se atrevem 
a ser competidoras.

Percebemos que ao viajar da cidade de Aveiro para a 
cidade do Porto havia uma movimentação fora do comum de 
pessoas que se dirigiam exclusivamente ao Porto para parti-
cipar desse momento único e maravilhoso, inclusive na esta-
ção de comboio de Aveiro já havia várias pessoas se deslo-
cando com o sorriso e o brinquedo símbolo da festividade – o 
martelinho de plástico, que tanto nos encantou naquela noite 
mágica, como adereço mágico de uma noite de esplendor. 

Logo que chegamos à estação de São Bento, na cida-
de do Porto, fi camos surpreendidos com a alegria nos rostos 
das pessoas. Percebemos que essa alegria era embalada, 
preferencialmente, pelos “camelôs” (ou vendedores ambu-
lantes do comércio informal) que vendiam diversos artigos 
de consumo popular, entre os quais o tradicional martelinho 
plástico em vários tamanhos. Por outro lado, ao descermos 
as ruas íngremes daquela cidade somos bombardeados pelo 
olfato com o cheiro da gastronomia portuguesa, que, naquela 
noite, tem a sardinha como o seu carro chefe.

A cidade se enche de alegria, de sorriso, de cumpri-
mentos, de diversas manifestações de encontros e reencon-
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tros, proporcionada pela viés tradicional de uma festa religio-
sa, que naquele momento se torna pagã e humana, pelas 
vicissitudes do momento e da vida, em uma ação intercultural 
(massiva, heterogênea e anônima), constituindo-se fenôme-
no dialético cultural único, dentro da espacialidade portuense.

Já na madrugada de São João subimos em um pas-
so cadenciado e devagarinho as ladeiras da cidade do Porto 
que conduzem à estação de São Bento e a todo o momento 
nos atrevíamos, sem culpa alguma, a dar uma martelada na 
cabeça de um utente (transeunte ou pedestre, no Brasil) e di-
zíamos na sequência, sem perder tempo: - “que São João te 
abençoe”. Como maior recompensa, recebemos, em quase 
cem por cento das tentativas, o sorriso das pessoas e a sua 
cumplicidade aprovando o nosso gesto.

O SAMBA FORA DE ÉPOCA

Não nos limitando a observar somente as chamadas 
festas populares de origem religiosa, como a festa de Santo 
Antônio e a festa de São João, fomos surpreendidos com 
um carnaval fora de época, em pleno mês de junho, ainda 
na região norte de Portugal, mais precisamente na cidade 
de Estarreja, no Distrito de Aveiro. Isso mesmo, um carna-
val com escolas de samba, seguindo o modelo tradicional de 
uma instituição popularizada no Brasil, como modelo carioca 
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de se divertir e brincar o carnaval brasileiro feito com samba 
e os itens que constituem uma agremiação carnavalesca.

Sem nos deixar nenhuma dúvida, percebemos que o 
desenvolvimento dessa prática festiva se enquadra perfeita-
mente no que fala Hobsbawn (1997) sobre a invenção da 
tradição, pois ali estava sendo cultuada uma prática cultural 
alheia aquele território e aquela espacialidade, sem se falar 
na prática cultural daquela gente. Afi nal, o que tem a ver o 
gênero samba, nascido no Brasil e popularizado no Brasil, 
com um modelo de desfi le também difundido a partir da práti-
ca hegemônica do Rio de Janeiro, com uma pequena cidade 
portuguesa?

Como resposta objetiva, poderíamos nos fi xar no fato 
de que o modelo popularizado no Brasil também foi inven-
tado, hibridizado e adequado às condições do país, assim 
como vários outros lugares de diferentes países também se 
adequaram à sua maneira particular de curtir e brincar o car-
naval. O povo português, pelos próprios vínculos culturais 
com o Brasil, também se apropriou do nosso modelo hibri-
dizado e naturalizado e também fez, à sua maneira, a festa 
carnavalesca, inspirada na prática brasileira.

Também há outra  explicação para a realização de uma 
festa carnavalesca, em pleno mês de junho, em Portugal: é 
a de que o período momesco no país ocorre em plena época 
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de frio intenso e o desfi le é um desafi o para os participantes, 
por isso, deixa-se para o mês de junho o desfi le das escolas 
que foram campeãs em algumas cidades da região, fazen-
do uma releitura dessa manifestação cultural em um período 
mais propício a um desfi le em espaço aberto, considerando 
que, em fevereiro, essa prática chega a ser um desafi o aos 
integrantes das referidas escolas participantes.

Há várias maneiras de se curtir o carnaval, e, a rigor, 
cada cidade tem o carnaval que merece ou aquele que a sua 
população quer, por isso constatamos que a maneira formal 
do povo português de se relacionar, nos mostrava que ali es-
tava uma estética apolínea6 de brincar o carnaval, uma vez 

6  (…) há uma classifi cação teórico-prática das festas carnavales-
cas em dois grupos: (1) o dionisíaco e (2) o apolíneo – o primeiro deriva 
das festas em homenagem ao deus Dionísio, divindade da festa, do des-
regramento, do exagero, do gozo, do prazer, do vinho, da embriaguez; o 
segundo deriva das festas em homenagem a Apolo, deus da forma, da 
arte, da beleza, da música, do equilíbrio, da harmonia. São festas muito 
diferentes, que a civilização ocidental moderna equacionou em festa só: o 
carnaval. No entanto, ainda há resquícios dessa divisão original. Algumas 
cidades preferem festas mais ordenadas e com senso de beleza mais 
apurado; outras preferem festas com acento na diversão e na bebedeira. 
Segundo alguns, a festa apolínea seria mais “estética” que a festa dioni-
síaca, segundo outros as duas festas têm apenas estéticas diferentes. 

Mas o fato é que a classifi cação continua operante. (…) Algumas brinca-
deiras tem acento mais apolíneo como as escolas de samba, os blocos 
tradicionais e organizados; outras brincadeiras têm acento dionisíaco, 
como o entrudo, o bloco de sujo, a charanga, o bloco de trio. Todos têm 
sua vez no carnaval. (Araújo, 2014, pp.88- 89)
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que o ambiente comunitário, o ordenamento do público e das 
escolas que iam se apresentar mostravam-se em perfeita 
sintonia entre si, não havendo desregramentos dionisíacos 
que ferissem a suscetibilidades dos atores participantes, em-
bora percebêssemos que a população estava ávida para ver 
as escolas desfi larem.

Em certo sentido, cada tipo de brincadeira professa 
determinada estética – umas podem ser consideradas mais 
agradáveis que outras. Entre sentar na arquibancada e ver 
um desfi le da uma escola de samba considerada tradicional 
ou ir para um bairro periférico e participar de um bloco de 
sujo brincar o entrudo (invenção portuguesa levada para o 
Brasil desse a época colonial) há uma grande diferença, mas 
ambas são formas de gozar a experiência estética do carna-
val. Assim, inserimos o carnaval português, fora de época na 
estética apolínea.

O desfi le ocorrido e testemunhado presencialmente 
por nós dá-se em um logradouro público da cidade de Estar-
reja7 e as escolas de samba, apesar de não terem a grandio-

7  Estarreja é uma cidade portuguesa, localizada no Distrito de Avei-
ro, na Região Centro e sub-região do Baixo Vouga, com cerca de 7 500 
habitantes. É sede de um município com 108,17 km² de área, 26 997 
habitantes (2011) e densidade populacional de 249,58 habitantes/km², 
estando subdividido em 5 freguesias. É limitado a norte pelo município 
de Ovar, a nordeste por Oliveira de Azeméis, a sudeste por Albergaria-a-
-Velha e a oeste pela Murtosa. Estarreja situa-se na freguesia de Beduído 
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sidade das agremiações carnavalescas brasileiras, fazem um 
esforço para seguir o modelo de escola de samba, incluindo 
“comissão de frente”, “casal de mestre-sala e porta-bandei-
ra”, “passistas”, “baterias”, “ala de baianas”, “alas coreogra-
fadas”, “destaques”, entre outros itens. Só que em uma di-
mensão bem menor que as tradicionais escolas de samba do 
Brasil, pois o número de brincantes não devia ultrapassar a 
quantidade de duzentos integrantes.

De qualquer forma, os integrantes das escolas de 
samba portuguesas estavam cuidadosamente trajados com 
fantasias e percebia-se um esmero profi ssional na confecção 
das referidas fantasias, além de um esforço similar no uso de 
materiais contemporâneos nessas fantasias inspiradas pre-
viamente na escolha do tema que a escola de samba aceitou 
o desafi o de desenvolver. Havia, pois, uma preocupação com 
a produção artística do espetáculo a ser proporcionado ao 
público que presenciaria o referido desfi le.

Percebemos, claramente, que não havia uma tradição 
envolvente com a disputa da conquista do título de campeã, 

e Veiros, na margem norte do Rio Antuã, próxima da Ria de Aveiro. Foi 
elevada a cidade a 9 de dezembro de 2004, devido maioritariamente aos 
recursos e história das freguesias vizinhas (Hospital Visconde de Salreu, 
Casa Museu Egas Moniz em Avanca, Hotel em Beduído, Fauna e Flora 
em Canelas e Salreu), sendo a única localidade do município com essa 
categoria. O Foral do Antuã (antigo nome de Estarreja) foi atribuído por D. 
Manuel I, em Évora, a 15 de novembro de 1519. (https://pt.wikipedia.org/
wiki/Estarreja - Acesso: 17.Mai.2016).
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como ocorre nos concursos de escolas de samba brasileiras, 
quando alguns mais afoitos chegam às “vias de fato”, pondo 
em risco a própria vida por um momento de glória, apesar 
de ali, naquele cenário, na cidade de Estarreja, está também 
sendo disputado o título de melhor escola de samba da re-
gião, no carnaval fora de época. De maneira geral, aquela 
ação performativa deixou-nos a impressão de ser mais uma 
festa de confraternização, congraçamento e curtição de pes-
soas amigas, pois até a plateia comportava-se dessa forma.

Havia uma pequena arquibancada e o limite da aveni-
da improvisada de desfi le era livre, sem as amarras proibiti-
vas de cordas e disciplinadores impeditivos para a circulação 
do público. Nada disso era necessário, pois o povo portu-
guês, com o seu caráter formal, respeitava esses limites de 
maneira natural, possibilitando uma convivência harmoniosa 
(de crianças, pessoas adultas e demais apreciadoras) na fes-
ta carnavalesca lusitana, coisa que no Brasil, pode ser difícil 
se imaginar.

Voltando ainda ao desfi le testemunhado por nós, ve-
rifi camos que mais de 70 por cento dos integrantes das es-
colas de samba são do sexo feminino, fi cando aos homens 
a participação em alguns itens, como comandar a organiza-
ção propriamente dita da festividade carnavalesca, integrar 
as baterias tocando instrumentos musicais, ou compor como 
membro alguma comissão de frente, ou desfi lar como desta-
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que, mestre-sala e/ou participar da ala de harmonia musical, 
que, surpreendentemente, conduz o samba enredo com uma 
ginga de samba brasileiro, inclusive com o sotaque dos intér-
pretes do Brasil. 

Assim como o conjunto das escolas de samba é rela-
tivamente pequeno em referência ao número de integrantes, 
as baterias também são bem menores que as das escolas 
brasileiras, mas, atendem ao desafi o lusitano de produzir 
uma escola de samba para desfi lar ao ar livre. Não percebe-
mos todos os instrumentos utilizados pelas baterias de esco-
las de samba brasileiras, mas havia ali também um esforço 
para a reprodução do que seja uma bateria percussiva.

Talvez o esforço mais contundente que nos chamou 
atenção foi o desempenho das comissões de frente, que 
apresentavam coreografi a e mudança de elenco para dar 
uma ou mais leituras do que se pretendia transmitir, pois es-
sas comissões estavam tecnicamente montadas para surpre-
ender o público com efeitos especiais e com mudança de 
personagens que eram caracterizados de acordo com o tema 
escolhido pelos carnavalescos portugueses.

Sentimos falta também do gingado das mulatas brasi-
leiras, apesar da presença das lindas raparigas portuguesas 
integrando as alas das referidas escolas de samba. Regis-
tre-se, pois, que além da falta do gingado, faltou também o 
samba no pé propriamente dito, uma vez que a dança das ra-
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parigas aproximava-se mais a desempenho dançante, às ve-
zes infl uenciado por passos de um ballet moderno, que não 
representa negritude e/ou o calor afrodescendente do que 
conhecemos por mulata com o remelexo sedutor de sambista 
nata.

Enfi m, a festa carnavalesca portuguesa em Estarreja 
foi um momento revelador e surpreendente de convívio comu-
nitário e com fortes características familiares, pois as famílias 
estavam ali em outra dimensão de relacionamento comum 
a uma parcela signifi cativa da população de Portugal. Cons-
tatamos também a presença salutar do sorriso e alegria das 
pessoas, sem a pressão do comércio informal, sem o abuso 
da bebida alcoólica, sem o assédio truculento de pessoas in-
convenientes e sem agressões gratuitas de trombadinhas ou 
outra espécie de marginalidade. O que se constata é que há 
respeito compartilhado e o limite da convivência interpessoal  
é respeitosa entre os cidadãos.

Dessa maneira, vimos que o desfi le das escolas de 
samba portuguesas, no mês de junho, poderá ser um esforço 
inteligente de se fazer a cultura popular proativa, extrapolan-
do o seu período convencional para um outro com melhores 
condições técnicas e climáticas para o seu público-alvo, o 
que poderá otimizar essa prática com fi nalidades turísticas e, 
quem sabe, ganhar proporções surpreendentes como a festa 
de São João realizada na cidade do Porto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fizemos esta investigação sobre três pontos culturais 
desenvolvidos nos meses de junho em Portugal para enfati-
zarmos nossa preocupação com a perda de alguns valores 
considerados tradicionais na maneira de se relacionar e in-
teragir entre as pessoas e comunidade nesse país, conside-
rando principalmente que a mudança de paradigma desse 
modo de relacionamento vem sofrendo profundas modifi ca-
ções nos últimos anos.

Nossa percepção se direciona principalmente para 
a faixa etária da terceira idade, que a nosso ver tem fi cado 
cada vez mais isolada, solitária e esquecida pelas gerações 
mais jovens, pois os mais idosos não possuem mais a agili-
dade da juventude, fi cando, pois, restrita a sua performance 
física, tendo em vista sua fragilidade de resistência e de exe-
cutar tarefas que eram comuns em outras épocas, mas, com 
a chegada da velhice, certas atividades se tornam bastantes 
difíceis.

Esse diagnóstico é extensivo à prática desenvolvida 
com manifestações culturais tradicionais, como os folguedos 
realizados com as comemorações dos santos festeiros de-
senvolvidas em várias cidades portuguesas nos meses de 
primavera e verão, em especial, nas festas de Santo Antônio 
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e São João, que têm um poder simbólico bastante expressivo 
em terras lusitanas.

Percebemos que as comemorações desses santos 
festeiros ocorrem nas vésperas dos seus dias propriamente 
ditos, limitando-se essas festividades a uma região específi -
ca, como as cidades de Lisboa e Porto, para lá convergindo 
as atenções da população local, de turistas e da própria co-
bertura mediática, por meios dos programas jornalísticos. 

De todas as festas de santos, comemoradas em ju-
nho, a que reúne um maior número de participantes é a fes-
ta de São João, na cidade do Porto, atraindo centenas de 
turistas de várias partes do mundo, em uma manifestação 
espontânea grandiosa, reunindo um público massivo, anô-
nimo e heterogêneo que se confraterniza de maneira única 
e surpreendente, tendo em um martelinho de plástico o seu 
símbolo mais expressivo.

Apesar da expressividade verifi cada nas comemora-
ções ocorridas na véspera de São João, na cidade do Porto, 
aquela apoteose massiva registra-se apenas na virada do dia 
23 para o dia 24 de junho, como um fenômeno dialético origi-
nal e impactante pela quantidade de pessoas que são mobili-
zadas em função dessa festividade, apesar de não apresen-
tar atrações consideradas mais tradicionais como os ranchos 
rurais, inspirados na vida camponesa.



72 Euclides Moreira Neto 

Essas comemorações já foram hibridizadas pelas no-
vas formas de relacionamentos do mundo moderno, principal-
mente com o desenvolvimento de novas tecnologias digitais 
e a implantação de um sistema midiático que transformou a 
maneira de se relacionar do povo português, mudando, in-
clusive, o paradigma tradicional de se relacionar do povo lu-
sitano. Podemos classifi car essas festas como de estética 
apolínea, pela maneira harmoniosa como são executadas, 
sempre requerendo a organização, o belo, a musicalidade de 
maneira espontânea de curtir uma festividade.

Verifi camos ainda que principalmente nos meses de 
verão, quando o clima é mais agradável, Portugal desenvolve 
uma intensa programação cultural por todas as regiões do 
país, transformando as férias lusitana, em um caleidoscópio 
riquíssimo de comemorações festivas, apresentando mo-
mentos sublimes de atrações culturais, como a realização de 
um carnaval fora de época em pleno mês de junho, reunindo 
as escolas de samba campeãs de várias cidades regionais 
em Estarreja, no Distrito de Aveiro. 

Finalmente concluímos que a tradição portuguesa de 
realizar comemorações dos santos festeiros e a de passar os 
meses da primavera e verão no país são momentos ricos em 
atividades culturais que poderiam ser mais bem exploradas 
por uma política de estado previamente planejada para aper-
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feiçoar esse número expressivo de comemorações que são 
desenvolvidas nas várias regiões de Portugal.
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DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO CULTU-
RAL EM EVENTOS CARNAVALESCOS NA CIDADE 
DE SÃO LUÍS-MARANHÃO
*Para as irmãs Sabina e Rosária Dias Carneiro, pela cum-
plicidade e solidariedade sempre demonstradas às causas 
culturais.

RESUMO

Relato de experiência administrativa desen-
volvida na Prefeitura de São Luís por meio 
da Fundação Municipal de Cultura, na gestão 
2009-2012, quando foi dado um olhar especial 
ao Carnaval, destacando a moralização dos 
concursos momescos na capital maranhense, 
os quais vinham de um histórico de descumpri-
mento de regulamentos, desordens e banalida-
des na sua execução, assim como se destacam 
as medidas administrativas adotadas que foram 
ao encontro das demandas reivindicadas pelos 
organizadores dos grupos carnavalescos.

Palavras-Chave: Cultura Popular. Gestão e 
Carnaval.
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INTRODUÇÃO

De acordo com o livro “Quando a Purpurina não Reluz” 
Moreira Neto (2013) que estuda as consequências do can-
celamento do carnaval de passarela de São Luís, no ano de 
2013, levou o pesquisador, carnavalesco e professor doutor 
Araújo (2001) autor de “Não deixe o samba morrer”, que res-
gata a história e trajetória do carnaval de São Luís do Mara-
nhão e da Escola Favela do Samba daquela cidade, a sugerir 
o aprofundamento dessa investigação cultural relacionando a 
gestão administrativa da Fundação Municipal de Cultura da 
Prefeitura de São Luís com os grupos que integram o mo-
vimento carnavalesco dessa cidade, no período de 2009 a 
2012. A intenção era a de tornar aquele livro um manifesto 
em defesa do Carnaval maranhense.

Segundo orientação de Araújo (2012), verifi ca-se que 
é feito um recorte direcionado nas ações e projetos desenvol-
vidos no carnaval da capital maranhense, que, com certeza, 
deixaram brechas que suscitaram diversos questionamentos8 

8 Ao receber a confi rmação do convite do então prefeito João Cas-
telo para assumirmos a Presidência da Fundação Municipal de Cultura, 
o recebemos gratifi cados pelo reconhecimento que era feito naquele mo-
mento a toda uma vida de doação e trabalho em favor da cultura ma-
ranhense. Pessoalmente, eu estava vindo da comunidade acadêmica, 
pois, sou do quadro docente da Universidade Federal do Maranhão, per-
tencendo ao curso de Comunicação Social, na habilitação Jornalismo. 
Na UFMA, exerci por doze anos a função de Diretor do Departamento 



77Provocações do Cotidiano

no meio social, em especial junto aos grupos que participam 
da festa carnavalesca na capital maranhense, além de ter 
provocado uma ruptura na cadeia produtiva do carnaval, co-
mércio e turismo daquela cidade brasileira, como evidenciam 
Canclini (1998)ao analisar as relações territoriais das cidades 
e Bourdieu (2008) sobre o poder simbólico das manifesta-
ções culturais, fato que causou diversas consequências que 
analisaremos ao longo deste artigo.

CONSTRUINDO A GESTÃO E AÇÕES

A gestão frente à Fundação Municipal de Cultura 
(FUNC) foi um grande desafi o administrativo como se pode 
analisar fazendo um paralelo ao que questionou o sociólogo 
Enriquez (1997) quando mostra que o reaparecimento das 
preocupações éticas provoca um signifi cativo “mal-estar de 

de Assuntos Culturais da Pró-Reitoria de Extensão, tendo passado pela 
gestão de quatro Reitores: Professor-Dr. Jerônimo Pinheiro, Professor-
-Dr. Othon Bastos, Professor-Dr. Fernando Ramos e do Professor-Dr. 
Natalino Salgado. Com este último, trabalhamos os dois primeiros anos 
da sua primeira gestão como Reitor da UFMA, pois logo surgiu o convite 
para irmos para a Prefeitura de São Luís. Outra preocupação que tínha-
mos era o fato de nunca termos assumido um cargo público fora da área 
de atuação da Universidade Federal do Maranhão, fato que também nos 
deixava muito inseguros, pois não tínhamos conhecimento da dimensão 
de como deveríamos atuar, incluindo os procedimentos administrativos 
e relacionamentos com servidores e funcionários, com os colegas da 
própria administração e os vereadores. Tudo era muito novo e “a cada 
momento tínhamos que matar um leão”, diante da avalanche de deman-
das que surgiam de forma inesperada.
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nossas sociedades em consequência do triunfo da raciona-
lidade instrumental”, que, segundo ele, induz as pessoas a 
fazerem dos seres humanos objetos manipuláveis. Esta per-
versão da racionalidade manifesta-se particularmente nas 
Organizações que atualmente procuram integrar a preocupa-
ção ética dentro de seu funcionamento, por isso a montagem 
da equipe básica foi apoiada em membros da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA)9. Todavia, a grande maioria da 
equipe de servidores e funcionários da FUNC foi mantida, 
pois o gestor que chegava não conhecia os quadros de pes-
soal, e, diante das informações que eram recebidas, tomou-
-se a decisão de trabalhar com a equipe existente, sem levar 
em consideração aquela premissa de que fulano ou beltrano 
não trabalhou para a eleição do prefeito que estava assu-
mindo, por isso deveria sair, considerando-se principalmente 
que a preocupação foi com a qualidade do que deveria ser 
executado10. 

9 Nessa equipe estavam Fernando Oliveira, indicado para o cargo 
de Coordenador de Eventos (além dele já ser integrante da equipe da 
FUNC, onde havia sido Assessor de Comunicação, na gestão anterior), 
Mauro Falcão, indicado para o cargo de Chefe de Gabinete, Francisco 
Colombo (indicado para Assessor Técnico), entre outros.

10 Buscavam-se resultados, por isso as poucas mexidas que foram 
feitas restringiram-se a trocas de funções de alguns membros, mas foram 
mantidos os servidores e funcionários existentes, evitando deixar pais e 
mães desempregados.
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Passado esse primeiro momento de choque com a che-
gada da nova direção da FUNC e após constatar também um 
quadro de pendências deixado pela gestão anterior, inclusive 
com vários fornecedores sem receber, contratos e convênios 
não pagos, aluguéis vencidos, água e energia atrasadas, etc. 
e uma dívida também signifi cativa, incluindo restos a pagar 
de todas as outras administrações que já haviam passado 
por aquela Fundação, segue-se em frente, administrando-se 
as demandas que surgiam e o primeiro grande desafi o era 
exatamente o carnaval de 2009.

Naquela época, em janeiro de 2009, a gestão foi sur-
preendida com o fato de que nenhum procedimento licitatório 
para executar o carnaval da cidade de São Luís havia sido 
feito, portanto, como o carnaval seria realizado há mais ou 
menos 40 dias do momento em que assumiu a nova gestão 
administrativa da FUNC, não havia como proceder às licita-
ções, que são reguladas por lei e a prazos a serem obede-
cidos e cumpridos, sob pena de se cometer improbidade ad-
ministrativa.

Acrescente-se a esse fato considerado grave, que não 
foi encontrado, também, nenhum projeto escrito para auxiliar 
a equipe na formatação do carnaval daquele ano. Portanto, 
foi necessário fazer, em caráter de urgência, um projeto car-
navalesco para a cidade de São Luís, e para isso a formata-
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ção proposta foi inspirada, sobretudo, na experiência pessoal 
do gestor principal11 e de integrantes da equipe, pois alguns 
também eram integrantes do segmento carnavalesco. 

Sabendo-se das necessidades que precisavam ser 
executadas para se ter um bom carnaval, partiu-se para esse 
desafi o que foi, também, um teste para medir a capacidade 
de gestor. Sabendo-se, por exemplo, que não era oportuno 
repetir os mesmos erros dos carnavais passados, pois o mo-
vimento estava vindo de uma era de decadência e incertezas 
muito grande, na qual as práticas que se registravam nos 
desfi les da capital maranhense chegavam ao ponto de se-
rem classifi cadas como banalização de qualquer competição 
carnavalesca, em que não eram obedecidos horários, ordens 
de desfi les, cumprimento de regulamentos, organização das 
atividades de julgamentos (ex, convocação de jurados e fi cha 
de votação dos jurados), controle interno e externo da equipe 
executora, etc.

Só para exemplifi car, os desfi les dos blocos tradicio-
nais, escolas de samba, blocos organizados e tribos de índio 
começavam por volta das 19 horas e não tinham horário para 
terminar, já tendo ocorrido, por várias vezes, que esses des-

11 Já havíamos militado nas escolas de samba Turma do Quinto 
(meados dos anos 70 até meados dos anos 80) e Favela o Samba (a 
partir de 1986, quando começamos a nos integrar naquela escola, onde 
estamos até hoje).
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fi les rompessem as noites e fossem terminar depois das dez 
horas da manhã do dia seguinte, o que era uma aberração 
para a Comissão de Carnaval, FUNC, imprensa local e para 
o próprio público, o qual era o mais sacrifi cado, sem levar em 
consideração que os grupos que desfi lavam perdiam no míni-
mo 30% (trinta por cento) do seu quadro de integrantes, pois 
muitos não aguentavam fi car tanto tempo a esperar a hora de 
passar na avenida iluminada12.

Assim, foi reunida a equipe de eventos da FUNC e se 
organizou uma Comissão de Carnaval coordenada por cinco 
membros13, que enumeraram as necessidades de cada setor, 
idealizaram o projeto literário com o tema “a capital brasileira 
da cultura é só alegria”, tomando-se as providências legais 
que ainda eram possíveis ser executadas. Como a maioria 
dos serviços precisava passar por um processo licitatório e 
não se dispunha de tempo hábil para executar essas con-
tratações, estando, entre elas, a infraestrutura da passare-

12  Essa espera levava os foliões a se excederem na bebida, fi can-
do exaustos, provocando dezenas de desistências e críticas do público 
em geral, maculando a realização da festa que deveria ser de brilho e não 
de catástrofes.

13 Nessa Comissão de Carnaval, estava incluído o Coordenador de 
Eventos da FUNC, Fernando Oliveira, um representante do setor jurídico 
da Fundação, Jorge Atta, a programadora de atrações da Coordenação 
de Eventos, Paula Gaspar, dois produtores da comunidade, Celso Bran-
dão e o jornalista Joel Jacinto.
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la14, e, para que isso ocorresse sem problemas, já deveria ter 
sido contratada, pois seria necessário estarem disponíveis 
os contratos, legalmente registrados e liberados, para serem 
apresentados aos órgãos de fi scalização, como o CREA-MA 
e o Corpo de Bombeiros, sob pena de receber multas.

Para se obter a liberação dessa documentação obri-
gatória das empresas prestadoras de serviços especiali-
zados em montagem da passarela do samba, a Prefeitura 
de São Luís teve que decretar um procedimento emergen-
cial a fi m de viabilizar contratações diretas e assim haver 
o compromisso formal junto a essas prestadoras para se 
começar a executar os vários serviços que se faziam ne-
cessários a sua viabilização, garantindo-se, assim, a segu-
rança, limpeza e todos os serviços essenciais para o bom 
atendimento ao público e aos grupos que fossem desfi lar15.

14 Em São Luís, nos últimos anos, essa estrutura vinha sendo mon-
tada pela empresa Construmaq, de Belém do Pará, de propriedade do 
empresário Felipe Pereira, cuja montagem tinha que ter começado com 
vinte e cinco a vinte dias de antecedência.

15 A saída encontrada pelo Prefeito João Castelo foi, por meio do 
procedimento emergencial, contratar a empresa do produtor cultural 
Guilherme Frota para prestar os serviços à Prefeitura de São Luís, 
tendo essa empresa cumprido todo o plano de trabalho elaborado 
pela “Comissão de Carnaval”, executando, assim, os serviços afins, 
como contratação da equipe executora, pagamento de cachês, con-
tratação de atrações, contratação de empresa de segurança privada, 
contratação da sonorização, contratação da decoração, fornecimento 
de alimentação para a equipe e parceiros (polícia militar, limpeza, 
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Constata-se a pressão dos festejos carnavalescos 
serem logo no início do ano, tornando-se, dessa maneira, 
um grande teste para a equipe que acabara de assumir a 
direção da FUNC, foi algo que mexeu com todos os que 
se dedicaram àquela causa. Havia uma preocupação exa-
gerada para que nada desse errado e para que os prepa-
rativos do carnaval que cabiam à Prefeitura de São Luís, 
não fossem inferiores ao do Governo do Estado, que se 
encarregava da programação desenvolvida na área dos 
“circuitos de rua” ou “circuitos dos vivas”, desenvolvidos 
em vários bairros da cidade16.

A decoração e a ambientação da passarela do sam-
ba e do circo cultural Nelson Brito era uma das preocu-
pações que ocupou boa parte do tempo17 e a refl exão da 

fiscalização urbanística, equipe de saúde, fiscais das entidades que 
representam os grupos carnavalescos, corpo de bombeiros, guarda 
municipal, etc.).

16  Na cidade de São Luís, existia uma acirrada disputa entre os go-
vernos do município e o governo estadual, que eram opositores. O cha-
mado carnaval de “Circuito de Rua” ou “Circuito dos Vivas” (praças am-
bientadas para receber festas populares) são desenvolvidos em bairros 
distintos da cidade, escolhidos previamente pela Secretaria de Estado da 
Cultura, enquanto a Prefeitura de São Luís se encarrega dos concursos 
dos grupos carnavalescos da cidade, incluindo a montagem da “Passa-
rela do Samba” e do Circo Cultural Nelson Brito, onde se realizaram os 
bailes ofi ciais promovidos pela Prefeitura.

17 Foi contratado para executar esses serviços o artista plástico 
e empresário Miguel Veiga, que o fez com uma qualidade considera-
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equipe que preparava o projeto “momesco”18. Portanto, an-
tes da temporada gorda do carnaval, havia ainda o desafi o 
de executar os três bailes ofi ciais do município que abririam 
a temporada carnavalesca de São Luís, no ano de 200919. 
Registrou-se, na execução dos bailes, o cumprimento rigoro-
so dos horários das atividades previstas, fato que sinalizou o 
que ocorreria com o cumprimento das demais atividades do 
projeto carnavalesco daquele ano.

A passarela do samba foi entregue em tempo hábil e 
ainda deu tempo para que, no sábado magro de carnaval, 
fosse promovido um ensaio com todas as baterias das es-
colas de samba que iriam participar do carnaval, tornando-

da pelos apreciadores e críticos como impecável. Veiga desenvolveu 
uma ambientação inspirada nos personagens da cultura popular mara-
nhense, reforçando a temática de São Luís ser a nova capital brasileira 
da cultura, decorou, além da passarela do samba, o Circo Cultural Nel-
son Brito para a realização dos bailes ofi ciais da cidade: “baile da corte”, 
que escolhe a corte de Momo; “baile dos artistas”, dedicado aos artistas 
que executam o carnaval; e o “baile do Erê”, dedicado às crianças, lem-
brando que esses bailes acontecem num fi nal de semana, no qual cada 
um deles ocupa um dia específi co, mais precisamente uma sexta-feira, o 
sábado e o domingo, respetivamente, marcando assim a abertura ofi cial 
da temporada carnavalesca da capital maranhense.

18  Palavra derivada da expressão Rei Momo, que simboliza o pe-
ríodo carnavalesco propriamente dito ou atividade a ele relacionada.

19 Obteve-se ótima receptividade junto aos foliões, membros da 
administração pública, público interessado e aos que estavam torcendo 
contra, pois nada de anormal foi registrado.
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-se aquela uma boa oportunidade para ser testado o serviço 
de sonorização, que foi considerado o melhor já montado 
na avenida de desfi le da cidade de São Luís. Além dessa 
providência, pôde-se anotar alguns defeitos que precisavam 
ser corrigidos para que na temporada propriamente dita não 
ocorressem problemas.

Essa experiência de gestão na FUNC pode ser com-
parada ao ensinamento de uma turma de alunos secundaris-
tas, em estado de desafi os, como argumenta o professor De 
Freitas (2003, p.5), quando afi rma que “a triangulação das 
avaliações instrucional, comportamental e de valores e atitu-
des, tanto no plano formal como no informal, levam a escola 
a assumir como instituição social aquilo que a sociedade ca-
pitalista requer como função: hierarquizar, controlar e formar 
valores como submissão e competição, entre outros”.

Para De Freitas (2003, p. 6) apreensão dos ensina-
mentos é o ciclo que incorpora a concepção da formação glo-
bal do sujeito, que para ele “partindo do pressuposto da di-
versidade e dos ritmos diferenciados no processo educativo, 
criando espaços de experiências variadas para dar oportuni-
dade de construção da autonomia e da produção de conheci-
mentos sobre a realidade”, algo considerado similar à prática 
desenvolvida naquela ocasião, na gestão de órgão público e 
entidades carnavalescas, na cidade de São Luís, numa ação 
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caracterizada de didática e dialeticamente importantes para 
todos os interessados.

Observa-se por parte do interesse coletivo social uma 
grande ansiedade para que os dias de desfi le chegassem. 
Seria o primeiro teste da gestão que acabava de assumir a 
FUNC e nada poderia dar errado. Pois bem, com a equipe 
a postos, o primeiro bloco em competição já em posição de 
desfi le, foi dado o “sinal verde”20 para início da apresenta-
ção, que foi anunciada pelo apresentador ofi cial dos desfi les 
carnavalescos de São Luís, Frank Matos, tendo corrido tudo 
bem. Porém, logo no segundo bloco começou um momento 
de apreensão, pois o grupo ainda não havia chegado21.

Cinco grupos de blocos tradicionais chegaram atrasa-
dos na primeira noite de competição. Todos perderam a opor-
tunidade de passar na passarela competindo, pois o máximo 
que se permitiu foi que os grupos retardatários fi cassem para 

20  “Sinal verde” é a deixa que o apresentador ofi cial do carnaval de 
São Luís diz para que os grupos em competição entrem na Passarela do 
Samba, portanto quando é dito: “Sinal Verde para o grupo tal”, a partir daí 
começa a contagem de tempo para a apresentação do grupo.

21 A comissão de carnaval, como era regida pelo regulamento do 
desfi le, abre espaço para o bloco, começando a contagem de tempo. 
Naquela primeira noite de desfi le, verifi caram-se, ainda, outros atrasos 
e a comissão de carnaval adotou a mesma postura de não deixar o es-
petáculo atrasar e nem permitir que os eventuais grupos retardatários 
atrasassem a programação prevista com antecedência, e, tal decisão, 
também com bastante tempo, foi comunicada a cada grupo participante.
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desfi lar ao fi nal da programação ofi cial, sem concorrer, pois 
só assim era possível reverter aquele cenário de banalidade 
que ocorria no carnaval da cidade nos últimos anos.

Essa experiência da primeira noite de desfi le, no pri-
meiro carnaval que foi organizado pela nova gestão da FUNC 
no ano de 2009, foi considerada uma lição para todos os gru-
pos que deveriam participar daquele evento, tendo essa me-
dida sido debatida amplamente nos meios de comunicação 
de massa locais, principalmente nas emissoras de rádio AM, 
que transmitiam o desfi le ao vivo, nas quais, parte dos profi s-
sionais apoiavam as medidas adotadas e outros eram mais 
moderados, pedindo um pouco de compreensão da comis-
são de carnaval.

Analisando essa questão sob a ótica do interesse co-
letivo e dos meios de comunicação de massa, verifi ca-se o 
que sublinha Castells (1999) quando destaca que “à medida 
que as instituições do Estado e as organizações da socieda-
de civil fundamentam-se na cultura, história e geografi a, a 
repentina aceleração do tempo histórico, aliada à abstração 
do poder em rede de computadores, vem desintegrando os 
mecanismos atuais de controle social e representação políti-
ca”. O entendimento institucional naquele momento era que 
não cabiam mais concessões em relação ao cumprimento 
de horários, pois só uma medida drástica iria mudar o com-
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portamento dos atores envolvidos – os grupos competidores 
que fossem passar na passarela do samba. A consequência 
desse posicionamento, no primeiro dia de desfi les, foi ampla-
mente entendida pelos demais grupos que ainda iriam desfi -
lar, pois, a partir da segunda noite, nenhum grupo agendado 
para o restante da programação atrasou-se, proporcionando 
uma temporada totalmente diferente das que o público ludo-
vicense22 estava acostumado a assistir.

Indo ao encontro de uma postura mais radical na obe-
diência às regras e ordenação das posturas de interesses 
coletivos, (Vieira, Costa, & Remoaldo, 2012) verifi cam que 
“a perspetiva social-democrata, sem colocar em causa a 
propriedade privada, o lucro e o princípio da oferta-procura, 
assumia que o Estado devia regular as relações laborais, as-
segurar condições de investimento e reprodução do capital, 
bem como satisfazer as necessidades e assegurar os direitos 
sociais das classes trabalhadoras assalariadas”. Nenhuma 
programação desenvolvida no período gordo de carnaval na 
capital maranhense, no ano de 2009, terminou depois das 
3 horas da manhã. Toda a programação desenvolvida aca-
bou próximo a esse horário, sem extrapolar os 30 minutos de 

22  A palavra “ludovicense” serve para designar quem é natural ou 
vive na cidade de São Luís do Maranhão. Sua origem é atribuída ao rei 
francês Luís XIII, que governava a França em 1612, quando São Luís foi 
fundada por Daniel de La Touche.
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tolerância, portanto uma prática bem diferente daquela que 
terminava na manhã do dia seguinte, como era comum acon-
tecer em tempos atrás. Portanto, essa medida moralizadora 
funcionou e só recebeu elogios por parte do público, aprecia-
dores e profi ssionais da imprensa escrita, falada e televisada, 
marcando aquela administração na FUNC.

Outra medida que funcionou de forma muito efi ciente 
foi o desdobramento dos desfi les das escolas de samba em 
dois dias23. Com isso, houve a divisão dos desfi les das esco-
las em dois dias, tornando essa competição mais agradável 
e menos cansativa, pois, dessa forma, foi possível cumprir 
os regulamentos e critérios normativos. A ordem dos desfi -
les foi determinada pelo critério de classifi cação das escolas, 
no ano anterior, fi cando as que estivessem classifi cadas na 
ordem impar para desfi lar num dia diferente das escolas que 
estivessem classifi cadas na ordem par, devendo, num outro 
momento, ser efetuado o sorteio de quem desfi laria no do-
mingo e de quem desfi laria na segunda-feira.

Dessa forma, se pôs em prática uma nova fórmula na 
execução carnavalesca da capital maranhense, fugindo da-
quele paradigma viciado que tanto maculou a organização do 
carnaval da cidade. As mudanças não se limitaram somen-

23 Na prática, esse desfi le acontecia em um dia, fazendo com que 
11 escolas desfi lassem em um único dia, fato que também colaborava 
para o encerramento da programação na manhã do dia seguinte.
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te a essas duas medidas básicas, que foram fundamentais, 
como à escolha dos jurados e ao acesso do público à pas-
sarela do samba, só para exemplifi car. Para a pesquisadora 
Vieira et al. (2012), toda essa atividade é uma competência 
de responsabilidade social organizacional, que se bem apli-
cada, funciona.  

Em conversas informais com organizadores dos gru-
pos carnavalescos, constatou-se que diferente do que ocorria 
nas gestões anteriores, quando os jurados eram escolhidos 
sobre fortes suspeitas de manipulação para atender os inte-
resses de determinados grupos carnavalescos, pois, nesse 
passado recente, alguns dirigentes de escolas de samba as-
sumiam o papel de convocar jurados diretamente do gabine-
te do presidente da FUNC. Na nova gestão daquela entida-
de, promoveu-se a abertura de editais públicos, convocando 
os intelectuais maranhenses, que viviam em São Luís e que 
tivessem interesse em ser jurado, para se credenciar junto 
à comissão de carnaval e à própria entidade, apresentando 
documentação que os qualifi cava para tal fi m24.

24 Feito esse primeiro procedimento de inscrever os intelectuais de 
forma voluntária para ser jurados, o segundo passo era reunir uma co-
missão formada por representantes da União das Escolas de Samba do 
Maranhão, Academia de Blocos Tradicionais do Maranhão, Associação 
Maranhense de Blocos Carnavalescos e representantes da imprensa 
para analisar os currículos dos candidatos, fazer uma pré-seleção dos 
possíveis jurados, pois a relação defi nitiva dos jurados somente após o 
contato com o pré-selecionado e a aceitação das condições emanadas 
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A torcida por escolas de samba e blocos tradicionais 
mexe muito com o imaginário popular, levando as pessoas 
a assumir riscos semelhantes aos torcedores de time de fu-
tebol, pois essa torcida é embutida de fanatismo, e no caso 
maranhense, pode-se comparar ao que Bourdieu (1989)clas-
sifi cou como “poder simbólico estabelecido”, capaz de se tor-
nar uma arena de disputa que converge interesses diversos 
de segmentos também diversifi cados tanto da cidade quanto 
do estado.

Observemos que “Poder Simbólico”, na concepção de 
Bourdieu (1989), se refere a algumas postulações que inter-
mediam o debate acadêmico das ciências humanas, como 
o objeto em construção pelo pesquisador e a objetividade. 
Para esse autor, é esse poder invisível que só pode ser exer-
cido com a cumplicidade daqueles que não querem saber 
que lhes estão sujeitos ou mesmo que o exercem. De acor-
do, ainda, com Bourdieu (1989, p. 118), quando se defi ne o 
poder simbólico num sentido de relações determinadas entre 
os que exercem o poder e os que lhes estão sujeitos, quer 

dos “Regulamentos dos Concursos”. Ressalte-se que o gestor da FUNC, 
nos quatro anos de sua administração, nunca participou do processo de 
escolha dos jurados, não indo sequer a nenhuma reunião que tratasse 
do assunto. Procedem-se, assim, para evitar acusações e/ou comentá-
rios de que se estivesse interferindo nos trabalhos de escolha para favo-
recer determinados grupos considerados aliados, como a Sociedade Re-
creativa Favela do Samba, escola da qual fi z parte num passado recente.
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dizer, que é na própria estrutura do campo em que se produz 
e se reproduz essa crença, reafi rmando que “o mundo social 
é também representação e vontade, e existir socialmente é 
também ser percebido como distinto”.

Numa outra dimensão, se verifi ca que para realizar 
esta pesquisa, foi preciso promover o confronto entre dados, 
evidências, informações coletadas sobre determinado assun-
to, no caso o carnaval de passarela e o carnaval enquanto 
manifestação cultural do povo ludovicense, e o conhecimen-
to teórico acumulado a respeito dele. Portanto, esse olhar 
trata-se de uma tessitura teórico/empírica verbalizada pelo 
pesquisador como sujeito da construção do conhecimento.

Essa construção do conhecimento se faz a partir de 
estudo de um problema, que, ao mesmo tempo, desperta o 
interesse do pesquisador e limita sua atividade de pesquisa a 
uma determinada porção do saber, a qual ele se compromete 
a construir naquele momento. Trata-se, assim, de um grupo 
no esforço de elaborar o conhecimento de espectros da re-
alidade que deverão servir para a composição de soluções 
propostas aos seus problemas.

Dessa forma, esse conhecimento é, portanto, fruto da 
curiosidade, da inquietação, da inteligência e da atividade 
investigativa dos indivíduos. É, portanto, uma resposta do 
pesquisador às provocações da própria realidade, como bem 
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enfatiza o fi lósofo Bachelard (1972) “o mundo é a minha pro-
vocação”, por isso o investigador sente-se provocado pelo 
carnaval ludovicense e sua força na cultura maranhense e 
baliza o raciocínio em determinadas refl exões. Assim, a ex-
periência que se pode observar no desfi le carnavalesco de 
São Luís ao longo do tempo e a sua aplicação à cultura local 
nos chama atenção para o que Bhabha (2012)classifi cou de 
“identidades diferenciais, as quais são constantemente nego-
ciadas, híbridas e transitórias”.

Bhabha (2012, p.67) afi rma, ainda, que a globaliza-
ção cultural é fi gurada nos entre lugares de enquadramentos 
duplos: “sua originalidade histórica, marcada por uma obs-
curidade cognitiva; seu “sujeito” descentrado, signifi cado na 
temporalidade nervosa do tradicional ou na emergente provi-
soriedade do “presente”.

Numa outra análise voltada para os atores e os movi-
mentos dos centros urbanos, Canclini (2001, p.153) afi rma 
que “a mesma cidade que massifi cou, os conectou com uma 
grande variedade simbólica – nacionais e estrangeiras – que 
fomentam, assim, a pluralidade de gostos”. Sobre as novas 
confi gurações que vem sofrendo as cidades e seus bairros, 
quando profundas reformulações são processadas em meio 
a intensos fl uxos e refl uxos socioculturais, políticos e econô-
micos, infl uenciados pelo processo de globalização, Canclini 
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(2001, p.153) afi rma que “as cidades já não podem ser pen-
sadas como espaços monolíticos, homogêneos, delimitados”, 
sustentando que as cidades precisam ser concebidas “como 
espaços de interação em que as identidades e os sentimen-
tos de pertencimento são formados com recursos materiais e 
simbólicos de origem local, nacional e transacional”.

Para Canclini (1997), o reordenamento urbano pelo 
qual alguns centros urbanos tem passado – sobretudo as 
regiões metropolitanas – se realiza ao compasso do capita-
lismo contemporâneo. Essa formulação de Canclini (1997); 
Canclini (1998); Canclini (2001)explica muito bem a crise que 
está ocorrendo com o carnaval e a cultura popular ludovi-
cense, pois houve todo um reordenamento de valores, que 
inclui a chegada, a distribuição que o fez circular nos diversos 
segmentos sociais, a difusão, produção, comercialização e 
aceitação identitária.

Avançando nessa discussão, percebe-se que o carna-
val maranhense sustenta-se em uma lógica de remuneração 
do capital não mais pautada no sistema produtivo industrial, 
mas em um regime denominado por Harvey (1992, p.166) 
de “acumulação fl exível de capital”. Para nós, essa mudança 
provocou também uma mudança de paradigma de produção 
e, nessa dinâmica, é favorecida a acomodação de uma eco-
nomia voltada para a produção de bens simbólicos, tendo na 
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eclosão das indústrias culturais e do turismo suas marcas 
mais sonantes.

Sobre esse ponto de vista, Campos e Pitombo afi r-
mam:

“no rastro dessas transformações, as heterogeneida-
des sociais, os diferentes “modos de vida” espalhados 
nos mais diferentes quadrantes do globo ganham re-
levo e se ajustam à lógica de reprodução do capital 
contemporâneo. Toda essa espiral de mudança con-
tribuiu signifi cativamente para a conformação de uma 
teia específi ca, na qual o comércio das “diferenças” 
de uma relevância, expressando-se como um dos va-
lores mais importantes pra a conformação do que hoje 
se denomina economia simbólica. Tal contexto permi-
te um tratamento especial de temáticas voltadas pra 
a questão das identidades (étnicas, de gêneros, sexu-
ais, geracionais) e da diversidade cultural” (Campos & 
Pitombo, 2010, p. 66)

Como a chamada banalização dos desfi les carnava-
lescos da capital maranhense, que é referida anteriormente, 
foi fator decisivo para afastar parte do público ludovicense da 
passarela do samba e ainda desestimulou o folião de desfi -
lar nas escolas de samba, blocos tradicionais, blocos orga-
nizados e nas outras manifestações (também chamadas de 
“brincadeiras”) do carnaval maranhense, foi proposto ao Pre-
feito João Castelo que compensasse as escolas de samba, 
dando-lhes brechas para ter o direito de liberar o acesso do 
público à passarela de forma franqueada, o que foi aceito.
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Essa medida foi implementada por meio do controle 
de distribuição dos ingressos-convites ao público, funcionan-
do da seguinte forma: se uma estrutura de desfi le fosse para 
receber dez mil pessoas para ver os desfi les dos grupos car-
navalescos, a prefeitura distribuiria dez mil ingressos-convi-
tes que seriam retirados na área da bilheteria da passarela 
do samba. Quando fossem esgotados esses convites, não 
seria mais viabilizada nenhuma outra forma de acesso, pois 
estava em jogo a segurança do público em geral.

O controle de distribuição dos ingressos-convites foi 
uma maneira de convencer os órgãos fi scalizadores (CRE-
A-MA, corpo de bombeiros, delegacia de costumes, etc.) a 
liberar a estrutura metálica da passarela do samba, alegando 
que não haveria superlotação das arquibancadas, que pu-
desse colocar em risco aquelas pessoas que fossem assistir 
aos desfi les nos dias de funcionamento público da referida 
passarela, uma vez que a quantidade de pessoas é tecnica-
mente mensurada para não extrapolar a capacidade de peso 
que aquela estrutura metálica possa suportar.

Após se ter acordado institucionalmente a liberação da 
passarela do samba para o público, parte-se para apresentar 
a proposta aos grupos carnavalescos interessados, por isso 
é feita a convocação aos dirigentes para uma reunião no au-
ditório do Memorial Maria Aragão, durante a qual é apresen-
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tada a proposta. Lembra-se, na ocasião, que o público nos 
últimos anos era bastante irregular, nos concursos, havendo 
uma presença maior só nos desfi les das escolas de samba 
e nas madrugadas quando os principais blocos tradicionais 
iriam desfi lar, por isso se estava propondo franquear o aces-
so à passarela do samba, fazendo a seguinte pergunta: - os 
senhores preferem desfi lar para o público ver, ou para as ar-
quibancadas, vazias ou semivazias?

Essa pergunta havia sido precedida de um histórico 
em que foram reafi rmados os perigos de se continuar desen-
volvendo um projeto duvidoso, que não tivesse o respaldo 
do público. Reafi rmaram-se na ocasião que havia descumpri-
mentos de horários, vícios nas escolhas dos jurados, falta de 
organização, armações que eram postas em prática, falta de 
público, campanha que os contrários faziam contra o carna-
val de passarela, etc. Por isso, apelou-se para que eles abris-
sem mão de cobrar ingressos e liberassem as arquibancadas 
da passarela para o público, o que foi ponderado e aceito.

Somente os representantes do segmento de escolas 
de samba questionaram a perda de renda com a não venda 
de ingressos, pois, normalmente, a passarela do samba tinha 
público garantido no dia dos desfi les das escolas25. Naquele 

25 Naquele momento, é feita uma rápida conta e verifi ca-se que a 
venda de ingressos era insignifi cante, pois, no último desfi le, a média que 
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primeiro momento, foi concedida, somente ao segmento es-
colas de samba, uma ajuda de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
pois os demais grupos não se deram conta e não reivindica-
ram qualquer tipo de apoio à produção, o que só foi ocorrer 
no ano seguinte. Dessa forma, essa gestão introduziu mais 
uma novidade na maneira de conduzir o carnaval de São 
Luís, concedendo uma espécie de cachê pela passagem na 
passarela, que, de alguma forma, ajudava na produção dos 
grupos carnavalescos.

O vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Sen (2010)
defende o investimento na área social argumentando, de um 
modo substancialmente inovador, que mostra os contributos 
que a economia do equilíbrio geral pode dar para as relações 
sociais; assim como os contributos que a fi losofi a moral e a 
economia do bem-estar podem dar para a economia contem-
porânea, numa clara menção de que essa ação da Prefeitura 
de São Luís pode se encaixar nessa ação de produção que 
auxiliou os grupos carnavalescos da cidade.

cada grupo recebeu variou de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
a R$ 3.000.00 (três mil reais), não justifi cando aquela demanda de co-
brar ingressos, pois a presença do público era muito mais compensa-
dora. Dois dias após essa reunião, acontece outra reunião com a direto-
ria da UESMA quando é comunicado que a prefeitura iria conceder um 
cachê igualitário para todas as escolas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), justifi cando-se que esse valor era maior do que a fatia que as 
escolas arrecadaram com a venda de ingressos no último carnaval, tendo 
a proposta sido aceita.



99Provocações do Cotidiano

Essa ajuda concedida inicialmente para as escolas de 
samba, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), teve reajus-
tes crescentes nos anos seguintes, tendo sido também am-
pliada a abrangência dessa concessão, atingindo todos os 
demais grupos que desfi lavam pela passarela do samba. Só 
para se ter uma ideia, a ajuda fi nanceira concedida em 2012, 
teve os seguintes valores: escolas de samba, R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais); blocos tradicionais do grupo 
“A”, R$ 10.000,00 (dez mil reais); blocos tradicionais do gru-
po “B”, R$ 6.000,00 (seis mil reais); blocos organizados, R$ 
4.000,00 (quatro mil reais); blocos afros, RS 3.000,00 (três 
mil reais); tribos de índios, R$ 3.000,00 (três mil reais); tur-
mas de samba, R$ 3.000,00 (três mil reais); e alegorias de 
rua, R$ 3.000,00 (três mil reais)26.

Na política de compartilhamento desenvolvida pela 
FUNC durante o período carnavalesco, foi disponibilizada a 
administração da área do entorno da passarela do samba 
para a União das Escolas de Samba do Maranhão (UESMA), 
atendendo reivindicação daquela entidade, pois considerou-
-se que aquela Organização poderia ratear os eventuais re-
cursos arrecadados com a vendagem de espaços e barra-

26 Cabe, aqui, um esclarecimento sobre os valores concedidos e 
ampliados aos grupos carnavalescos que desfi laram na passarela do 
samba, no ano de 2012, pois os mesmos tiveram como motivação maior 
as comemorações dos 400 anos da capital maranhense, festejados na-
quele ano. 
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cas para o comércio informal a fi m de ajudar na produção de 
suas agremiações fi liadas. Se isso aconteceu ou não, não se 
sabe dizer, considerando que isso era uma decisão interna 
da UESMA e seus fi liados.

A FUNC não teve habilidade sufi ciente ou não dispôs 
dos instrumentos para conseguir patrocínios junto das em-
presas que trabalham com a indústria de bebidas, pois essas 
organizações, apesar de obterem grandes lucros com a ven-
da de cervejas, refrigerantes e outras bebidas, não têm inte-
resse em participar da organização dessas festas, de forma 
mais contundente, pois quase todas têm isenções de paga-
mento de impostos.

O máximo que se conseguiu em forma de patrocínios, 
com as empresas ligadas à indústria de bebidas, foi a permuta 
de serviços, como por exemplo, a distribuidora da cerveja tal 
forneceria jogos de mesas e cadeiras, mais caixas térmicas 
ou congeladores, se os promotores da festa lhe concedes-
sem o direito de exclusividade. Isso era considerado muito 
pouco, pois, com um pouco de insistência se conseguia uma 
pequena ajuda fi nanceira para bancar algum serviço ainda 
pendente. A verdade é que a relação comercial desse ramo 
com os organizadores da festa carnavalesca era muito ruim.

No segundo ano da gestão, conseguiu-se por em prá-
tica uma ação reivindicada por aqueles mais apaixonados 
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pela causa do carnaval de passarela: o desfi le das escolas 
e grupos carnavalescos campeões do carnaval de São Luís. 
Muitos duvidavam que essa prática desse certo, porém a pri-
meira experiência foi um sucesso e animou os militantes das 
agremiações para os carnavais futuros.

Diante desse quadro de difi culdades, os projetos car-
navalescos executados do período de 2009 a 2012 foram 
mantidos com o mesmo nível de qualidade junto ao público e 
aos grupos carnavalescos da cidade de São Luís, trazendo 
de volta aos atores interessados – entidades e o público – a 
credibilidade que estava se perdendo no meio comunitário e 
cultural, tanto é que a produção, dos grupos, era iniciada com 
muita antecedência, pois havia uma certeza de que o grupo 
que gerenciava o município não iria ter problemas de solução 
de continuidade na área da cultura.

O investigador Pós-Doc Araújo (2012), que investiga 
as festas carnavalescas na região meio norte do Brasil, afi r-
ma taxativamente que entre as cidades de Belém-Pará, Te-
resina-Piauí e Fortaleza-Ceará, São Luís vinha, nos quatro 
últimos anos, fazendo a melhor festa popular daquela região, 
destacando vários pontos positivos, entre eles: 

Primeiro, a infraestrutura da passarela para os desfi -
les foi a melhor que a cidade já viu, moderna, bem ilu-
minada, urbanizada, um tratamento antes só dispen-
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sado às micaretas. Segundo, a Comissão de Carnaval 
conseguiu um feito: disciplinar os desfi les de blocos e 
escolas de samba, seguindo horários pré-determina-
dos, penalizando atrasos e evitando transtornos. Sob 
o governo Castelo, São Luís viu alguns desfi les mais 
bem organizados dos últimos anos e de nível sensi-
velmente melhor. Terceiro: a certeza de que a cida-
de teria um palco de apresentações digno levou as 
agremiações a investirem mais em seus desfi les, pois 
a sua participação no evento era garantida desde no-
vembro, isso ajuda a planejar e melhorar o resultado 
fi nal. Por tudo isso e conjuntamente com os investi-
mentos do governo do estado no carnaval de rua, ocu-
pando o centro histórico da cidade, São Luís viveu, 
nos últimos 4 anos, grandes festas carnavalescas, im-
pressionando nossos turistas mais frequentes como 
piauienses, paraenses, goianos e cearenses. Com-
parada com capitais destes estados, São Luís faz a 
melhor festa da região. E digo isso com conhecimento 
de causa, pois passei os últimos 3 carnavais entre Be-
lém, Teresina e Fortaleza em processo de pesquisa 
de pós-doutorado” (Mais uma crise no carnaval: fi lme 
repetido com heróis e vilões de sempre, mas com co-
res novas. Citado por Moreira Neto (2013, pp. 48-49).

Feitas essas considerações referentes ao carnaval de 
São Luís, chama-se atenção para o ano de 2012, quando fo-
ram comemorados na capital maranhense seus 400 anos de 
fundação. Por sugestão da administração da FUNC, todos os 
grupos que desfi laram na passarela do samba naquele ano 
desenvolveram um tema ligado à história passada ou recente 
da cidade de São Luís, numa experiência singular para os 
integrantes dos grupos e os moradores da cidade, que se 
viram, assim, retratados em diversos pontos de vista, numa 
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releitura que só deixou o povo ludovicense gratifi cado e com 
a autoestima elevada.

Com essa confi guração, pode-se fazer um paralelo de 
homenagear o aniversário de São Luís com um tema volta-
do para sua história como um nicho consumista de interesse 
histórico social que leva à sociedade de consumo a sua pró-
pria história, o que é tão bem sublinhado por Fromm (1984); 
(Fromm, 1987, 2000); Bauman (1999a, 1999b, 2004, 2008)
e Baudrillard (1993), os quais analisam numa visão econo-
micista. Fromm (1987) afi rma que “se o consumo fosse re-
duzido, uma grande dose de ansiedade se manifestaria. A 
resistência ao possível estímulo da ansiedade resultaria em 
má vontade para reduzir o consumo” (p. 141).

Bauman (2004, p.165) argumenta sua análise dizendo 
que “o tédio, a ausência ou mesmo interrupção temporária do 
fl uxo perpétuo de novidades excitantes, que atraem a aten-
ção, transforma-se num espetáculo odiado e temido pela so-
ciedade de consumo”, o que leva a crer que a busca por um 
tema original diferenciado e baseado na história da cidade de 
São Luís proporcionava uma provocação no mínimo singular.

Por outro lado, Baudrillard (1993, p.206) direciona sua 
análise para o fato de que o cidadão convive com sentimentos 
que o levam a frustração, a desejos, a vícios, a ansiedades 
e estímulos para consumir novidades, fato que o aniversário 
da capital maranhense ao completar 400 anos desafi ou toda 
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uma coletividade, por isso ele argumenta que “o consumo, 
pelo fato de possuir um sentido, é uma atividade de manipu-
lação sistemática de signos”.

De um lado, as comemorações dos 400 anos da cida-
de foram, sim, um grande desafi o para todos que se pronti-
fi caram a desenvolver um tema sobre a cidade de São Luís, 
pois isso envolvia conhecimento e pesquisa referente ao tema 
proposto, desafi o que teve aprovação de forma ampla; de 
outro lado, a FUNC foi também desafi ada duplamente, pois 
lhe cabia cuidar da programação festiva para os moradores 
e visitantes da cidade e, ao mesmo tempo, executar essa 
missão de forma neutra, para que o então prefeito da cidade, 
João Castelo, não fosse prejudicado enquanto candidato à 
reeleição, pois aquele momento já era o período pré-eleitoral, 
e, logo em seguida, período eleitoral propriamente dito.

Naquele momento, foram implantadas também novas 
propostas, a exemplo do projeto “Virada Cultural”, que, pela 
primeira vez, foi executado na capital maranhense. Esse pro-
jeto já havia sido testado e aprovado em outras cidades bra-
sileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. A virada 
cultural em São Luís foi executada exatamente na madruga-
da do dia 8 de setembro – data do aniversário da fundação da 
cidade, dando sequência a uma vasta programação iniciada 
no dia 7 de setembro com diversas atrações culturais em vá-
rias áreas de expressões artísticas e atrações convidadas.
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As comemorações do aniversário de São Luís foram 
mais um dos projetos ao qual se teve a preocupação de dar 
uma nova confi guração para aquele momento. Deixa-se, en-
tão, de comemorar o aniversário da cidade em um único dia 
e passa-se a comemorar com uma semana de festividades, 
incluindo quase todos os segmentos culturais da cidade, as-
sim dedica-se um dia específi co para a música popular mara-
nhense (MPM); música romântica e brega; reggae; tambor de 
crioula; teatro e dança; incluindo no meio das programações 
momentos poéticos, contemplando a área de literatura.

Tanto no aniversário da cidade, como nos festejos ju-
ninos, natalinos, feira do livro, etc., teve-se a preocupação 
básica de inserir ações direcionadas à economia criativa para 
que artistas e produtores culturais, como as áreas da culiná-
ria, artesanato e comércio informal, pudessem interagir com 
a população da cidade, gerando emprego e renda para famí-
lias carentes, que aproveitavam esses momentos para arre-
cadar recursos fi nanceiros para o seu sustento.

No projeto junino, amplia-se a temporada de 10 a 12 
dias para um período mínimo de 30 dias ininterruptos (sem-
pre era mais, pois se fecha a temporada coincidindo com um 
domingo, assim o que deveria ser 30 dias, às vezes era 32 ou 
33 ou 34 dias, etc.). De acordo com depoimentos informais 
obtidos junto aos organizadores de grupos culturais, “esse 
momento foi considerado um período glorioso para os gru-
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pos juninos, pois se ampliou signifi cativamente a ação cul-
tural da Prefeitura, dando oportunidades para mais grupos 
se apresentarem, num universo que supera a quantidade de 
600 atrações”.

Além da temporada ofi cial de 30 dias nos festejos ju-
ninos, teve-se também a oportunidade de executar o que se 
denominou de pré-temporada junina, quando foi disponibili-
zado o espaço central da praça Maria Aragão para os grupos 
juninos (bumba meu boi, quadrilhas, dança portuguesa, boia-
deiros, cacuriás, etc.) que não tinham quadra ou sede própria 
para realizar seus ensaios, dando assim uma demonstração 
ao público local e turistas do seu processo de criação coletiva 
de coreografi a e performance musical. Essa experiência foi 
repetida nos quatro anos da gestão.

Vale também lembrar que esses ensaios que foram 
propostos aos grupos juninos de realizar na praça Maria Ara-
gão não obrigavam os grupos a participarem com as suas 
indumentárias de apresentações, pois a ideia era demonstrar 
como era o processo de criação dos diversos grupos, assim 
os seus integrantes poderiam ir com roupas normais. Da par-
te da FUNC, a disponibilização da praça Maria Aragão era 
acrescida com os serviços de sonorização, banheiros quí-
micos, segurança, ônibus para os grupos que requeressem 
transporte e um coordenador para assegurar o gerenciamen-
to da praça naquele momento, tornando-se uma oportunida-
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de providencial para as agremiações juninas que não dispu-
nham de espaço para realizar seus ensaios.

CONCLUSÃO

Em síntese, a gestão da FUNC no período 2009-2912 
teve oportunidade de implementar e implantar varias ações 
culturais naqueles quatro anos, quando pôs em prática várias 
demandas e sonhos há muito reivindicados pelos moradores 
e pelo movimento cultural da cidade de São Luís, numa rea-
lização de experiências com soluções e problemas, compar-
tilhadas democraticamente pelas forças simbólicas da área 
cultural existentes na capital maranhense. Esse período tam-
bém teve seus momentos de certezas e inseguranças, mas 
encontrou um apoio decisivo na fi gura do prefeito da cida-
de27, que em sua trajetória sempre olhou de forma especial a 
área cultural.

27  Foi o político João Castelo que criou a maior parte dos equipa-
mentos culturais do Estado e do Município de São Luís, estando entre 
eles a Secretaria de Estado da Cultura, a Escola de Música do Estado, o 
Parque Folclórico da Vila Palmeira, o Centro de Cultura Popular Domin-
gos Vieira Filho, o Museu Histórico e Artístico do Maranhão, a Casa de 
Cultura Josué Montelo, o Teatro da Cidade de São Luís, e, ao apagar das 
luzes de sua gestão como prefeito de São Luís, criou a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e deixou entregue à Câmara dos Vereadores o Plano 
Municipal de Cultura, construído com a participação da sociedade civil e 
acompanhamento do Ministério da Cultura.
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A experiência maranhense pode até ser inserida num 
cenário classifi cado de pós-moderno, como enunciado por 
Bhabha (2010), todavia, a pós-modernidade enfatiza as di-
ferenças culturais com a exploração das culturas locais, cul-
turas que antes eram suprimidas pelas culturas nacionais. 
Apesar de o termo ser comumente tratado como diversida-
de cultural, este não se aplica aos conceitos das culturas na 
pós-modernidade, considerando que o termo diversidade 
designa a multiplicidade de culturas fechadas, nas quais as 
identidades coletivas são únicas e não sofrem interferências 
externas, portanto são utópicas e não condizem com os con-
ceitos sobre a identidade cultural pós-moderna. Ao analisar 
as identidades como diferenças culturais, as afi rmações de 
cada cultura acontecem por meio da comparação com a ou-
tra, como método de signifi cação cultural.

Dessa maneira, procurou-se relatar, neste artigo, as 
experiências administrativas desenvolvidas na Prefeitura de 
São Luís por meio da Fundação Municipal de Cultura, na 
gestão 2009-2012, quando foi dado um olhar especial ao 
Carnaval desenvolvido na cidade, destacando a moralização 
dos concursos momescos na capital maranhense, os quais 
vinham de um histórico de descumprimento de regulamen-
tos, desordens e banalidades na sua execução, assim como 
se destacaram as medidas administrativas adotadas pela 
gestão da FUNC, as quais foram ao encontro das demandas 
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reivindicadas pelos organizadores dos grupos culturais en-
volvidos sobretudo com a cultura popular.

REFERÊNCIAS

Araújo, E. (2001). Não deixe o samba morrer: um estudo his-
tórico e etnográfi co sobre o carnaval de São Luís e a escola 
Favela do Samba: UFMA.

Araújo, E. (2012). Carnaval do meio-norte brasileiro: a nova 
dinâmica da festa e a retração das escolas de sambas em 
São Luís, Belém e Teresina. Textos Escolhidos de Cultura e 
Arte Populares, 9(1). 

Bachelard, G. (1972). Conhecimento comum e conhecimento 
científi co. Tempo Brasileiro, 28, 47-56. 

Baudrillard, J. (1993). Symbolic exchange and death (Vol. 
25): Sage.

Bauman, Z. (1999a). Globalização - as consequências hu-
mans (M. Penchel, Trans.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

Bauman, Z. (1999b). Modernidade e ambivalências. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar.

Bauman, Z. (2004). Amor liquído - sobre a fragilidade dos la-
ços humanos (C. A. Medeiros, Trans.). Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar.



110 Euclides Moreira Neto 

Bauman, Z. (2008). Vida para consumo: a transformação das 
pessoas em mercadoria: Zahar.

Bhabha, H. (2010). Introduction. French Politics, Culture & 
Society, 28(2), 1-3. 

Bhabha, H. (2012). O local da cultura.

Bourdieu, P. (1989). O poder simbólico. Lisboa: Difel. 

Bourdieu, P. (2008). El ofi cio de sociólogo: Siglo XXI.

Campos, C., & Pitombo, M. (2010). Lugares da cultura na 
contemporaneidade: a Pólis. São Paulo: Otelho/Itaú Cultural.

Canclini, N. G. (1997). Culturas híbridas, poderes oblíquos. 
Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da moderni-
dade, 3. 

Canclini, N. G. (1998). Culturas Híbridas: estratégias para en-
trar e sair da modernidade. Edusp, São Paulo. 

Canclini, N. G. (2001). Consumidores e cidadãos: confl itos 
multiculturais da globalização: Editora UFRJ.

Castells, M. (1999). A era da informação: economia, socieda-
de e cultura. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 
2, 24. 

De Freitas, L. C. (2003). Ciclos, seriação e avaliação: con-
fronto de lógicas: Moderna.



111Provocações do Cotidiano

Enriquez, E. (1997). Os desafi os éticos nas organizações mo-
dernas. Revista de Administração de Empresas, 37(2), 6-17. 

Fromm, E. (1984). Da desobediência e outros ensaios: Zahar.

Fromm, E. (1987). Ter ou Ser? Rio de Janeiro: LTC Editora.

Fromm, E. (2000). A Arte de Amar. São Paulo: Martins Fontes.

Harvey, D. (1992). Condição pós-moderna: uma pesquisa so-
bre as origens da mudança cultural. Tradução de Adail Ubi-
rajara Sobral. 

Moreira Neto, E. B. (2013). Quando a Purpurina não Reluz. 
São Luís: Gráfi ca Minerva.

Sen, A. (2010). As pessoas em primeiro lugar: a ética do 
desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado As 
pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os 
problemas do mundo globalizado: Companhia das Letras.

Vieira, A., Costa, F. d. S., & Remoaldo, P. C. A. (2012). Cida-
des, criatividade (s) e sustentabilidade (s): actas. 



112 Euclides Moreira Neto 



113Provocações do Cotidiano

REFLEXÃO SOBRE A PROPAGANDA OFICIAL DO 
PODER PÚBLICO REFERENTE AO CARNAVAL 
ATUAL DA CAPITAL MARANHENSE
*Para os jornalistas Célio Sérgio, Jorge Cabalau e Lourival 
Bogéa, editores de redação de jornais ludovicenses.

O fi lme publicitário ofi cial do Carnaval 2016 da Pre-
feitura de São Luís e Governo do Estado é um convite para 
entrarmos na folia. Porém, como cidadão ludovicense envol-
vido com o nosso carnaval e como pesquisador dele, atu-
almente em processo de doutoramento com tese inspirada 
nesse campo de atuação, a partir da manifestação Bloco Tra-
dicional, vejo neste fi lme uma fonte de discussão sobre os 
diversos conceitos que encerram as palavras Cultura e Tradição, 
ditas no fi lme. 

Não cabe aqui aprofundar um debate teórico acadêmi-
co sobre tradição e cultura, pois teríamos que visitar vários 
autores. Ainda assim, quero concentrar meu comentário no 
termo Tradição, visto que estamos no momento envolvido com 
uma investigação científi ca sobre os Blocos Tradicionais ma-
ranhenses (BTMs), tendo como ponto de partida a pergunta 
“Como os grupos populares ludovicenses, ligados à manifes-
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tação cultural Bloco Tradicional do Maranhão (BTM), do ciclo 
carnavalesco, desenvolvem ações de empreendedorismo e 
inovação sociocultural para viabilizar sua manutenção e ex-
pansão na região metropolitana da capital maranhense?”.

A questão da tradição me parece jogada no fi lme sem 
um foco palpável, ou seja, o aspecto da tradição não disse 
a que veio. No texto que acompanha a postagem do vídeo, 
tem: “O Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de 
São Luís irá fazer um resgate à tradição preservando a cultu-
ra maranhense.” (grifo nosso).

 Não se trata de fazer uma crítica ao fi lme. Aliás, por fi l-
mes como este podemos perceber o quanto avançamos nas 
produções locais.  Caberia citar Eric Hobsbawn e Terence 
Ranger e as teorias sobre “tradição inventada” para discutir, 
por exemplo, o termo diversidade, também citado no fi lme 
em tela e visível nas imagens de brincadeiras “tradicionais” 
e também naquelas vistas pelo senso comum como menos 
tradicionais, por terem surgidos a partir dos anos 1980.

Portanto, longe de um texto aprofundado, quero ape-
nas destacar alguns pontos que me chamaram a atenção 
neste fi lme e que traduzem o “construto” sobre esses dois 
campos tratados pelos governos municipal e estadual no re-
ferido fi lme. Vale lembrar que uma das máximas da propa-
ganda diz que “Em publicidade nenhum discurso é ingênuo”.
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Neste sentido, é visível a ausência das nossas Esco-
las de Samba, cuja história de quase 80 anos, segundo os 
autores Hobsbwan, Cliford Gertz, Stuart Hall, Fábio Henrique 
Monteiro Silva, Antonio Eugênio Araújo Ferreira (estes dois 
últimos PHDs maranhenses nas Ciências Sociais) e outros 
investigadores científi cos, se encaixa no conceito de tradi-
cional.  Ainda que se possa questioná-las pelo processo de 
metamorfose por “imitação do Rio”, (mais uma vez usando 
a visão do senso comum),  em Hobsbawn e Ranger (1997) 
encontraríamos argumentos para considerá-las tradicionais, 
tendo em vista a “tradição inventada”.

Eric Hobsbawn expõe esse conceito em “A invenção 
das tradições”, uma coletânea que analisa diversos aspectos 
de se ver os fenômenos culturais, escrito em conjunto com 
outros estudiosos. Na parte que lhe cabe, afi rma que:

O termo “tradição inventada” é utilizado num sentido 
amplo, mas nunca indefi nido. Inclui tanto as tradições 
realmente inventadas, construídas e formalmente ins-
titucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira 
mais difícil de localizar num período limitado e deter-
minado de tempo – às vezes coisas de poucos anos 
apenas – e se estabeleceram com enorme rapidez. 
(...) por tradição inventada entende-se um conjunto de 
práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou 
abertamente aceitas, de natureza ritual ou simbólica, 
que visam inculcar certos valores e normas de com-
portamento através da repetição, o que implica auto-
maticamente uma continuidade em relação ao passa-
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do. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer 
continuidade com um passado histórico apropriado 
(Hobsbawn  & Ranger, 1997, p. 9).

Corroborando com a tese de Hobsbawn, o PhD Eugê-
nio Araújo (2014, p. 6, no Prelo) assimila que de fato, “toda 
e qualquer tradição, como mais um produto da imaginação 
e ação humanas só pode ser <inventada>”. Lembra, ainda, 
Araújo (2014, p. 6, no Prelo), que apesar dessa constatação,  
“o senso comum acredita que só se inventam objetos. Não! 
Também se inventam crenças, ideias, teorias”.

 Portanto, adotarei neste pequeno texto o termo “tra-
dicional” ao falar em escolas de samba. Vale lembrar que, 
mesmo fora da passarela, a bateria das escolas, seu Mestre-
-Sala e a Porta Bandeira, pelo menos, sempre brincaram nos 
chamados circuitos de rua, embora não seja o palco para o 
espetáculo completo. Mais um argumento para questionar a 
ausência no fi lme.

A presença de ritmistas da Bateria Carcará da Favela 
do Samba e de sua Rainha de Bateria mesclados aos foliões 
não caracteriza o gênero Escola de Samba, até mesmo pela 
ausência no fi lme de pelo menos uma baiana. Ainda assim, 
misturada aos foliões não traduz a realidade do espetáculo. A 
novidade deste ano é que o carnaval de rua será diurno, esti-
mulado pelos grupos contratados para apresentações nesse 
turno. 
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O fi lme não fala textualmente nisso. Apenas é suge-
rido pelas cenas das fi lmagens que foram tomadas à luz do 
dia. Tomando esse dado (que nem todos têm), podemos ver 
no fi lme que a questão do resgate da tradição estaria menos 
na diversidade das manifestações culturais, que no nosso 
universo territorial também são chamadas de brincadeiras ou 
folguedos, pois as escolas de samba estão de fora, e mais no 
horário do carnaval.

Aliás, devemos deixar claro que não é contra a novida-
de de trazer de volta parte das atividades carnavalescas para 
os turnos diurnos e acho que o povo folião que gosta de cair 
na folia vai aderir à proposta nos dias ofi ciais de carnaval. 
Quando nos entendemos como gente apreciadora da cultura, 
ainda existente na nossa cidade a prática de coros e blocos 
de entrudos durante o dia, sem falar nos bailes populares 
vespertinos dos espaços alternativos, como os realizados na 
“Gruta do Satã”, “Bigorrilho”, “Saravá”, “Saramandaia”,  entre 
outros.

No entanto, nos chamou atenção a fala da foliã Maria 
da Graça Viana, do Fuzileiros da Fuzarca (o grupo mais an-
tigo mostrado no vídeo) quando ela diz “Desde os meus 14 
anos eu já encontrei o carnaval. Permaneço no carnaval, vou 
permanecer sempre, até Deus querer” demonstrando a so-
brevivência da brincadeira seja nos “Bons tempos” como diz 
na propaganda. Aliás, pelo senso comum, o que era bom e 
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melhor para os mais velhos é o tempo que já se foi, portanto, 
os melhores carnavais, segundo essa visão, são os do nosso 
tempo passado.

 Depois desses “bons tempos” e agora, em 2016, 
quando “Esse tempo voltou”, como diz a frase chave no rotei-
ro do fi lme. Por fi m, observamos que a ausência de qualquer 
citação às nossas escolas de samba, exceto no crédito do 
Artista Visual Júlio Matos identifi cado como sendo da Favela 
do Samba, nos remete à história deste artista e do César 
Teixeira, que já foi inspirador de enredo de desfi le promovido 
pela Favela do Samba. 

Sobre estes dois artistas citados, esclarecemos que 
Júlio Matos é um dos carnavalescos mais premiados em es-
colas de samba daqui de São Luís e César Teixeira, todos 
sabemos, é um dos grandes compositores de Samba-enredo 
das nossas tradicionais escolas. Desconheço os propósitos 
da invisibilidade das escolas de samba. - Será que os gover-
nos lançaram um outro fi lme especifi camente sobre essas 
tradicionais agremiações? 

Ora pois, neste fi lme, que circulou na virada do ano e 
parece que ainda está a ser veiculado em algumas emissora 
de televisão aberta local, inexplicavelmente, César Teixeira 
está com crédito apenas de “músico”, portanto, ele não apa-



119Provocações do Cotidiano

rece como compositor. Aliás ele é, e dos bons, inclusive, é um 
dos mais importantes compositores ludovicenses de samba-
-enredo, já que o contexto do fi lme é o carnaval.

Ainda sobre os artistas, percebemos a presença da 
cantora Rosa Reis (que aparece sem crédito), como foliã de 
rua, nos faz lembrar que este ano o LABORARTE (Labora-
tório de Expressões Artísticas) será homenageado por nada 
menos que uma escola de samba, a Flor do Samba, do bairro 
Desterro (sediada em pleno centro histórico de São Luís e 
reconhecidamente apoiada pela família Sarney). 

Como já dissemos, a peça publicitária não uma obra 
prima, e peca por apresentar um texto carente de aprofun-
damento e colocações consistentes. Tradição é uma palavra 
com origem no termo em latim traditio, que signifi ca “entre-
gar” ou “passar adiante” (…) Muitas vezes certos indivíduos 
seguem uma determinada tradição sem sequer pensarem no 
verdadeiro signifi cado da tradição em questão.(Disponível 
em http://www.signifi cados.com.br/tradicao/ - Acesso em 30 
set. 2015). 

Autores como Pierre Bourdieu (1989), Homi Bhabha 
(2012), Néstor Jésus Canclini (1989), Maria Manuel Baptista 
(2009), entre outros, pensam a tradição como “um tipo de ca-
pital do reconhecimento, adquirido a partir da legitimação da 
atividade artística/cultural do ator coletivo perante o campo”. 
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Esse capital pressupõe antiguidade, alcance de prêmios e 
honrarias. Além da constância em que a manifestação atua, 
envolvendo o fenômeno cultural com suas vertentes simbóli-
cas como a origem, religião, política, economia, etc.

Diante das breves questões expostas implícitas no 
fi lme, o “construto” ofi cial de resgate de cultura, mas princi-
palmente o de tradição, neste carnaval de 2016 e que exclui 
dessas categorias as escolas de samba, tem chances de pe-
rigosamente se consolidar, pois segundo os autores citados, 
o conceito de tradição “pode também ser construído através 
de intenso trabalho de propaganda”. Uma coisa se pode 
constatar que: “pelo menos no fi lme ofi cial, no “Carnaval de 
Todos”, existem os excluídos”.
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CARNAVAL: QUANDO A GESTÃO DESLEIXA A 
PRODUÇÃO OU QUANDO O BRILHO FICA RE-
FÉM DO VENTO 
*Para o Mestre Júlio, Noely Moura (Lili) e Nilsomar Bezerra, 
militantes do campo carnavalesco ludovicense.

 Estivemos no último fi nal de semana na Praia Grande 
onde estão concentrados os principais eventos carnavales-
cos da cidade de São Luís para a temporada de 2016. Re-
gistre-se que os festejos momescos deste ano contam com 
a novidade da parceria compartilhada entre os governos do 
Estado e da Prefeitura de São Luís – sem dúvida uma novi-
dade reclamada há anos na prática cultural desta região.

Ao andar pelas ruelas e logradouros onde havia palco 
armado para apresentações artísticas com os grupos afro, 
baterias de escolas de samba e outras manifestações cultu-
rais do nosso período carnavalesco, constatamos indignados 
que havia uma frieza por parte dos organizadores em relação 
aos grupos que se apresentavam naquela região da cidade. 
Citamos, como exemplo, a escuridão com que as baterias 
das escolas de samba tiveram que se apresentar.

Normalmente, em espaços onde há palco armado, tra-
dicionalmente, as baterias dos grupos carnavalescos (esco-
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las de samba, blocos tradicionais, blocos organizados, tribos 
de índios, etc) fi cam em frente ao palco, reservando-se a par-
te alta do palco para os intérpretes e a ala de harmonia, que 
ocupa o seu espaço interior. Sendo assim, fi cam iluminados 
apenas os ocupantes da parte interna do palco, deixando-se 
dezenas de ritmistas, passistas, casais de mestres salas e 
portas bandeiras, no escuro.

Para não dizer que os ritmistas, casais de porta-ban-
deira e mestres-salas, passistas e demais integrantes das ba-
terias que não subiram ao palco fi cavam no escuro, o técnico 
responsável pela iluminação ligava a luz geral voltada para o 
público ao fi nal dos sambas executados para coincidir com 
as palmas da plateia presente , o que era muito pouco, pois 
o público estava ali para ver a integralidade dos participantes 
dos grupos convocados e não somente os intérpretes e a ala 
de harmonia (cavaquinistas, violonistas, banjeiros, etc.).

Reclamações foram feitas aos apresentadores dos 
palcos, mas estes alegavam que não tinham nada com isso, 
pois sua função era a de apresentar as atrações convidadas, 
enquanto a iluminação era de responsabilidade do técnico de 
iluminação. E assim foi conduzida toda a audição que pode-
ria ter um brilho bem maior se as atrações estivessem ade-
quadamente iluminadas, pois, para piorar a função cultural, 
veio a chuva e dispersou boa parte do público.
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O mesmo não podemos dizer da produção que atuou 
no Festival de Música Carnavalesca da Mirante, que também 
mobilizou dezenas de foliões e lotou a praça Nauro Macha-
do. Ali se percebia uma produção mais engajada com o fa-
zer cultural e o brilho pode ser percebido pela plateia, que, 
assim, fi cou mais confortável para apreciar as composições 
concorrentes, que foram selecionadas para participar daque-
la audição festiva.

Destaque-se que os concorrentes do festival de músi-
ca carnavalesca da TV Mirante providenciaram também uma 
produção extra para os intérpretes de suas composições, o 
que naturalmente tornava-se uma atração à parte para aque-
le evento. Mesmo que a produção dos intérpretes fosse moti-
vo de chacota - pois cabia muito bem ao momento - uma vez 
que se tratava de um festival de marchinhas carnavalescas, 
que quase sempre apresentam em suas construções, duplos 
sentidos nas suas afi rmações, isso possibilitava a satisfação 
do cidadão comum que estava ali para traduzir os diversos 
signos e signifi cados sugeridos por cada produção.

Na semana anterior, nós havíamos estado no Parque 
Folclórico da Vila Palmeira (agora chamado Humberto de Ma-
racanã) e constatamos que havia uma ausência completa de 
público, principalmente porque o referido Parque localiza-se 
em uma das regiões mais carentes da capital maranhense, e 
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logo percebemos que houve algo errado, como a falta de co-
municação entre os produtores e organizadores da atividade 
cultural (que naquela ocasião foi identifi cada como “Ensaio 
Aberto”), tendo faltado abrir a informação para o público, que 
se tivesse sido avisado, compareceria.

Estes dois exemplos nos mostram o que estamos ten-
tando afi rmar desde o início – é necessário haver congru-
ência entre o fazer cultural e o público, pois somente isso 
irá possibilitar a formatação de uma cumplicidade entre si. 
É necessário que os gestores, organizadores, integrantes 
das equipes executoras da atividade cultural se doem para 
que ela aconteça plenamente, pois caso contrário vão passar 
uma ideia sem alma, sem perpeções compartilhadas, e os 
idealizadores não estão nem aí para o que se pretende pro-
duzir ao nível de interação entre grupos, artistas e o público.

Aproveitamos esta deixa para compartilhar o comen-
tário feito pelo economista e carnavalesco Dominguinhos Lo-
pes, da Escola Flor do Samba, que afi rma, categoricamente:

 “Há cada ano o amadorismo se acentua e torna-se 
uma constante no planejamento e na execução dos 
eventos culturais da nossa terra... .falta ALMA nos 
inseridos no contexto e visão do empreendedorismo 
com vistas em buscar receitas e a satisfação popular 
aos habitantes da cidade que tem um potencial imen-
so a ser explorado.... mas as gestões estão deitadas 
em berço esplêndido empurrando com a barriga e ga-
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rantindo seu quinhão egoístico......É TRISTE, MAS É 
VERDADE!” (Lopes, depoimento veiculado nas redes 
sociais, em Jan.2016).

Queremos aqui invocar as teorias de Antonio Grams-
ci (1891-1937), conceituado sociólogo comunista, de origem 
italiana, que defendia a tese de Intelectual Orgânico, que, se-
gundo ele, esse elemento seria a cabeça pensante de lide-
ranças para conduzir subalternos a executar tarefas, caben-
do nesse contexto a cadeia produtiva em que estão inseridos 
os demais participantes. Assim vemos os integrantes daque-
la rede criativa que envolve a execução do projeto carnava-
lesco de nossa cidade.

Desse modo, os gestores daquela atividade nada mais 
são que os indivíduos pensantes na produção artística, por-
tanto cada um é um intelectual ativista, não cabendo a pas-
sividade sugerida pelo técnico de iluminação. O Intelectual é 
um indivíduo dedicado a estudar e produzir  refl exão críti-
ca sobre a realidade, e comunica suas ideias com o objetivo 
de infl uenciá-la, atingindo um status de autoridade para o pú-
blico do mundo da cultura, como criador ou mediador, inter-
vém no mundo da política proposta denunciar injustiças con-
cretas, e produzir ou estender ideologias e defender esses 
ou outros valores.

Por outro lado, o Intelectual Orgânico a que nos refe-
rimos acima é um tipo de intelectual que se mantém ligado 
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a sua classe social originária, atuando como seu porta-voz. 
Dessa forma, os gestores e organizadores da atividade carna-
valesca na Praia Grande, em pleno centro histórico da capital 
maranhense, estavam a exercer uma função fundamental de 
intelectualidade por meio da liderança e observação a todos 
os detalhes envolvidos com a realização da atividade, não se 
justifi cando a frieza do operador de iluminação ou qualquer 
outro integrante envolvido com aquela atividade. 

Algo não está funcionando bem, que venham os cabe-
ças e mandem consertar o que está funcionando mal ou não 
esteja funcionando, pois o público está ali para ser participan-
te ativo e seria bom esse público – aparentemente passivo 
– sair do espaço territorial onde é realizada a atividade cultu-
ral com um clima de satisfação espiritual. Afi nal, a satisfação 
espiritual faz bem à saúde individual e coletiva da população.

Segundo Gramsci, em suas refl exões teóricas, cada 
grupo social fundamental com papel decisivo na produção 
engendra seus próprios intelectuais, ditos “orgânicos”. Assim, 
a classe burguesa, ao desenvolver-se no seio do antigo regi-
me político (no caso o Comunismo) traz consigo, não apenas 
o capitalista, mas também uma série de fi guras intelectuais 
mais ou menos distantes dele: o técnico da indústria, o admi-
nistrador, o economista, o advogado, o organizador das mais 
distintas esferas do Estado etc. 
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Tais intelectuais são os responsáveis pela nova forma 
do Estado e da sociedade, são os “funcionários da superes-
trutura”, que terminam por moldar o mundo à imagem e se-
melhança da classe fundamental. Nessa linha de raciocínio, 
entendemos que os gestores, produtores e demais integran-
tes da execução da programação ofi cial do carnaval de São 
Luís, em 2016, sob a responsabilidade da Fundação Munici-
pal de Cultura e da Secretaria de Estado da Cultural, devem 
mobilizar seus intelectuais ativistas e fazer a coisa fl uir, pul-
sar e fi car compartilhada entre os atores envolvidos. Assim, 
se banirá a inércia e frieza que aqui foi reclamada.

Queremos um carnaval comprometido com a popula-
ção e brilhando, durante o qual nossas manifestações, con-
vocadas a dar sua parcela de contribuição, possam desen-
volver seu fazer cultural com satisfação e orgulho, sem os 
casuísmos técnicos que deixam nebulosos o seu brilho, pois 
no carnaval, como na vida cotidiana, é como a purpurina, que 
indubitavelmente precisa brilhar para a alegria popular.
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O SUCESSO ESTÁ CONDICIONADO EM POR O 
OVO E CACAREJAR
*Para os Professores PHDs Nair Portela (Reitora da UFMA) 
e Protásio Santos (Chefe do Departamento de Comunicação 
Social/UFMA), educadores de excelência da comunidade 
acadêmica maranhense.

Temos convicção de que a afi rmativa popular “o su-
cesso está condicionado em por o ovo e cacarejar” é uma 
afi rmativa mais que perfeita, pois qualquer tarefa do saber 
e fazer humano passa, indubitavelmente, por essa prova de 
vida. Apoiamo-nos nessa máxima popular para analisar a 
atividade desenvolvida pela Secretaria de Estado da Cultu-
ra (SECMA) que promoveu, neste último fi nal de semana, 
no Parque Folclórico da Vila Palmeira (agora denominada de 
Parque Folclórico Humberto de Maracanã), uma de suas ati-
vidades comunitárias, para o carnaval ludovicense de 2016, 
com os anunciados “Ensaios Abertos”, envolvendo os grupos 
e manifestações culturais de nosso carnaval.

Esta mesma proposta estaria sendo desenvolvida em 
outros espaços de nossa ilha. Inicialmente, queremos deixar 
claro que somos a favor do desenvolvimento da proposta, 
pois a mesma tem como objetivo popularizar a arte e levar o 
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entretenimento a outros espaços da nossa cidade que é ca-
rente desse tipo de atividade, como os bairros periféricos. Até 
aí tudo bem, proposta que se apresenta inovadora, inclusiva 
e que, à primeira vista, teria tudo para se tornar um sucesso 
de público.

Infelizmente não foi o que aconteceu. Na sexta-feira, 
na Vila Palmeira, por exemplo, foram agendadas para se 
apresentar três escolas de samba, entre elas a Favela do 
Samba e a Turma do Quinto, portanto, duas das mais popu-
lares agremiações carnavalescas de nossa cidade, e a ter-
ceira, Terrestre do Samba, da localidade Estiva. Para nossa 
surpresa, ao chegar no local da apresentação constatamos 
que não havia público. O público presente era exatamente 
os integrantes das escolas de samba e alguns poucos torce-
dores que souberam, de última hora, que iria haver aquela 
apresentação.

Ainda sob o efeito da total ausência de público, fomos 
conversar com os dirigentes das escolas de samba para en-
tender o que houve e a resposta foi a de que somente na 
manhã da sexta-feira é que a coordenação de evento da SE-
CMA havia confi rmado a participação das escolas naquela 
atividade e que a divulgação do “Ensaio Aberto” era de res-
ponsabilidade dos promotores, ou seja, do Governo do Esta-
do. Ficamos mais surpresos ainda porque havia ali toda uma 
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infraestrutura caríssima para realizar aquela atividade, fato 
que é reivindicado quase de forma unânime para as apresen-
tações de atividades culturais e o público não estava presen-
te.

Estaria o segmento de escolas de samba despresti-
giado ao ponto de não haver o interesse do público para uma 
atividade cultural aberta e com infraestrutura técnica perfei-
ta? Diante dessa pergunta como ponto de partida, podemos 
assegurar que a falta de comunicação foi a grande respon-
sável por aquele fracasso. É necessário que os órgãos pú-
blicos promotores da atividade cultural ou de qualquer outra 
que desenvolvam, faça divulgação junto ao público-alvo que 
queira atingir, caso contrário não haverá retroalimentação e o 
fracasso é uma questão de tempo.

Lamentamos muito ver aquela situação, pois percebe-
mos a boa vontade da Secretaria de Estado da Cultura em 
apoiar atividades de inclusão e que expandissem o interesse 
pela festa carnavalesca, que sem dúvida tem forte apelo po-
pular. Entretanto, se não houver a mobilização das pessoas 
e da população em geral não teremos público para aplaudir 
nossos artistas e grupos culturais. Não queremos acreditar 
que a ausência da divulgação tenha sido algo premeditado, 
por isso vamos considerar que foi equívoco, mesmo. Esse 
equívoco foi como uma pisada na bola, como aquelas que 
provocam gols contra.
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O Estado tem o dever de promover a festa carnava-
lesca, sim, e deve fazer essa promoção com competência, 
pois a atividade carnavalesca é uma atividade essencial para 
a gente maranhense, que é tradicionalmente festeira e cul-
tua uma diversidade de manifestações invejáveis, mobilizan-
do uma cadeia produtiva fantástica, que envolve ritmistas, 
produtores culturais, costureiras, marceneiros, profi ssionais 
da imprensa, a rede hoteleira, o comércio, artistas plásticos, 
coreógrafos, dançarinos, etc. Mas, para que essa atividade 
seja potencializada junto à população, torna-se necessário o 
uso da divulgação de maneira efi ciente, por isso seja tomado 
como exemplo a galinha, que, providencialmente, sabe por 
o ovo em seu ninho e, logo em seguida, anuncia que o pôs, 
cacarejando para todo o galinheiro tomar conhecimento.

É inadmissível se fazer uma atividade cultural para 
uma região pobre e tão carente como é a região dos bair-
ros da Vila Palmeira, Barreto, Radional, Santa Cruz, Santo 
Antonio e Coheb do Sacavém, sem que as pessoas fi quem 
sabendo que vai haver uma atividade de entretenimento no 
espaço apropriado para benefi ciar a coletividade, como o 
Parque Folclórico Humberto de Maracanã. Da mesma forma 
que a Coordenação de Eventos da SECMA programou os 
ensaios abertos, deve fazer a divulgação junto ao povo e que 
se utilize todos os meios para essa divulgação: rádios, televi-
sões, carro de som, out door, fi lipetas, boca-a-boca, etc.
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Temos certeza de que se o povo soubesse dessa ati-
vidade, iria comparecer. O povo não sabia, pois nem os inte-
grantes das escolas sabiam. Foram saber no dia da apresen-
tação. O papel dos gestores era o de viabilizar a reunião dos 
integrantes de suas baterias e o deslocamento do seu grupo 
para o Parque Folclórico. A divulgação é de responsabilidade 
dos promotores e de quem vai pagar a organização da festa, 
pois a organização passa pela estrutura de som, pela am-
bientação do palco, pela limpeza, pelos banheiros químicos, 
pela segurança, pela fi scalização do espaço, entre tantas ou-
tras atividades, mas sem público para “desfrutar” ou, como 
diz o dito popular caipira, “abiscoitar” os sabores da festa, 
não vale tanto esforço.

Estamos registrando esse fato para reiterar que a ação 
foi bem pensada, inovadora e até daria certo, se não hou-
vesse o deslize da falta de comunicação. Vamos cacarejar,  
gestores da cultura, e dar ao nosso povo o melhor do nosso 
carnaval, pois ele é do bem e levanta astral.



134 Euclides Moreira Neto 



135Provocações do Cotidiano

FUSÃO DE PODER: CULTURA X TURISMO TEM 
CAMPOS DE ATUAÇÃO ESPECÍFICOS
*Para o Senador Roberto Rocha e o Jornalista José da Silva 
Machado, pelas suas determinações e capacidade laboral.

O meio cultural maranhense foi pego de surpresa nes-
ta última segunda-feira, 18 de janeiro de 2016, quando o go-
vernador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, anunciou uma 
mini reforma administrativa na sua gestão, estando entre as 
medidas anunciadas, a fusão das Secretarias de Estado da 
Cultura com a Secretaria de Estado do Turismo, sob a alega-
ção de diminuir os gastos com a máquina funcional do poder 
estatal, que, segundo revelam declarações nesse sentido, 
está a passar por profunda crise econômica, similar ao que 
ocorre com o Governo Federal.

Essa notícia nos pegou de surpresa, fato que nos for-
çou a utilizar as redes sociais para manifestar nossa preo-
cupação com sua divulgação, levando-nos a publicar o texto 
abaixo grifado: 

Confesso que torço pelo governo Flavio Dino. Não vo-
tei nele, pois estava em Portugal, onde moro há um 
ano e meio, cursando doutoramento em “Estudos Cul-
turais”, na Universidade de Aveiro, mas acabar com 
a Secretaria da Cultura é um equívoco muito grande. 
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A cultura maranhense tem uma diversidade muito 
grande em comparação a dos outros estados e com 
certeza ela é a maior referência do nosso povo na 
conjuntura do país. Por favor governador, pense bem 
nessa loucura em querer acabar com a SECMA e re-
veja essa posição.
A SECMA tem mais de 20 equipamentos culturais im-
portantíssimos para a cadeia produtiva do nosso esta-
do. Atrelar essa cadeia ao turismo vai criar imbróglios 
muito grande.
Na estrutura do pais há um Ministério da Cultura que 
fomenta esse segmento. Acabar com ele a nível es-
tadual é andar para trás.(Moreira Neto, depoimento 
veiculado nas redes sociais, em 18.Jan.2016).

O fi zemos como integrante do meio acadêmico, produ-
tor cultural, professor universitário, militante da área e inves-
tigador científi co, pois percebemos que o momento pelo qual 
passamos é muito grave. Nesse contexto, os diversos níveis 
de atuação (municipal, estadual ou federal), para enfrentar 
difi culdades momentâneas, começam a produzir fatos e me-
didas pontuais com o objetivo de demonstrar à população 
que estão tomando medidas para o enfrentamento da crise 
em que estão inseridos.

Passadas 24 horas da veiculação da notícia que infor-
ma a fusão dessas duas Secretarias, temos a convicção de 
que esta medida é realmente um equívoco que em nada ou 
muito pouco irá contribuir para o enfrentamento da crise mo-
ral e política por qual passa nosso Estado, e, por extensão, 
o próprio país. Mas vamos fi car nos limites territoriais do Ma-
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ranhão para não estendermos muito o raio de abrangência 
dessa refl exão.

Nos discursos esquerdistas, o Maranhão passou por 
um interstício político oligarca de 50 anos, quando esteve sob 
o domínio do clã Sarney. Este é um fato, em que esse período 
foi caracterizado por extensas lutas de poder quando os cam-
pos hegemônicos e subalternos se digladiaram de maneira 
contundente até chegarmos a esta nova era sob o comando 
da sigla PC do B28. O que naturalmente deveria mostrar no-
vas formas de agir com os meios subalternos, sem máscaras 
ou subterfúgios, pois a área cultural foi um dos alicerces que 
deu sustentação à campanha vitoriosa do atual governo.

Essa área estava ávida por manter uma cumplicidade 
mais irmanada com a maneira “pecebista” de governar, mas 
no primeiro momento houve uma ruptura inexplicável e a mili-
tância cultural fi cou com um pé atrás. Com um ano e um mês 
de governo, vamos para o terceiro Secretario à frente da pas-
ta. Esse terceiro Secretário está agora com a incumbência de 
gerir também os destinos da área turística. Vale lembrar que 
a primeira experiência de gestão da SECMA parece que se 
mostrou arrogante e prepotente (percepção vista por mim de 
Portugal), enquanto o segundo, com uma postura mais mo-

28  O Estado do Maranhão foi a primeira Unidade Federativa do país 
a eleger um Governador do Partido Comunista do Brasil.
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derada e pé no chão, teve aprovação de signifi cativa parcela 
do meio cultural.

Sem querer nos prender a nomes, queremos reiterar 
nossa preocupação com a gestão da área, pois o que pare-
ceu aos olhos dos cidadãos comuns é que a anunciada fu-
são iria ser uma medida circunstancial, que não prejudicaria 
a gestão da nova Secretaria. Gostaríamos de chamar aten-
ção dos governantes para clarifi car que Cultura e Turismo, 
apesar de terem alguma congruência funcional, são campos 
diferentes e ambos reúnem e administram cadeias produti-
vas específi cas e bastante importantes para a dinâmica da 
população, incluindo o seu bem-estar espiritual e social.

A cultura em conjunto com a educação, tem mais pro-
ximidades que se pensa, o povo maranhense é um povo na-
turalmente afetivo às suas coisas e a cultura popular, assim 
como a cultura erudita tem um poder simbólico muito grande 
no meio social, talvez seja por isso que o investigador mara-
nhense Antonio Francisco de Sales Padilha, que obteve re-
centemente o grau PhD em Música – Etnomusicologia, tam-
bém na Universidade de Aveiro - com a tese “A construção 
ilusória da realidade, ressignifi cação e recontextualização do 
Bumba Meu Boi do Maranhão a partir da Música” - tenha sido 
categórico ao afi rmar que a cultura popular é um dos últimos 
trunfos de que dispomos para nos manter com o nosso grau 
de reconhecimento indentitário no país.
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De acordo com Padilha (2014), a ideia de valorização 
da cultura popular não foi, inicialmente, aceita pela classe 
social dominante do Estado, que a considerava provinda de 
gente socialmente menos favorecida e, sobretudo, descen-
dente de escravos negros e nativos. Foi necessária uma in-
tensa mediação cultural (Canclini, 1989; Hall, 2003; Bhabha, 
1998) por parte de diferentes segmentos da sociedade (co-
merciantes, acadêmicos, pesquisadores, jornalistas, gesto-
res públicos), e o interesse de uma classe política que via 
nas manifestações populares e nas festas (Canclini, 1981) 
um fi lão a ser explorado e garantidor de votos. No entanto, 
essa exploração carecia de que as brincadeiras populares 
passassem por um processo civilizatório para lhes garantir a 
aceitabilidade pela classe social dominante.

Pois bem, o reconhecimento popular maranhense 
relacionado à cultura, seja popular ou erudita, passou por 
grandes lutas que atravessaram décadas. É evidente que a 
cultura erudita teve seu reconhecimento mais aceito pelas 
elites, que lhe dava legitimidade, consumindo-a como produ-
to de entretenimento, lazer cultural e aprendizado. O nosso 
povo soube absorver, apreender, ressignifi car e hibridizar os 
aprendizados de seus fi lhos – muitos dos quais foram estudar 
na Europa, trazendo modismos e modelos culturais conside-
rados inovadores para a época – fato que atribuiu à cidade de 
São Luís, o codinome de “Atenas Brasileira”, o que a tornou  
conhecida em todo o país.
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Os tempos passaram e a gente subalterna que habi-
tava o lugar e que sabiamente soube cultivar suas tradições 
(sejam de origem pagã ou religiosa), aos poucos conquistou 
o direito de ser reconhecida, extensivo às suas manifesta-
ções, antes perseguidas pelas forças hegemônicas. Essas 
manifestações foram, paulatinamente, conquistando espa-
ços nos territórios centrais da cidade até chegar ao Palácio 
do Governo. Assim, a gente simples se sentiu representada 
pelo campo político, por isso, criaram-se correntes defenso-
ras de suas práticas.

Essas correntes passaram pela criação da Secretaria 
de Cultura com os objetivos de dar visibilidade ao segmento 
cultural, em especial à cultura popular, com sua diversidade 
generosa que ainda pulsa no meio social maranhense, ex-
pandindo-a e possibilitando a formação de redes criativas de 
atividades, constituindo uma surpreendente cadeia produtiva 
de cultura na região metropolitana da capital maranhense. 
Isto só justifi caria a criação e manutenção de uma Secretaria 
para gerenciar esse segmento.

Por outro lado, o Governo Federal, ao nível de país, 
também cria o Ministério da Cultura (ironicamente o MINC 
é criado no Governo Sarney – considerado o algoz oligarca 
maranhense) . Caberia a esse Ministério estabelecer as po-
líticas culturais de estado, normalizando-as e estabelecendo 
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critérios, para implementar seus programas e políticas go-
vernamentais. Esse fato facilitaria o entrosamento de toda a 
cadeia pública da cultura com seus programas, dando vez e 
voz a milhares de grupos e artistas brasileiros ansiosos por 
oportunidades.

Enquanto isso, ao nível territorial de nação, se cria 
também o Ministério do Turismo (se não me falha a memória, 
criado no primeiro governo da Ditadura e que ironicamente 
tem em sua estrutura a EMBRATUR, que teve como Presi-
dente o atual Governador maranhense) que movimenta outra 
cadeia produtiva ampla e possibilita ao país fontes de recur-
sos fantásticas com uma indústria sem poluentes industriais. 
Há regiões em nosso país que vivem dessa indústria e tem 
nela seus maiores rendimentos – vide Ouro Preto-MG, Por-
to de Galinhas-PE, Canoa Quebrada-CE, Foz do Iguaçu-PR, 
Gramado-RS, entre tantos outros lugares. São Luís por ser 
uma cidade rica em cultura e por ter um patrimônio arquite-
tônico e histórico único – destacado, sobretudo, pelo casario 
colonial coberto de azulejos portugueses - claro que pode-
ria se credenciar a abocanhar uma bela fatia dos dividendos 
possibilitados pelo segmento turístico, por isso cria-se a Se-
cretaria de Estado do Turismo para comandar e normalizar 
esse segmento.

O segmento turístico tem sim congruências com a área 
cultural, mas são bem distintas e específi cas, por isso justifi -
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ca-se a existência dessas duas Secretarias. Uma está mais 
preocupada com o bem-estar do turista ou visitante da cida-
de, assim como implantar e implementar políticas públicas 
para proporcionar visitações em locais adequados, formar 
roteiros, apoiar eventos que tragam pessoas e consequen-
temente dividendos lucrativos. Essa preocupação turística 
passa também pelo auxílio à infraestrutura ofi cial e particular 
para que esse visitante se sinta acolhido na rede hoteleira, 
nos restaurantes, nos centros comerciais, nas estradas, nas 
praias, etc.

Já o segmento cultural, com toda sua controvérsia e 
diversidade, tem no cidadão, nos artistas, nos intelectuais e 
grupos culturais, sua força maior, extensiva aos bens ima-
teriais que vão fazer a vida existir de maneira criativa, alti-
va, pulsante com as características de nossa gente e com o 
modo de ser de nossa região. A cultura é detentora de um fe-
nômeno amplo que está a conversar com todos os segmen-
tos sociais atuantes em uma sociedade, inclusive inventando 
tradições, como sugere Eric Hobsbawn (1997, p. 9): “Por tra-
dição inventada entende-se um conjunto de práticas, normal-
mente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas”.

 Dito isto, cremos que apresentamos dados signifi cati-
vos para que nossas autoridades constituídas revejam essa 
proposta de fusão e mantenham os segmentos Cultural e Tu-



143Provocações do Cotidiano

rístico autônomos, pois suas ações atendem a áreas distin-
tas, que precisam ser potencializadas. Tradicionalmente, es-
tes dois segmentos tem os menores índices de recursos do 
bolo fi nanceiro do Estado e do País, por isso cabe aos ges-
tores trabalharem com responsabilidade, aplicando-os com 
sabedoria, fi scalizando a sua aplicação e prestando contas 
ao povo, o que inclui necessariamente o combate permanen-
te à corrupção.
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SEXTA FEIRA MAGRA DE CARNAVAL:  APREEN-
SÃO E DÉBITOS AMEAÇAM GRUPOS CARNAVA-
LESCOS LUDOVICENSES 

*Para os comunicadores Joel Jacintho, Helena Leite e Jua-
rez Sousa, pela permanente defesa da cultura popular ma-
ranhense.

A menos de uma semana do início dos desfi les e 
dos concursos ofi ciais do carnaval da capital maranhense, 
a maioria dos grupos que cultivam esse ciclo festivo ainda 
vive com a incerteza e com bastante dúvidas, sobretudo os 
organizadores dos Blocos Tradicionais do Maranhão, que se 
queixam do apoio diminuído que normalmente era concedido 
pelo governo estadual, por meio da permuta de apresenta-
ções em espaços públicos ou outros indicados pelos gesto-
res da Secretaria de Estado da Cultura.

Os BTMs pertencentes ao grupo A, este ano, vão ter 
no máximo três apresentações pagas, incluindo a passagem 
pela passarela do samba, para participar do concurso ofi cial 
do carnaval, o que totaliza o apoio de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais), ao contrário de até oito apresentações concedidas 
nas gestões anteriores. “Esse valor de R$ 15.000,00 é insu-
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fi ciente para cobrir todas as despesas de produção de um 
grupo de BTM”, afi rma categoricamente Silvana Fontinele, 
uma das poucas gestoras do gênero feminino de BTM – “Só 
em uma loja do centro comercial de São Luís, estou devendo 
cerca de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e não tenho como 
pagar, se esse cachê dos blocos não melhorar. Nós estamos 
pagando para saírmos, pois o poder está se mostrando in-
sensível”.

Esse é o quadro geral que a comunidade produtora 
vivencia no momento. São dias de incertezas e apreensão. 
Quando estávamos a escrever este texto, na sexta-feira 
magra de carnaval, pela manhã, tivemos que interrompê-lo 
para atender a outras necessidades prementes e inadiáveis. 
Retomamos sua continuidade (do texto) no sábado pela ma-
nhã: agora fundamentado com fatos novos, testemunhados 
na noite da sexta-feira magra, e, pasmem, com um susto ao 
verifi car que a nossa cidade parecia abalada por uma inércia 
operativa que a deixou em estado crônico de tristeza. Jura-
mos que nunca tínhamos visto, nos nossos 58 anos de idade, 
uma sexta-feira magra tão sombria e tão triste como a que 
verifi camos na noite deste dia 29 de janeiro de 2016. 

A sensação era a de que estávamos em um lugar de-
sabitado, melancólico, parecendo que alguém muito impor-
tante havia morrido ou fora vítima de algum atentado. Por 
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isso, vamos fazer de conta que isso ocorreu em um reino 
imaginário. E no mundo da imaginação, o rei Momo estava 
enfermo e gravemente adormecido, em recuperação na UTI 
de algum hospital do reino, por isso os súditos resolveram 
recolher-se. Talvez, assim, encontremos alguma explicação 
palpável.

Dessa maneira, ainda assustado com o ocorrido, de-
mos uma passada nas redes sociais e encontramos alguns 
comentários fazendo referência a esse fenômeno. O primei-
ro a reclamar foi o jornalista e pesquisador de carnaval Joel 
Jacinto, que chamou atenção para a inoperância dos órgãos 
gestores do nosso carnaval, que não programaram absoluta-
mente nada, inclusive os palcos armados no Centro Histórico 
estavam todos sem funcionamento. Joel menciona que a úni-
ca atividade que aconteceu na área central da cidade foi um 
concurso de marchinha promovido pelo SESC, que acabou 
por volta das 20 horas e só!

Apoiamos seu comentário, informando que isso 
era muito pouco para uma Cidade Patrimônio Cultural da 
Humanidade, em que a diversidade de sua cultura é (era) 
o seu carro-chefe... Por isso perguntamos: Querem acabar 
com essa bandeira? Outros que interagiram com essa dis-
cussão nas redes sociais foram Valmir Cruz, dizendo que era 
“uma Sexta raquítica de carnaval!”, e Marcelo Brandão, afi r-
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mando que era “uma sexta-feira triste!!! Melancólica”. Mar-
celo cutucou, ironizando ao afi rmar que “Esta é a mudança 
e é só o começo”, fazendo referência às promessas do novo  
governo estadual, que foi eleito com promessas de mudança 
e melhoria. 

Constatado isso, reiteramos que o ciclo carnavalesco, 
assim como o ciclo junino, faz parte de uma cadeia produtiva 
e criativa que mobiliza centenas de pessoas, e cabe ao poder 
público gerenciar essa cadeia, para que seja realmente pro-
dutiva e possa atender aos interesses de centenas de pesso-
as. Essas pessoas são pais de família e precisam encontrar 
meios para sua sobrevivência! Essas pessoas são também 
trabalhadores informais, estando entre eles, ferreiros, cos-
tureiras, dançarinos, coreógrafos, aderecistas, vendedores 
ambulantes, produtores culturais, seguranças, garçons, e 
tantos outros que exercem atividades diversifi cadas. 

Acreditamos ainda que, independente do segmento 
cultural e dos cidadãos comuns que são benefi ciados pelo 
fazer criativo da cadeia produtiva do carnaval, existe tam-
bém a cadeia produtiva do Turismo, que mobiliza centenas 
de pessoas que visitam nossa cidade e, vindo até nós, que-
rem conhecer tudo – não somente o Centro Arquitetônico e 
Histórico da Cidade. Esse visitante quer conhecer a cultura 
e sua diversidade, que não cansamos de afi rmar é pulsante, 
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é misteriosa, é cheia de pormenores e detalhes únicos com 
características peculiares da gente e da região em que se 
localiza a capital maranhense.

Mas, como pulsante, se em pleno Centro Histórico ha-
via um clima de velório, em plena sexta-feira magra de car-
naval? Que cultura é essa que se diz tão diversifi cada? Onde 
estava o poder público que não teve a capacidade de pro-
gramar nada para essa data tão incomum? Será que todos 
os gestores que foram colocados nos equipamentos culturais 
de nossa terra, pela nova gestão que assumiu o comando do 
Estado, vieram de fora e essa gente não conhece a alma e a 
vontade do nosso povo?

Há algo de errado no ar! E diante dessa inoperância 
não podemos silenciar. Reiteramos que torcemos pelo novo 
governo e que sejam encontradas maneiras e fórmulas de 
atender à demanda dos nossos produtores culturais, dos di-
versos grupos e manifestações existentes, mas, por favor, 
não vamos repetir esse atestado de incompetência da área 
cultural verifi cada na sexta-feira magra de carnaval! Que se-
jam encontradas fórmulas, para que os gestores dos nossos 
grupos carnavalescos sejam ouvidos e deem a eles o direito 
de existir com dignidade!
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INCENDEIAM-SE AS VAIDADES REPRIMIDAS 
DOS NOSSOS PRODUTORES CARNAVALESCOS
*Para os escultores Eduardo Sereno e Rodrigo de Sousa, por 
seus brinlhantes trabalhos plásticos através da escultura no 
campo carnavalesco.

Com o fi m do período carnavalesco, ainda vivemos um 
caloroso debate referente aos resultados dos diversos con-
cursos carnavalescos postos em prática na nossa socieda-
de. Observamos o que sempre é constatado: um infl amado 
debate que foge ao bom senso e à razoabilidade de opiniões 
provenientes dos mais diversos pontos de vista atuantes da 
cidade, por meio de pessoas comuns e por aqueles que se 
rotulam especialistas (entre os quais nos  incluímos). Con-
fessamos que, sob o peso dos nossos quase 60 anos, já vi-
venciamos diversas experiências que hoje nos fazem rever 
os fatos da atualidade com mais clareza, sem os impulsos de 
quando éramos mais jovem.

Temos, em nossa história, marcas que foram signifi -
cantes e que nos ensinaram muito na formação do nosso 
olhar e a proceder, no presente, com mais fi rmeza. Podemos 
perceber melhor as entrelinhas das palavras e das ações 
de alguns atores do mundo cultural e carnavalescos como 
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fragmentos de verdades cristalizadas em um determinado 
momento, que, quase sempre, o tempo deixa cair por terra, 
como as juras de amor e fi delidade declaradas aos quatro 
cantos da cidade, por alguns integrantes dos grupos partici-
pantes dessas manifestações carnavalescas. Afi nal, o carna-
val é um mundo de faz de conta, de ilusão, em que as pesso-
as se deixam também envolver como chamas e palavras que 
se vão ao vento.

É, pois, como uma redoma de certezas contidas em 
cada mente, em cada pessoa, em cada opinião que pode-
mos conceituar como uma verdadeira “fogueira de vaidades” 
atuando em cada pessoa integrante desse universo mágico, 
que se chama carnaval. Vemos as pessoas extravasando 
suas falas e opiniões como se fossem caminhos exclusivos 
da verdade, mas opinando como somente a sua verdade fos-
se a única plenamente confi ável, fi cando as demais em um 
descrédito sem precedente, pronta para ir ao lixão do descar-
te. As opiniões parecem deixar as pessoas cegas, não lhes 
permitindo um pouco de coerência; nem dando-lhes a opor-
tunidade do contraditório. Só há valor naquelas opiniões que 
são congruentes, caso contrário, morra-se.

A paixão pela torcida, pelo ser folião e por participar 
de um Bloco Tradicional, ou de uma Escola de Samba, de 
um Bloco Afro, de um Bloco Organizado, de uma Tribo de 
Índio, de uma Turma de Samba, etc., compara-se aos torce-
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dores de times de futebol, que, organizados em patotas, não 
permitem a invasão de integrantes torcedores de outras ma-
nifestações culturais – que podemos até conceituá-las como 
“facções culturais”, uma vez que o envolvimento chega a ser 
doentio, deixando as pessoas, como já referenciamos acima, 
míopes e/ou quase cegas de bom senso. Há um travamento 
intelectual que impede os participantes de perceber as vir-
tudes ou qualidades positivas dos lados envolvidos, fi cando 
quase sempre deixas para a percepção somente dos eventu-
ais defeitos – Aliás, esse ponto de vista pode ser extensivo a 
boa parte dos jurados. 

Assim, nessa linha de raciocínio, queremos evidenciar 
que essa maldita vaidade (que também podemos chamar de 
orgulho, ostentação, presunção, futilidade, algo sem valor, 
soberba ou amor próprio) é o desejo de atrair a admiração 
das outras pessoas, fazendo-as cúmplices de suas opiniões 
particulares, sem o direito do contaditório, que nos deixa re-
fém do radicalismo. E essa fogueira de vaidades incendeia-se 
e nos incendeia, provocando os mais diferentes sentimentos, 
muitas vezes revolta por gestos classifi cados de incoerentes, 
como as atribuições de notas aos quesitos em julgamento 
nos diversos concursos postos em prática.

Nós, na qualidade de investigador científi co no Pro-
grama Doutoral em Estudos Culturais na Universidade de 
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Aveiro, Portugal, às vezes fi camos pasmos com algumas 
notas atribuídas a determinados grupos concorrentes ou do 
universo carnavalesco participante. Como vamos nos apoiar 
em fatos verifi cados e ocorridos no processo de apuração e 
nos próprios desfi les ofi ciais, vamos nos limitar em comentar 
o universo dos Blocos Tradicionais do Maranhão (BTMs) – 
objeto de nossa investigação. Por isso não entraremos no 
universo das Escolas de Samba e das outras manifestações 
culturais, considerando que somos ator também atuante nes-
ses outros segmentos.

Percebemos, por exemplo, que parte signifi cativa dos 
jurados é despreparada para julgar o que estava a julgar. A 
revelação de notas consideradas viciadas, também classifi ca-
das como “cartas marcadas”, prejudicaram grupos de BTMs 
que passaram/desfi laram, a nosso ver, de maneira excelente 
na passarela do samba, promovendo uma ótima performan-
ce. Essas revelações inconsequentes, também a nosso ver, 
maculam e machucam os trabalhos dedicados de dezenas 
de pessoas que se doaram a uma causa. Neste contexto, 
fi cou a sensação de roubalheira, idêntico aos assaltos à mão 
armada promovidos por delinquentes e bandidos profi ssio-
nais.

Como militante desse universo, percebemos que nos 
dois dias de concurso dos Blocos Tradicionais, os grupos 
participantes tiveram uma preocupação muito grande em su-
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perar a crise fi nanceira pela qual passa nosso país e propor-
ciona um salto de qualidade em todos os sentidos: na confec-
ção das fantasias, na escolha dos temas, na arrumação dos 
grupos durante os desfi les, no desempenho de suas baterias, 
na inclusão de elementos surpresas durante o desfi le, no 
cumprimento de horários, enfi m, houve uma decisão respon-
sável para que os desfi les fossem melhorados, tendo como 
consequência mais marcante, o respeito ao público, aos par-
ticipantes das manifestações culturais, aos profi ssionais da 
imprensa que cobrem essas atividades, etc. 

Apoiando-nos no que diz Canclini (2001, p. 153) so-
bre a confi guração que vêm sofrendo as manifestações cul-
turais e as cidades e seus bairros, quando profundas refor-
mulações são processadas em meio aos intensos fl uxos e 
refl uxos socioculturais, políticos e econômicos, infl uenciados 
pelo processo de globalização, verifi camos que “as cidades 
já não podem ser pensadas  como  espaços  monolíticos,  ho-
mogêneos,  delimitados”, assim os BTMs nos mostram essa 
transformação pelo viés cultural, uma vez que as cidades 
precisam ser concebidas “como espaço  de  interação  em  
que  as  identidades  e  os  sentimentos  de pertencimento 
são formados com recursos materiais e simbólicos de origem 
local, nacional e transacional”.

Por outro lado, na contramão dessa decisão respon-
sável dos gestores dos grupos carnavalescos, verifi camos 
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que o poder público municipal falhou muito, em não provi-
denciar com antecedência a produção do espaço sagrado de 
desfi le – a passarela do samba. Isso aconteceu somente na 
reta fi nal do período carnavalesco, não dando tempo de se 
produzir dignamente uma decoração ou ambientação para 
a festa. Aliás, essa ambientação esteve ausente na cidade 
toda, pois não havia uma simples máscara nos postes como 
decoração, fato fundamental para também motivar o público 
e os visitantes para serem partícipes da festa carnavalesca. 
Este ano foi tudo a seco, mesmo.

Voltando ao concurso dos Blocos Tradicionais, permi-
tam-nos citar dois grupos que nos impressionaram muito du-
rante o seu desfi le em 2016: “Os Reis da Liberdade” e “Prín-
cipe de Roma”, que, inspirados em temas bem regionais, 
ousaram na confecção de suas fantasias, fugindo às práticas 
convencionais do imaginário lúdico veneziano (ou europeu), 
preferindo apoiar-se no imaginário regional, utilizando perso-
nagens culturais locais como” pai Francisco e mãe Catirina”  
(Reis da Liberdade) e a fi gura do “Espantalho” (Príncipe de 
Roma), brindando o público com uma indumentária (fi gurino) 
de alto bom gosto e esmerada criatividade.

Ao citar os grupos “Os Reis da Liberdade” e “Príncipe 
de Roma”, não queremos desmerecer os demais participan-
tes da festa carnavalesca dos BTMs - não é isso. Queremos 
chamar atenção para o fator criativo dos idealizadores des-



157Provocações do Cotidiano

ses dois grupos que foram impactantes e originais na aveni-
da de desfi le. Os demais grupos foram também muito bons 
por isso parabéns especiais aos “Os Apaixonados” (BTM 
campeão do grupo A), de quem nós esperávamos mais, pelo 
amplo merchandising feito previamente, de qualquer forma o 
acabamento de sua fantasia estava primoroso e o conjunto 
de brincantes muito animado. 

Parabéns também aos “Os Foliões”, pelo belo sam-
ba reeditado na avenida; aos “Feras”, aos “Brasinhas”, aos 
“Tremendões”, “Fanáticos” e “Vampiros”, todos do grupo A, 
pelas belas fantasias apresentadas – cada vez mais requin-
tadas e esmeradas também com acabamento invejável-  mas 
tudo dentro da normalidade. Surpreendemo-nos, ainda, com 
o BTM “La Boêmios de Fátima”, pela ousadia de coreografar 
os seus balizas que se posicionaram na frente do grupo – fi -
cou inovador e muito bonito, dando volume e um ritmo dife-
renciado ao conjunto durante sua apresentação.

No grupo B, fi camos impressionados com “Os Trapa-
lhões” (BTM campeão do grupo B), pelo vigor da bateria e a 
fantasia criativa; além dos “Vinagreiras Show”, pela singeleza 
da abordagem do tema; dos “Boêmios do Ritmo”, que nos 
trouxe de volta a saudação do “Vai querer, vai querer” para 
dentro da passarela, é um hábito que está sendo esqueci-
do… infelizmente. Foram boas também as participações dos 
demais grupos,e, ao nosso ver, sobressaíram-se os grupos 
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de BTMs “Dragões da Liberdade”,  “Os Vigaristas”, “Com-
panhia do Ritmo”, “Os Vingadores”, “Os Coringas”, “Alegria 
do Ritmo”, todos realizando empolgantes apresentações; e o 
“Príncipe da Meia Noite”, este último, talvez, o mais carente 
de recursos fi nanceiros e que vem lá do distante bairro Jar-
dim América Giniparana, depois da Cidade Operária.

Para encerrar essa nossa refl exão sobre os desfi les 
dos BTMs no carnaval ludovicense de 2016, lembramos o 
que refl ete Canclini (1989), sobre o reordenamento pelo qual 
alguns centros urbanos têm passado - sobretudo regiões me-
tropolitanas - se realiza ao compasso do capitalismo contem-
porâneo. Ao nosso ver, esta formulação de Canclini ilumina o 
contexto da introdução e expansão do movimento carnava-
lesco no Maranhão, considerando que houve todo  um reor-
denamento de valores, que inclui  a chegada, a distribuição 
que o faz circular nos diversos segmentos sociais, a difusão, 
produção, comercialização e aceitação identitária.

** Publicado no Jornal O Imparcial e no Jornal Peque-
no, em 12.01.2016
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O MOVIMENTO SUPEROITISTA EM SÃO LUÍS
*Para os Técnicos em Audiovisual José de Jesus Carneiro 
Guterres Filho e Geovani da Silva Guterres, pela permanente 
parceria no campo audiovisual.

Em pleno momento em que a população brasileira vi-
via o efeito da repressão golpista provocada pelo golpe de 
1964, a Universidade Federal do Maranhão, por meio da li-
derança do então padre italiano Mário Cella, começa a criar, 
em meados dos anos de 1970, grupos artísticos para compor 
sua Coordenação Artística e Cultural (CEAC) da Pró-Reitoria 
de Extensão e Assuntos Estudantis (PREXAE). Era o ano de 
1974-1975, quando é reativado com sucesso o Coral Univer-
sitário e nos anos subsequentes surgem o Cineclube Uirá, 
Grupo de Dança Folclórica, Grupo Musical de Câmera, Gru-
po de Teatro, etc. 

Interessa-nos o Cineclube Uirá, que na época, 1976, 
reúne um grupo entusiástico de jovens universitários ansio-
sos por ver e fazer cinema. Principalmente fazer cinema. Mais 
tarde percebemos que muitos daqueles jovens entusiásticos 
estavam a ingressar num grupo artístico para também fazer 
política, pois a repressão ainda era forte e tudo que se tenta-
va fazer no âmbito da comunidade acadêmica era necessário 
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ser comunicado à Polícia Federal para obtenção de licença 
ou permissão. Até viagens para participar de congressos, 
mostras, festivais, etc. era necessário ser comunicada for-
malmente à Polícia Federal.

Pois bem, foi nesse contexto que, em 1977, surge a 
Jornada Maranhense de Super 8, que mais tarde mudaria de 
nome por duas ou três vezes: Jornada Nordestina de Super 
8, Jornada Nacional de Cinema e Festival Guarnicê de Ci-
nema. Foi este evento que provocou aqueles jovens a fazer 
cinema, fazer mais do que ver ou discutir cinema. Assim, sur-
ge e expande-se um movimento vigoroso de produzir fi lmes 
na bitola Super 8 na capital maranhense, como nunca havia 
ocorrido anteriormente.

Destaque-se que, na década de1970, só existiam duas 
Instituições de Ensino Superior (IES) funcionando no Estado 
do Maranhão. Eram a Universidade Federal do Maranhão e 
a Universidade Estadual do Maranhão e ambas funcionavam 
na cidade de São Luís, sem ter ainda os campos avançados, 
como foram difundidos nas décadas subsequentes. Nenhu-
ma dessas IES tinha em seu currículo acadêmico cursos su-
periores ligados ao audiovisual. 

Talvez os cursos que mais se aproximavam dessa área 
do conhecimento fossem os cursos de Comunicação Social 
(que era voltado para o Jornalismo e Relações Públicas) e 
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Educação Artística (direcionado para o Desenho), mantidos 
pela UFMA, os quais tinham em sua grade curricular uma 
ou outra disciplina acadêmica ligada ao audiovisual (Foto-
grafi a e Telecinejornalismo), sem justifi car a manutenção de 
um evento cinematográfi co, como a Jornada Maranhense 
de Super 8 (mais tarde Festival Gaurnicê de Cinema). Mas 
acreditamos que essa manutenção ocorreu porque a referida 
jornada de cinema dava a visibilidade à Instituição e à cidade, 
além disso considere-se a ousadia do Professor Mário Cella, 
pelo referido festival ter sido mantido.

Os recursos eram poucos, escassos mesmo, por isso 
a escolha do fi lme Super 8 para produção de obras audiovi-
suais era óbvia – propiciar uma prática que fosse no mínimo 
viável. Jovens estudantes, pobres, sem equipamentos, sem 
recursos fi nanceiros, mas com muita vontade de produzir ci-
nema recorreram a esta bitola audiovisual, fazendo um mo-
vimento ímpar e frutífero. A prática dos maranhenses logo foi 
reconhecida em vários festivais nacionais de cinema com a 
obtenção de diversos prêmios, em um reconhecimento pro-
videncial para a expansão do movimento audiovisual local.

Em São Luís, aqueles jovens entusiastas tiveram na 
orientação do fotógrafo José Murilo Moraes dos Santos um 
ponto fundamental para sua condução laboral. O fi lme docu-
mentário – Murilo como intelectual atuante no meio cultural 



162 Euclides Moreira Neto 

local, aliado do povo campesino, que não tinha vez e voz na 
chamada grande imprensa local, levou àqueles mais preo-
cupados por transmitir uma visão crítica de sua realidade, a 
fazer trabalhos voltados para sua realidade, comprometidos 
com aquele momento, que nem sempre era bem vistos pelos 
órgãos repressores. Mas o Festival Guarnicê de Cinema e o 
movimento superoitista resistiram até quando deu e a univer-
sidade teve que engolir um movimento nascido da vontade 
da juventude daquela época.

Vale lembrar também, que nessa primeira década de 
implantação do movimento superoitista maranhense, a tele-
visão local mantinha uma prática quase que institucional na 
cobertura jornalística realizada pelos programas telejornalís-
ticos. Assim, ressentia-se na cidade de se realizar trabalhos 
que refl etissem a realidade local com os vários temas que 
poderiam ser objetos de cobertura. Os olhares dos noticiosos 
eram as ações governamentais, ofi ciosos, portanto, havia 
todo um universo a ser trabalhado.

Naquela primeira década de movimento super 8 no 
Maranhão, surgiram vários nomes que se destacaram no 
meio cultural, estando, entre eles, além do autor deste tex-
to, Luís Carlos Cintra, Raimundo Nonato Medeiros da Silva, 
João Ubaldo de Moraes, Ivan Sarney, Mazé, Nerine Lobão, 
Djalma Brito, Carlito Silva, José Pereira e Silva Filho, Claudio 
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Silva, Yone Pereira, José de Jesus Carneiros Guterres Filho, 
Giovane Silva Guterres, João Mendes Sampaio, entre tantos 
outros. Em meados dos anos de 1980, o fi lme super 8 dei-
xa de ser viável comercialmente e dá vez para o vídeo, que 
ocupa espaço e ganha também adesão dos entusiastas por 
produzir audiovisual no Maranhão e no Brasil.

Um fato merece ser lembrado nessa retrospectiva. A 
partir de 1977, um grupo de jovens mais identifi cados em 
trabalhar temática voltada para o social, resolve criar infor-
malmente um grupo chamado “Virilha Filmes” (nada de co-
notação sexual), pois as produções locais eram muito feitas 
nas “coxas”, isto é, na base do improviso – Por isso o nome 
“Virilha Filmes”.  Nesse período, os realizadores mais dedi-
cados fi cavam noites e noites decupando e montando seus 
trabalhos em seus quartos de dormir, demonstrando uma de-
dicação muito particular e apaixonada de fazer fi lmes. Nesse 
grupo me incluo e confessamos que fomos um dos que mais 
se destacaram.

Paralelamente ao fato de nomear o grupo “Virilha Fil-
mes”, os participantes do grupo mais identifi cados ideologi-
camente, criaram, também, informalmente, uma Cooperativa 
de Realizadores Audiovisual Maranhense, similar às ABDs 
(Associação Brasileira de Documentaristas). Só que no gru-
po da Cooperativa estavam reunidas pessoas que tinham 
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identifi cação ideológica. Assim, fi cou convencionado que os 
prêmios que fossem conseguidos nos diversos festivais que 
existiam no Brasil e que envolvessem recursos fi nanceiros, 
essa premiação deveria ser investida em futuras produções.

Assim foi feito, a Cooperativa de Realizadores Audiovi-
sual Maranhense, em fase experimental, dava seus primeiros 
passos. Estávamos no fi nal dos anos de 1970. Já tínhamos 
um caixa fi nanceiro sendo formado e que, eventualmente, 
socorria as produções que estavam a ser realizadas. Nessa 
mesma época, é implementada a abertura política no Brasil 
e lança-se a ideia, a nível nacional, de se criar um partido de 
trabalhadores, surgida no movimento operário do ABC pau-
lista, e que rapidamente ganhou proporções nacionais, e que 
mais tarde viria a ser o PT.

Nesse contexto, o tesoureiro da nossa Cooperativa, 
identifi cado com a idéia de se criar esse partido de trabalha-
dores, que seria ético, defensor dos trabalhadores e agente 
social e político de mudanças no cenário político nacional, 
resolve se engajar na luta. A ideia, embora fosse provocadora 
para jovens sonhadores e esperançosos por dias melhores, 
não seduziu com a mesma itensidade os demais componen-
tes, portanto, não provocando o mesmo envolvimento. 

Resultado: o nosso “tesoureiro”, guardião dos parcos 
recursos fi nanceiros da Cooperativa de Realizadores Audio-
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visual Maranhense para investir no sonho de realizar novas 
produções cinematográfi cas, resolve atropelar o sonho de 
produzir fi lmes e investe toda a grana conseguida com as 
premiações e conquistas em festivais de cinema amador do 
país, na compra de papel A4 (tipo Chamex) para produzir 
panfl etos ideológicos difundindo a ideia de se criar o tal parti-
do dos trabalhadores.

Somente muito tempo depois, quando nós, em pro-
cesso de produção de um novo fi lme, solicitamos ao referido 
tesoureiro a disponibilidade dos recursos para viabilizar o tra-
balho audiovisual, é que ele confessa o ocorrido, deixando 
os “investidores” da Cooperativa decepcionados e frustrados. 
Para o jovem tesoureiro, sua ação não teria sido nada con-
denável, pois os recursos foram utilizados a fi m de se criar 
um sonho partidário, que iria mudar as relações da política. 
Para os demais membros da Cooperativa, fi cou a decepção 
e a abortagem da primeira tentativa de se criar um intrumento 
legal e formal na área do audiovisual maranhense. 

Lição do que fi cou com essa tentativa de criação da 
Cooperativa de Realizadores Audiovisual Maranhense – O 
PT (Partido dos Trabalhadores) foi o responsavél pelo seu 
fi m ou abortagem brusca, como queiram conceituar, pois o 
tesoureiro da referida Cooperativa torrou todo o dinheiro para 
panfl etar a ideia de criar o referido partido. Damos o nosso 
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testemunho pessoal no sentido de confi rmar que o agente 
que provocou o referido desvio fi nanceiro, o fez para difundir 
o PT, sem ter utilizado parte desses recursos para benefício 
próprio. O agente era estudante, sonhador, de origem pobre, 
trabalhador e esperançoso por dias melhores no cenário po-
lítico brasileiro.

Hoje, quase 20 anos depois, e após termos vivenciado 
aquele episódio ocorrido no fi nal da década de 1970, enten-
demos que o “tesoureiro” da Cooperativa de Realizadores Au-
diovisual Maranhense agiu pelo sonho de se criar um mundo 
melhor por meio da política. Infelizmente, o instrumento que 
seduziu o sonho do nosso tesoureiro era o PT, que assumiria 
os destinos do Brasil mais de 20 depois, todavia, esse mes-
mo partido, mais tarde, viria decepcionar os brasileiros com 
uma série de escândalos no campo político e econômico. 
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EXERCITANDO A MEMÓRIA, VEIO A EXPLICA-
ÇÃO POR QUE NÃO DESFILAMOS NA FLOR DO 
SAMBA 

Para os carnavalescos Wagner Santos e Didi Guerreiro, pela 
vigorosa vivência que compartilhamos no campo carnavales-
co na cidade de São Paulo .     
  

Na segunda metade da década de 1970, participamos 
do LABORARTE, tendo chegado ao referido grupo no ano 
de 1976 e lá fi cado até por volta de 1982, portanto, pude-
mos vivenciar um período fértil e ainda combativo de uma Or-
ganização Não-Governamental, considerada independente, 
atuante no meio cultural ludovicense e que se apresentava 
como alternativa para a formulação de política cultural para a 
cidade de São Luís e para o Estado do Maranhão, em que o 
foco principal de suas ações seriam as camadas subalternas 
da população, ou seja, aquelas menos favorecidas. 

 Durante esse período, pudemos perceber que a fun-
dação do grupo nasceu da reunião de jovens ávidos por de-
mocracia para poderem se expressar livremente em face da 
conjuntura política do país naquela época, portanto, jovens 
que contrariavam as orientações do regime militar que se ins-
talara no poder com o Golpe de 1964. Eram jovens oriundos 
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de todas as classes sociais – abastadas, pobres, classe mé-
dia, etc. Enfi m, eram jovens quase revolucionários se compa-
rados ao “status quo” vigente. Assim nasceu o LABORARTE 
– Laboratório de Expressões Artísticas, que se propunha a 
ser, efetivamente, um laboratório de experimentações artísti-
cas para todas as áreas de expressão: música, teatro, dança, 
cinema, literatura, etc.

 Nesse período, realizavam-se reuniões periódicas 
para discutir as ações de investigadores e pedagogos, como 
Paulo Freire, estudando-se estratégias de como poderiam 
ser aplicados seus ensinamentos na prática do grupo; discu-
tia-se como interagir a musicalidade da cultura popular com a 
música jovem feita pelos novos compositores, tendo surgido, 
por exemplo, Sérgio Habibe, com sua obra-prima “Cavala-
canga”, que, pela primeira vez, fez uma fusão musical inteli-
gente com nossos ritmos, entre outras ações. 

 Foi nessa época também que o cineasta Murilo San-
tos deu início ao movimento audiovisual maranhense, tendo 
realizado dezenas de fi lmes sobre as atividades do LABO-
RARTE, experimentando a prática de fazer cinema com o re-
gistro de peças teatrais e visitas a comunidades rurais ou até 
mesmo a inserção da expressão cinema no contexto de algu-
mas peças teatrais produzidas pelo grupo. Entre as peças te-
atrais registradas, lembramos de “Um Boêmio no Céu”, “João 
Paneiro” e “Maré Memória”. Tudo era feito na bitola Super 8, 
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pois era a bitola em que os jovens daquela época podiam se 
arriscar a produzir cinema (pelo menos no Maranhão), uma 
vez que o regime militar tentava, de toda forma, bloquear a 
ação cultural de jovens rebeldes. Também foi naquela época 
que vários grupos de outras regiões puderam promover via-
gens de intercâmbio e encontravam no Laborarte um porto 
seguro para realizar esse tipo de atividade. Exemplo clássico 
dessas viagens foi a curta temporada de mais ou menos 15 
dias que realizou o grupo “Novos Baianos” (Pepeu Gomes, 
Moraes Moreira, Baby Consuelo, entre outros) e fi caram hos-
pedados no velho Casarão da Rua Jansen Muller,  intera-
gindo com os maranhenses participantes do LABORARTE 
naquele período.     

 Essa segunda metade dos anos de 1970 foi rica em 
experimentações artísticas e culturais e pessoalmente pude-
mos viajar e atuar em peças memoráveis. Nós, normalmen-
te, fi cávamos no apoio técnico, mas quando faltava alguém 
tínhamos que cair em cena ou nos travestir de algum boneco, 
como a personagem “Manguda”, que fi zemos por diversas 
vezes – lembramo-nos das apresentações feitas em Igaraú 
e na região de Pedrinhas e também lembramo-nos das via-
gens realizadas a Brasília, Olinda e Recife, participando de 
encontros de teatro e levando o espetáculo “O Cavaleiro do 
Destino”, um dos maiores clássicos produzidos pelo LABO-
RARTE naquela época.
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 Lembramo-nos das questões éticas e estéticas sobre 
as quais o grupo se debruçava para realizar algo que fosse 
aceito como alternativo para a política cultural da nossa re-
gião, portanto, pretendíamos ser um norte de orientações a 
ser seguido. Tudo isso acontecendo em um período de re-
pressão, de extremas restrições de expressões, imposto pelo 
regime político brasileiro que via na juventude uma forte ame-
aça para sua manutenção enquanto poder político.

 Todas as atividades do grupo, incluindo shows musi-
cais, encenação de peças teatrais, palestras, atividades de 
recreação para crianças, entre outras, precisavam ser comu-
nicadas à Polícia Federal, sob pena de sermos presos e so-
frer as consequências consideradas legais da época. Dessa 
forma, o grupo pôde participar da campanha da anistia dos 
presos políticos e das tentativas de mudança de regime, na 
esperança de trazer de volta a Democracia ao país. Nesse 
momento, o LABORARTE foi um movimento que podia ser 
rotulado de revolucionário.

 Nessa época, passaram pelo LABORARTE dezenas 
de jovens maranhenses que mais tarde foram marcos no 
meio cultural de São Luís, estando entre eles nomes como 
Tácito Borralho, Regina Telles, César Teixeira, Sérgio Habi-
be, Murilo Santos, Miguel Veiga, João Ewerton, Chico Mara-
nhão, Laura Victor, Caroço, Nelson Brito, Josias Sobrinho, 
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Saci Teleleu, Ivanildo Ewerton, João Otávio, Soraya e Wag-
ner Halhadef, Rosa Reis, entre tantos outros… Com certeza, 
estamos esquecendo alguém que não poderíamos esquecer, 
mas a violação de nossa memória pessoal está focada no 
signifi cado coletivo e não no signifi cado individual, como for-
mula José Carlos Meihy (2007), no livro “História Oral: Como 
fazer, Como Pensar”, quando estuda o signifi cado histórico 
de um depoimento baseado na memória.

Aquele momento foi sem dúvida um momento riquís-
simo em que os participantes dos grupos discutiam “A Peda-
gogia do Oprimido”, de Paulo Freire, aplicada às suas produ-
ções, com o objetivo de levar as pessoas a se posicionarem e 
tomar atitudes que iam além das reações de aceitar passiva-
mente as imposições de um regime perverso como foi o ema-
nado pelo Golpe Militar de 1964. O grupo sentia-se agente 
social atuante no meio comunitário e, por conseguinte, cúm-
plice de seu momento histórico e assim fi cou estabelecido 
por muito tempo ao longo dos anos subsequentes.  

O esquecimento do autor do enredo da Flor do Sam-
ba, desenvolvido por aquela escola, no carnaval de 2016, 
deixou vários integrantes do então LABORARTE revoltados, 
fato que os levou a não aceitarem desfi lar pela escola. Se-
gundo pudemos constatar, esses ex-laborartianos, que não 
se sentiram representados pelo enredo, não desfi laram, e, 
segundo eles (em que também nos incluímos), não aceita-



172 Euclides Moreira Neto 

ram porque o LABORARTE não se limita a uma simples ca-
ravana festiva, em que se evidencia somente os atos alegres 
e festivos, esquecendo-se o verdadeiro signifi cado simbólico 
da ação daqueles que iniciaram o LABORARTE, que pode 
ser interpretado como movimento sóciocultural que vai muito 
além da dança do “Cacuriá”.  

Diante do lembrado até agora, queremos nos apoiar 
no texto do investigador Fábio Henrique Monteiro Silva (2009, 
p. 18 e 19), quando afi rma que “A prepotência do presente 
encontra na memória uma reação contra o fugaz, contra o 
tornar-se nada, pois se tudo passa  permanentemente, torna-
mo-nos um nada. Nada fi ca e nada somos. A memória seria, 
portanto, o resguardo de um tempo que vive em constante 
evaporação, seria a possível reação contra a perda irreversí-
vel da nossa identidade”. 

Corroboramos com Silva (2009), quando diz que, as-
sim, o ato de lembrar e a sedução das lembranças tornam-se 
a resistência ao expurgo da nossa vivência que é constan-
temente jogada fora no esquecimento. Diante desta conjun-
tura, a memória tornou-se uma arma efi caz na luta contra a 
imposição do imediatismo, contra o vazio temporal imposto 
pelo apagamento do vivido, é a forma efi caz de manter vivas 
as lembranças, acendendo as luzes do passado, mesmo que 
este acender seja feito com um mero ato de apertar um botão 
no presente. 
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Dessa forma, as lembranças em relação às festas car-
navalescas não podem ser trocadas como fantasias que são 
vestidas e logo descartadas – se isso acontecer, o folião en-
trará em outro bloco, o bloco do esquecimento. As lembran-
ças devem ser evocação de vida, ou mesmo convocação da 
vida, pois o ato de contar é experimentar lembranças e cele-
brar, até mesmo na dor, aquilo que foi lembrado. Celebram-
-se, portanto, as lembranças de um Laborarte do passado 
enquanto se brinca o carnaval do presente – que um dia tam-
bém será a lembrança do passado.

A letra do samba de César Teixeira “Aquela fl or, que 
eu joguei pela janela do tempo, resolveu desabrochar o fruto 
do pensamento”, que foi composta para a Escola Turma do 
Quinto tem um viés poético que apela à memorização dos fo-
liões, por isso, esse desabrochar do ato de pensar legitima o 
nosso existir, como afi rma Silva (2009, p. 19). O  ato  de  lem-
brar  é  uma  das  maneiras  de  sermos: lembramos e logo 
existimos, sentimos o palpável. Por isso que, mesmo sendo 
o retorno dentro de uma concepção nietzschiana, o pior dos 
fardos a ser carregado, não compartilhamos com a assertiva 
de que o homem pode ser feliz sem a lembrança.

Percebemos que a lembrança é condição inefável do 
existir, pode ser um produto da elaboração da tristeza, mas, 
assim como a vida pode ser impossível sem o esquecimen-
to, o é também sem o ato de lembrar. Mesmo que esse ato 
de lembrar possa ser comparado à dor daquele que vela um 
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corpo que não mais existe, o que não pode ser compartilha-
do pelo olhar de Ricouer, uma vez que, para este, não há 
outro acesso melhor ao passado do que através da memó-
ria. 

Desenvolver um enredo baseado somente na fase 
atual, em que somente a festa é evidenciada, não represen-
ta aquela época de resistência e rica em produção cultural 
para a cidade, servindo, inclusive, de modelo para que outros 
grupos da região e do país, enquanto movimentos sociais e 
culturais, se inspirassem como motivador de atuação. O LA-
BORARTE não era somente a fase festiva, do oba-oba musi-
cal, do ensinar capoeira oua a fase instigante de ação política 
do saudoso Nelson Brito, nem só a alegria contagiante do 
“Cacuriá de Dona Teté”, mas um movimento que extrapolou 
seu tempo e seus idealizadores não podiam fi car esquecidos.

No roteiro da Flor do Samba, nenhuma citação a es-
ses fatos enumerados pela nossa memória, nada sobre a re-
pressão militar, nada sobre a censura, nada sobre “A Peda-
gogia do Oprimido”, nada sobre o nascimento do movimento 
cinematográfi co local, nada sobre a fusão musical dos ritmos 
populares com a música classifi cada como MPM, nada sobre 
as “descidas” à zona rural, para atender às comunidades su-
balternas e oprimidas da região metropolitana de São Luís. 
Por isso, não desfi lamos nem nos sentimos representados 
por aquele desfi le.
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SEM SANEAMENTO BÁSICO AS CAMPANHAS 
CONTRA O AEDES AEGYPTI SÃO UM VERDA-
DEIRO TIRO NO PÉ
*Para o Professor e Fotógrafo Murilo Santos e o Contabilista 
Glécio da Fonsêca Oliveira, pela cumplicidade em todos os 
campos de atuação.

Passa ano, sai ano e todo ano é a mesma lengalen-
ga. O mosquito está aí, matando… E vai continuar matando. 
O verdadeiro problema do mosquito Aedes Aegypti no Brasil 
não está sendo combatido. Só matar o mosquito não vai re-
solver nada, pois o verdadeiro criadouro desse inseto indese-
jável está compartilhando nossas ações, bem ao nosso lado, 
dormindo conosco, andando conosco, e testemunhado por 
todos nós todos os dias do ano – e não somente no período 
de chuvas. 

O verdadeiro problema do Aedes Aegypti é a profusão 
de criadouro com que a sociedade brasileira convive, na qual 
se inclui a maranhense. Infelizmente, nossas cidades e lo-
gradouros populacionais oferecem, diuturnamente, todos os 
dias do ano, a esse mosquito e outros parasitas sugadores 
de vidas, milhares de mananciais para sua proliferação. Es-
tamos falando da falta de infraestrutura básica para escoar 
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os esgotos e a sujeira produzida pelas nossas cidades dia-
riamente.

Enquanto não houver saneamento básico nas nossas 
cidades, sejam elas grandes ou pequenas, não teremos como 
combater esse mosquitinho que é responsável, segundo as 
autoridades, pela Zika, Chikungunya, Dengue e as mais dife-
rentes febres (incluindo a febre amarela) que afetam milhões 
de pessoas. Enquanto não houver saneamento básico nas 
cidades, todo investimento feito pelo poder público e pelas 
pessoas individualmente será jogado no ralo, e, em muitos 
casos, servirá para possibilitar o desvio de verbas públicas 
para atender a outros interesses que fogem ao verdadeiro 
sentido para o qual ele deveria ser aplicado.

Quem estiver duvidando, basta dar uma saída de sua 
casa e olhar para as ruas da cidade – principalmente nas 
regiões mais pobres - que, em vez de drenagem feita por 
canos ou algum instrumento condutor de sujeira mais ade-
quado, verá o esgoto à céu aberto; temos o escoamento de 
água e sujeira pelas ruas, que circulam abertamente deixan-
do um mal odor insuportável, e, eventualmente, essa sujeira 
encontra um buraco para acumular água parada e restos de 
lixo. Isto nas zonas mais centrais das cidades, pois em mui-
tos bairros, principalmente os periféricos, a situação é mais 
grave, pois, quando as ruas são asfaltadas, o material é de 
péssima qualidade e logo se transformam em buraqueiras.



177Provocações do Cotidiano

Todos nós sabemos que o investimento em saneamen-
to básico é considerados pelos dirigentes brasileiros – pelo 
menos em sua maioria – como investimentos invisíveis, que 
não rendem votos, por isso a coisa vai fi cando ao Deus dará, 
até que alguém mais lúcido tome uma providência bem mais 
sensata. Investir em saneamento básico não é jogar dinheiro 
fora, é investimento, uma vez que proporciona saúde e com-
bate todo e qualquer tipo de epidemias que atinjam o povo 
brasileiro, em especial o povo que vive nas zonas periféricas 
que tanto carecem de assistência e dignidade para viver.

Fazer essas campanhas que se limitam a recolher gar-
rafas pet, furar pneus usados, tirar recipientes do fundo de 
jarros das casas domésticas, ou vedar focos de água parada 
dos lares do cidadão comum pode até ajudar no combate, 
mas essas ações se tornam inoperantes diante do verdadei-
ro foco multiplicador do mosquito: os esgotos e os aterros 
sanitários das cidades brasileiras que não funcionam e não 
impedem o nascimento de milhões e milhões de mosquitos 
diariamente.

As campanhas institucionais, que mobilizam peque-
nos grupos de pessoas ou grandes parcelas massivas de 
nosso povo, servem apenas para causar impacto na popula-
ção, como se fosse um jogo de cena previamente agendado, 
para fazer de conta ou dizer que as autoridades estão a fazer 
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alguma coisa, mas na verdade não combatem nada ou muito 
pouco deixam para o verdadeiro combate ao mosquito, pois 
este, ao ser impedido de se reproduzir num local doméstico, 
rapidamente procuram outro que seja mais seguro e longe da 
ação do homem.

Podem chamar o exército, os bombeiros e as polícias, 
que as lavras e os mosquitos não vão estar nem aí – eles vão 
estar sempre atentos para a multiplicação da sua espécie e 
utilizarão sua inteligência viral para sair bem-sucedidos. Po-
dem borrifar e dizer que gastam milhões de reais – tadinha de 
nossa moeda desvalorizada - que não vão acabar com esse 
mosquito malvado, pois os culpados são os gestores respon-
sáveis pela política de infraestrutura das cidades que não se 
preocupam em combater o verdadeiro foco proliferador.

Reafi rmamos que o problema maior é o saneamen-
to básico, por isso reproduzimos o conceito do que seja sa-
neamento básico nas principais enciclopédias da atualidade 
como sendo a atividade relacionada com o abastecimento 
de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e trata-
mento de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos 
sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de agente pa-
togênico, visando à saúde das comunidades. 

Noutra perspectiva, saneamento básico é o conjunto 
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de procedimentos adotados numa determinada região visan-
do a proporcionar uma situação higiênica saudável para os 
habitantes. Assim, podemos afi rmar que saneamento bási-
co trata-se de uma especialidade estudada nos cursos su-
periores de engenharia sanitária, de engenharia ambiental, 
de saúde coletiva, de saúde ambiental, de tecnólogo em sa-
neamento ambiental, de ciências biológicas, de tecnólogo em 
gestão ambiental e ciências ambientais.

De forma congruente, podemos afi rmar, também, que 
podem ser prestados por empresas públicas ou, em regime 
de concessão, por empresas privadas, sendo esses serviços 
considerados essenciais, tendo em vista a necessidade impe-
riosa destes por parte da população, além da sua importância 
para a saúde de toda a sociedade e para o meio ambiente. 
O grande problema é fazer os poucos recursos destinados a 
esta área serem plenamente aplicados à sua fi nalidade, sem 
que haja os desvios de fi nalidade.

Entre os procedimentos do saneamento básico, pode-
mos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de 
esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e trata-
mento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regulari-
zados) e materiais (por meio da reciclagem). Com estas me-
didas de saneamento básico, é possível se garantir melhores 
condições de saúde para as pessoas, evitando a contamina-
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ção e proliferação de doenças. Ao mesmo tempo, garante-se 
a preservação do meio ambiente.

Vale lembrar, aqui, nessa nossa refl exão, que o mos-
quito Aedes Aegypti é um gênero de mosquito originalmente 
encontrado na região tropical e subtropical do mundo, es-
pecialmente nos espaços mais insalubres como as regiões 
mais pobres. Mas, agora, está sendo encontrado em todos 
os continentes, exceto na Antártida, pois o mesmo não gosta 
do frio intenso. Segundo o site Wikipedia, algumas espécies 
do mosquito Aedes Aegypti foram espalhadas pela atividade 
humana, que, sem se dar conta, fez o translado de uma re-
gião para outra, propiciando sua ampla proliferação.

A variação Aedes Albopictus tornou-se mais uma es-
pécie invasora, que foi recentemente identifi cada e se espa-
lhou para o Novo Mundo, incluindo os Estados Unidos, ten-
do chegado lá pelo comércio de pneus usados. O mosquito 
Aedes Aegypti foi identifi cado e descrito pela primeira vez, 
incluindo sua classifi cação científi ca, pelo alemão entomo-
logista Johann Wilhelm Meigen, em 1818. O nome genéri-
co vem do grego antigo ἀηδής, Aedes, que signifi ca “desa-
gradável” ou “odioso”. 

As espécies Aedes são registradas em várias regiões 
do mundo, deixando muita preocupação para os povos al-
vos de sua ação.  Algumas espécies deste mosquito podem 
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transmitir doenças graves, incluindo a dengue, a febre ama-
rela , o vírus Zika,  e Chikungunya. Até um passado recente, 
o mosquito Aedes Aegypti, em nosso país, era combatido por 
ser o responsável pela frebre conhecida por dengue, toda-
via, o presente tornou-se mais assombroso quando vieram 
à tona os casos de microcefalia por todo o país e as fortes 
suspeitas de ser este vírus o seu transmissor, sem falar na 
Chikungunya e na Zika.

Se por um lado, os governantes pedem à população 
que faça a sua parte, eliminando possíveis focos de mosqui-
tos em suas residências e/ou propriedades particulares, por 
outro é fundamental o poder público dar exemplo, aplicando 
com sabedoria os parcos recursos destinados ao seu com-
bate, com sabedoria e efi ciência, em especial a nivel macro, 
garantindo a execução dos serviços com qualidade, o que, 
em outras palavras, pode ser traduzido por viabilizar o sane-
amento básico. 

É necessário o poder público ser o primeiro a dar o 
exemplo para que a população perceba o esforço e aí parta 
para dar sua colaboração de maneira voluntária. Não bas-
ta só fazer campanhas educativas e mutirões impactantes, 
mobilizando o Exército ou outra corporação qualquer: Dê-se 
o exemplo fazendo o que tem de ser feito, inclusive, valori-
zando a educação como mola motora de todo esse processo. 
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Após ter escrito o último parágrafo deste artigo, eis 
que ligamos a televisão e olhamos a triste notícia veiculada 
em todos os canais de televisão nos seus programas tele 
jornalísticos: o Ministério das Cidades anuncia que o Brasil 
não cumprirá a meta de eliminar o esgoto a céu aberto 
antes da década de 2030. Sem dúvida, péssima notícia 
para todos os brasileiros, em especial para a maior parcela 
da população, que é carente, pobre e sem saída, enquanto 
houver as desigualdades de oportunidades para ricos e 
pobres. Estamos condenados a viver com o perigo.

** Publicado no Jornal Pequeno, em 5 de março de 
2016.
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A BANALIDADE CHEGA À VIA EXPRESSA DE 
SÃO LUÍS SOB O OLHAR ESTRÁBICO DO PO-
DER PÚBLICO
*Para o Professor Wilson Chagas e Grupo GAMAR, pelo 
trabalho exemplar na formação de cidadãos.

Recorrendo às bibliotecas especializadas para encon-
trar um conceito aceitável de “Via Expressa” ou via rápida en-
contrei a seguinte defi nição: “Via expressa, via rápida ou via 
reservada é uma via de comunicação terrestre para tráfego 
de alta velocidade que tem muitas das características de 
uma autoestrada, incluindo o acesso limitado à rodovia, al-
gum grau de separação entre os fl uxos de tráfego opostos, o 
uso de trevos, em certa medida a proibição de alguns modos 
de transporte, como bicicletas ou cavalos, e muito poucos ou 
nenhum cruzamento com ruas. O grau de isolamento permiti-
do para o tráfego local varia entre os vários países e regiões”.

Vale lembrar, ainda, que a conceituação mais bem de-
fi nida  desses termos varia de acordo com a jurisdição mu-
nicipal ou estadual vigente na região ou país. Quando o pro-
jeto da “Via Expressa” de São Luís foi lançado pelo Governo 
do Estado (governo de Roseana Sarney), houve um inten-
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so debate referente a sua necessidade, uma vez que havia 
também o projeto de uma via que contornaria os limites do 
município de São Luís, interligando-os à Avenida Litorânea, 
proposta pelo então Prefeito João Castelo e contemplaria o 
mesmo trajeto da referida via, no limite do rio Anil, como foi 
feito com a Avenida “Quarto Centenário” – só que no lado 
oposto.

O debate se tornou mais acirrado, ainda, pelo fato da 
“Via Expressa”, que é objeto deste artigo, ter que entrar nos 
limites do sítio territorial do “Velho Vinhais”, talvez o primeiro 
Porto da capital maranhense e que acolhia dezenas de famí-
lias há mais de 200 anos, portanto, essas famílias já estavam 
consagradas legítimas proprietárias das terras. O embate se 
deu e foi motivo de diversas manifestações populares, in-
cluindo a participação da Igreja Católica e de várias entida-
des protetoras da sociedade civil, do meio ambiente e do pa-
trimônio histórico de nossa região, em uma queda de braço 
desgastante para as partes envolvidas. Enfi m, o Governo do 
Estado se impôs e construiu a tão propalada “Via Expressa”.

Centrando nossa refl exão no conceito de “Via Expres-
sa” acima mencionado, percebemos que a referida autoestra-
da, inaugurada no desfecho do governo de Roseana Sarney, 
foi feita às pressas e sem sua conclusão, como anunciada. 
Aliás, quando do lançamento da referida via, foi prometido o 
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prazo de 18 meses para sua conclusão, incluindo 6 pistas, 
sendo três em cada lado, com 9 km e 600 metros de ex-
tensão. Pois bem, ao fi nal dos 18 meses foram inaugurados  
menos de 2 km de extensão, mas fora feita uma intensa cam-
panha de que a promessa anunciada havia sido cumprida. 

O erro mais gritante, do não cumprimento da promes-
sa está no fato de que a referida via expressa nunca teve 9 
km e 600 metros, como anunciara a propaganda ofi cial da 
Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado naquela 
época. Outra fraude gritante e escandalosa está no fato de 
que a referida via nunca teve 6 pistas, pois venderam gato 
por lebre: o que a referida via expressa tem são três faixas 
em alguns trechos de cada lado, pois quando se aproxima do 
Maranhão Novo, no encontro da Avenida Daniel de La Tou-
che, tem apenas duas faixas – e não pistas como anunciado.

Para muitos críticos, a referida via expressa fora proje-
tada para facilitar a ligação de dois grandes empreendimen-
tos comerciais,  mais precisamente, dois grandes Shoppings 
da capital maranhense – o Shopping “São Luís” (localizado 
no Jaracaty) e o “da Ilha” que estava sendo construído em 
frente ao bairro do Maranhão Novo. Segundo se denunciava 
à época, infl uentes membros do Governo Roseana teriam 
participação acionária nos dois Shoppings, portanto, estaria 
justifi cado o interesse na construção da referida via expres-
sa com a participação decisiva do Ministério das Cidades.
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Naquela época, ano de 2009, o Presidente do Senado 
era um maranhense, pai da então governadora, por isso mes-
mo, a aprovação junto ao Ministério das Cidades teria sido 
facilitada com a pressão institucionalizada, enquanto que a 
“Via do Contorno”, proposta pelo ex-prefeito João Castelo, 
fi cou a ver navios durante todo o seu governo, pois, segundo 
denúncias desse segmento opositor do Palácio dos Leões e 
do Senado Federal, houve manobras para que o projeto da 
“Via do Contorno” fi casse engavetado, sem aprovação – o 
que ocorreu somente no fechar do prazo daquela gestão.

Como o ex-prefeito João Castelo, inimigo político do 
grupo que estava no comando do governo do Estado, não 
se reelegeu, a gestão que lhe sucedeu na Prefeitura de são 
Luís também não se interessou pela continuidade do projeto 
da “Via do Contorno”, o qual iria formar um anel de escoa-
mento que contemplaria grande área signifi cativa dos bairros 
periféricos da capital maranhense, incluindo as regiões do 
Anil, Cohab, Forquilha, Cohatrac, Vila Luizão, Olho D’água 
até chegar a Av. Litorânea.

Mas, o que nos chamou atenção para refl etir sobre 
a “Via Expressa” de São Luís, construída pelo Governo do 
Estado, é o fato de que a mesma está sendo banalizada e 
servindo de motivação para que invasões sejam realizadas 
nos seus dois lados, sem que o poder público tome qual-
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quer providência. A Prefeitura Municipal de São Luís tem se 
mostrado inoperante, e não entendemos o por quê, uma vez 
que, entregue o bem público, normalmente a conservação e 
manutenção desse bem é transferido para sua responsabili-
dade.

Caso este entendimento esteja equivocado, então ca-
beria ao Governo do Estado preservar sua fi nalidade. Mas, 
o que estamos presenciando é uma série de atrocidades na-
quele equipamento, que extrapola a própria invasão do bem 
público. As vias secundárias que serviriam para ciclistas e 
perdestres fazer caminhadas estão, quase que semanalmen-
te, sendo depredadas com a construção de acessos para 
casas particulares – construídas irregularmente ao longo da 
via – que, a nosso ver, são frutos de invasões ou ocupações 
irregulares.

Chamou-nos atenção também a edifi cação de um tem-
plo evangélico bem visível na margem direita de quem segue 
no sentido Jaracaty-Maranhão Novo, na altura do Recanto 
do Vinhais Velho. Será que a Prefeitura deu essa permissão? 
Será que a administração do atual Prefeito permitiu ou fez 
vistas grossas por ele professar a religião evangélica? Que 
interesse estaria por trás dessa medida que não teve, apa-
rentemente, a devida fi scalização? São os mistérios e as fa-
cetas de uma administração que envolve, desde o princípio, 
interesses nada laicos para uma cidade que clama justiça.
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Quando reclamamos das invasões, queremos defen-
der, sobretudo, o meio ambiente, pois aquela área é desti-
nada à proteção dos manguezais e é área de preservação 
permanente, portanto, cabe ao poder público coibir e proibir 
esse tipo de agressão aos espaços territoriais públicos de 
nossa cidade. Que a prefeitura faça projetos de ocupação da-
quela área e a entregue à cidade com trilhas e equipamentos 
de uso coletivo, impedindo a sua ocupação desordenada e 
imoral como está sendo testemunhada na atualidade.

Só para se ter uma ideia, até a via secundária desti-
nada aos ciclistas e pessoas que queiram fazer caminhadas, 
além dos acessos irregulares, pois não acreditamos que a 
Prefeitura tenha dado autorização, há outras irregularidades 
gritantes, como a fi xação de postes de iluminação exatamen-
te no seu meio, impedindo a circulação de bicicletas e pondo 
a vida de ciclistas e pedestres em perigo. Cadê o CREA-MA  
que não vê isso? Cadê os Bombeiros? Cadê a Blitz Urbana? 
- que talvez seria o equipamento mais propício para fazer 
esse tipo de fi scalização?

Senhores gestores não sejamos hipócritas, nem levia-
nos, vamos agir e atuar como gestores responsáveis. Defen-
damos o que é de todos e em nome de todos trabalhemos 
para o bem coletivo, despido de interesses eleitoreiros. Ter 
moral, ser responsável, requer atitudes e ações congruen-
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tes com a ética administrativa e legal vigente em nosso país. 
Portanto, sejamos esse agente social que a sociedade con-
clama.

A defesa do nosso meio ambiente, assim como a defe-
sa dos bens públicos são atribuições dos gestores e de toda 
a população, por isso ações proativas e exemplares preci-
sam ser dadas diuturnamente, sem medo de enfrentamentos 
a ações de pressão oportunistas. Este ano é delicadamente 
favorável a se fazer esse tipo de atitude populista, que é pro-
movida especialmente por cabos eleitorais e políticos des-
qualifi cados que querem vender uma imagem de defensores 
do povo para conseguir votos. Chega, é hora de darmos um 
basta a esse tipo de gente.

Apresentamos a seguir as confi gurações de Vias Ex-
pressas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Ho-
rizonte e Brasília como exemplos de formatação, para que 
despertem o interesse de nossos gestores e uma melhor 
compreensão do leitor. Em São Paulo as principais vias ex-
pressas são a Marginal do Rio Tietê, que liga a região da Vila 
Leopoldina à região da Penha; a Marginal do Rio Pinheiros, 
que liga a Marginal do Rio Tietê à região de Interlagos; o Cor-
redor Norte-Sul que liga Santana, na Zona Norte da cidade 
a Santo Amaro, na Zona Sul; e a Leste-Oeste, que faz a li-
gação das Zonas Leste e Oeste da cidade, através de um 
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conjunto de avenidas, tendo a Radial Leste como a principal 
delas, ligando o Centro a Guaianases, subúrbio da Zona Les-
te. A principal ligação da capital com a região metropolitana 
é a Avenida do Estado, que liga o centro de São Paulo às 
cidades do Grande ABC.

No Rio de Janeiro, as principais vias expressas são: 
a Avenida Brasil, que interliga as regiões oeste, norte e cen-
tral da cidade; a Linha Vermelha, que liga a região central 
da cidade à Rodovia Washington Luís (BR-040) e à Rodovia 
Presidente Dutra (BR-116), passando pela Ilha do Fundão e 
pela Ilha do Governador; a Linha Amarela, que liga a Barra da 
Tijuca à Ilha do Fundão (é na ilha do Fundão que está o Cam-
pus da Universidade Federal do Rio de Janeiro – próximo ao 
aeroporto internacional Tom Jobim ou aeroporto do Galeão); 
e a Ponte Rio-Niterói, que liga a cidade ao município vizinho 
de Niterói.

Em Belo Horizonte, a Via Expressa Juscelino Kubits-
chek (conhecida simplesmente como “Via Expressa” na ci-
dade) - liga o centro da capital mineira à cidade de Betim, 
atravessando boa parte do município de Contagem - tem um 
percurso de aproximadamente 25 km sem interceptações, 
o que proporciona aos seus usuários um fl uxo rápido. Uma 
outra via de trânsito expresso em Belo Horizonte é a Linha 
Verde, construída para otimizar o trânsito entre o Aeroporto 
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Internacional Tancredo Neves, em Confi ns, e o centro de BH. 
A Linha Verde possui uma extensão de 42 km em via de trân-
sito rápido, apesar de haver inúmeros semáforos no trecho 
da Avenida Cristiano Machado, ainda dentro do município de 
Belo Horizonte.

Em Brasília, um típico exemplo de via expressa é 
a DF-002 (conhecida como Eixo Rodoviário - Eixão), que cor-
ta o Plano Piloto de norte a sul em seus 13 km de extensão, 
sem nenhum ponto de interrupção. Tanto de um lado quanto 
do outro da via existem os chamados Eixinhos L (leste) e W 
(oeste), que funcionam como marginais do Eixão, permitindo 
uma transição segura do fl uxo local para o fl uxo da rodovia. 
Outra rodovia da cidade que recentemente foi transformada 
em via expressa é a DF-085 (conhecida como Estrada Par-
que Taguatinga - EPTG), que em seus 20 km corta a área 
mais populosa do Distrito Federal, ligando os bairros de Cei-
lândia, Taguatinga e Águas Claras ao Plano Piloto. Outra via 
planejada para se tornar expressa é a DF-047 (conhecida 
como Estrada Parque Aeroporto), que junto com a DF-002 
forma uma ligação direta entre o Aeroporto Internacional Jus-
celino Kubitschek e o centro da capital.

Para fi nalizar, com o apoio da Wikipédia (acesso em 
19.02.2016), procuramos entender como funciona esse tipo 
de via em solo lusitano, pois consideramos que atualmente o 
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país apresenta uma malha rodoviária urbana muito boa, que 
foi posta em prática, sobretudo, após a adesão de Portugal 
ao bloco econômico Europeu, o que facilitou muitos fi nancia-
mentos de infraestrutura no país. Além disso, percebemos 
que, em Portugal, este tipo de rodovia não tem uma classi-
fi cação ofi cial separada e é normalmente referida generica-
mente como “via rápida”.

Existem dois tipos principais de vias rápidas em Por-
tugal. O primeiro tipo tem faixas separadas para cada sen-
tido, acesso limitado, com poucos ou nenhum cruzamento 
de nível, tendo em muitos casos características praticamente 
idênticas as de uma autoestrada. Dentre as vias deste tipo, 
destacam-se o Eixo Norte-Sul em Lisboa, a Via de Cintura In-
terna no Porto, as circulares interna e externa de Coimbra e 
a “Rodovia” em Braga. Na ilha da Madeira é um tipo de via 
muito frequente, que liga os principais pontos da região.

O segundo tipo principal de via rápida tem característi-
cas idênticas às do primeiro, distinguindo-se daquele apenas 
por não dispor de faixas de rodagem separadas para cada 
sentido, na maioria da sua extensão. Dentre as vias deste 
tipo, destacam-se os antigos IP4 e IP5 (antes de serem re-
convertidos em autoestradas), o IP2 (troço a sul de Caste-
lo Branco), o IP3 (maioria do troço entre Coimbra e Viseu), 
o IC8, o IC27 e o IC33.
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Em termos legais, o Código da Estrada inclui o concei-
to de “via reservada a automóveis e motociclos”, que é defi -
nida como sendo uma via pública onde vigoram as normas 
que disciplinam o trânsito em autoestrada e sinalizada como 
tal, dispondo no entanto de um limite de velocidade menor 
(100 km/h para a maioria dos veículos). Contudo, o Código 
da Estrada não defi ne a que características técnicas deve 
obedecer uma via para ser classifi cada como tal. Uma via 
rápida dos tipos acima referidos pode estar ou não sinalizada 
como via reservada a automóveis e motociclos. Caso não o 
esteja, vigoram aí as normas de trânsito correspondentes a 
uma estrada normal, ainda que a mesma disponha de carac-
terísticas técnicas idênticas às de uma autoestrada.
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TIRANDO A MÁSCARA DA ILUSÃO (EM TARDE 
CHUVOSA)  – 1ª parte, em 18 fev. 2016.
*Para o Professor José Maria Paixão (em memória) e para 
os carnavalescos Tácito Borralho e Aldo Leite, pelos ensina-
mentos proporcionados ao longo do tempo.

Na tarde de 18 de fevereiro de 2016, a chuva insistiu 
em não ir embora e deixou o dia nublado e chuvoso todo o 
período. Esses dias são tortura para quem tem atividades e 
funções diversifi cadas, uma vez que o tempo fi ca com cara 
de segunda-feira ressacada e às vezes fi camos inoperantes, 
sem iniciativa e com aquela preguiça doentia que deixa qual-
quer ser humano envolto em uma moleza sem precedentes. 
Chove, chove e chove e fi camos a ouvir os pingos caírem 
insistentemente, por isso resolvemos violar a memória sobre 
os últimos acontecimentos culturais ocorridos em nossa ci-
dade, especialmente a temporada carnavalesca que acabara 
de acontecer.

Embora já estejamos em pleno período da quaresma 
para a Igreja Católica, não nos sentimos motivados a escre-
ver sobre essa vertente religiosa. Sentimo-nos provocados a 
refl etir sobre os fatos ocorridos com os concursos carnava-
lescos da capital maranhense, verifi cados em 2016, pois a 
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choradeira de sempre foi a tônica recorrente dos perdedores 
e dos ganhadores dos diversos concursos postos em prática 
na nossa cidade. 

Talvez seja por isso que esse fato tenha provocado por 
meio da prática carnavalesca algo tão signifi cante que ainda 
esteja tão atuante em nossa memória – considerando que 
também sejamos um ator atuante neste campo do conheci-
mento em nossa cidade. Isso nos faz relembrar acontecimen-
tos ainda não esquecidos, portanto, longe de fazer parte do 
bloco do esquecimento, apesar da memória massiva parecer 
fazer parte mais facilmente desse bloco do esquecimento, 
como formula José Carlos Meihy (2007), no livro “Manual de 
História Oral: Como fazer, Como Pensar”, quando estuda o 
signifi cado histórico de um depoimento baseado na memória.

Uma das postulações na qual podemos nos apoiar 
para insistir em colher e cultivar pérolas nesse campo de atu-
ação pode ser a tese de que o carnaval seja uma cultura 
tradicional inventada, como formulam Eric Hobsbwan e Te-
rence Hanger (l997) em sua tese “A invenção das tradições”, 
quando sugerem que procuremos nas nossas investigações 
e nos dados que estão ao nosso dispor as descobertas e as 
memórias (mesmo que adormecidas) que possam ser reve-
ladoras para os nossos pares e jovens investigadores. Desse 
modo, achemos as pérolas que estão ainda atuando nessa 
memória. 
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Outro motivo que nos faz insistir em refl etir sobre esse 
assunto, é o fato de estarmos cursando doutoramento no 
Programa Doutoral em Estudos Culturais na Universidade de 
Aveiro, Portugal, em que o objeto de investigação de nos-
sa parte são os Blocos Tradicionais do Maranhão (BTMs), 
uma manifestação única que ocorre somente no carnaval da 
região metropolitana da capital maranhense, tendo em sua 
musicalidade o fator mais original, agregado ao rigor da indu-
mentária que a cada ano ganha mais requinte e capricho por 
parte dos executores dos diversos fi gurinos e adereços dos 
referidos blocos tradicionais.

Este ano, mais uma vez, pudemos testemunhar que 
esse rigor esteve atuante com toda força nos ateliers dos 
BTMs, apesar da crise fi nanceira que está presente no cam-
po político e fi nanceiro do Brasil, o qual está à beira de uma 
recessão sem precedentes. O país já foi rebaixado pelas 
principais agências de avaliação para eventuais investidores, 
que desaconselham a aplicação de investimentos e a execu-
ção de projetos desenvolvimentistas no nosso país, o que é 
ruim,  deixa-nos vulneráveis. 

O resultado mais imediato para um estudantes de dou-
toramento em um outro país é ver a sua moeda fi nanceira 
derreter a olhos vistos, incluindo a ameaça de interromper 
seus estudos, à medida que este procedimento é feito com 
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recursos próprios, sem o auxílio de bolsas de Fundações de 
Apoio à Pesquisa e/ou Instituições Ofi ciais que normalmente 
concedem bolsas por meio de Editais. Como somos militante 
crítico do atual governo petista, que está no gerenciamento 
do país no início de 2016, difi cilmente conseguiremos obter 
sucesso nessa demanda, por isso fi camos com nossos par-
cos recursos salariais limitados ao nosso ofício de ser Pro-
fessor.

Mas, voltando às ocorrências do período momesco, 
permita-nos fazer um breve retrospecto de como nos envol-
vemos nesse campo de atuação para entender como nos 
sentimos à vontade para refl etir, uma vez que já tivemos a 
oportunidade de presenciar fatos que são verdadeiros moti-
vadores para o desenvolvimento de roteiros de enredos car-
navalescos em um futuro breve. Ingressamos nesse universo 
carnavalesco com a nossa aprovação no vestibular para o 
curso de Comunicação Social, na Universidade Federal do 
Maranhão, no ano de 1976. Naquela época, nossa prioridade 
era fazer vestibular para o Curso de Direito, mas temendo 
levar chumbo (não ser aprovado), escolhemos um curso me-
nos concorrido: Comunicação Social. Resultado se tivésse-
mos feito para Direito, teríamos sido aprovados, mas, nossa 
escolha foi Comunicação Social e fomos cursar Jornalismo, 
depois ingressamos na carreira do Magistério (fi nal de 1981) 
por meio de concurso público. 
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Pois bem, o que seduziria um aluno de jornalismo ao 
ponto de levá-lo a se interessar pelo carnaval e pela cultura 
popular? Ainda no primeiro ano de nossa experiência univer-
sitária, ingressamos no grupo chamado LABORARTE, que 
era uma espécie de ONG (Organização Não Governamental) 
que se rotulava movimento contra a ditadura e que pretendia 
fornecer elementos para o estabelecimento de política públi-
ca para a área cultural de São Luís. A experiência foi riquíssi-
ma, pois, naquele extrato social de jovens artistas, pudemos 
conviver com a prática da ditadura, por meio da própria dire-
ção do grupo e ouvir as críticas à ditadura militar que atuava 
no país. 

Aquele momento era de extrema insegurança, pois o 
país passava por um processo de controlar ações de artis-
tas e intelectuais, incluindo a Censura da Imprensa, o que 
tornava o ato de pensar algo bastante perigoso. Pudemos vi-
venciar a campanha da anistia, sem entender muito o que se 
passava, pois nossa prática era de obediência aos poderes 
constituídos e os professores ainda eram referências na for-
mação das mentalidades dos jovens brasileiros. Aos poucos 
começamos a compreender o que era rebeldia.

Foi nesse ambiente de descoberta, que nos envolve-
mos com o desfi le de escolas de samba e pudemos perceber 
que os concursos até então eram realizados pelas emissoras 
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de rádio e televisão da cidade. As principais rádios montavam 
palanques em frente ou em local próximo às suas sedes e 
promoviam seus concursos particulares, por isso, até hoje, 
algumas escolas insistem em dizer que foram campeãs por 
diversas vezes. Acontece que os julgamentos eram feitos por 
profi ssionais escalados para cobrir o carnaval ou um outro 
convidado, sem o consenso do coletivo. 

Afi rmam alguns investigadores e apaixonados pelo 
carnaval que havia a eterna troca de benesses entre os gru-
pos participantes e os resultados, com os apadrinhamentos 
políticos, refl etiam essa ligação sociopolítica. Prática verifi -
cada até hoje, pois os grupos de comunicação tinham elo 
muito forte com esse segmento e os afi lhados sempre eram 
benefi ciados na hora de conferir títulos simbólicos para as 
agremiações que deveriam ser contempladas.

Nessa época, a confi guração das escolas de samba 
era bem menor que as práticas de hoje. Para se ter uma 
ideia, o grupo de pessoas que integrava uma escola de sam-
ba podia ser transportado por um a cinco caminhões (em 
suas carrocerias) ou, raramente, ônibus cedidos pelos pro-
prietários de empresas de transporte da cidade, como ocorre 
atualmente com os grupos de “Bumba Meu Boi” (BMB) que 
dependem desse tipo de transporte para cumprir um exausti-
vo calendário de apresentações.
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É evidente que os grupos mais centrais saíam ga-
nhando nesse jogo de cena, pois tinham mais facilidade de 
locomoção e promoção de atividades sociais. Os grupos sa-
íam mais para se divertir, fi cando a competição como uma 
consequência da produção de cada escola de samba ou gru-
po carnavalesco. Na segunda metade da década de 1970, 
existiam, em São Luís, mais de 30 escolas de samba e várias 
outras brincadeiras carnavalescas. Brincadeiras eram como 
se denominavam as manifestações culturais da época – fos-
sem escolas de samba, blocos tradicionais, tribos de índios, 
corsos, casinha da roça, entrudos, etc.

Pois bem, nesse período, o poder público começa a 
normatizar os concursos carnavalescos, agrupando as mani-
festações por expressões afi ns, incluindo o grupo das esco-
las, o grupo dos BTMs, o grupo das Tribos de Índios, o grupo 
dos blocos de sujos, o grupo das Charangas (que mais tarde 
foram denominadas de blocos Organizados), entre outros. 
Nesse período, também observa-se que integrantes do cam-
po político resolvem adotar o grupo das escolas de samba 
como forte segmento a ser apoiado, visando futuras eleições, 
delimitando dois grupos fortes na capital maranhense.

Esses dois grupos fortes foram agrupados na Escola 
Flor do Samba, do bairro do Desterro (localizado em pleno 
centro histórico da cidade) e que teve o apoio da família Sar-
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ney e o outro agrupou-se na escola de samba Turma do Quin-
to (TQ), sendo rotulada, na época, como a escola dos intelec-
tuais e opositores ao grupo Sarney, que na época iniciara um 
ciclo oligárquico de mais de 50 anos de dominação. Então, 
tínhamos um enfrentamento anual nas festas carnavalescas, 
as duas grandes escolas de samba: Turma do Quinto e Flor 
do Samba, as demais se tornaram apenas fi gurantes.

Foi nesse contexto que nos envolvemos com o car-
naval e aprendemos a nos apaixonar pela manifestação, 
como um vício, similar aos provocados por apreciadores de 
cachaça. Então, nos tornamos mais um viciado pela cultura 
carnavalesca. Fomos para dentro dos bastidores da esco-
la TQ, nos integramos, fomos voluntários na confecção de 
adereços, carros alegóricos e fantasias. Fomos elevados ao 
cargo de assessor de comunicação daquela agremiação car-
navalesca e produzíamos todo tipo de notas para divulgar as 
atividades da escola e eventuais artistas e destaques que 
deveriam desfi lar nos projetos desenvolvidos anualmente. 

Nessa época, havia dois grandes assessores de co-
municação de escolas de samba na cidade de São Luís, nós 
e Joel Jacinto, um defendendo a bandeira da TQ e o outro – 
Joel – defendendo a Flor do Samba. Os dois sabedores de 
suas responsabilidades, se desdobravam e tentávam fazer 
o melhor, divulgando e publicitando tudo o que era possível 
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se transformar em notícias, levando ao máximo o dito po-
pular: “Fazer como a galinha, por o ovo e cacarejar”, pois a 
divulgação era a alma do negócio. Essa afi rmação se tornou 
uma vertente que nos acompanhou em toda nossa prática de 
gestor.

Os desfi les carnavalescos de escolas de samba de 
São Luís começaram a ser regidos por regras similares aos 
concursos postos em prática no Rio de Janeiro, no ano de 
1974, quando a Flor do Samba ganhou o primeiro concurso 
realizado nesses moldes com o enredo “Primavera” e sedu-
ziu simpatizantes da família Sarney que se introduziram defi -
nitivamente naquela escola. A TQ ganhou o concurso no ano 
seguinte com o enredo “Obrigado, Salgueiro” (agradecendo 
à escola de samba Salgueiro, do Rio de Janeiro, por ter de-
senvolvido um enredo inspirado na lenda do Rei Sebastião, 
que ocorre no Maranhão) e se legitimou como a escola dos 
intelectuais e opositores do poder dominante. 

Em 1976, a Flor voltaria a ganhar com o enredo “Aqua-
rela do Brasil” e, em 1977, o concurso é vencido pela Favela 
do Samba com o enredo “No reino dos Orixas”, único ano em 
que a dupla TQ-Flor não venceu nesse início de nova con-
fi guração dos desfi les carnavalescos. Os títulos de campeã 
eram revezados e disputadíssimos com a produção artística 
cada vez mais esmerada e empolgante, mobilizando signifi -
cativa parcela da população local, em especial os jovens. As 
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atividades carnavalescas passaram a ser também elevada 
ao grau de cabos eleitorais, recebendo nesse período, cada 
vez mais, apoios de políticos.

Durante a segunda metade dos anos 70 e durante 
todos os anos da década de 1980 e o início da década de 
1990, os concursos carnavalescos da capital maranhense 
– com exceção de 1977 - foram disputados exclusivamente 
por essas duas escolas, deixando as demais na condição de 
simples participantes-fi gurantes. Nessa época, foram criadas 
duas entidades representativas das escolas de samba de 
São Luís, para atender principalmente aos interesses dessas 
duas escolas de samba. Assim as duas protagonistas para 
ter um número maior de grupos apoiadores que lhes respal-
dassem, nas assembleias decisórias, ao negociar apoios 
para si, já incluíam apoios para as demais.

Na TQ fi zemos de quase tudo, inclusive fomos recruta-
dores de pessoas e adeptos para a mesma, até percebemos 
que a nossa contribuição chegara ao fi m, pois havia também 
ali uma prática ditatorial que não dava oportunidade de cres-
cimento. Lembramos de um concurso em que a Flor do Sam-
ba conseguiu introduzir vários jurados para prejudicar a TQ, 
no enredo que homenageou João do Vale e, nós, atentos e 
cuidadosos com tudo o que fazíamos, fomos nas cabines dos 
jurados após o julgamento e encontramos as notas de um ju-
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rado que desmascarou a farsa – fato amplamente divulgado 
na imprensa local e que revoltou os intelectuais e adeptos da 
TQ.

O acontecimento naturalmente foi interpretado como 
uma prática fraudulenta similar as que ocorrem nos pleitos 
eleitorais e, por analogia, esse fato era levado para o cam-
po político, tentando demonstrar que a corrupção da política 
estava presente no campo cultural para fraudar resultados 
e consagrar escolas que não mereciam ser campeãs. Es-
ses fatos foram sendo rechaçados e muitos militantes pro-
curaram novas frentes de atuação para sair daquela sujeira 
que estava instalada no meio cultural.

Em meados dos anos da década de 1980, começa-
mos a nos retirar da TQ e aportamo-nos na Favela do Samba 
(uma escola localizada em um bairro periférico de São Luís 
e que estava decadente e ameaçada de acabar) levado por 
Miguel Veiga, um grande amigo e colega de universidade. Lá, 
conhecemos outros militantes como Renato Dionísio, Jeisa 
Moraes, Mestre Júlio, Escrete, Seu Oswaldo, Tião Pinheiro, 
Dona Quinha, Seu Boca, e tanto outros cidadãos comuns 
que nos fi zeram perceber que, em outras comunidades, era 
possível o desenvolvimento de um trabalho comunitário com 
o verdadeiro envolvimento da população local, pois na TQ 
essa prática está corrompida.
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TIRANDO A MÁSCARA DA ILUSÃO (EM SÁBADO 
NEBULOSO) – 2ª parte, em 20.Fev.2016
*Para os Produtores Culturais Renato Dionísio e Rogério 
Avelar, pelos exemplos de determinação na construção de 
sonhos culturais.

Na primeira parte desta série de depoimentos, relem-
bramos como nos inserimos no campo do carnaval em São 
Luís e como foram as primeiras experiências em vivenciar o 
universo carnavalesco, que, em nosso caso, deu-se na Tur-
ma do Quinto (TQ), na segunda metade dos anos de 1970 
até a segunda metade da década de 1980. Agora, lembra-
mo-nos do nosso  “último envolvimento efetivo na TQ que 
foi com o Projeto “Alcântaratlântida”, uma referência à base 
espacial que estava sendo construída na cidade histórica de 
Alcântara e seus valores culturais. Finalizamos o artigo men-
cionando nossa ida para a escola Favela do Samba, levado 
pelo nosso amigo e artista plástico Miguel Veiga.

Miguel Veiga fora nosso colega de turma na Universi-
dade Federal do Maranhão nos dois primeiros períodos de 
curso: ele estudando Educação Artística e nós Comunicação 
Social, no antigo ILA (Instituto de Letras e Artes que, ironi-
camente, nomeávamos de Instituto do Limão e do Álcool – 
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em uma irreverência da juventude que nos açoitava naquela 
época). No ILA, tivemos uma convivência rica e salutar na 
troca de ideias e experiências que nos valeram para toda a 
vida, incluindo nossa participação no Projeto Rondon que co-
briu a região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, 
mais precisamente na cidade de Rio do Prado – um dos mais 
pobres municípios mineiros.

Pois bem, retornando ao nosso universo carnavales-
co, fomos para a Sociedade Recreativa Favela do Samba, 
sem no entanto abandonar de vez os vínculos com a TQ, 
fomos, paulatinamente, até nos sentirmos à vontade para de-
senvolver um trabalho comunitário na nova escola de samba. 
Nesse período, acreditávamos e lutávamos pela ascensão 
do militante político Renato Dionísio, pela sua perseverança 
e determinação em querer ser político atuante e fazer crescer 
aquela escola, todavia, o tempo nos fez rever essas primei-
ras impressões.

Como já tivemos oportunidade de afi rmar anteriormen-
te, na segunda metade dos anos de 1970, em todos os anos 
de 1980 e boa parte dos anos de 1990, os concursos carna-
valescos de escolas de samba em São Luís foram domina-
dos pelas escolas TQ e Flor do Samba, que se revezavam ou 
conquistavam títulos até três vezes consecutivamente, não 
dando oportunidades para as demais agremiações carnava-
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lescas da cidade, as quais tinham apenas o papel de fi guran-
tes, sem terem a possibilidade de ganhar algum título, a que 
nos causava muitos questionamentos.

A única ameaça sofrida por essa dupla de escolas de 
samba na década dos anos 80 do século passado, ocorreu 
no ano de 1989, exatamente provocada pela Favela do Sam-
ba, quando desenvolveu o enredo “A Peleja contra o Dragão 
da Maldade: O Sonho de Maria”, inspirado na vida e obra 
da militante comunista Maria Aragão, tema proposto por nós 
e que teve sua concepção fundamentada pelo então jovem 
carnavalesco Gênio Araújo (codinome de Antonio Eugênio 
Araújo Ferreira, atualmente Doutor em Ciências Sociais na 
área de História e Antropologia). Naquela época, a Favela fi -
cou em segundo lugar, tendo tirado nota 10 em todos os itens 
em julgamento, com exceção do item Comissão de Frente, 
que recebeu nove, e perdemos o concurso para a Flor do 
Samba, que desenvolveu o enredo ”Nem Tudo que Reluz é 
Ouro (50 anos da Flor)”.

Maria Aragão nos possibilitou desenvolver uma gran-
de ópera popular na Passarela do Samba, que, naquele ano, 
deixara de ser montada na praça Deodoro, sendo transferida  
para o aterro do Bacanga - um local considerado, naquela 
época, mais adequado para aquele tipo de espetáculo artísti-
co, uma vez que as escolas estavam a crescer seus projetos 
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carnavalescos, aumentando a altura dos carros alegóricos 
e a quantidade de destaques e composições nos referidos 
carros, por isso o circuito da rua do Passeio-Praça Deodoro 
estava ultrapassado e perigoso para essa prática de lazer 
comunitário. 

A transferência de local dos desfi les carnavalescos foi 
proposta pelo então Prefeito Jackson Lago, que estava em 
sua primeira gestão como administrador da cidade, pela le-
genda do PDT (Partido Trabalhista Brasileiro). Naquela épo-
ca, com a colocação da Favela do Samba em segundo lugar 
fi cou um misto de tristeza e alegria nos participantes e torce-
dores favelenses, pois havia um sentimento na cidade de que 
alguém poderia quebrar a hegemonia das duas principais 
escolas que se digladiavam todos os anos para conquistar 
um título de campeã. A Favela do Samba havia chegado tão 
perto, mas falhou exatamente na Comissão de Frente. Essa 
falha ocorreu pela nossa inexperiência de gestor de uma es-
cola de samba ao acreditar em outra pessoa que não tinha 
convicção de suas responsabilidades, algo que nunca mais 
ocorreu.

 A alegria fi cou por conta do reconhecimento da home-
nagem a Maria Aragão, pois havia sido feita com responsa-
bilidade e à altura de sua história. A maior força estimuladora 
foi provocada pela própria Maria, uma vez que foi dela que  
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vieram as palavras inspiradoras para se continuar tentando 
e não desistir nunca. Assim foi feito: em 1990, a nação fave-
lense desenvolveu o enredo “Reynaldo Faray: o sonho de 
um Pierrot”, homenageando um ícone da cultura local; e, em 
1991, o enredo desenvolvido foi “O baile dos exilados”, uma 
crítica feroz à manipulação do carnaval ludovicense em que 
só duas escolas ganhavam – TQ e Flor. O título para a Favela 
do Samba estava perto depois dessas primeiras experiências 
em se trabalhar enredos rebeldes, como rebelde foi toda a 
luta de Maria Aragão por um mundo melhor e mais igualitário. 

Nossos argumentos residiam no fato de que era preci-
so haver uma alternância na conquista dos títulos de campeã 
do carnaval para possibilitar o crescimento das outras esco-
las, inclusive da Favela do Samba, que vinha de um período 
de decadência muito forte, que ameaçou fechar suas portas, 
como foram fechadas dezenas de escolas nesse período, 
estando entre elas Camboa do Samba, Correio do Samba, 
Águia do Samba, Salgueiro do Samba, Baralho do Samba, 
Pirata do Samba, e outras. 

Era também nossa percepção a de que os jurados 
convocados para fazer a avaliação dos grupos concorren-
tes tinham uma fi xação nas duas escolas hegemônicas, por 
isso fi cava a impressão de que alguns elementos já saíam 
de suas bases com a nota carimbada para benefi ciar esta ou 
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aquela escola – este fato viria a se confi rmar durante os anos 
seguintes, quando escolas que não mereciam ganhar, eram 
benefi ciadas por esses agentes corruptores.

As críticas daqueles insatisfeitos residiam também no 
fato de que atribuir nota ruim a quem não merece é fraude, 
mas, atribuir nota boa – como a nota 10 - a quem não merece 
também é fraude. Essa prática foi e ainda é muito recorrente 
nos concursos da capital maranhense. As críticas atuais vão 
mais além, pois se o processo sofreu modifi cações para dimi-
nuir as denúncias de jogo de cartas marcadas que benefi cia-
vam somente as duas maiores escolas da cidade até então, 
atualmente essas críticas englobam práticas duvidosas refe-
res à qualifi cação dos recrutados para serem jurados, pois 
a impressão que fi ca é a de que alguns elementos estão a 
julgar itens para os quais não estariam capacitados. 

Por outro lado, pessoas legitimadas e reconhecida-
mente capazes da cidade, que têm qualifi cação para julgar, 
estão evitando participar desses julgamentos para não se ve-
rem envolvidas com críticas irracionais e infundadas de que 
benefi ciariam este ou aquele grupo, sob a alegação de fa-
vorecimento a grupos hegêmonicos ou por eventualidades 
de relacionamentos particulares. Assim, criava-se um clima 
muito hostil na cidade e pessoas capacitadas se desinteres-
savam de participar do corpo de jurados para não se verem 
achincalhadas nos quatro cantos da cidade.
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Após o ano de 1989, a hegemonia TQ-Flor fora que-
brada somente em 1991 pela escola de samba “Unidos de 
Fátima”, com o desenvolvimento do enredo “Soy loco por ti 
América”, em uma proposta do carnavalesco Chico Coimbra. 
A Favela viria a ser consagrada campeã no ano seguinte 
(1992) com o enredo “Me engana que eu gosto”, de nossa 
autoria, em que fazíamos uma crítica as mazelas do campo 
político e econômico brasileiro; no ano seguinte, o título vol-
taria a ser conquistado pela Favela, agora com o enredo “De 
Ourique à Praça Deodoro que é do povo”, uma homenagem 
à praça mais central da capital maranhense e que foi palco 
de grandes acontecimentos sociais, culturais, políticos e rei-
vindicatório da população local. 

Nesse período, todos os sambas da Favela do Samba 
foram compostos (incluindo o de Maria Aragão) pela dupla 
Escrete (codinome de José Henrique Pinheiro) e José Rai-
mundo Gonçalves, tendo um ou dois parceiros colaboradores 
em algum momento. Vale lembrar que, desde a edição do 
enredo sobre a militante Maria Aragão, os enredos favelen-
ses tiveram sambas escolhidos por meio de concurso públi-
co aberto à comunidade sambista da cidade. A escolha dos 
sambas em que estavam Escrete e José Raimundo Gonçal-
ves não se dava por acaso, a nação favelense se via repre-
sentada nestes sambas e naturalmente a escolha recaía so-
bre os mesmos, havendo alguma colaboração extra nas suas 
execuções. 
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Após a conquista do segundo título de campeã da Fa-
vela em 1993, a escola Unidos de Fátima, no ano de 1994, 
voltou a conquistar o título com o enredo “Tropa, Tropeços 
do país tropical, tudo acaba em carnaval”, também de Chi-
co Coimbra. Infelizmente, uma grande armação foi montada 
para benefi ciar a escola Unidos de Fátima, pois os jurados 
foram escolhidos a dedos, na noite anterior ao concurso, na 
casa do vereador Chico Carvalho, intérprete e patrono polí-
tico daquela agremiação carnavalesca – Repete-se, assim, 
uma prática fraudulenta e odiosa.

De qualquer forma, esses acontecimentos registraram 
os quatro anos de jejum da dupla hegemônica do carnaval 
maranhense, que voltou a consagrar a Flor do Samba cam-
peã em 1995, como o enredo “A divina dama Apolônia Pinto” 
– nesse ano houve um empate na totalização dos votos entre 
a Flor e a Favela (que homenageou o centenário do cine-
ma com o enredo “No escurinho do Cinema”), mas, o critério 
desempate, previamente determinado pelo regulamento que 
indicava o item Comissão de Frente para benefi ciar quem 
tivese a maior nota, favoreceu a Flor, que fi cou com o título 
de campeã.

Em 1996, com a mudança da gestão municipal da ca-
pital maranhense, sob a responsabilidade da Prefeita Con-
ceição Andrade (PSB), não houve concurso de carnaval, em 
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uma primeira tentativa de acabar com o carnaval de passare-
la da cidade. Mas, as escolas se produziram e foram para a 
passarela, fazendo desfi les de superação e com a marca da 
crise. A Favela do Samba, como sempre, mostrou-se resis-
tente e foi para a avenida, bem produzida, com o enredo “Rei 
Zumbi ou o sonho pretendido”, tendo recebido os prêmios 
simbólicos atribuídos pela imprensa, mas sem o aval do po-
der municipal. 

No ano seguinte, 1997, Flor e Favela voltam a em-
patar e desta vez não houve critério de desempate, por isso 
as duas foram consagradas campeãs: A Flor desenvolveu o 
enredo “No rabo de uma estrela” e a Favela desenvolveu o 
enredo “Cores e sons, deste mundo tropical”. Esse ano as 
escolas desfi laram debaixo de uma chuva torrencial, que pre-
judicou muito as alegorias e fantasias das escolas. Os obser-
vadores mais atentos estimam que as escolas perderam no 
mínimo trinta por cento de seus componentes.

A partir deste ano, 1997, a Favela do Samba parte para 
a conquista do seu primeiro tetra-campeonato e uma sequên-
cia de conquistas que a deixou na categoria de hegemônica, 
uma vez que a Flor e TQ entraram em decadência momentâ-
nea. O ano de 1997 marcou também uma grave crise interna 
na Favela do Samba, pois o seu Presidente na época, Se-
bastião Sardinha (Babá), estava a concluir seu mandato e ele 
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promoveu a eleição que lhe poderia dar a reeleição, então, 
seu grupo rompe com a Favela e parte para fundar a Escola 
de Samba Túnel do Sacavém, dando ao bairro do Sacavém 
sua segunda escola de samba. 

Dessa forma, o tetra-campeonato favelense foi inicia-
do com o título conquistado na gestão de Sebastião Sardinha 
e os enredos “A esperança que balança mas não cai” (1998), 
uma crítica ao poder político de corrupção instituído no país; 
“Carnaval de A à Zé: homenagem ao comunicador José Rai-
mundo Rodrigues” (1999) – nesse ano a Flor do Samba não 
desfi lou; e com o enredo “Do vai e vem Guajá ao vai e vem 
da Internet: Uma odisseia na Passarela”, em 2000 a Favela 
do Samba empatou com a TQ que também foi consagrada 
campeã com o enredo “O Quinto centenário são outros qui-
nhentos”.

Nos dois anos seguintes, a escola Turma do Quinto 
voltou a ganhar o concurso de escolas de samba com os 
enredos “Maranhão: caixinha de segredos” (2001) e “Nauritâ-
nia: a poesia de barba branca (Nauro Machado)” (2002). Em 
nossa percepção, houve manipulação nos resultados, mas 
a escola a ser batida nesse período era a Favela do Samba 
e assim se fez. Em 2002, por exemplo, a escola favelense 
realizava, até então, seu maior projeto carnavalesco para re-
tomar o título e desenvolver o enredo “Saraminda”, inspirado 
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no romance do político e escritor José Sarney, fato que lhe 
deu a oportunidade de ser penalizada injustamente com no-
tas previamente marcadas e para não ser campeã, em face 
da escolha do enredo. 

A Favela que realizara seu maior projeto carnavalesco 
durante sua existência, portanto, fazendo o maior gasto fi nan-
ceiro de produção artística, um desfi le considerado deslum-
brante e um contingente de foliões brincantes também muito 
maior que o normal, teve que se contentar com a terceira co-
locação na classifi cação fi nal do concurso ofi cial das escolas 
de samba de São Luís: coisas do carnaval ludovicense que 
refl etiu, no seu resultado fi nal, o espírito atuante no campo 
político do Estado do Maranhão, penalizando, assim, a cria-
ção carnavalesca e toda uma comunidade que se inspirou 
em uma obra literária e não na pessoa do cidadão político. 
Esse relato será continuado em breve.
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TIRANDO A MÁSCARA DA ILUSÃO (EM DOMIN-
GO DE SOL) – 3ª parte, em 21 fev. 2016
Para os Carnavalescos Antonio Monteiro e Jeisa Moraes, por 
suas convicções e empenhos na construção de sonhos car-
navalescos.

Na crônica anterior, fi zemos um relato de como chega-
mos à Sociedade Recreativa Favela do Samba, descrevendo 
nossas primeiras experiências como responsável pela produ-
ção artística da escola e relatando como foram os primeiros 
concursos dessa organização carnavalesca no carnaval de 
São Luís, até a conquista do tetra-campeonato ocorrido no 
ano 2000, em plena virada do século, e os dois anos seguin-
tes, quando houve uma reação da escola hegemônica Turma 
do Quinto (TQ).

Pois bem, em 2002 com a garfada sofrida pela Favela 
do Samba no enredo sobre o romance “Saraminda”, quando 
a escola fi cou com a terceira colocação, toda a cidade per-
cebeu claramente, a armação, tendo havido uma solidarieda-
de nebulosa à escola de samba do bairro do Sacavém pela 
forma como foi procedido aquele julgamento. Percebeu-se, 
claramente que o campo político havia sido julgado em vez 
do campo carnavalesco. Mas, carnaval tem dessas coisas, 
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uma semana depois dá para respirar fundo e retomar a vida e 
isso ocorreu logo na feijoada da escola, que foi realizada com 
a grandiosidade de sua produção para aquela temporada e 
anunciado o tema para 2003, que seria inspirado no escritor 
maranhense Joaquim Sousa Andrade – o Sousândrade.

A produção foi também arrojada, mas bem menor que 
o ano anterior. O tema inspirado em Sousândrade recebeu 
o título “Sousândrade, o Guesa Errante: De poeta e louco 
todos nós temos um pouco”. O escritor, mais conhecido 
por seu pseudônimo Sousândrade (09 de julho de 1833 
- 20 de abril de 1902), era um brasileiro poeta, adepto da 
“ Condorist movimento”. Sua poesia, extremamente inovadora 
para a época em que foi publicada, é agora considerada um 
dos primeiros exemplos de simbolismo e modernismo no 
Brasil. O escritor foi considerado muito arrojado para a sua 
época, tendo sido reconhecido somente muitos anos depois. 
Ele também desenhou a bandeira do Estado do Maranhão.

O desfi le foi também grandioso e ao fi nal da apuração 
a Favela do Samba havia sido a escola mais pontuada, 
entretanto um recurso impetrado pelas escolas TQ e Flor do 
Samba penalizou aquela Organização carnavalesca em 2 
(dois)pontos por ter utilizado, em seu desfi le, um destaque 
(Chico Coimbra, que personifi cou a fi gura de um velho mago) 
usando uma fantasia que havia sido usada no carnaval do Rio 
de Janeiro, no ano anterior. Resultado, com a penalização a 
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Favela do Samba perderia o título para a escola TQ por um 
ponto.

Na época, nós, exercendo a função de Presidente 
daquela agremiação carnavalesca, insatisfeitos com 
a penalização, por considerá-la injusta, e pelo fato do 
Regulamento Ofi cial do referido concurso ser omisso quanto 
a essa questão, recorremos à Justiça do Maranhão, tendo 
os pontos sido devolvidos em julgamento realizado no pleno 
do Tribunal de Justiça do Maranhão, em 15 de setembro 
de 2003. Assim, a Favela do Samba foi considerada a 
verdadeira campeã do ano de 2003. Com a devolução dos 
pontos à Favela, essa escola retomou sua trajetória vitoriosa 
e até aquele momento era a única escola com quatro títulos 
consecutivos.

No ano de 2004, a TQ volta a recuperar o título com 
um enredo homenageando o escritor José Sarney com o 
título “Quinto é minha lei, meu nome é José Sarney”. Nesse 
ano, houve toda uma maquinação para a escola TQ levar o 
título com a aquiescência do Governo do Estado, uma vez 
que a governadora da época, Roseana Sarney, disponibilizou 
todo o apoio necessário para se conseguir esse objetivo, pois 
um enredo homenageando a pessoa de José Sarney não 
poderia ser penalizado como foi o enredo que homenageou o 
romance “Saraminda”, do mesmo autor. 
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Por outro lado, fatos estranhos aconteciam com o 
desfi le favelense em 2004, apesar de ter sido grandioso com 
o desenvolvimento de um enredo homenageando uma fi gura 
muito querida na sociedade ludovicense – Admée Duailibe, 
com o enredo “Temperos Picantes”. O fato mais estranho 
ocorrido, relaciona-se ao primeiro casal de Mestre Sala e 
Porta Bandeira, que não desfi lou e cuja ausência sequer fora 
percebida, pois o segundo casal passou e levou nota máxima. 

Esse fato do não desfi le do primeiro casal foi denunciado 
somente após o desfi le da Favela do Samba na passarela, 
pelo Jornalista e Pesquisador de Carnaval Joel Jacinto, o 
qual forneceu munição para as agremiações carnavalescas 
concorrentes entrarem com recurso protestando contra a 
escola do Sacavém. O recurso foi julgado antes da abertura 
dos envelopes com as notas do concurso daquele ano, 
penalizando a Favela e tirando a chance de ganhar mais um 
título.

Então as escolas hegemônicas – TQ e Flor do Samba, 
saíram com vantagem naquela apuração e penalizaram a 
escola Favela do Samba. Assim, a denúncia da não passagem 
do primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira gerou um 
intenso debate nos meios carnavalescos e na imprensa local, 
em especial nos programas radiofônicos e até hoje é uma 
incógnita para ser clarifi cada na que se refere à causa e o 
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porquê desse primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira 
não ter desfi lado.  Muitos denunciaram que houve pagamento 
para que isso ocorresse, mas tal falto nunca foi comprovado. 

A TQ voltaria a vencer o concurso de escolas de samba 
em 2005, com o enredo “O Quinto opina, e a Difusora está 
no ar”, em um tributo ao “Sistema Difusora de Comunicação”; 
a Favela inspirou-se no enredo “Rebeldia na Ilha”, 
desenvolvendo um enredo baseado nos atos de rebeldia e 
na imprensa de resistência, tendo tido na fi gura de jornalista 
José Ribamar Bogéa, uma das linhas condutoras do seu 
roteiro. A escola fi cou com o vice campeonato e se manteve 
fi rme para o futuro, iniciando no ano seguinte uma sequência 
de sete títulos, que só foi interrompido pela não realização do 
carnaval em 2013, numa articulação arquitetada pela direção 
da escola Flor do Samba, como será explicado mais à frente.

A sequência de sete títulos ininterruptos da Favela 
do Samba foi iniciado com o enredo de nossa autoria, 
denominado “Axé da Favela no reino de mãe África”, apesar 
de ter havido uma forte oposição do chamado fogo amigo, 
promovido pelo patrono da época, Renato Dionísio, que não 
concordou com a escolha do samba enredo, vencido por um 
trio da cidade de Belém do Pará (Magé, Toninho e Silvinho da 
Beija Flor), que se tornariam vencedores dos dois concursos 
seguintes, fazendo história naquela escola de samba.
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A escola Favela do Samba no enredo sobrou na 
avenida trazendo o primeiro título da série de sete títulos. 
Em 2007, com um enredo homenageando o cantor e 
compositor maranhense Zeca Baleiro – “Baladas de Alegria 
nas emboladas de Zeca Baleiro”, a Favela do Samba  foi 
campeã mesmo sendo penalizada em cinco pontos por ter 
deixado os carros alegóricos na concentração após o desfi le, 
em que nenhuma escola de samba concorrente iria mais 
desfi lar, além de promovido um grandioso espetáculo que 
terminou somente às 10 horas do dia seguinte, pois nesse 
período havia muito atraso nos desfi les e as escolas maiores 
faziam de tudo para penalizar quem era a última a desfi lar, 
considerando que essa era a escola a ser batida. 

Normalmente, a escola de samba campeã era a última 
agremiação a desfi lar no carnaval de São Luís e em um só 
dia passavam 10 a 12 escolas, o que era muito cansativo. 
Em 2008, o título favelense veio com o enredo “O homem 
e o mar… navegar é preciso”. Neste três últimos anos, os 
compositores vencedores do concurso de Samba da Favela 
foram os componentes do grupo de Belém do Pará. A escrita 
vitoriosa da Favela do Samba foi mantida em 2009 com o 
enredo “Sob o efeito da lua”, um tema subjetivo que abordou 
os efeitos da mística lunar na natureza e nas pessoas. 

Neste ano de 2009, nós assumimos, no início de janeiro, 
a gestão da Fundação Municipal de Cultura e tivemos menos 
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de 40 dias para organizar os concursos carnavalescos, pois 
a gestão anterior não tomou nenhuma providência para a 
realização da festa. Foi um momento em que tivemos que 
mostrar nossa competência, pois a nova gestão estava a ser 
testada e não podíamos errar neste momento inicial da nova 
gestão municipal.

Resultado, por sermos militantes do universo 
carnavalesco, tomamos as medidas que eram necessárias 
para moralizar a festa, como dividir o desfi le das escolas e 
dos blocos tradicionais em dois dias, o que normatizou os 
desfi les com o cumprimento de horário, obediência às regras 
legais, montagem de uma infraestrutura mais bem adequada, 
calendário previamente anunciado, envolvimento dos grupos 
participantes, intenso diálogo com os atores envolvidos, entre 
outras medidas.

O primeiro teste da nova gestão funcionou e a festa 
carnavalesca foi celebrada com muita esperança de que uma 
nova era estava a se iniciar. Neste ano, a escola de samba 
Marambaia, consegue fazer um grande desfi le e conquista o 
vice campeonato, melhor colocação em toda a sua história 
no concurso de escolas de samba, fato também comemorado 
como uma vitória da escola do bairro de Fátima. Para alguns 
especialistas, as escolas Favela e Marambaia têm as melhores 
baterias do carnaval maranhense, embora esse fato pouco 



226 Euclides Moreira Neto 

parece importar, uma vez que nos julgamentos técnicos, as 
escolas consideradas grandes geralmente também tiram 
nota 10, não lhes dando nenhuma vantagem.

Em  2010, a Favela do Samba homenageia o 
cantor e compositor César Teixeira, considerado um dos 
maiores artistas dos movimentos de resistência do meio 
cultural ludovicense. O enredo “A Favela se fez bandeira 
no planeta de Cesar Teixeira” dá à escola o seu segundo 
tetracampeonato. Nesse ano, a escola Marambaia, motivada 
pela conquista do vice-campeonato do ano anterior, faz uma 
produção gigantesca, que, infelizmente, penalizou a escola 
na sua montagem na concentração, pois sua direção, não 
prevendo as difi culdades que poderiam ser registradas, foi 
para a avenida sem infraestrutura adequada, tendo a mesma 
atrasado sua entrada em mais de 30 minutos, o que lhe 
rendeu penalizações regimentais, que a deixaram em último 
lugar naquele ano. 

Com o tema “O boi é uma festa”, a Favela do Samba 
parte para a conquista do pentacampeonato no ano de 
2011. O enredo, de autoria de Pedro Padilha, fazia uma 
referência à fi gura do boi que é festejado em várias partes 
do mundo. Padilha foi autor também de todos os enredos da 
Favela a partir do ano de 2007. Nessa sequência de 7 títulos 
consecutivos, ele foi também o responsável pela confecção 
dos destaques e das composições de carros alegóricos, 
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comissão de frente, casais de mestre sala e porta bandeira, 
e das rainhas de bateria da escola. Os carros alegóricos e 
as fantasias de alas sempre eram de responsabilidade do 
carnavalesco Júlio Matos.

Em 2012, ano do quarto centenário da capital 
maranhense, havia um acordo entre todas os grupos 
culturais que desfi lavam no período carnavalesco da cidade 
para desenvolver um tema relacionado à história ou qualquer 
outro viés ligado à cidade, o que foi feito com muito sabedoria 
por todos os grupos. O tema da Favela do Samba nesse ano 
foi “São Luís: a menina dos olhos do mundo”, tendo a escola 
conquistado seu último título da sequência vitoriosa de sete 
títulos ininterruptos.

Vale reafi rmar, que no período de 2009 a 2012, nós 
estávamos na gestão da Fundação Municipal de Cultura, 
portanto, éramos gestor do órgão municipal para viabilizar 
com as entidades representativas dos diversos segmentos 
culturais que desfi lam na temporada carnavalesca da cidade. 
Nós, para nos mantermos laicos e distantes da organização 
propriamente dita, nos limitávamos a promover as primeiras 
reuniões em que eram feitas avaliações e se levantava as 
necessidades de ajustes para a temporada seguinte, mas 
nunca nos envolvemos com escolha e indicação de jurados, 
bem como a confecção e ajustes dos Regulamentos dos 
Concursos. 
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Para isso, instituíamos uma Comissão de Carnaval 
com membros da sociedade civil, representantes das 
entidades, representante da FUNC e representantes 
da imprensa que cobria essa área de atuação. Assim, 
procedíamos para nos manter laicos e livres de denuncias de 
eventuais produtores descontentes com os resultados, fato 
que é sempre recorrente no meio cultural da cidade de São 
Luís, pois parece que é acesa uma “fogueira de vaidades” 
em cada gestor, carnavalesco, brincante e apreciadores de 
grupos participantes, o que naturalmente deixa os nervos à 
fl or da pele.
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TIRANDO A MÁSCARA DA ILUSÃO (EM TERÇA-
FEIRA DE GAROA) – 4ª parte, em 23 fev. 2016.
*Para os carnavalescos Pedro Padilha e Júlio Matos, pela 
ousadia de transformar sonhos em propostas visuais vence-
doras no Carnaval ludovicense.

Na crônica anterior, relatamos os anos dourados da 
Favela do Samba, iniciados em 2006 e se prorrogando até o 
ano de 2016, quando aquela agremiação carnavalesca con-
quistou, por sete anos consecutivos, o título dos concursos 
carnavalescos da cidade de São Luís, de maneira ininter-
rupta, mas fi rme, pois fi cava a impressão de que as demais 
agremiações se produziam somente para o participar do con-
curso, uma vez que a superioridade da escola de samba fa-
velense era inquestionável, portanto, não era objeto de gran-
des protestos, apesar de sempre haver alguém descontente. 
Aliás, no campo carnavalesco sempre vai haver choradeira 
seja qual for o resultado de qualquer concurso, em qualquer 
época e sempre em que se realizar.

A sequência de títulos de campeã da Favela do Sam-
ba foi interrompida com a não realização do concurso no ano 
de 2013. Isso ocorreu após a mudança da gestão munici-
pal, que foi encabeçada pelo prefeito Edvaldo Holanda Filho, 
(PTC) após derrotar o ex-prefeito João Castelo (PSDB) no 
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último pleito eleitoral, realizado em outubro de 2012. A nova 
gestão municipal não promoveu os concursos e desautorizou 
a construção da passarela, alegando contenção de gastos e 
protestos da Federação Maranhense de Blocos Tradicionais 
que ameaçava não desfi lar se não fossem garantidos os ca-
chês dos Blocos Tradicionais do Maranhão (BTM).

Esse episódio envolveu diretamente o nosso suces-
sor à frente da Fundação Municipal de Cultura (FUNC), Fran-
cisco Gonçalves, que chegou com discursos esquerdistas e 
revolucionários pregando choque de gestão e mudanças de 
comportamento, isso após ter havido todo um processo de 
reuniões e uma tranquila transição de governo. Aliás, se na 
gestão derrotada houve transição de governo, essa transição 
ocorreu plenamente na área cultural, em que nunca coloca-
mos nenhuma difi culdade para o novo gestor anunciado pelo 
novo Prefeito da cidade.

Todas as medidas para a realização da festa carnava-
lesca haviam sido tomadas junto à Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) e Controladoria Geral do Município (CGM), 
portanto, todos os processos licitatórios haviam sido feitos, 
bastando, para que a coisa se efetivasse, apenas a autoriza-
ção do novo gestor, que não foi concedida. Uma das princi-
pais desculpas utilizada na época era a de que a Saúde e a 
Educação estavam em crise fi nanceira profunda, por isso o 
município precisaria priorizar essas duas áreas.
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Naquela época, o Município chegou a anunciar que 
50% (cinquenta por cento) da verba destinada ao carnaval 
seriam aplicados na área da saúde, pois os “Socorrões” 
(Prontos Socorros) do município estavam superlotados e sem 
recursos para enfrentar a crise fi nanceira. Os outros 50% da 
verba da festa carnavalesca seriam aplicados em atividades 
culturais e de recreação nos bairros e programação que o 
município considerasse pertinente, deixando a ver navios 
quase uma centena de grupos que desenvolvem manifesta-
ções da festa carnavalesca. 

O trecho abaixo, transcrito do livro de nossa autoria 
– “Quando a purpurina não reluz”, refl ete muito bem o que 
ocorreu naquele momento:

 “confesso que minhas impressões, nos dias seguin-
tes, foram marcadas por dias nebulosos e sem a ale-
gria que normalmente contagiava os artistas que fa-
zem o carnaval de passarela. Verifi cando o sentimento 
coletivo do segmento cultural de São Luís, observei 
que vivíamos um clima de frustração, comparado, por 
exemplo, àqueles momentos de copa do mundo, em 
que nossa seleção fora inesperadamente eliminada” 
(Moreira Neto, 2014, p. 92)

Prossegue nosso relato:

“Imagine toda uma população ser motivada para uma 
copa mundial de futebol e um mês antes da sua rea-
lização esse torneio ser inesperadamente cancelado. 
Com certeza as pessoas que apreciam essa prática 
esportiva fi cariam chocadas, revoltadas e não enten-
deriam essa decisão como normal. Por isso, imaginem 
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essa possibilidade. Esse era o sentimento que pairava 
em mim e naqueles que amam o carnaval – era o sen-
timento de perda de uma copa do mundo anunciada e 
não realizada” (Moreira Neto, 2014, p. 92)

O relato no livro “Quando a purpurina não reluz” des-
taca ainda que:

 “Os militantes do carnaval de São Luís fi caram um 
ano inteiro ou boa parte dele construindo seus sonhos 
para mostrá-los no seu grupo carnavalesco, na passa-
rela do samba, recebendo o aplauso dos moradores, 
visitantes e turistas em geral. Esses artistas, anôni-
mos ou não, passaram boa parte do ano trabalhando 
suas concepções criativas de projetos alegóricos e 
carnavalescos para serem vistas, aplaudidas ou cri-
ticadas, na passarela do samba (Moreira Neto, 2014, 
p. 92-93)

Como autor desse relato (2014, p. 93), ressaltamos 
que: “De repente, vem a Instituição responsável pela organi-
zação do carnaval e toma a decisão de cancelar a montagem 
da passarela do samba, penalizando todos os segmentos da 
área, inclusive penalizando a cidade, enquanto destino turís-
tico”. O raciocínio é concluído afi rmando que “Nessa ação, se 
joga pelo ralo todo um paradigma construído culturalmente 
ao longo dos anos, transformando os “sonhos” e “projetos” 
idealizados pelos artistas e criadores da cidade, para o ano 
de 2013, em purpurina”. 

Durante o intenso debate promovido na cidade, identi-
fi camos que a arquitetura desse golpe, por meio da Associa-
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ção Maranhense de Blocos Carnavalescos”, que emitiu nota 
ameaçando não desfi lar, foi efetivada na sede da escola Flor 
do Samba, no bairro do Desterro. O discurso dos dirigentes 
da escola Flor do Samba iam ao encontro dos interesses dos 
novos gestores que acabavam de assumir o comando da ci-
dade, tendo uma fala quase que ofi cial, justifi cando porque 
não deveria haver carnaval naquele ano. 

Assim, percebemos que a fala dos dirigentes da escola 
Flor do Samba era uma fala mais que sórdida, com segundas 
intenções e que não lhes rendeu nenhum dividendo político, 
nem capital fi nanceiro e nem capital cultural como enuncia 
Pierre Bourdieu (l996) em sua obra “As regras da arte”, ou 
Nestor Jésus Canclini (1983) na obra “As culturas populares 
no capitalismo”. Dessa forma, podemos dizer que o objetivo 
principal daquele comportamento era quebrar a sequência vi-
toriosa da Favela do Samba e a reconquista do título para a 
escola do Desterro.

Nas discussões promovidas no calor das reações con-
trárias e a favor, os novos gestores municipais chegaram a 
anunciar a construção de uma “Arena Multiuso” que servisse 
para os desfi les carnavalescos e outras atividades culturais, 
sinalizando que essa arena já poderia ser inaugurada no ano 
seguinte. Isso nunca ocorreu e pelo que se sabe não há pro-
jeto executivo com essa destinação, portanto, mentiram para 
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os militantes da área cultural da cidade. Mas, no ano de 2014, 
houve carnaval nos moldes da gestão anterior.

Aquele ano de 2014, a Favela do Samba fi cou em ter-
ceiro lugar, pois dois carros quebraram na avenida e a escola 
passou arrastada, segundo comentários da imprensa espe-
cializada. Ironicamente, a Favela fez uma homenagem a si 
mesma e aos 15 títulos conquistados ao longo de sua his-
tória, desenvolvendo o tema  “Abram as cortinas: Favela, o 
espetáculo e você”. Quem ganhou o título naquele ano foi a 
Turma do Quinto, com um enredo homenageando o Pai de 
Santo codoense Bita do Barão com o enredo “No terreiro do 
Maranhão o mestre é Bita do Barão”. A Flor do Samba desen-
volveu um tema inspirado na “Felicidade” com o enredo “Eu 
sou o Néctar da Felicidade”, conquistando o título de vice-
-campeã e esbravejou por não ter fi cado em primeiro.   

No ano de 2015, a Favela do Samba, realizando o 
desfi le enxuto e o mais pobre desses anos vitoriosos, com 
o tema  “Da Energia da Vida à energia do carnaval através 
dos quatro elementos”, conseguiu reaver o título, quando to-
dos esperavam outro resultado. A Flor do Samba, que havia 
feito um belo desfi le homenageando os tambores de mina e 
o vereador Astro do Ogum com o enredo “Tambores: o Astro 
Iluminado”, cantou vitória antecipada e mais uma vez fi cou 
em segundo lugar. A TQ, cantando a grande diversidade do 



235Provocações do Cotidiano

seu bairro, a Madre de Deus, com o enredo “Madre Deus de 
Festejos e Festanças” fi cou em terceiro lugar. 

Finalmente no ano de 2016, os grupos carnavalescos 
da cidade de São Luís, dando uma prova de superação, es-
meraram suas produções e promoveram grandes desfi les 
na passarela do samba. Ainda na velha estrutura armada da 
empresa Construmaq, de Belém do Pará, pois a prometida 
“Arena Multiuso” ainda não saíra do papel e do discurso, to-
dos os grupos culturais (escolas de samba, BTM, blocos or-
ganizados, tribos de índios, blocos afro, turmas de samba, 
etc) fi zeram grandes desfi les na passarela em uma prova de 
resistência à crise fi nanceira que esta assolando o país.

O resultado dos concursos de escolas de samba é 
que teve ingredientes para gerar calorosas críticas. Primei-
ro, apesar da aparente forma democrática de intelectuais da 
cidade se credenciarem para se capacitar a ser jurado, está 
havendo uma manipulação perniciosa que compromete o 
resultado fi nal. Isso ocorreu, principalmente, nos concursos 
dos BTMs e das escolas de samba, pois jurados, “plantados 
maldosamente”, atribuem notas para prejudicar ou benefi ciar 
determinados grupos, causando indignação nos apreciado-
res e praticantes do certame competitivo desses segmentos. 

Nesse contexto, vale lembrar que atribuir nota 10 (dez) 
par quem não merece é fraude, assim como atribuir nota bai-
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xa a quem merece também é fraude. Dessa forma, com essa 
confi guração, o confl ito está armado e atuando fervorosa-
mente nos resultados do carnaval da capital maranhense. As 
notas que deveriam refl etir um desfi le baseado na técnica e 
qualidade artística apresentada na passarela termina sendo 
uma espécie de fraude consentida e não aceita por aqueles 
que veem a coisa cientifi camente.,

Pois bem, no ano de 2016, o resultado do concurso 
de escolas de samba mais uma vez foi controverso. A Flor do 
Samba, que fez uma homenagem à história do LABORAR-
TE (um grupo cultural da cidade) com o tema  “LABORARTE: 
mais que um laboratório de artes, uma paixão da cidade”, obte-
ve nota 10 em todos os itens, foi penalizada em oito pontos 
por atraso provocado na sua entrada na passarela (penali-
zação similar a que obteve a escola Marambaia em 2010, 
quando fi cou em último lugar por ter atrasado cerca de 30 
minutos) – Resultado: a Flor do Samba, com a penalização, 
fi cou em quinto lugar na totalização fi nal. 

O título de campeã foi dividido entre as escolas de 
samba Favela do Samba e a TQ, após reunião extraordiná-
ria da Liga das Escolas de Samba – a nova entidade repre-
sentativa do segmento das Escolas de Samba do Maranhão, 
convocada para apreciar recursos do resultado anunciado no 
dia da apuração: A TQ que não havia obtido uma nota - das 
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três possíveis - no item “Evolução e Conjunto”, quando a ju-
rada justifi cou porque não havia dado a referida nota, acabou 
por obter um 10 (dez) atribuído pelo Presidente da Liga, que 
alegando “analogia” com algo parecido ocorrido no concurso 
das escolas de samba paulista, no dia anterior, resolveu – 
sem consultar os demais dirigentes – atribuir a nota mais alta 
das duas que foram concedidas a TQ nesse item.

A confusão residiu exatamente com esse item, pois 
a TQ e a Favela do Samba fi caram empatadas na totaliza-
ção fi nal. O regulamente do concurso era omisso em relação 
à nota não atribuída e o Presidente errou ao atribuir a nota 
máxima por analogia. Para piorar, o item que desempataria 
o resultado do concurso era exatamente esse. Com esses 
argumentos a Favela do Samba recorre e consegue na As-
sembleia Extraordinária da LIESMA que as duas escolas se-
jam consagradas campeãs, caso contrário seria iniciado um 
longo e demorado processo judicial, o que não foi necessá-
rio, pois fi cou contemplado o bom senso com a consagração 
dessas duas escolas campeãs.

Nesse ano, a Favela do Samba desenvolveu o tema 
“Se não chover? Se a fonte de água do rio não brotar? E 
se o mar secar? O que de nós será?”, em um dos maiores 
projetos desenvolvidos em sua história; Por outro lado, 
a TQ homenageou em seu enredo “O Anjo Gabriel – 



238 Euclides Moreira Neto 

Tributo ao intérprete Gabriel Melônio”, uma alusão ao seu 
intérprete ofi cial Gabriel Melônio que defendeu aquela 
agremiação carnavalesca por 39 anos consecutivos. Gabriel 
é considerado, pela grande maioria dos apreciadores do 
carnaval ludovicense, um ícone do carnaval local.

Em segundo lugar, fi cou a escola Turma de Mangueira, 
que realizou o melhor projeto carnavalesco de sua história, 
homenageando o carnavalesco maranhense Enoc Silva (que 
desfi la há mais de 20 anos na escola Grande Rio, no Rio 
de Janeiro) com o enredo “Enoque Silva: O cisne dourado do 
lago João paulino”; a Marambaia fi cou em terceiro lugar com 
um enredo inspirado no escritor, poeta, jornalista e fi lósofo 
maranhense Bandeira Tribuzzi, desenvolvendo o enredo  “De 
Tribuzzi a São Luís, uma louvação ao carnaval”; e em quarto 
lugar fi cou a escola Império Serrano, que também se superou 
e prestou uma bela homenagem à baixada maranhense com 
o enredo  “Baixada Maranhense, Império de Riquezas”.
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AS PERDAS QUE NOS AFETAM POR DENTRO E 
POR FORA SÃO COMO “COICES CAVALARES” 
QUE NOS MACHUCAM
*Para os carnavalescos Escrete, Fafá, Rogério Ferreira, Seu 
Boca e Magno Aires (em memória), pelos momentos compar-
tilhados e pela imensa saudade deixada em nossas almas.

Neste 25 de fevereiro de 2016, acordamos com um 
sentimento de perda irreparável. Na noite anterior, faleceu 
subitamente um cidadão que considerávamos amigo, sem os 
laços próximos de uma amizade mais presente, mas um ami-
go que nos fazia feliz ao vê-lo e ao tratarmos com ele, à for-
ma como nos tratávamos e como se relacionava com todos 
os que lhes cercavam. Na noite anterior, havia falecido subi-
tamente Magno Aires, um cidadão maranhense, de origem 
humilde, apreciador das manifestações de cultura popular, 
integrante da Sociedade Recreativa Favela do Samba e do 
Boi da Floresta. Creio que Magno tinha menos de 50 anos.

Esse cidadão morrera por complicações cardíacas e 
ninguém esperava sua morte súbita. Na Favela do Samba, 
ele organizava a ala dos passistas, que deu uma nova qua-
lidade àquela agremiação carnavalesca, pois ele tratava os 
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seus integrantes como aliados de primeira ordem e tinha um 
estreito círculo de relacionamento com todos, fossem homens 
ou mulheres, e todos o respeitavam com a legitimidade que 
ele adquiriu ao longo de sua vivência carnavalesca naque-
la agremiação, em especial durante os ensaios da Bateria 
Carcará, às terças e quintas-feiras, e nas demais atividades 
sociais daquela escola de samba.

Magno conseguiu estabelecer uma prática de permuta 
entre os integrantes dessa ala, uma vez que seus integrantes 
deixavam claro que era um prazer ir aos ensaios da Bateria 
da Carcará para se divertirem e para aprenderem as coreo-
grafi as que eram recorrentementes criadas para as futuras 
apresentações que a mesma iria fazer. Além disso, Magno 
se preocupava com a produção artística de seu grupo para 
que os mesmos fossem uma espécie de cartão de boas vin-
das para os apreciadores do samba emanado pelos ritmistas 
favelenses.

Agindo assim, Magno Cruz conquistou a direção da-
quela escola de samba, dos ritmistas, do mestre de bateria, 
dos casais de mestres-salas e portas-bandeira, que facilmen-
te dividiam o limitado espaço de ensaios com o seu grupo de 
passistas em uma convivência salutar e pacífi ca que só en-
grandecia a escola de samba do bairro do Sacavém. Quan-
do ele não estava, as pessoas sentiam falta e essa falta era 
manifestada sem grandes preocupações, pois todos sabiam 
que ele voltaria, embora fi zesse falta.
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Sem dúvida, ao longo do tempo, Magno foi adquirin-
do o status legitimado simbólico de integrante necessário e 
indispensável para a escola de samba favelense. Não nos 
furtamos em comparar sua presença com a de mestre Jú-
lio para os ritmistas da Bateria Carcará, ou como a de Júlio 
Matos para a confecção dos carros alegóricos da Favela, ou 
como a de Pedro Padilha para confecção das fantasias de 
composição de carros, casais de mestres-salas e portas-ban-
deiras, rainhas de bateria e destaques.

Assim, a notícia de seu falecimento nos deixa órfão 
de uma pessoa ímpar, alegre, única, que soltava um sorriso 
meigo quando tratávamos de assuntos diversos, uma pessoa 
leal e solidária na construção dos sonhos idealizados para os 
projetos carnavalescos de sua escola de samba do coração, 
fato que nos deixava a sensação de que ali estava um patri-
mônio privado da “nação favelense” - como são denomina-
dos os apreciadores daquela escola de samba.

A última vez que vimos Magno em público foi no último 
domingo, 22 de fevereiro, durante a feijoada comemorativa 
daquela agremiação carnavalesca pela conquista do título de 
campeã, no concurso de escolas de samba de São Luís, na 
temporada de 2016. Ele estava como sempre se apresentava 
– feliz, alegre e comunicativo, interagindo com todos que lhe 
procuravam. Aproveitamos a oportunidade e clicamos uma 
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foto, que depois foi veiculadas amplamente nas redes sociais 
e que emitiram o seguinte comentário: “Pegos de surpresa 
por Euclides Moreira Neto em uma conversa de carnaval kkk”. 

Na foto clicada por nós, Magno estava a conversar com 
o amigo Jandilson Carvalho, que também fi cou pasmo com a 
notícia de seu falecimento. Na conversa clicada de surpresa, 
ele estava a sorrir e trocar ideia, como sempre fazia, e com 
certeza nem passava pela sua cabeça esse desfecho tão re-
pentino e inesperado. Após o seu falecimento, começam a 
aparecer as versões de ele já havia comentado com amigos 
mais próximos que estava a sentir um desconforto na área 
do coração e a perna dormente. Ele até procurou auxílio mé-
dico, mas a resposta foi a de que eram gazes, para ele não 
se preocupar.

O diagnóstico de que o desconforto de Magno eram 
gazes mostra como a saúde do brasileiro está sendo trata-
da pelos equipamentos públicos da área da saúde em nosso 
país, em que não é feita a devida investigação nos problemas 
que chegam aos médicos e uma simples palavra (como se 
fosse um diagnóstico científi co) encerra o procedimento de 
uma consulta preventiva. A vida humana está banalizada e 
entregue à sorte de profi ssionais que nem sempre são éticos 
nos seus veredictos, como tem sido um verdadeiro desres-
peito a catástrofe do sistema de saúde brasileiro para o seu 
povo mais pobre, pois os mais abastados ainda tem a opção 
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de planos de saúde, que lhes socorre nas emergências hos-
pitalares.

Dessa forma, perdemos um amigo, um companheiro, 
um ser humano incrível e de bem com a vida. Perdemos o 
sorriso simples e humilde de um cidadão que só engrandecia 
suas relações e os vínculos com quem mantinha amizade. 
Fica, pois, a sensação de que perdas como essa são “coices 
cavalares” que recebemos como um bólido, inesperadamen-
te, e que subitamente parou. Ficamos abalados.

A presença de pessoas como Magno Aires à frente de 
um grupo de pessoas, de uma organização cultural e de qual-
quer instrumento de relacionamento que seja, é ter a garantia 
de um capital humano e social raro, como enunciou Pierre 
Bourdieu (1996), na sua obra “As regras da arte”, quando 
tenta explicar essas relações sociais que estabelecem laços 
de vida e de consumo entre as sociedades, de forma simbóli-
ca, externando uma multiplicidade diversifi cada de emoções.

No calor da emoção da perda de Magno Aires, recor-
remos ao investigador científi co em história, Fábio Henrique 
Monteiro Silva (2015, p. 38), que nos conforta ao afi rmar que 
“A festa carnavalesca, ao adquirir subsídios de sociabilida-
de e de trocas culturais entre seus participantes, pode pro-
porcionar um entendimento de rede de ligações e revelar os 
comportamentos da sociedade daquele momento”.
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Diz ainda Silva (2015, p. 38) que “Na essência do fes-
tejo, o indivíduo torna-se folião e apresenta a possibilidade 
de entendimento dos seus sentimentos, frustações, nega-
ções e impedimentos que envolvem o mundo em que vive”. 
Esse mesmo autor ressalta como é estranha a infl uência do 
carnaval no espírito humano e pergunta: “O que faz com que 
homens e mulheres de pouca condição social e muitos pro-
blemas econômicos saiam às ruas para cantar e dançar?”, e 
nós complementamos esse raciocínio dizendo ”como fazia 
Magno Aires nos grupos em que atuava”.

Corroboramos com Silva quando ele afi rma que “A so-
ciologia, tampouco a história, consegue explicar tais mudan-
ças de comportamento. Nem a psicologia explica por que no 
período carnavalesco os atores se tornam pessoas brinca-
lhonas, nem o racionalismo consegue explicar a essência de 
uma festa que encontrou na terra Brasil o grande palco para 
sua exposição” (Silva, 2015, p. 38). Festa essa que faz surgir 
personagens que se tornam símbolos e modelos a serem se-
guidos, como Magno.

Ao contrário da vida que agrega os atos festivos das 
manifestações culturais de maneira plena e pulsante, com-
partilhamos com o olhar de que a morte é de fato um forte 
elemento que desconstrói sonhos e esperanças da vida das 
pessoas, pois se rompem elos que talvez não encontrem ou-
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tros substitutos. A vida ocupa um lugar privilegiado na pro-
dução cultural de qualquer sociedade, como elemento cris-
talizador, capaz de ritualizar, diluir e até mesmo sacralizar a 
experiência social dos grupos que a realizam.

Por isso estamos aqui lamentando a perda desse ci-
dadão único que nos tocou profundamente com sua convi-
vência – Magno Aires -  como elemento construtivo de so-
nhos e esperanças. Não queremos que ele caia no bloco do 
esquecimento, portanto, vamos torcer para que aqueles que 
tiveram oportunidade do compartilhamento de sua vida, se 
espelhem nela para dar continuidade ao amanhã.
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MORROS DA LITORÂNEA AMEAÇADOS: NIN-
GUÉM SOBE E DESCE MORRO POR ACASO 
(SEMPRE HÁ INTENÇÕES A ALCANÇAR)
*Para o Professor Mauro Falcão e a Arquiteta Laura Costa 
Falcão, pela permanente parceria a nós dedicada.

Residimos no bairro do Calhau, em uma casa de pro-
priedade de uma irmã, portanto, somos o caseiro da mesma, 
uma vez que ela mora em outro país. Assim, desfrutamos 
das mordomias de estar em uma área superprivilegiada da 
cidade, e, portanto, temos a oportunidade de observar me-
lhor as movimentações que ocorrem nessa área geográfi -
ca da cidade. Nos últimos anos, temos observado que está 
havendo uma movimentação anormal nos morros que se 
limitam com a praia e a Avenida Litorânea, causando-nos 
algumas indagações.

Quando acontecem as comemorações de fi m de ano, 
ou quando aconteciam as festividades dos carnavais fora de 
época na avenida Litorânea, sempre houve uma invasão de 
aventureiros ou apreciadores dessas atividades sociocultu-
rais nos morros que fi cam antes da avenida, provocando uma 
subida de jovens, crianças e velhos aos referidos lugares (em 
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Portugal, diríamos nos referidos sítios). Mas, isso sempre é 
e era previsível. Todavia, nos últimos anos, temos percebido 
que está havendo uma caminhada incomum de romeiros que 
professam religiões evangélicas nesses espaços com o pre-
texto de proceder orações à sua fé.

Inicialmente essa debandada de romeiros aos morros 
da Avenida Litorânea, que se localizam ao lado dos terre-
nos do IPEM, ocorriam sempre tarde da noite ou mesmo ao 
amanhecer. Isto é, certas religiões, obedecendo pregações e 
orientações de seus pastores, tinham que desenvolver ativi-
dades religiosas em horários especiais, naquela localidade, 
para ter sucesso nas suas demandas de fé, pois, o ato de 
acreditar ou crer, segundo crenças religiosas, necessita de 
sacrifícios de seus seguidores. Talvez seja algo similar às 
oferendas dos praticantes de religiões afrodescendentes aos 
seus santos, voduns e símbolos religiosos. De nossa parte, 
esta citação não tem nenhuma conotação de censura.

Confessamos que tínhamos uma diarista, de quem 
evitamos fornecer a identidade, para não constrangê-la, a 
qual sempre estava a cumprir esse tipo de atividade. Vamos 
nomeá-la, essa diarista, pelo nome fi ctício de “Severina”. Pois 
bem, Severina, quase todo fi nal de semana ou em noites de 
lua cheia, normalmente estava pronta para ir orar em com-
panhia do pastor e de outros participantes de sua igreja nos 
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morros da Litorânea, durantes as madrugadas de sexta-feira 
para o sábado, caso contrário, segundo ela, suas orações 
quebrariam uma corrente que não poderia ser interrompida. 
Nós classifi cávamos isso como escolha de foro íntimo, pes-
soal e pronto, afi nal cada um professa a religião que quer.

Acontece que, nos últimos tempos, temos percebido 
que os horários de ocupação dos morros da avenida Litorâ-
neas têm-se intensifi cado de maneira anormal. Atualmente, 
essa prática, além de ter-se intensifi cado, está a ser realiza-
da quase todos os dias, principalmente por pessoas idosas, 
independente de gênero. Sua oração quase sempre ocorre 
de maneira a chamar a atenção dos transeuntes, pois ou-
ve-se, constantemente, gritos evocando o nome de Deus ou 
Jesus Cristo, deixando claro que se trata de atividade que 
professa a fé religiosa.

Um dos pontos mais concorridos para esse tipo de ati-
vidade está nos fundos do restaurante Coco Bambu, ao lado 
do terreno do IPEM, e em frente para a praia, portanto, um 
local privilegiadíssimo. Nos últimos dias, se não nos equivo-
camos – cremos que não, foram feitos serviços de terrapla-
nagem em um dos morros e colocada uma tenda, o que nos 
causou certos questionamentos, pois aquele lugar é prote-
gido por Lei e não pode ter edifi cações, conforme o Plano 
Diretor da Cidade para aquela região.
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Por outro lado, como morador da área e como cidadão 
que anda normalmente na avenida Litorânea para exercitar 
o direito de ir e vir, temos percebido que as pessoas que fre-
quentam aquela área também têm, em si, um sentimento de 
preocupação sobre o que viria a acontecer com a ocupação 
daquela área, aparentemente inofensiva, mas que consegue 
armar uma infraestrutura de barraca para marcar território ou 
mesmo proteger fi éis do sol ou chuva. Não, nada é por acaso 
e ninguém iria montar uma infraestrutura similar sem alguma 
intenção.

A preocupação maior é que aquele local está em uma 
área supervalorizada e tem, na especulação imobiliária, um 
constante alvo para ser aproveitado para edifi cações de pré-
dios com fi ns comerciais. Se por um lado, há a ameaça da 
especulação imobiliária, os transeuntes da avenida Litorânea 
também suspeitam que eventuais pastores que professam 
a religião evangélica queiram construir templos religiosos, 
marcando terreno e ocupando uma área privilegiadíssima da 
cidade. Afi nal, igrejas no Brasil estão acima de qualquer sus-
peita, aliás têm até isenção de impostos, não é?

Esse tipo de prática é muito comum na nossa cidade, 
então os espertalhões primeiros demarcam terrenos e, como 
um passo de mágica, especialmente nos fi ns de semana ou 
feriados prolongados, constroem suas edifi cações, criando 
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um fato que, depois parte para se discutir em outros foros 
jurídicos até que se constate que é legal ou ilegal, ou, então, 
se consiga uma autorização formal para a sua permanência, 
até que o caso seja esquecido e, fi nalmente, consuma-se a 
apropriação defi nitiva. 

Uma das maiores preocupações dos defensores am-
bientalistas é que essa área é protegida por Lei, mas pelo 
fato da cidade ser comandada por um Prefeito que professa 
a religião evangélica, essa forma de ocupação venha sendo 
montada de maneira camufl ada para que depois, se conce-
da, talvez, uma autorização defi nitiva. Dessa forma, quando 
aqueles preocupados com essa ocupação percebem e de-
nunciam de maneira pública qualquer atitude que seja con-
siderada impropria, não tem mais o que ser feito, isto é, a 
ameaça se constitui em fato consumado e a cidade perde 
mais um espaço territorial para a especulação imobiliária.

Como exemplo dessa prática nefasta, basta dar uma 
olhada na extensão da avenida Litorânea feita no governo 
anterior: a referida extensão foi inaugurada e logo aparece-
ram vários ocupantes oportunistas para fi car na área, o que 
deveria ter sido coibido pela atual gestão, mas não foi feito 
nada, por isso, entre essas ocupações oportunistas foi carac-
terizada até uma igreja evangélica, como forma de esperteza 
para sua permanência e com a aquiescência do poder pú-
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blico municipal, pois até a Blitz Urbana tornou-se inoperante 
para evitar esta invasão e outras invasões de elite (aqui no 
sentido de privilegiados).

Esperamos que o Ministério Público, por meio de sua 
vara ambiental, fi que atento e não permita que, mais uma 
vez, as áreas públicas de nossa cidade sejam violadas com 
esse tipo de invasão. Os morros da avenida Litorânea são 
patrimônio ambiental da capital maranhense e pertencentes 
a toda sua população, e os responsáveis por ações que pre-
tendam privatizá-los para o desenvolvimento de atividades 
de interesses próprios, corporativos e restritos a uma par-
te de sua população, fi quem longe dali, considerando que 
o território em questão é área permanente de preservação 
ambiental e paisagística.

Queremos utilizar esta crônica como um instrumento 
de denúncia e alerta para as autoridades constituídas não 
permitirem mais esse abuso em nossa cidade, tão carente 
de espaços verdes e espaços públicos bem cuidados para 
o desfrute de sua população. O instrumento “crônica” foi 
utilizado por ser considerado, na literatura e no jornalismo, 
uma narração curta, produzida essencialmente para ser vei-
culada na imprensa, seja nas páginas de uma revista, seja 
nas páginas de um jornal ou mesmo nos programas radiofô-
nicos. 
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Essa crônica que utilizamos para nos dar voz, possui, 
assim uma fi nalidade utilitária e pré-determinada: chamar a 
atenção dos leitores - e de quem detém o poder de coibir o 
tipo de abuso aqui tipifi cado - dentro do seu espaço de atu-
ação, criando-se, assim, uma familiaridade entre o escritor e 
aqueles que o leem, fazendo os mesmos refl etirem sobre os 
assuntos abordados. Que nossa fala, por meio da escrita, 
chegue a quem possa nos legitimar para continuar a ter nos 
morros da Avenida Litorânea uma paisagem ao dispor da co-
letividade.

Só para fi nalizar, essa nossa refl exão tem o único ob-
jetivo de defender o meio ambiente de nossa cidade tão mal-
tratada por parte do poder público e por parte de sua popula-
ção, que, quase que diarimante, nos surpreende com ações 
que estão além do aceitável, segundo os direitos e deveres 
que cada cidadão possui para exercer seu papel de ator pro-
tagonista e integrante do meio comunitário e social.
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O DISCURSO DEMAGÓGICO DE LULA MANTÉM 
SUA POSE ARROGANTE
*Para o Jornalista Paulo Washington Beltrão dos Reis e o Fo-
tografo Lauro Vasconcelos, pela efetiva parceria às causas 
culturais.

Na sexta-feira, 4 de março, o país foi acordado com a 
notícia de que a Polícia Federal estava a cumprir a 24ª etapa 
da Operação Lava Jato, autorizada pelo Juiz Sérgio Moro, 
que investiga os envolvidos com os desvios de recursos fi -
nanceiros da PETROBRAS. Nessa operação, estava sendo 
cumprida a ordem de ser ouvido o ex-presidente da Repú-
blica, Luís Inácio Lula da Silva, que, de maneira coercitiva, 
estava sendo levado para um local até então ignorado afi m 
de prestar esclarecimentos.

Esta medida, para alguns, foi considerada desneces-
sária, embora o ex-presidente Lula já estivesse mexendo 
seus “pauzinhos” para ter suspensa a obrigatoriedade de 
prestar esses esclarecimentos. Para outros, essa foi uma 
medida necessária e que demonstra a autonomia da PF, que, 
de maneira laica, estava a cumprir uma ordem judicial. Essa 
autonomia, em tese, não imuniza nenhum cidadão brasileiro, 
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portanto, todos estão sujeitos a este procedimento desde que 
haja razões para isso.

E ainda havia uma terceira vertente que interpretava 
que o cumprimento dessa medida judicial tratava-se de reta-
liação da PF ao Poder Executivo do País, que havia trocado 
o Ministro da Justiça, no dia 3/03/2016, por um aliado que 
estaria mais propenso a atender as orientações do grupo do 
ex-presidente Lula, pois o ex-Ministro da Justiça estava dei-
xando seus subordinados muito à vontade - como a Polícia 
Federal - para exercer suas atribuições, não blindando os in-
teresses do Palácio do Planalto e do PT, que têm implicações 
diretas com as denúncias dos desvios da Petrobrás, investi-
gadas naquela Operação.

Sem dúvida, essa operação sob o comando do Juiz 
Sérgio Moro está dando demonstrações de que ainda há 
Foros Resistentes no Brasil e a Justiça pode ser um dos 
caminhos a ser buscado. As denúncias e as constatações 
surpreendem e deixam o povo brasileiro estupefato com as 
revelações, as quais rapidamente são processadas e repro-
cessadas no meio social, transformando sua gravidade em 
alegoria do imaginário popular, no qual parte desses fatos 
têm interpretações múltiplas, contra e a favor.

Mas, o que nos motivou a refl etir sobre esse fato, foi 
a fala do ex-presidente Lula, que, após mais de três horas 
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de depoimento aos representantes da PF, se dirigiu à sede 
do PT e prestou um amplo depoimento sobre o ocorrido, em 
que o mesmo, se mostrando vítima pela ação do Juiz Sérgio 
Moro, viu-se em constrangimento nacional com repercussão 
mundial. A repercussão foi impactante, sem dúvida nenhuma.

Percebemos que o senhor Lula, da mesma forma 
como teve o seu patrimônio pessoal e familiar ampliado em 
milhares de vezes, é um exímio orador que ainda consegue 
envolver o desavisado público massivo e heterogêneo, mes-
mo já se passando mais de 40 anos quando entrou em uma 
fábrica como operário comum para trabalhar um turno de 8 
horas diárias e 40 por semana a fi m de ganhar o salário base 
de uma categoria. 

Lula, com o discurso demagógico de ainda ser ope-
rário, em que se apresenta como se fosse a encarnação de 
todo cidadão comum brasileiro, que chegou aos mais altos 
escalões da pirâmide social, que conviveu com reis, rainhas, 
líderes mundiais, visitou palácios e os mais importantes paí-
ses do mundo, faz o povo simples acreditar que também che-
gará a ocupar esses mesmos lugares. Puro engodo populista 
que precisa ser desconstruído. 
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PROMESSAS ELEITOREIRAS SE DESMANCHAM 
COMO AÇÚCAR EM ÁGUA
*Para os Produtores Culturais Celso Brandão, Fernando Oli-
veira e Eden do Carmo Júnior, por acreditar sempre em dias 
melhores para o campo cultural.

Os atuais Prefeitos de Municípios brasileiros têm me-
nos de sete meses para provar que cumpriram suas promes-
sas de campanha feitas nas últimas eleições. Aqui em São 
Luís, só para exemplifi car, o atual Prefeito, Edvaldo Holanda 
Filho, se elegeu pela sigla PTC com uma promessa de mudar 
o jeito de administrar a cidade e prometendo mundos e fun-
dos, como por exemplo: construir dois viadutos – Forquilha e 
Calhau - para acabar com os engarrafamentos da Forquilha 
e da rotatória do Calhau, que fi ca em frente ao Quartel da 
Polícia Militar.

Naquela época, foi prometido também que o primeiro 
ato do Prefeito para a área cultural seria criar a nova Secre-
taria Municipal de Cultura, embora o gestor anterior tenha 
deixado esse equipamento aprovado na Câmara de Verea-
dores, bastando, para isso, referendar a criação da citada 
Secretaria – O prefeito das mudanças preferiu engavetar a 
referida Secretaria e criou uma nova, somente no fechar do 
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seu terceiro ano de gestão, sem incluir cargos de comissão 
e confi ança, o que defi niria o perfi l dessa Secretaria – aliás, 
havia só um, o do Secretário Adjunto.

O mais ridículo em tudo isso, é que o próprio cargo de 
Secretário (o cabeça da Secretaria recém-criada não existe), 
portanto, criou-se uma espécie de “Mula sem Cabeça”, fato 
amplamente divulgado nas redes sociais. A SECULT (Se-
cretaria Municipal de Cultura) é literalmente uma “Mula sem 
Cabeça”, que nem cargo de Secretário tem. Desse jeito, era 
melhor ter fi cado com a antiga FUNC, que, nas visões de 
economistas e contabilistas, teria pelo menos a autonomia 
de fi rmar convênios.

Mas, o que machuca mais o meio cultural local é que 
as críticas ao ex-gestor do Município e aos ex-gestores da 
FUNC referem-se ao fato de que os mesmos deixavam de 
pagar os compromissos com fornecedores e com a rede de 
grupos que integram a cadeia cultural do carnaval, das festas 
juninas e demais atividades culturais da cidade. Portanto, pe-
nalizava-se todo o universo cultural atuante da cidade, mas, 
o novo prefeito, por ser jovem, daria um jeito e mudaria essa 
prática antiga. O novo estava chegando.

 Exemplifi cando melhor essa nova afi rmativa, somen-
te agora, após a realização do carnaval 2016, é que se está 
anunciando o pagamento do carnaval de 2001. Essa prática 

?
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se repetiu com o São João e outros projetos desenvolvidos 
por aquela pasta, aos quais ainda nem estão anunciados os 
pagamentos. A espera de três, quatro ou mais meses passou 
agora para o exercício do ano seguinte. 

Em 2013, não foram realizados os concursos carna-
valescos, o Circo Cultural Nelson Brito foi desmontado e jo-
gado no depósito da Galeria Trapiche, por ordem do então 
Presidente da FUNC (Francisco Gonçalves); O Espaço Mais 
Cultura da Cidade Operária, que já estava com os recursos 
disponibilizados pelo MINC, referentes à primeira parcela em 
caixa para iniciar sua construção, foram devolvidos e, portan-
to, abortado o projeto; cerca de trinta propostas do Projeto 
Mais Cultura (literatura, cultura popular e audiovisual foram 
também jogadas no lixo), entre outros sonhos abandonados.

Com esse diagnóstico, vimos que houve uma retração 
na área cultural. Pior, em desfavor de uma classe trabalhado-
ra e heroica que dá tudo de si para manter a diversidade de 
manifestações viva em nosso meio. Pena que essa resistên-
cia também tenha limites e possa, aos poucos, desaparecer. 
Os produtores culturais de nossa terra merecem e precisam 
ser respeitados. Este ano de eleições é um bom teste para os 
atores dessa área darem suas respostas.
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OBRAS ELEITOREIRAS NÃO DURAM UM 
INVERNO COM CONSISTÊNCIA
*Para as Professoras Nerine Lobão e Yêda Stela Salim Rosa, 
por acreditar sempre na força jovem enquanto capacidade 
gestora.

Está sendo recorrente na história contemporânea do 
Brasil que os gestores políticos implantaram uma cultura de 
realizar obras que lhes deem visibilidade nos últimos dois 
anos de seus mandatos, pois os dois primeiros anos fi cam 
reservados para a manutenção do “status quo” e eventuais 
pagamentos de compromissos assumidos com aqueles que 
investiram e colaboraram com a referida eleição. Assim, os 
gestores propagam que os primeiros anos de suas gestões 
são reservados para o “planejamento” de ações e projetos 
estruturantes, o que também requer “despesas signifi cativas”.

Claro que há as exceções, pois nem todos são mal-
-intencionados, mas, infelizmente, essas exceções são mi-
norias. Sem emitir juízo de valor sobre a administração da 
capital maranhense, no período iniciado em 2013, observa-
mos que o atual Prefeito, durante a campanha, utilizou-se de 
rool de promessas exageradas, condenando quase todas as 
práticas do ex-gestor, prometendo que não as repetiria. Está-
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vamos com uma nova bandeira de luta e conquista imbricada 
na gestão jovem e transparente. 

Entre as promessas de campanha, o então candidato 
garantia aos leitores que iria propiciar uma educação de qua-
lidade aos jovens, transporte escolar digno; a rede de saúde 
decente sem os maus-tratos aos usuários dos “Socorrões”, 
inclusive acabando com os pacientes nos corredores e com 
o sistema funcionando decentemente; fi scalização dos ser-
viços públicos e implementação de vários serviços que iriam 
facilitar a vida do povo ludovicense, como a construção de 
dois viadutos: na Forquilha e no Calhau, que nunca saíram 
do papel.

Como já estamos no quarto ano da atual gestão, verifi -
camos que a partir do segundo semestre do ano passado co-
meçaram a ser implementadas a construção e revitalização 
de várias praças em bairros da cidade, especialmente aque-
las localizadas em locais estratégicos, que deem visibilidade 
à população, especialmente onde há um fl uxo maior de ve-
ículos coletivos ou que tenha signifi cativa afl uência popular. 

Assim, começaram a ser instalados nessas praças, 
construídas ou reformadas a toque de galope, equipamen-
tos de atividades físicas para os moradores dos bairros, que 
não têm condições de pagar mensalidades em academias 
particulares, fato que, a primeira vista, é muito bem aceita 
pela população de baixa renda, pois a saúde do cidadão 
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comum também precisa de atividade que lhe dê condicio-
namentos. 

Consideramos uma iniciativa louvável do atual gestor, 
pois esta medida, além de ser relativamente barata, era uma 
medida pouco viabilizada na nossa cidade, cremos que só 
havia sido posta em prática no Parque do Bom Menino, na 
Lagoa da Jansen e Av. Litorânea (esta última já desativada 
por falta de manutenção). Mas, o que tem de “eleitoreiro” 
nessa ação se a obra é uma medida plausível?

O caráter “eleitoreiro” é caracterizado pelo material uti-
lizado nas obras das referidas praças, que não obedecendo 
técnica edifi cante duradoura e sem o devido cuidado para 
escoar alagamentos, assim como substituir a construção das 
divisórias dos canteiros de concreto por tijolos revestidos de 
massa de cimento que já começam a se deteriorar, em uma 
clara demonstração de que a mesma foi feita “pra inglês ver”, 
ou seja, conquistar votos, uma vez que estamos em ano elei-
toral e o atual gestor quer repetir o mandato.
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ACABAR COM O MINISTÉRIO DA CULTURA 
CONSTITUI-SE UM EQUÍVOCO DE LESA-PÁTRIA
*Para os Educadores Maria de Fátima Barbosa Frota, José 
de Ribamar Mendonça e Lúcia Leal, pela permanente ação 
gestora em favor das causas culturais.

Estou a escrever esta crônica no dia 20 de Maio de 
2016, pouco mais de uma semana depois que o Governo 
Provisório de Michel Temer (PMDB) assumiu os destinos do 
Brasil, após a permissão do Senado Federal ter aprovado o 
impeachment da Presidenta Dilma Rousself (PT). Não tem 
objetivo, este texto, de entrar na discussão se o processo 
que afastou Dilma da Presidência foi legal ou ilegal, como os 
partidários da Presidenta afastada estão a difundir em todo 
o mundo (inclusive como a própria Presidenta afastada está 
também a fazer), apesar de o Superior Tribunal Federal ter 
estabelecido as regras para que isso acontecesse, portanto, 
para nós, trata-se de uma medida legal e totalmente ampara-
da pela Constituição Brasileira.

Queremos refl etir sobre o fato de o Presidente Mi-
chel Temer ter anunciado uma série de medidas para tentar 
colocar nos trilhos o caos estabelecido no Brasil, em uma 
tentativa de colocar a máquina administrativa brasileira para 
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andar sem a perspectiva de cair no abismo, como vinha si-
nalizando a catastrófi ca gestão da Presidenta afastada. En-
tre essas medidas, estava a fusão de vários Ministérios com 
outras pastas, entre as quais o Ministério da Cultura, que foi 
incorporado ao Ministério da Educação.

Entendemos que nesse período de governo interino, 
medidas duras têm que ser tomadas, pois o país está embu-
tido em um cenário nada favorável, por isso justifi ca-se a fu-
são e a diminuição da máquina pública, considerando que o 
governo brasileiro está à beira de um abismo sem preceden-
tes. Todavia, gostaríamos de chamar atenção para o fato de 
que o campo cultural tem em seu domínio todo o empondera-
mento do saber de um povo, estando nele atrelado diversas 
redes criativas de relacionamento que justifi cam a identidade 
da nação brasileira, portanto, não pode ser rebaixado a uma 
categoria secundária de importância na estrutura do Estado 
Brasileiro.

Alguns defensores dessa medida podem até argu-
mentar que a Educação tem muito a ver com a Cultura, es-
tando as duas pastas em perfeita congruência.  Acontece que 
o Ministério da Educação é uma estrutura gigantesca para 
atender esse campo de atuação, tendo o seu orçamento já 
determinado constitucionalmente em mais de 20% (vinte por 
cento) do bolo fi nanceiro, enquanto a pasta da Cultura tem 
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um dos menores orçamentos desse bolo fi nanceiro, apesar 
de também já ter consolidado uma estrutura signifi cativa e 
que não merece ser desmontada.

A pasta da Educação, como já foi dito, tem um dos 
maiores orçamentos do país, em companhia do pedaço da 
área da Saúde, mas, essas pastas não conseguem atender à 
demanda que lhes é reclamada. Então, como incorporar ou-
tra área que tem uma complexidade de vital importância para 
a produção, difusão e preservação dos valores da identidade 
nacional? Mesmo que o novo governo garanta que o objetivo 
dessa fusão seja a de potencializar as ações da área cultural, 
é difícil aceitarmos que a mesma seja diminuída de importân-
cia para esse segmento da vida nacional.

Cremos que o que o Governo Michel Temer tem a fa-
zer é adotar uma medida mais forte, no sentido de fi scalizar 
a aplicação dos recursos, aliás, dos parcos recursos da área 
da cultura para que não haja desvios de fi nalidade, como nor-
malmente ocorre com as demais áreas. Com essa fi scaliza-
ção exemplar, poderemos ter a garantia de que o “clube do 
bolinha” ou o “clube da Mônica” – aqueles fechados só para 
os aliados e amigos do rei – não seja o único benefi ciado, 
como vinha ocorrendo com as últimas gestões petistas, mas-
carando uma atitude democrática, mas fantasiada de laica 
e abrangente. Não, essa característica transparente, infeliz-
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mente, não havia no “reinado petralha” e só uns poucos eram 
efetivamente privilegiados.

Dentro desse quadro de restrições, a Lei Rouanet de 
Incentivo a Cultura era um dos instrumentos mais utilizados 
para benefi ciar os amigos e aliados do governo afastado. 
Quase sempre os projetos dos afi lhados e simpatizantes ti-
nham aprovação e cabia aos mecanismos ofi ciais viabilizar 
o patrocínio concedido. Patrocínio este que muitas vezes ia 
para projetos altamente já contemplados pela iniciativa pri-
vada, sem a necessidade de se colocar os parcos recursos 
públicos como patrocinadores. Assim, se criou uma legião de 
privilegiados em nosso país, mascarando uma democracia 
de “vips” e carreiristas.

Feita essa contextualização, queremos deixar claro 
que somos contra a extinção ou fusão do Ministério da Cul-
tura com o Ministério da Educação, apesar das áreas terem, 
sim, congruência, mas, com objetivos bem delimitados e es-
pecífi cos para sua atuação, assim como nos manifestamos, 
em janeiro último, contra a fusão da Secretaria de Estado da 
Cultura do Maranhão com a Secretaria do Turismo. Naquela 
época, alegávamos que o segmento turístico também tinha, 
sim, congruências com a área cultural, mas eram bem distin-
tas e específi cas, por isso justifi ca-se a existência das duas 
Secretarias. 
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Em nossa análise relacionando a fusão da Secretaria 
de Estado do Turismo com a Secretaria de Estado da Cul-
tura, demonstrávamos que o setor do Turismo estava mais 
preocupado com o bem-estar do turista ou visitante da cida-
de, assim como em implantar e programar políticas públicas 
para proporcionar visitações em locais adequados, formar 
roteiros, apoiar eventos que tragam pessoas e consequente-
mente dividendos lucrativos. Essa preocupação turística pas-
sa também pelos auxílios à infraestrutura ofi cial e particular 
para que esse visitante se sinta acolhido na rede hoteleira, 
nos restaurantes, nos centros comerciais, nas estradas, nas 
praias, etc.

Já o segmento cultural com toda sua controvérsia e 
diversidade tem no cidadão, nos artistas, nos intelectuais e 
grupos culturais sua força maior, conceituação extensiva aos 
bens imateriais que vão fazer a vida existir de maneira criati-
va, altiva, pulsante, com as características de nossa gente e 
com o modo de ser de nossa região. A cultura é detentora de 
um fenômeno amplo que está a conversar com todos os seg-
mentos sociais atuantes em uma sociedade, inclusive inven-
tando tradições, como sugere Eric Hobsbawn (1997, p. 9): 
“Por tradição inventada entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente 
aceitas”.
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Dito isto, manifestávamos a nossa crença de que tí-
nhamos apresentado dados signifi cativos para que nossas 
autoridades constituídas revessem aquela proposta de fusão 
e mantivessem os segmentos Cultural e Turístico autônomos, 
pois suas ações atendiam a áreas distintas, que precisavam 
ser potencializadas. Tradicionalmente, estes dois segmentos 
tem os menores índices de recursos do bolo fi nanceiro do 
Estado e do País, por isso cabe aos gestores trabalhar com 
responsabilidade, aplicando-os com sabedoria, fi scalizando 
a sua aplicação e prestando contas ao povo, o que inclui, 
necessariamente, o combate permanente à corrupção.

Voltando ao objeto de nossa crônica, a fusão dos Mi-
nistérios da Educação e Cultura, também nos apoiamos no 
fato de que são dois segmentos que precisam fi car autôno-
mos para o bom relacionamento social de suas ações, embo-
ra a Educação jamais vá dispensar a Cultura do seu fazer e 
saber, afi nal ambas se completam por uma necessidade vital 
do existir da identidade nacional e regional, em que as carac-
terísticas particulares de cada região e de cada comunidade 
são alicerces para manter forte o caráter de nação brasileira.

A Educação tem tantos programas e problemas que 
se transformam num gigantismo imensurável, por isso, fazer 
com que sua máquina absorva também os problemas reais e 
simbólicos da área cultural, é deixar em segundo plano uma 
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área essencial para dar visibilidade às formas de expressões 
e manifestações culturais do nosso país. Afi nal, a cultura se 
traduz em uma polissemia de saberes e fazeres que também 
são imensuráveis para tornar fértil e palpável a nação brasi-
leira. É a Cultura que vai tornar nosso povo visível aos olhos 
do mundo, por isso ela não pode ser tratada como a cereja 
de um bolo efêmero. A Cultura é vital para o seu povo, em 
especial para aqueles que têm o dom da criação.

Cabe ao Governo colocar pessoas sérias na pasta, fi s-
calizar a aplicação dos seus recursos, combater a corrupção 
e permitir, sim, que a maioria dos brasileiros tenha acesso 
aos escassos recursos de que dispõe a pasta, evitando pri-
vilégios partidários ou interesses momentâneos, pois os ar-
tistas criadores são almas pulsantes que estimulam o nosso 
povo a se revelar, rompendo suas barreiras particulares para 
os limites planetários, dando ao Brasil o simbolismo que sem-
pre o caracterizou como nação plural e pulsante.

Em tempo: Quando já havíamos concluído essa nossa 
refl exão, no dia 21 de Maio, vemos na televisão a notícia de 
que o presidente Michel Temer havia decidido recriar o Mi-
nistério da Cultura. Essa medida foi provocada pela pressão 
que a classe artística fez ao longo da semana, ocupando pré-
dios e equipamentos do antigo Ministério da Cultura. Menos 
mal, o Presidente interino soube ouvir os apelos da socieda-
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de e mudar de decisão, fator que consideramos muito positi-
vo, pois a construção da nação passa também pela maneira 
como o dirigente se relaciona com a sociedade, incluindo aí a 
sua maneira de ver as consequências de seus atos.
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DADOS SOBRE O AUTOR

Euclides Barbosa Moreira Neto nasceu em 13 de abril 
de 1957, na cidade de Cururupu-MA. Cursa doutoramento no 
Programa Doutoral em “Estudos Culturais” na Universidade 
de Aveiro, Portugal, desde 2014 (com previsão de conclusão 
no ano de 2017, sendo seu objeto de investigação os “Blocos 
Tradicionais do Maranhão”, manifestação cultural do ciclo 
carnavalesco). Sua formação educacional e acadêmica ocor-
reu em Instituições de Ensino Público e atualmente é Pro-
fessor Universitário, lotado no Curso de Comunicação Social 
do Centro de Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Maranhão, ministrando as disciplinas “Jornalismo Cultural”, 
“Jornalismo de Revista” e “Laboratório de Telejornalismo”.

Graduado em Comunicação Social – Habilitação Jor-
nalismo, na UFMA (1976-1979), tem dois cursos de Especiali-
zação: “Teoria e Prática em Jornalismo”, ministrado na UFMA 
(1981-1982), e “Planejamento da Comunicação”, na Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, em convênio celebrado com 
a Universidade Católica de Minas Gerais, Fundação Friedrich 
Ebert da República Federal da Alemanha, Associação Brasi-
leira de Ensino e Pesquisa da Comunicação – ABPEC com o 
Centro Internacional de Studios Superiores de Comunicación 
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para América Latina – CIESPAL (1982); “Mestrado em Co-
municação”, viabilizado por meio de convênio fi rmado entre a 
Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Fede-
ral do Maranhão (UFMA) e Universidade Virtual do Maranhão 
(UNIVIMA) (2009-2011); exerceu a função de “Conselheiro” 
do Conselho Estadual de Cultura do Maranhão (1991-1994) 
e (2007-2008); reorganizou e presidiu o Conselho Municipal 
de Cultura de São Luís (2009-2012).

Ao longo de sua carreira como docente, sempre se 
envolveu com a área de extensão e cultura, desenvolven-
do atividades em todas as áreas de expressões artísticas, 
principalmente na área audiovisual. A nível administrativo, na 
UFMA, foi coordenador do Núcleo de Atividades Visuais do 
Departamento de Assuntos Culturais da Pró-Reitoria de Ex-
tensão e Assuntos Estudantis, além de diretor daquele De-
partamento (CD4), por 12 anos consecutivos (1996-2008).

Como diretor do Departamento de Assuntos Cultu-
rais, desenvolveu extensa grade de projetos e atividades 
artísticoculturais, motivando sempre o envolvimento dos De-
partamentos Acadêmicos nas ações executadas, com o ob-
jetivo de revelar novos talentos e propiciar a participação de 
alunos e professores nos projetos propostos e/ou desenvol-
vidos por aquele Departamento. Entre os projetos e ações 
desenvolvidas sob sua coordenação, até o ano de 2008, na 
UFMA, destacam-se:
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•  12 edições da Mostra Brasileira de Humor no Ma-
ranhão (HUMORMARÁ)

•  25 das 32 edições do Festival Guarnicê de Cinema

•  4 edições da Mostra Guarnicê Itinerante de Cine 
Vídeo

•  13 edições do Festival Brasileiro de Canto Lírico no 
Maranhão (MARACANTO)

•  12 das 23 edições do Festival Brasileiro de Poesia 
no Maranhão (POEMARÁ)

•  12 edições do Festival Universitário de Reggae - 
UNIREGGAE

•  8 edições da Mostra Brasileira de Miniatura Artísti-
ca no Maranhão

•  12 das 33 edições do Festival Brasileiro de Canto 
Coral no Maranhão (FEMACO)

•  11 edições da Mostra Maranhense de Arte Efêmera

•  12 edições da Tocata de Bandas e Fanfarras do 
Maranhão

•  12 edições da Cantata Natalina
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•  12 edições da Exposição Presépio

•  6 edições do Salão de Artes Plásticas 31 x 31

•  6 edições do Projeto Carcará de Cara Nova

•  3 edições do Curta Lençóis: Festival de Cine-Vídeo 
dos Lençóis Maranhenses

•  2 edições do Projeto LUSOBRAS: Festival Luso-
-Brasileiro de Arte e Cultura

•  10 edições do Programa Regional de Apoio às Ar-
tes Plásticas

•  2 edições do Maranhão Vídeo de Bolso - Festival 
Regional de Vídeo de Bolso no Maranhão

•  9 edições do Encontro de Teatro de São Luís na 
Periferia

Quase todos os projetos eram de abrangência re-
gional e/ou nacional, destacando-se que parte deles era de 
periodicidade semanal e/ou quinzenal, como foi o “Proje-
to Carcará de Cara Nova”, executado toda quinta-feira, às 
12h30min, no auditório central da UFMA; o “Projeto Quarta 
Cultural”, executado toda quarta-feira, às 19 horas, no Espa-
ço Reinaldo Faray, do Palacete Gentil Braga; “Projeto Sexta 
Poética”, executado toda sexta-feira, às 19 horas, no Espaço 
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Reinaldo Faray do Palacete Gentil Braga; e o “Programa Re-
gional de Apoio às Artes Plásticas”, que promovia, a cada 15 
dias, exposições de artes plásticas, na Galeria Antonio Almei-
da e na Sala Maia Ramos, ambas no Palacete Gentil Braga.

Dos projetos de abrangência nacional, destacaram-
-se: o “Festival Guarnicê de Cinema”; “Festival Brasileiro de 
Canto Coral no Maranhão (FEMACO)”; o “Festival Brasileiro 
de Canto Lírico no Maranhão (MARACANTO)”; o “Festival 
Brasileiro de Poesia no Maranhão (POEMARÁ)”; o “Festival 
Universitário de Reggae (UNIREGGAE)”; a “Mostra Brasilei-
ra de Humor no Maranhão (HUMORMARÁ)” e a “Tocata de 
Bandas e Fanfarras do Maranhão”.

Sua intensa ação desenvolvida na área cultural na 
capital maranhense o levou a atuar como produtor cultural, 
ator, crítico de arte e cineasta. Na atividade audiovisual, di-
rigiu e produziu vários fi lmes, obtendo diversas premiações 
em festivais de cinema e vídeo pelo Brasil, destacando-se os 
fi lmes “Mutações”, “Colonos Clandestinos”, “Bom Jesus”, “A 
greve da meia-passagem”, “Alegre Amargor”, “Feições”, “Ma-
mucabo”, “Periquito Sujo”, “Jardins Suspensos” e o vídeo “O 
lavrador de palavras”.

No quadriênio 2009-2012, foi Presidente da Funda-
ção Municipal de Cultura, órgão vinculado à estrutura da Pre-
feitura de São Luís; no ano de 2012 recebeu do Governo do 
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Estado do Maranhão o título de Comendador, considerando 
os bons serviços prestados à cultura maranhense. Como 
integrante da comunidade universitária, tem se dedicado a 
pesquisar a atuação das manifestações culturais “reggae” e 
“carnaval”, no meio cultural maranhense.

Obras literárias do autor:

• Primórdios do Cinema em São Luís. São Luís: DAC/
UFMA, 1977 (Pesquisa acadêmica).

• O Cinema Super 8 em São Luís. São Luís: DAC/
UFMA, 1980 (Pesquisa  acadêmica)

• Sistema de Comunicação na Capital Maranhense 

in Jornalismo no Brasil Contemporâneo; (Orgs.) 
Mello, José Marques de; Galvão, Waldimas. São Pau-
lo: DJE/ECA/USP, 1984, pp. 53-66. (Artigo em Coletâ-
nea).

• O Poder Simbólico das Radiolas de Reggae na 

Cultura Maranhense. Niteroi: MINTER UFF/UFMA/
UNIVIMA, 2011 (Dissertação de Mestrado).

• Reggae e Poder: radiolas e simbolismo na cultu-

ra maranhense in Crítica de Mídia e a Tessitura 

da Mediação; (Org.) Ferreira Júnior, José. São Luís: 
EDUFMA, 2012, pp. 45-75. (Artigo em Coletânea)
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• Quando a Purpurina não Reluz. São Luís: Gráfi ca 
Minerva, 2013 (Estudo de Caso/Depoimento)

• Reverberando Pedras. São Luís: CCSo/UFMA, 2014 
(a publicar).

• Maria por Maria ou A Saga da Besta Fera nos 

Porões do Cárcere e da Ditadura. São Luís: Editora 
Engenho/SECTI, 2015 (Entrevista/Análise).

• O “Vai querer” dos Blocos Tradicionais. São Luís: 
EDUFMA, 2016 (Estudo de Caso e Análise do INRC 
dos BTMs, em produção – previsão de lançamento em 
2017).

• Ajuntamento de Memórias. São Luís: EDUFMA, 
2016 (Entrevista/Análise, lançamento em novembro de 
2016).

• Provocações do Cotidiano. São Luís: EDUFMA, 
2016 (Artigos e Crônicas, lançamento em novembro 
de 2016).

• Gardênia: Flor de Lapela. São Luís: EDUFMA, 2016 
(Entrevista/Depoimento, previsão de lançamento em 
2017).

• Vai querer, vai querer!? – Empreendedorismo e Tra-

dição na Cultura Ludovicense. Aveiro (Portugal): UA, 
2014/2017 (em construção, Tese de Doutoramento).




