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RESUMO  Este trabalho analisa a manifestação social Arraial do Pavulagem, instituição de educação e cultura popular sediada na cidade de Belém do Pará, e como ela se apropria de ferramentas modernas, como a internet e as redes sociais, para difundir os saberes tradicionais e a cultura paraense. A observação participante e a pesquisa documental foram as metodologias utilizadas para compreender os fundadores da instituição, complementadas com entrevistas abertas.  Palavras-chave: Arraial do Pavulagem; cultura popular; tradição; internet.                                



ABSTRACT  This paper analyzes Arraial do Pavulagem, an education and popular culture instituition localized in the city of Belém do Pará, and how it appropriates modern tools, such as Internet and social networks, to spread the traditional knowledge and the culture of Pará. Participant observation and documentary research were the methodologies used to understand the founders of the institution, complemented with open interviews.  Keywords: Arraial do Pavualgem; popular culture; tradition; internet.                      
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1  INTRODUÇÃO  Este trabalho procurou estudar o binômio tradição modernidade tomando como objeto de estudo o Arraial do Pavulagem1; instituição de cultura popular sediada na cidade de Belém do Pará. A organização é amplamente conhecida na cidade devido ao tempo em que realiza ações de cultura e educação. Ao longo de trinta anos (1987 a 2017), o instituto deu novo fôlego às festas juninas da cidade e conseguiu despertar o interesse de idosos, adultos e crianças. Antes de mais nada, é preciso detalhar o que significa o nome da instituição. Arraial é um termo que designa o espaço onde são realizadas festas populares – especialmente ao longo do período junino. Já a palavra “pavulagem” é uma expressão popular de Belém do Pará. Embora esteja em desuso na capital, ainda é um temo muito utilizado no interior e pelos mais antigos. Pavulagem vem do pavão, a ave conhecida pelo rabo com penas brilhantes e coloridas. Dessa forma, dizer que alguém é pavulagem significa dizer que essa pessoa está enfeitada, está bonita. Pavulagem também pode ser compreendido como uma figura de linguagem para denominar um estado de espírito. Nesse caso, o termo pode representar alguém orgulhoso, confiante, feliz. Dessa forma, é possível inferir que o boi pavulagem tenta ser uma personificação desse estado de espírito ao andar sempre enfeitado, feliz e buscando valorizar a cultura regional por meio das ações desenvolvidas pelo instituto. É possível dizer que o trabalho da instituição é voltado para a valorização da cultura popular e da identidade paraense. Para isso, o Arraial do Pavulagem investe em educação e visibilidade na internet, principalmente nas redes sociais. Essa estratégia pode ser uma das razões pelas quais há tantos jovens participando da manifestação, algo que não acontece nos demais folguedos belenenses desse tipo. Suas atividades educativas fizeram com que o Arraial do Pavulagem fosse reconhecido como uma instituição de utilidade pública para o Estado do Pará pela Lei 7.025 de 24 de julho de 2007. A lei de reconhecimento não trouxe melhorias práticas, mas atuou de forma simbólica ao permitir que a manifestação recebesse mais prestígio na cidade, conseguindo mais influência para negociar datas e horários junto à prefeitura municipal.                                                     1 Pavulagem” é uma palavra cuja origem remete ao pavão, e significa algo bonito ou enfeitado, exatamente como a cauda da ave. Já “arraial” é usado no sentido de festa de rua. Nesse caso, a expressão significa uma festa de rua oferecida pelo próprio boi, o Boi Pavulagem. 



2  No dia 27 de junho de 2017, o Arraial do Pavulagem conseguiu mais uma conquista com a aprovação unânime do projeto de lei que reconhece a manifestação como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belém. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal e agora aguarda ser sancionada pelo prefeito Zenaldo Coutinho. Nasci e cresci em Belém ouvindo falar do Arraial do Pavulagem, mas sem nunca ter ido ver de perto sobre o que a manifestação se tratava. Há cinco anos, fui convidada por dois primos para ir passear no domingo de manhã. O programa era simples; acordar cedo e dar uma volta na Praça da República, localizada a dois quarteirões do prédio onde moro. Quando chegamos à praça percebi um clima diferente, alguns dos vendedores estavam com as bancas decoradas com fitas coloridas, havia um clima de expectativa no ar e vários ambulantes passavam vendendo chapéus com as mesmas fitas coloridas e porta latas ou adereços de mão decorados com o tema de um boi bumbá. Foi só então que me lembrei que era domingo de São João e teria Arraial do Pavulagem. Acompanhada de meus primos, esperei cerca de quinze minutos em pé sobre uma pedra meio solta, me apoiando no tronco da mangueira para conseguir enxergar por cima da multidão que cercava o boi e então vi a beleza do cortejo. Foi impossível não se encantar à primeira vista: o colorido da manifestação, o barulho dos tambores, o coro de vozes animadas cantando quadrilha, o boi dançando exibido para todos aqueles admiradores que o seguiam. O conjunto era tão bonito que ficou na minha cabeça por meses. Esse trabalho foi a melhor oportunidade que encontrei para voltar a este mundo. Com ele a minha intenção é poder compreender por que o Arraial do Pavulagem consegue ser tão mágico e atrair tantas pessoas assim, compreender quem são os atores sociais por trás da manifestação e ainda por cima realizar um sonho de criança que era aprender alguma coisa relacionada a arte circense, no caso, os pernas-de-pau, também chamados de pernaltas. Acredito que este estudo foi uma grande troca e essa dissertação é o resultado do quanto pude aprender sobre amizade, dedicação e comprometimento, sentimentos que encontrei transbordando no coletivo que compõe o Arraial do Pavulagem. Para orientar o trabalho foram adotadas a História Oral e a Observação Participante como metodologias científicas. A pesquisa analisou os dados obtidos ao longo dos anos 2015 e 2016. O período foi escolhido por compreender a última 



3  campanha de financiamento coletivo (chamada “Sou Pavulagem”) feita pela instituição. Essa campanha é interessante no momento em que torna visível a união do moderno ao tradicional, uma vez que utiliza a internet e a tecnologia como uma maneira de fortalecer e agregar recursos ao folguedo e à tradição. Apesar de focar tal período, ainda sim é necessário analisar os anos anteriores da manifestação, por isso ao longo do trabalho será observado como o folguedo começou e quais foram suas principais mudanças ao longo desses trinta anos para contextualizar como e quando a internet começou a ganhar espaço nesse processo de valorização da cultura popular. A metodologia escolhida foi a observação participante 2 . Acompanhei as oficinas e os ensaios do Arraial do Pavulagem durante um mês. O compromisso era diário: de segunda a sexta das sete às nove da noite, aos sábados à tarde e aos domingos pela manhã. Acompanhei mais de perto a turma de pernaltas, já que só é permitido se inscrever em uma turma de cada vez, mas quando os grupos de dança e percussão se juntaram pude ter uma compreensão melhor dos outros conjuntos que compõem a manifestação – todos ensaiam juntos durante os últimos quinze dias do período preparatório para o arrastão. Os pernaltas são um grupo com cerca de quarenta pessoas responsáveis por uma das partes mais lúdicas do cortejo. Andei sob sol e chuva tentando me equilibrar nas pernas de pau, caí várias vezes e voltei para casa com cotovelos e joelhos ralados, mas feliz por aprender algo diferente. A partir do convívio mais intenso com os membros do Batalhão, aos poucos, pude perceber detalhes da rotina dos participantes; a forma como interagiam entre si, os conflitos, disputas e laços que se formaram no tempo relativamente curto de dois meses em que o grupo se prepara para os arrastões culturais. No entanto, é importante citar que o processo de entrada no Arraial do Pavulagem foi mais demorado. Realizei uma viagem para Belém em 2015, quando comecei a frequentar o instituto. Primeiro precisei conversar com os membros fundadores e alguns integrantes da banda, me apresentar, explicar a natureza do trabalho. Fui bem recebida, tanto é que consegui realizar as primeiras entrevistas ainda em 2015, mas só pude compreender melhor como as relações e as divisões do grupo quando fui aceita oficialmente como membro do Batalhão da Estrela ao me inscrever nas oficinas (em 2016).                                                  2ANGROSINO, Michael. Etnografia e observação participante: coleção pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 



4  Esse processo longo e exploratório é esperado na metodologia em questão. Segundo Valladares (2007), “a observação participante, implica, necessariamente, um processo longo. Muitas vezes o pesquisador passa inúmeros meses para "negociar" sua entrada na área. Uma fase exploratória é, assim, essencial para o desenrolar ulterior da pesquisa”.  A pesquisadora também afirma que o conhecimento é produzido a partir de uma troca de informações entre pesquisador e pesquisado e que pode surgir não apenas de uma entrevista, mas de observar o entorno e de escutar. Dessa forma, utilizo muitas descrições nesse trabalho, assim como diálogos que ouvi e impressões baseadas em anotações do meu caderno de pesquisa. Para complementar a observação participante decidi fazer entrevistas com os membros fundadores (Junior Soares e Ronaldo Silva) do Arraial do Pavulagem e selecionei alguns participantes baseado no tempo em que acompanhavam a manifestação. As entrevistas tinham formato aberto, com um questionário inicial contendo dez perguntas, mas que podiam se desdobrar de acordo com o fluxo de ideias e de conhecimento de cada entrevistado. Esse formato tem vantagens e desvantagens, gerando arquivos longos e subjetivos, mas permitindo que o entrevistado se sentisse mais à vontade.   É preciso ter em mente que a natureza humana é subjetiva. A memória carrega essa subjetividade no momento que se caracteriza por ser seletiva, ressaltando e esquecendo pontos em medidas quase iguais. Segundo Ferreira (2004, p 32), “a memória é também uma construção do passado, mas pautada em emoções e vivências; ela é flexível, e os eventos são lembrados à luz da experiência subsequente e das necessidades do presente”. Nesse momento é preciso esclarecer que devido aos entrevistados não serem necessariamente pesquisadores, ou terem profundo conhecimento teórico em cultura popular ou estudos urbanos, o tipo de discurso visto com mais facilidade foi um conjunto de relatos pessoais, carregados de sentimentos. Ainda que subjetivo e seletivo, o relato da memória não pode ser considerado menos verdadeiro e nem desmerecido, uma vez que “[...] nem sempre é fácil traçar uma linha de separação entre passado mítico e passado real [...]. O real pode ser mitologizado tanto quanto o mítico pode engendrar fortes efeitos de realidade” (HUYSSEN, 2000, p. 16). Cada sessão de entrevista foi feita no próprio instituto, sendo que o entrevistado estava livre para escolher onde e quando gostaria de falar, permitindo 



5  que eu notasse pequenas preferências e singularidades de cada um. Junior Soares foi entrevistado no pequeno palco, dentro do instituto, enquanto estava abraçado a um violão. Ronaldo Silva preferiu conversar do lado de fora, sentado em um banquinho na praça, enquanto fumava um cigarro e observava o ensaio do cortejo. Ao deixar o entrevistado livre para falar e num local onde se sinta confortável é possível extrair uma hierarquia de pensamentos e memórias com base no assunto discutido na entrevista. A metodologia em questão é afinada a critérios qualitativos em primeiro lugar. Por falta de uma delimitação mais nítida na ordem das perguntas que foram feitas, e até para a reprodução mais precisa do que foi dito na entrevista, todas as conversas foram gravadas. Isso foi informado ao entrevistado no início do diálogo. O momento inicial da entrevista também foi o momento de definir um sistema de código para facilitar a comunicação entre entrevistado e entrevistador. Caso o entrevistado lembrasse de alguma informação sigilosa ou queira fazer alguma denúncia bastava fazer um gesto já combinado para que o gravador fosse desligado. Esse tipo de informação também foi obtido no final da entrevista, também em off. A política do procedimento de entrevistas orientou o trabalho, mas não foi inflexível. Leves ajustes no modo de coleta de dados estavam previstos caso algum dos entrevistados se sentisse desconfortável com alguma das regras escolhidas para orientar o procedimento de entrevista, mas não foram necessários. A questão de maior interesse na pesquisa era a forma como o Arraial do Pavulagem desenvolve suas ações de preservação da memória no ambiente virtual, por isso as perguntas foram direcionadas a esse ponto. Decidi ouvir os membros fundadores do Arraial do Pavulagem por terem acompanhado todas as modificações que o projeto sofreu desde o seu início informal até a sua consolidação como uma instituição civil. As demais conversas foram feitas com participantes de distintas faixas etárias e sexo. A intenção era fazer um diagnóstico da forma como o Arraial promove a cultura popular na internet e de como essas ações são vistas pelas pessoas Por fim, foi necessário utilizar a análise documental para orientar o estudo presente no terceiro capítulo. Como é voltado para a interpretação do trabalho nas redes sociais, era importante adotar uma metodologia que possibilitasse a análise qualitativa de capturas de tela e depoimentos de integrantes do Arraial do Pavulagem. 



6  A pesquisa foi realizada nos arquivos dos principais jornais da cidade de Belém: O Liberal, Amazônia e Diário do Pará por meio do banco de dados da Hemeroteca Digital Brasileira. O portal de notícias G1 Pará também foi fonte de pesquisa, mas por ter sido criado recentemente, o material encontrado lá contemplou apenas o período mais recente do Arraial do Pavulagem.  Existem poucos trabalhos de audiovisual sobre este objeto de estudo, por isso as referências não terão documentários ou filmes listados, porém, o canal SBT Pará realizou uma série de reportagens longas, no formato de um minidocumentário sobre Belém. Uma dessas reportagens é justamente sobre o Arraial do Pavulagem e está disponibilizada no YouTube.3 As fotos que constam no arquivo desta pesquisa são do meu acervo pessoal ou então disponibilizadas pelo próprio Arraial do Pavulagem em seu site ou nas redes sociais. Os registros mostram os ensaios do Batalhão da Estrela na sede do Instituto e a preparação para o último cortejo do ano, o cortejo da Rainha das Águas, realizado às vésperas do Círio de Nazaré4.  As obras selecionadas para compor as referências deste trabalho envolvem estudos multidisciplinares. A maior parte dos textos contempla temas como cultura popular e cibercultura. Não existem muitos trabalhos publicados sobre o Arraial do Pavulagem, a maioria deles estudam o aspecto cultural da manifestação (DIAS JUNIOR, José 2007; LIMA, Dula, 2012; MOURÃO, 2016) ou então a relação com o religioso, especialmente com o Círio de Nazaré (COUTINHO, 2012). O Instituto publicou alguns livretos sobre o Arraial do Pavulagem que também são citados. A biblioteca do Centro Cultural Tancredo Neves (Centur) é uma referência no Pará, mas nos últimos anos passou por uma série de reformas e grande parte do seu acervo não está disponível para consulta. Grande parte dos periódicos estavam armazenados de forma incorreta e muitos se perderam. Por isso, a consulta aos dados do Centur foi limitada. Este trabalho se divide então em três capítulos assim distribuídos: O primeiro capítulo apresenta uma descrição densa sobre o Arraial do Pavulagem. O que é o cortejo, quem são os integrantes dele, como as pessoas de                                                  3 SBT Pará (07/07/2015) Belém da Memória - Arraial do Pavulagem. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=813MVdS4yTM>. Acesso em: 30 de julho de 2017. 4 Considerada a segunda maior procissão católica do Brasil, o Círio reúne cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém. É realizado há mais de duzentos anos sempre no segundo domingo de outubro. A festa para a cidade e é a principal atração turística de Belém. 



7  fora da manifestação reagem quando o arrastão cultural passa pelas ruas, sua frequência, como e quando começa assim como em quais condições ele termina. Nesse capítulo também apresento uma discussão teórica sobre o Boi Bumbá, as possíveis origens do folguedo, suas mudanças com o decorrer do tempo e parte da fundamentação teórica referente a cultura popular e aos estudos urbanos, ao apresentar como a manifestação reforça a identidade da própria cidade. É importante explicar que este trabalho não tem o objetivo de fazer uma listagem de todas as manifestações populares regionais. Nesse subcapítulo, a intenção é estudar o Arraial do Pavulagem e não compará-lo aos demais Bois da região uma vez que as suas propostas e formatos são distintas (DIAS JUNIOR 2010, p 90). No capítulo dois procuro estudar a cultura popular em si. Nele observo algumas das transformações das festas juninas advindas com a modernidade e o uso das ruas como espaço para o festejo. Belém é uma cidade que possui diversas contradições ao longo do tempo. Suas ruas sediaram festas luxuosas em homenagem a políticos influentes a desfiles de boi bumbá, no entanto as festas populares eram vistas com inferioridade o que obrigou os grupos culturais a viverem disputando o direito à rua (DIAS JUNIOR 2010, p 83). É essa a análise que faço no segundo capítulo, estudando esse conflito que já atravessa séculos.  O foco do terceiro capítulo é no espaço digital. Ele apresenta uma pesquisa qualitativa baseada em capturas de tela do Instagram e do Facebook do Arraial do Pavulagem. Nesse capítulo também apresento uma discussão sobre novas alternativas para obtenção de recursos e visibilidade buscadas por grupos culturais como, por exemplo, aderir a plataformas de financiamento coletivo. Cito ainda outros projetos culturais ligados à internet tentando mapear semelhanças entre eles e o principal objeto de estudo deste trabalho. Ao longo do trabalho analiso entrevistas feitas com integrantes do Batalhão da Estrela (as pessoas que participam diretamente da manifestação cultural) a respeito de sua experiência na festa, mas o foco principal são as entrevistas feitas com os dois membros fundadores do Arraial do Pavulagem: Junior Soares e Ronaldo Silva. Além deles, também entrevistei a assessora de imprensa da manifestação Yorrana Oliveira, responsável por elaborar as campanhas de financiamento coletivo e alimentar o site e as redes sociais com textos e fotos.  



8  “Chamou pavulagem, vaqueiro. Terra vai tremer” Reunida – Arraial do Pavulagem   1. TODO PAVULAGEM 1.1 O arrastão cultural É domingo de São João. A “Escadinha do Cais do Porto de Belém”, nome dado ao antigo porto da cidade, enche-se com um grupo uniforme à primeira vista, mas que revela a sua pluralidade ao ser observado mais de perto. Ao todo, são cerca de quatrocentas pessoas: negros, brancos, crianças, adolescentes e idosos. Todos ali usam um largo chapéu de palha. Da aba do acessório caem longas fitas de cetim, de aproximadamente quarenta centímetros de comprimento, cada uma de cor diferente: vermelho, amarelo, azul e verde. Algumas pessoas estão com o chapéu dobrado na mão, outras amarram as fitas embaixo do queixo para impedir que o vento forte que sopra da Baía do Guajará arranque o acessório da cabeça... E ainda há aquelas que carregam o chapéu nas costas, passando as fitas ao redor do corpo até dar um laço na altura do peito, como se fossem alças de uma mochila. Não é apenas o chapéu de palha que dá aparência de conjunto àquelas pessoas; todas usam uniforme: camisa azul-escuro com o nome “Pavulagem” estampado no peito e saia ou calça branca. Novamente, a uniformidade do grupo vai se diluindo à medida que o grupo é observado. Cada pessoa usa a roupa conforme o próprio gosto, especialmente as mulheres. Basta caminhar ao redor para ver um desfile de estilos diferentes, com camisas cortadas em forma de regata, amarradas com um nó ao redor da cintura, com decote canoa e com brilhos ou mais fitinhas coloridas, entre outros. O espaço sob a sombra das mangueiras é concorrido, mas não há confusão ou empurra-empurra; o clima é de festa. As pessoas dançam em pares ou mesmo sozinhas, balançando o corpo ao som da música que a banda canta ao vivo. Não existe um ritmo único: a toada de boi começa e é substituída pelo carimbó paraense e, então, uma música de São João. O clima de expectativa vai aumentando aos poucos até que alguém grita no meio da multidão: “Ele chegou, ele chegou!!”. Escutam-se gritos, palmas e risadas, deixando a atmosfera ainda mais carregada de expectativa e de alegria. O grupo que antes estava espalhado livremente pela praça em frente à “Escadinha” se arruma e divide ao meio, formando um corredor largo. Cada um traz 



9  um instrumento nas mãos: alfaias, maracas, onças, trompetes, trombones. Eles compõem a orquestra chamada Batalhão da Estrela. A essa altura já está claro que todas as pessoas ali presentes esperavam pelo momento em que o barquinho finalmente encostaria no porto. E é dele que desce o dono da festa, o Boi Pavulagem. Esse Boi desembarca rapidamente e percorre várias vezes o corredor recém-aberto, saudando a todos os presentes como se fosse uma noiva ao adentrar a igreja: ligeiramente atrasado, enfeitado e feliz por ver tantas pessoas o esperando para compartilhar aquele dia tão especial.  Figura 1 – O início do cortejo                 Integrante do Batalhão da Estrela esperando o barco que traz o boi chegar na Escadinha do Porto de Belém. Fonte: Arraial do Pavulagem, Divulgação, 2017  O “boizinho”, como é carinhosamente apelidado, é todo azul. Não é decorado com pedras preciosas ou com o mesmo luxo encontrado nos brinquedos do Amazonas, mas ainda assim encanta com suas cores. Para confeccioná-lo é necessário cerca de um mês de trabalho, mais de três metros quadrados de cetim amarelo apenas para a sua saia e, ainda, mais de dois metros quadrados de veludo para revestir a estrutura 



10  feita de ripas de madeira leve e miriti. Este último é uma palmeira típica da região de várzea e que é muito utilizada no artesanato da região amazônica. A decoração traz plumas, paetês, milhares de miçangas e muitas fitas coloridas, semelhantes àquelas presentes nos chapéus do Batalhão da Estrela. Ao lado do Pavulagem vem o seu grande amigo, o Boi Malhadinho do Guamá – Guamá, por sua vez, é um bairro da periferia de Belém. A maior diferença entre os dois bois está nas cores, uma vez que o Malhadinho tem o couro preto. Ambos trazem o nome bordado em dourado juntamente com uma coroa de flores presa nos chifres. Dentro de cada brinquedo vai uma pessoa, o “tripa”, responsável por dar vida ao boi e interagir com o público.   Figura 2 – Pavulagem e Malhadinho  Foto tirada de dentro do barco que leva os bois Pavulagem e Malhadinho; ao fundo, o Batalhão da Estrela e demais participantes do arrastão cultural. Fonte: Tarso Sarraf, O Liberal, 2012.  Os Bois não descem sozinhos do barco; junto com eles vêm outros boizinhos, pessoas carregando os estandartes dos santos da quadra junina (Santo Antônio, São Pedro, São João e São Marçal) e dançarinos de carimbó, o qual é um ritmo paraense que nasceu da mistura das danças indígena, negra e branca. Os bois são recebidos no cais da Escadinha pelos pernaltas, sempre barulhentos. O grupo é, de longe, um dos mais vistosos. Por mais que usem a camisa azul que identifica os membros do Batalhão da Estrela, eles se destacam pela maquiagem forte. Os rostos são pintados com maquiagem tipo pancake como se fossem telas em branco, ganhando vida e cor com batons em tons escuros e desenhos representando elementos presentes nas músicas do Arraial, tais como estrelas, sol, 



11  lua ou mesmo corações. Equilibrando-se em pernas com tamanhos e pesos diferentes, o grupo de pernaltas bate palmas e reverencia os bois, conduzindo-os até o lugar onde ficam a orquestra e os demais membros do corpo de dança, os quais carregam nas mãos vários adereços feitos com miriti5 em formatos como boi-bumbá, estrela, flor, lua e balão de São João.  Figura 3 – Adereços de miriti              Adereços de miriti utilizados pelos dançarinos do arraial do Pavulagem durante o cortejo de junho. Fonte: Diego Formiga    Funcionários da Secretaria de Mobilidade de Belém interrompem o trânsito de veículos e o Batalhão da Estrela invade o boulevard Castilho França seguindo até a avenida Presidente Vargas, duas das mais importantes vias da cidade. Milhares de pessoas esperam pelo início do cortejo que, aos poucos, começa a tomar forma.                                                    5Miriti (Mauritia flexuosa) é uma palmeira que pode chegar a 35 metros de altura. É muito comum nas áreas de várzea. Ela possui diversos usos: dos seus frutos saem compotas e doces; suas folhas podem servir como corda; a palha pode se tornar teto das casas dos ribeirinhos, e os talos são utilizados para fazer brinquedos infantis. Os brinquedos de miriti são produzidos artesanalmente, esculpidos e pintados à mão em formato de cobras, pássaros ou barquinhos, elementos muito comuns no cenário amazônico.        



12  Passa um pouco das onze horas da manhã e a temperatura começa a se elevar, ultrapassando os 30ºC. Agora, os chapéus também servem como um leque para tentar afastar o calor. O cortejo conta com dois ou três carros de apoio. Um com alto-falante dá avisos gerais sobre a manifestação cultural e divulga informações de utilidade pública e outro leva materiais de reserva para eventualidades (como algum adereço descolar ou quebrar durante o percurso). Por fim, também há um caminhão pequeno levando copos d’água que são distribuídos para o Batalhão durante o cortejo. Quatro pessoas vão à frente do arrastão cultural, cada uma carregando o estandarte de um dos santos da quadra junina. Esses estandartes, assim como todos os demais adereços utilizados no cortejo, são coloridos e decorados com fitas e paetês. O lado profano da manifestação ganha mais espaço porque logo depois dos estandartes vêm os adereços. Trata-se de longas varetas com pequenos objetos no topo, entalhados em miriti. Depois da ala dos adereços vai a orquestra, a qual é composta por banjos, cavaquinhos, onças, barricas, maracas, ganzás, triângulos, trompetes e saxofones, entre outros. Juntamente com ela vai um grupo particular de brincantes, os quais são chamados de “boizinhos”: podem ser adultos ou crianças, utilizam uma espécie de fantasia de boi ao redor do quadril, presa ao corpo por duas alças que passam pelos ombros, e dançam juntamente com as figuras centrais da festa: Pavulagem e Malhadinho. Por último, vão os pernas-de-pau com o rosto pintado, como se fossem palhaços; este grupo dança, carrega estandartes do Arraial do Pavulagem e fitas coloridas e interage com as pessoas de fora do Batalhão, convidando-as para se juntar ao cortejo. Um dos momentos mais esperados é quando os pernas-de-pau dançam quadrilha ao subir a avenida Presidente Vargas, ignorando os buracos e os desníveis do asfalto. Eles fazem tudo isso com um sorriso no rosto e equilibrados sobre pernas cuja altura pode passar de setenta centímetros. Os bois dançam no meio do cortejo, mas têm acesso livre para ir à frente até os estandartes ou, então, voltar e brincar com os pernas-de-pau. Também não é raro ver os bois saírem do espaço destinado ao arrastão e entrarem no meio da multidão que lota os dois lados da avenida. A música de quadrilha junina contagia até os vendedores ambulantes, os quais são facilmente identificados pela caixa de isopor que carregam no ombro. Por mais pesada que ela esteja, é comum vê-los apressados pela calçada, num passo entre a caminhada e a dança. 



13  À medida que o cortejo caminha, os bois fazem performances no ritmo da música e os “tripas” de boi erguem o brinquedo o mais alto que podem, rodam no ar, abaixam-se e interagem com os brincantes de dentro ou de fora. Quanto mais próximo da Praça da República6, mais gente se concentra nas calçadas, nas sacadas dos prédios e até mesmo nos carros parados nos cruzamentos interditados enquanto o arrastão passa. Ao todo, a manifestação percorre cerca de um quilômetro e meio desde o momento em que sai da Escadinha, passando pela avenida Presidente Vargas até chegar à praça da República, ponto onde é feito um show cultural com a banda do Arraial do Pavulagem.    Mapa 1 – Trajeto do cortejo junino  Mapa indicando o percurso realizado pelo arrastão do Pavulagem desde a sua chegada na "escadinha" (sinalizado com o x vermelho) até a chegada no Theatro da Paz (indicado com o x em azul), localizado no centro da Praça da República, em Belém do Pará. Fonte: Google Maps  Quando o cortejo se aproxima da praça, a festa chega ao momento mais esperado. A banda começa os primeiros acordes de Iniciais BP, uma das músicas mais famosas do Arraial do Pavulagem. Palmas e gritos marcam o entusiasmo dos brincantes. Os chapéus vão para as mãos das pessoas que acompanham o arrastão e, assim, ganham mais uma função, essa bem própria do Arraial: à medida que os adereços são sacudidos no ar, as longas fitas formam arcos, serpenteando com o                                                  6A Praça da República foi urbanizada pela primeira vez em 1801. Porém, apenas durante o governo do intendente Antônio Lemos, em 1878, assumiu os contornos do que é hoje em dia. Feita nos moldes das praças parisienses, a Praça se encontra em um dos pontos centrais da cidade, é onde fica o Theatro da Paz e é ladeada por ruas que concentram bancos e prédios comerciais importantes. Aos domingos, é muito frequentada por famílias e grupos de jovens, que vão passear nos gramados ou comprar artesanato na feira que se forma nas calçadas. 



14  vento e criando um efeito semelhante a um arco-íris sob os túneis de mangueiras que caracterizam a avenida Presidente Vargas. O chapéu com fitas largas e a estrela azul são utilizados apenas pelos membros da banda e do Batalhão da Estrela. Entretanto, as pessoas que quiserem acompanhar ou ter um chapéu de recordação podem comprar outro modelo, mais simples, com fitas mais estreitas e outros símbolos no topo do chapéu, como rosas e bandeiras do Pará. Os bois entram na praça no trecho onde fica o Theatro da Paz7 e os brincantes se espalham no gramado em frente ao palco montado onde mais uma multidão já espera a banda. Só então começa o show, que dura em torno de uma hora e tem direito a todas as músicas mais famosas do Arraial do Pavulagem. Nesse momento também ocorrem os agradecimentos, não só aos patrocinadores, mas a todos os brincantes que ajudaram com doações para ajudar a custear a manifestação cultural. O Arraial do Pavulagem existe desde 1987. Tudo começou de forma informal, em uma reunião de amigos que gostavam dos ritmos paraenses como carimbó, marujada e, é claro, toada de boi. A brincadeira foi crescendo até se transformar em manifestação cultural, organização não governamental e, por fim, em um folguedo já consolidado. Atualmente, o Arraial do Pavulagem desfila pelas ruas de Belém em dois momentos: em junho, durante os domingos da quadra de São João, e em outubro, no sábado que é véspera do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Somando todos os cortejos, são apenas cinco dias em que o Boi sai do Instituto para colorir as ruas da cidade no seu arrastão cultural.      Segundo Junior Soares, um dos membros fundadores da manifestação cultural, o arrastão só é possível graças a um trabalho que começa com, no mínimo, seis meses de antecedência8.  É o tempo necessário para providenciar as licenças exigidas pela prefeitura de Belém, providenciar banheiros químicos, carros de som e de apoio e preparar os brinquedos, afinal, eles sofrem um desgaste natural após os cortejos, portanto sempre necessitam de pequenos reparos. Esse trabalho costuma ser realizado na sede do Arraial do Pavulagem, um casarão amarelo que tem fachada                                                  7Fundado em 15 de fevereiro de 1878, marcando o início do período áureo do Ciclo da Borracha (1879 a 1912). Até hoje, o Theatro da Paz é visto como um dos maiores símbolos da cidade por representar essa era de glória e beleza. 8Entrevista concedida para esta pesquisa, realizada na sede do Arraial do Pavulagem em 06 de outubro de 2015. 



15  em estilo neoclássico e é localizado bem em frente à Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos da cidade.    1.2 A instituição   O Arraial foi criado em um momento político delicado. O ano de 1987 foi marcado pelo processo de transição da Ditadura Militar para a democracia, culminando com o processo constituinte 9 . Com a morte de Tancredo Neves, a população observou a presidência cair nas mãos de José Sarney, que no passado havia sido um dos principais líderes da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido que apoiava a ditadura. O país também enfrentava uma séria crise econômica, com altas taxas de inflação e arrocho salarial. Nesse contexto contraditório e conturbado, a cultura e o patrimônio começa-vam a afirmar seu espaço. A criação do Ministério da Cultura em 1985 ajudou a in-centivar as manifestações culturais pelo país, retomando gradualmente o processo que havia sido reprimido durante a ditadura. Em Belém do Pará, um grupo de amigos costumava se reunir aos finais de semana para tocar música, principalmente toadas de boi, como uma forma de encontrar conforto e refúgio do cenário duro da época.  O Arraial não era uma coisa com formato fixo. Quando começou, tínhamos umas cem pessoas dando uma volta na Praça [da República] e o nosso objetivo era trazer pessoas para o show. Era uma forma mais criativa de não depender do marketing, não depender da imprensa, da rádio para trazer pessoas para nos assistir. Era uma brincadeira que com o tempo acabou se consolidando como uma manifestação cultural, um folguedo. Nós acabamos criando um folguedo, uma manifestação única, com os próprios signos, símbolos e formas. Ela nem é tão tradicional e nem tão contemporânea, ficou um meio termo. (SOARES, Junior, 2015)   É dessa forma que Junior Soares explica o processo de institucionalização do Arraial do Pavulagem. A manifestação começou de maneira tímida e informal, uma “brincadeira” que consistia basicamente em uma roda de música entre amigos. Essa                                                  9MARCARINI, José Pedro. A política econômica do Governo Sarney: os Planos Cruzado (1986) e Bresser (1987). IE/UNICAMP, Campinas, n. 157, mar. 2009. 



16  brincadeira cresceu e deixou de ser um simples encontro amistoso daqueles que gostavam de toada de boi para se transformar em um pequeno cortejo que dava uma volta ao redor da Praça da República.  Antes voltado predominantemente para a toada de boi, aos poucos, novos ritmos foram acrescentados, tais como xote (nordeste) e retumbão (ritmo tradicional de Bragança, cidade do litoral do Pará).  No primeiro cortejo que nós montamos, a gente olhou o boi bumbá com a motivação de não apenas fortalecer, mas de conhecer e compartilhar os conteúdos presentes no folguedo do boi bumbá. Estávamos no começo da experiência, mas quando o tempo foi passando percebemos outras dimensões. No começo, chamávamos de “Boi Pavulagem do Teu Coração”, mas com o tempo a gente percebeu que se a gente ficasse com esse nome, íamos restringir o brinquedo a uma experiência só de toada, só o cortejo do boi bumbá. (SILVA, Ronaldo, 2015)10  O repertório musical não foi o único que se modificou com o passar dos anos. Outros elementos visuais também foram acrescentados e modificados, como o chapéu, os cabeçudos e até o próprio boi - este, no meio de tantas outras referências e significados, passou a ter uma importância ainda maior. É o que explica Yorrana Oliveira, assessora de comunicação do Arraial e responsável por abastecer as redes sociais e o site com fotos e textos sobre a manifestação cultural:  O chapéu não tinha fitas logo no começo da manifestação, aí depois teve fitilhos, renda, dobras e só depois vieram as fitas nas cores atuais [vermelho, azul real, verde e amarelo], tem um padrão, número, tamanho. Elas foram escolhidas por lembrar as cores do pavão e também tem a memória da marujada, são vários significados e simbologias em um único elemento. [...] Tudo começou como “Boi Pavulagem do Teu Coração” e depois outros elementos e ritmos forma incorporados, daí a importância da presença do boi. Ele é o grande símbolo: o boi azulado. (OLIVEIRA, Yorrana, 2017)11  Ronaldo Silva relembrou que, ainda nos primeiros anos do Arraial, o grupo se reunia na Praça da República e convidava as pessoas para brincar com o boi-bumbá no Teatro Waldemar Henrique12. Na época, o grupo ainda era pequeno e a figura do boi era representada por um boizinho de tala usado apenas para animar as reuniões.                                                  10Entrevista concedida para esta pesquisa, realizada na sede do Arraial do Pavulagem em 05 de junho de 2015. 11 Entrevista concedida para esta pesquisa, realizada na sede do Arraial do Pavulagem em 05 de outubro de 2015. 12Criado em 17 de setembro de 1979, o Waldemar Henrique é um teatro experimental de pequeno porte localizado na Praça da República, bem próximo do Theatro da Paz. Antes de ser transformado em teatro, o prédio abrigava o cinema Radium.   



17  O grupo cresceu rápido e o teatro passou a não comportar todos os que queriam participar da festa. O primeiro cortejo saiu da Escadinha no ano 2000, já com o nome de arrastão. De acordo com Silva, o nome foi escolhido na intenção de representar o arrebatamento que o folguedo causa, enchendo as ruas com música e cor e arrastando uma verdadeira multidão para esse universo junino. “[‘Arrastão do Pavulagem’ foi] O nome que encontramos para simbolizar esse envolvimento das pessoas. Um Arrastão com sentido positivo, de encontro de pessoas do bem”, afirmou ele. Surgiu o interesse em realizar oficinas e aumentar ainda mais a relação das pessoas com a cultura tradicional paraense, não só por meio da música, mas do artesanato e da chamada “contação de histórias” vindas das comunidades tradicionais que moravam em Belém, saberes passados principalmente por meio da oralidade. O Batalhão da Estrela aumentou mais rápido do que a oferta de oficinas; o boizinho precisava de uma casa só dele.  Eles [membros fundadores] viram que precisavam criar uma instituição para que pudessem gerir as atividades. Só a banda para cuidar de tudo? Chegou um momento que foi necessário ter uma instituição por trás. Buscar patrocínio, realizar as oficinas, os ensaios, esse processo precisava de uma instituição que respaldasse. Foi nesse momento em que foi necessária a criação do Instituto Arraial do Pavulagem. (OLIVEIRA, Yorrana, 2017)  Foi baseada nessa necessidade de aprofundar os laços com a cultura paraense que o Arraial do Pavulagem se tornou uma instituição da sociedade civil e sem fins lucrativos. Criado em 2003, o Instituto Pavulagem tem por objetivo pesquisar, produzir e valorizar a cultura popular feita na Amazônia. Segundo Oliveira, a sede foi instalada no casarão, nº 738. O prédio de três andares pertence à Santa Casa de Misericórdia do Pará13  e foi cedido mediante contrato de comodato. O Arraial do Pavulagem pode usar apenas o primeiro pavimento, uma vez que os outros dois são residências e não têm qualquer relação com a ONG.     Para isso, a organização utiliza elementos simbólicos do folguedo de São João (como os mastros juninos), aliados às danças e à religiosidade popular (Círio de                                                  13A Santa Casa é um órgão da administração indireta, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Pública. Atualmente é um hospital de ensino, mas também é conhecida como a mais antiga instituição de saúde do norte do Brasil, com 367 anos de fundação. Isso a torna quase tão antiga quanto a própria cidade de Belém, que completou 401 anos em 12 de janeiro de 2017. 



18  Nazaré) como base de referência para a difusão das tradições (COUTINHO, 2012). O Instituto oferece diversas atividades socioculturais direcionadas à comunidade, tais como: oficinas abertas de música, artes circenses, canto, dança, cenografia, além de conversas sobre patrimônio e cultura popular. As oficinas de instrumento, artes circenses (perna-de-pau) e dança são realizadas uma vez por ano, antes do cortejo junino. Já as palestras, rodas de música e conversas sobre patrimônio pertencem ao projeto Oralidades. A diferença é que os trabalhos do projeto oralidades não são restritos ao período junino. Como são eventos pontuais, eles podem ser realizados durante o ano todo, de acordo com a disponibilidade dos organizadores e participantes. Lembrando que tudo, tanto as oficinas quanto as atividades do Oralidades, é gratuito.   Dessa forma, o Arraial do Pavulagem deve ser compreendido não apenas como um cortejo de boi bumbá que percorre as ruas da cidade de Belém em outubro e na quadra junina, mas sim como um conjunto de atividades de cunhos educacional e cultural voltadas para difundir os saberes e o folclore regional (MOURÃO, 2016). A instituição foi idealizada por Junior Soares, Ronaldo Silva e Rui Baldez. Falecido ainda na década de 1990, Baldez não chegou a ver o Instituto totalmente consolidado, mas Soares e Silva não deixaram o sonho do poeta morrer. Eles dividiram as tarefas entre si e implementaram o Instituto com a ajuda dos fãs da manifestação. Os dois músicos precisaram aprender a conciliar vida pessoal, família e carreira juntamente com a missão de cuidar de uma instituição do porte do Arraial do Pavulagem. Junior Soares é economista e funcionário público na maior parte do tempo, mas ao vestir a camisa do Pavulagem, é ele quem trabalha com as questões de administração, editais e captação de recursos para a ONG. Ronaldo Silva é músico e pesquisador da cultura tradicional do Pará. Ele já lançou vários trabalhos solo e é conhecido por desenvolver um trabalho educacional voltado para crianças na ilha do Marajó, especialmente em Cachoeira do Arari. Silva é quem atua mais próximo da questão musical, elaborando uma parte das oficinas ofertadas e as ações do Pavulagem no interior do Pará. Juntos, os dois compuseram diversas canções cantadas até hoje durante os cortejos.     



19  Figura 4 – Ronaldo Silva e Junior Soares                    Ronaldo Silva e Junior Soares, da esquerda para a direita, os fundadores do Arraial do Pavulagem. Fonte: Tereza e Aryanne Fotografia, 2017.  A banda do Arraial é composta por seis pessoas: Ronaldo Silva (compositor, músico e cantador), Junior Soares (compositor, músico e cantador), Marcelo Fernandes (guitarra), Rubens Stanislaw (contrabaixo), Rafael Barros (percussão) e Franklin Furtado (percussão). Atualmente, a renda que permite manter a realização das atividades da manifestação vem dos shows e da venda dois oito discos feitos pela banda - daí a sua importância para a instituição. O Instituto também conta com o auxílio dos instrutores de instrumentos musicais, do grupo de carimbó Sancari e dos coreógrafos, além de vários voluntários e membros de apoio, indispensáveis para ajudar a manter não só o cortejo, mas o próprio instituto funcionando bem. 



20  A banda não possui nenhuma integrante mulher, no entanto a participação feminina é fundamental nas atividades do Arraial do Pavulagem14. De acordo com a assessora do instituto, Yorrana Oliveira, não existe número preciso sobre o gênero dos participantes da manifestação, mas estima-se que mais da metade dos integrantes do Batalhão é feminina. A estimativa da instituição vai ao encontro da pesquisa feita pela Yesbil em 2015, apontando que 55, 06% do público do Arraial do Pavulagem é composto por mulheres. Na quadra junina uma das principais atividades destinada às mulheres é decorar os mastros de São João. Os mastros chegam de barco junto com o boi e então são carregados por dois grupos de pessoas: o feminino é carregado por mulheres, enquanto o masculino é levado pelos homens. Ambos os mastros são fincados lado a lado na praça dos Estivadores, em frente à sede do instituto onde ficam até o último cortejo de julho. Nesse dia ocorre a derrubada dos mastros, momento em que homens e mulheres podem aceitar o desafio de subir até o topo deles e retirar a bandeira. Também são elas que levam os estandartes dos santos da quadra junina e que lideram o cortejo. É importante ressaltar que as atividades da banda são independentes da manifestação cultural. “O que acontece é que muitas vezes a gente coloca a verba que arrecadamos com os shows da banda no Instituto. Como é difícil de arrumar patrocínio, a gente abre mão de ficar com o cachê para ajudar a custear a manifestação”, disse Junior Soares. Durante os cortejos os membros da banda se dividem em várias funções, alguns ficam na roda cantada (grupo que canta as músicas junto a orquestra), outros participam do apoio ou então ajudam a verificar se todos os núcleos estão caminhando sem contratempos. Dessa forma, o cortejo não se torna dependente da banda, mas sim daquelas pessoas que foram previamente designadas para controlar cada um dos segmentos (orquestra, pernaltas, dança, vaqueiros…). Novamente é uma maioria de mulheres que assume as posições de liderança da manifestação. As mulheres também são responsáveis pela “moda estilo Pavulagem” (BARRETO, 2012). Sempre com camisas estilizadas, decoradas com fitas coloridas,                                                  14BARRETTO, Joana Célia Coutinho. Cultura e meio ambiente: as ações socioeducativas do Arraial do Pavulagem. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Núcleo de Meio Ambiente, Programa de Pós-Graduação em Gestão dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Local, Belém, 2012. 



21  brilhos ou maquiagens especiais, elas chamam a atenção por onde passam. As oficinas e os ensaios são abertos e não fazem distinção para nenhum dos gêneros, independentemente se a pessoa quiser fazer parte do grupo de dança, da orquestra ou dos pernaltas, tanto é que é comum ver diversas mulheres tocando tambores ou nas pernas de pau, lado a lado com os homens.   1.3 A valorização da tradição   Mas espocou um foguete na curva do rio abaixo, e logo três apitos da lancha que trazia o boi. Alfredo avançou pelo aterro e viu a correria dos moleques espirrando lama por todos os lados, o cordão do boi local em forma, seguindo para o trapiche público, outro foguete, som de flauta e uma afinação de cavaquinho, a toalha da bandeja de arroz doce caiu na lama; foguetes sucederam-se no rio, outros responderam na cabeça do trapiche. Maracás abrigaram na estreita varanda de parapeito, defronte do xadrez foi assustado que ouviu a mãe, já lhe tomando a sombrinha, dizer num gracejo: — Vamos. Vamos ver chegar esse tal do boi do Situba. (JURANDIR, Dalcídio, 1994)  O trecho acima pertence ao romance Três Casas e um Rio15. Nele, é narrado o dia em que dona Amélia (uma mulher negra casada com um homem branco) leva o filho, Alfredo, para ver o boi bumbá que chegava à cidade de Cachoeira do Arari, localizada na ilha do Marajó. O boi chega pelo rio, o qual é fundamental para o transporte de pessoas e mercadorias. O nome da obra por si só já representa o estilo de vida e o cotidiano do povo ribeirinho, fortemente influenciados pelo rio. O romance foi inspirado em situações muito comuns nesse cotidiano, dando destaque para a história das pessoas que ocupam esses lugares. Até hoje, a Amazônia costuma ser representada em filmes e comerciais com uma aura exótica e selvagem, uma imensidão de rios e floresta. Embora a riqueza natural da região seja inegável, a força amazônica também tem outras origens: “Constatou-se que nossos igarapés, rios e matas não são terras de ninguém ou sem história. Ao contrário, têm um longo passado de ocupação por gente que ali viveu, usou suas águas e matas, deu significado a elas, trabalhou, criou seus filhos, enfim, criou história” (DERGAN, 2006, p, 24). O estudo de Dergan sustenta                                                  15JURANDIR, Dalcídio. Três casas e um rio. 3ª ed. Belém: CEJUP, 1994. 



22  o que Dalcídio Jurandir já havia narrado em seu romance de 1984. Há mais na Amazônia do que matas e água; há memória e saberes que não podem ser perdidos. A importância dessas comunidades tradicionais foi negada durante muito tempo. Isso se deve ao tempo em que Belém cresceu “subordinada aos modelos de fora – tanto no europeu como na expansão industrialista – e hoje, perplexa, diante de uma convulsão social quase exposta, Belém ignorou, pelas elites do planejamento, a sua natureza amazônica, que é ribeirinha [...]”  (ARAÚJO apud DERGAN, 2006, p. 18). O auge do ciclo da borracha durante a belle époque foi o marco decisivo para que a cidade de Belém crescesse sob tal influência europeia, adotando a cultura e o modo de vida franceses, sobretudo, como modelo ideal16. O principal responsável pela transformação de Belém em uma Paris dos trópicos foi Antônio Lemos, que exerceu o cargo de intendente municipal (o que corresponde à função de prefeito) de 1897 a 191117 . Segundo Sarges (2002), o lema do intendente era o mesmo da bandeira nacional: ordem e progresso. Com base nisso, ele criou políticas de higiene, paisagismo e até mesmo um código de postura que punia costumes como colocar roupas para secar na rua ou deixar animais soltos.  O código de comportamento, assim como todas as demais mudanças impostas por Lemos, são o que Coelho (2011) chama de civilização. Para o autor, “esse aforismo – civiliza-se – pretensamente histórico atravessou décadas do pensamento social brasileiro, da mesma forma como alimentou, no país, um forte imaginário acerca de um progresso e de uma civilização que aqui se estabeleceram na condição de universais” (2011, p, 143). Foi nesse cenário que destacava o europeu, o estrangeiro, em detrimento da realidade amazônica, que a cidade de Belém abriu mão da sua principal identidade. Para Acevedo Marin e Chaves (1997), a cidade deu as costas para o rio, rejeitando sua ligação com as águas e com a floresta18.                                                  16 COELHO, Geraldo Mártires. Na Belém da Belle Époque da Borracha (1890 – 1910): dirigindo os olhares. Escritos V. Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/escritos/numero05/fcrb_escritos_5_8_geraldo_martires_coelho.pdf>.  Acesso em 02 de julho de 2017. 17SARGES, Maria de Nazaré. Memórias do Velho Intendente Antonio Lemos (1869 - 1973). Belém: Paka-tatu, 2002. 18 ACEVEDO MARIN, E.; CHAVES, E. Imagens de Belém, paradoxo da modernidade e cultura na Amazônia. In: XIMENES, T (org). Perspectivas do desenvolvimento sustentável: uma contribuição para a Amazônia XXI. Belém: NAEA, 1997. 



23  É nesse contexto em que o Arraial do Pavulagem age, buscando resgatar e valorizar a identidade da região. Para Mourão (2016, p 6), os “cortejos arrastam mul-tidões pelas ruas do centro histórico de Belém, demonstrando um processo criativo inspirado nas manifestações culturais do homem do interior e da periferia da cidade”. Ao usar elementos como os brinquedos feitos de miriti, a manifestação dá visibilidade e reconhecimento aos artesãos que ainda vivem dessa prática – fora de outubro (mês do Círio de Nazaré), é muito difícil encontrar brinquedos de miriti à venda em Belém; eles são comercializados em pequena quantidade e basicamente em pontos turísticos, geralmente distantes da população da cidade.      Essa valorização dos saberes, da cultura e da tradição popular presente no boi culmina nos cortejos, porém é um trabalho feito ao longo de todo o ano por meio de oficinas e rodas de música. Dessa forma, para o brincante, o folguedo começa a fazer parte do seu cotidiano a partir do momento em que as pessoas procuram a sede do Arraial para participar das oficinas, ensaios ou debates sobre cultura popular. No entanto, é durante a festa que a manifestação transmite sua maior carga simbólica, ao ocupar o espaço público visando dar destaque para o conhecimento dos povos tradicionais. De acordo com Ronaldo Silva, a oferta de atividades educativas oferecidas pelo Instituto Pavulagem é um dos diferenciais que mais atrai participantes para o folguedo durante os quatro finais de semana do período junino. “Vai mais gente no cortejo da quadra junina porque são quatro, tem as oficinas que dão uma motivação a mais. O de outubro acontece no meio de um caldeirão de coisas, auto do círio e tudo mais, as pessoas se dividem, mas mesmo assim dá um público legal”, afirmou o músico. Um dos principais objetivos do Instituto é ofertar oficinas que transmitam práticas e saberes tradicionais, como uma tentativa de contribuir para a preservação da memória regional. Isso pode ser observado na própria missão da Instituição: “O Instituto tem desenvolvido ações de educação cultural na Amazônia que contribuem para transmitir e fortalecer o saber oral tradicional, com uma leitura contemporânea através de linguagens como a dança, a música e a visualidade cênica.”19 As oficinas funcionam como uma forma de atrair mais pessoas para o cortejo e servem como passaporte para o Batalhão da Estrela uma vez que, para participar                                                  19Fonte: http://pavulagem.org/instituto/ Acesso em: 01 de julho de 2017. 



24  como um membro da organização, é preciso ter passado por, pelo menos, uma oficina, seja ela de música, de artes cênicas ou dança. O período de duas semanas, destinado às oficinas, funciona como uma prévia dos ensaios do cortejo. Apesar de elas serem destinadas aos novatos, muitos dos membros mais antigos também participam, tanto para matar as saudades dos professores, das músicas e do clima do Pavulagem quanto para interagir e tentar ajudar os novos colegas. Em 2017 pude, pela primeira vez, participar de uma oficina; eu me inscrevi na turma dos pernaltas. O que me motivou a escolher justamente o que, a princípio, pode parecer a mais difícil das artes do Arraial, foi uma paixão antiga pelo circo e pelas artes circenses. Pude me aproximar do grupo aos poucos e contei com a ajuda de vários colegas que já estavam ali há anos. Gostaria de dizer que o processo de aprender a se equilibrar em uma perna de setenta centímetros de altura foi fácil e rápido, mas infelizmente não o foi. Caí várias vezes, mas não desisti por contar com o apoio desses meninos e sua paciência infindável, sempre prontos para me ajudar a levantar novamente, rir comigo e apertar as amarras quantas vezes fossem necessárias até que eu me sentisse segura novamente.   As oficinas costumam ser realizadas em maio, um mês antes dos cortejos juninos. São gratuitas e abertas à comunidade, a qual pode escolher se quer aprender a se equilibrar nas pernas de pau, entrar para o grupo de dança que leva os adereços ou aprender um instrumento musical e entrar para a orquestra do Batalhão da Estrela. Assim que as oficinas terminam, imediatamente começam os ensaios para os arrastões. Normalmente, o grupo se reúne ao longo de quinze dias para estar bem preparado para os cortejos. Durante a observação participante pude perceber que a rotina de ensaios é sempre a mesma. O Instituto abre no final da tarde, por volta das 17h e, aos poucos, as pessoas começam a chegar:  “Boa nooooite!” “Oi, boa noite.” “Será que hoje chove? Pensei em pegar uma perna de pau maior.” “Experimenta, pega uma daquelas ali no cantinho, ao lado dos estandartes. Mas ó, toma cuidado para não perder o elástico, se não uma mistura com o par da outra.” “Oie. Cadê o Junior? Vai ter ensaio da banda hoje também?” 



25  “Não sei, ele ficou de ir buscar uma licença.” “O boi já está pronto? Queria tanto ver logo!”  A sede do instituto é simples: um grande espaço branco com um balcão de madeira na frente que sempre possui pelo menos uma ou duas pessoas cumprimentando quem chega e atendendo ao telefone ou lidando com alguma eventualidade. As paredes do fundo são cobertas por prateleiras de madeira abarrotadas de instrumentos de percussão utilizados pelo Batalhão da Estrela. Ali, também existe um pequeno palco que a banda e a roda cantada usam para ensaiar. O interior já é muito pequeno para o tamanho da orquestra e do corpo de baile então, conforme os integrantes chegam, cada um pega o seu instrumento e atravessa a rua em direção à praça dos Estivadores. É ao ar livre que acontecem os ensaios da orquestra. Ao cair da noite, por volta das 19h, os músicos se aproximam dos instrutores. Uma roda de tambores, mais adiante outra roda com maracas, à esquerda uma terceira roda com ganzás. Os pernas-de-pau se sentam na mureta da praça para amarrar a madeira nos pés, conversando amenidades e rindo distraídos enquanto amarram longas faixas de tecido colorido nos pés e nas panturrilhas em vários laços firmes. A primeira parte do ensaio se faz por separado; cada um ensaia a sua parte. Da metade para o final, o grupo se junta e começa a caminhar ao redor da praça, dando uma amostra do cortejo. Mesmo que os integrantes não estejam usando as roupas ou os chapéus típicos, é comum que várias pessoas de fora parem para assistir o ensaio, que termina por volta das 21h. O som da orquestra é tão alto que pode ser ouvido com nitidez mesmo do outro lado da rua, que é bastante larga e tem tráfego pesado de carros. O Arraial já realizou três eventos por ano e levou um brinquedo diferente em cada. No arrastão junino, existe a figura principal, a do Boi Pavulagem; no cortejo do Círio, o brinquedo que vai à frente do cortejo é uma barca chamada de Rainha das Águas, em homenagem ao Círio Fluvial (procissão feita em embarcações, celebrando Nossa Senhora de Nazaré); já no terceiro cortejo, o brinquedo é o Peixe Boi, um trocadilho com o boi e o mamífero muito conhecido e querido na Amazônia. O Cordão do Peixe Boi foi suspenso do calendário da instituição devido à falta de recursos, portanto atualmente são realizados apenas os cortejos da quadra junina e do Círio.   



26  O cordão do Peixe Boi possui uma característica mais voltada para o meio ambiente, realizando ações educativas, artísticas e de mobilização socioambiental que antecedem os preparativos do Carnaval. A escolha do peixe-boi é uma brincadeira ainda nessa área ecológica, já que o mamífero está em extinção, e ainda permite um trocadilho com o boi. O boneco foi fabricado com materiais recicláveis e todos os demais adereços que acompanham o boi lembram peixes e animais das águas. O trajeto também sai da escadinha em direção à praça do Carmo.    1.4 O boi e a religião    O Arraial do Pavulagem é um folguedo com diversos objetivos: preservar a memória, valorizar a identidade paraense, aumentar o acesso da comunidade a educação musical/artística, incentivar a consciência ambiental, entre outros. Mesmo com todas essas tarefas, a instituição também apresenta um aspecto religioso que não pode ser desmerecido. Em ambos os arrastões culturais realizados anualmente é possível encontrar homenagens a dois santos importantes para o Pará: São João e Nossa Senhora de Nazaré. Apesar de ter um espaço significativo na manifestação, Silva afirma que o foco do Arraial do Pavulagem não é o caráter essencialmente religioso do período.  Não realizamos o Arrastão por conta da igreja católica em si, falo isso com todo o respeito; o que nos interessa é o viés da religiosidade popular. Eu não sou católico, acredito em Deus, então acho que é válido. O objetivo é refletir sobre a folia, o devoto, a promessa. Isso que a gente acha legal. (SILVA, Ronaldo, 2015)  A fala do músico pode ser analisada em conjunto com a própria estrutura do cortejo junino, liderado por porta-estandartes com as imagens dos quatro santos da quadra junina: São Marçal, São Pedro, Santo Antônio e São João. Os porta estandartes vêm sempre na frente do arrastão cultural, assumindo uma posição de destaque. O boi Pavulagem também tem o rosto de São João bordado no couro. No entanto, além dos estandartes e a representação no boi, as demais referências religiosas no cortejo são muito sutis e perdem notoriedade. Algumas letras das 



27  músicas também mencionam a religiosidade e o respeito aos santos como pode ser percebido na canção Rosa Vermelha:  Rosa vermelha quando entra no salão, traz alegria, me encanta de paixão Como é bonito ver o meu amor brincar a noite inteira até o dia clarear Vamos dançar quadrilha, vamos dançar ‘pra São João Vamos espiar fogueira derramando estrelas pelo chão Voa, voa, balão, leva um recado para a estrela azulada Diz ‘pra ela que eu estou apaixonado Oh! Rosa vermelha, rosa do meu coração Oh! Rosa vem matar minha saudade Qua, qua, qua, qua, qua, qua, quadrilhando (Rosa vermelha – Junior Soares)   A letra fala sobre alguém que só tem olhos para aquela pessoa pela qual está apaixonado, a Rosa vermelha. É possível perceber que o propósito da canção é convidar a pessoa amada para aproveitar a noite, brincando, vendo a fogueira e dançando para São João. Dessa forma, é possível compreender que Rosa Vermelha funciona como uma metáfora da relação do Arraial do Pavulagem com os santos. Presente, porém assumindo um aspecto lúdico. Em outubro a relação com a religião é mais clara, uma vez que a figura principal da festa, o boi Pavulagem, dá espaço a um outro brinquedo feito especialmente para o Círio de Nazaré.   Essa edição especial, chamada de Rainha da Águas, percorre o centro histórico logo após a chegada da procissão do Círio Fluvial. Os brincantes esperam a imagem chegar, cantam o hino ”Vós Sois o Lírio Mimoso” que é um dos principais da festa religiosa e, em seguida, partem em direção à Praça do Carmo, onde é realizado um show cultural. A praça do Carmo também foi escolhida para ser o local do término do Arrastão do Círio porque tem uma relação muito forte com a festa religiosa. É lá que os romeiros e artesãos de Abaetetuba, município localizado no nordeste paraense, sempre expõem e comercializam seus brinquedos de miriti numa grande feira de produtos. Uma outra relação do Arraial com o Círio é o próprio boi. Antes de a corda do Círio ser puxada pelos fiéis, o serviço era feito por bois, conduzindo a berlinda por ruas que ainda não eram pavimentadas. 



28  O Círio de Nazaré é uma das maiores procissões do Brasil, reúne cerca de dois milhões de pessoas em uma só manhã e foi uma forma encontrada pelos fiéis para homenagear Nossa Senhora de Nazaré20. O Círio é realizado em Belém desde o ano de 1793, sempre no segundo domingo de outubro21. Atualmente, o Círio é composto por uma série de romarias, mas as mais importantes para o objeto de estudo são o Círio Fluvial e a Moto-Romaria. A primeira foi criada em 1985 para contemplar a população ribeirinha ou que depende dos rios da região, os quais são usados até hoje para transportar pessoas e mercadorias. Nela, a imagem é levada pelo navio hidroceanográfico da Marinha Real Britânica, adquirido pela Marinha do Brasil, pela baía do Guajará (que cerca a cidade de Belém), a qual fica repleta de embarcações de todo tipo - todas enfeitadas para homenagear Nossa Senhora. A imagem da santa chega ao antigo cais de Belém, a “escadinha”, por volta das 11 horas da manhã. Dali, segue novamente em carro aberto, acompanhada por milhares de motoqueiros que seguem buzinando pelas avenidas Presidente Vargas e Nazaré até o Colégio católico Gentil Bittencourt.                                             Mapa 2 – Trajeto da Moto-romaria              O círio fluvial chega a “escadinha” (marcada em preto) e a partir daí se dá início a “Motoromaria”, percurso sinalizado em amarelo. Fonte: Google Maps, 2016.                                                    20PANTOJA, Vanda; Maués, Raymundo Heraldo. O Círio de Nazaré na constituição e expressão de uma identidade regional amazônica. Espaço e cultura, UERJ, RJ, n. 24, 2008. 21ALVES, Isidoro. A festiva devoção no Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Estudos Av., São Paulo: v. 19, n. 54, 2005. 



29  É possível perceber a ligação do Arraial do Pavulagem com a romaria pelo fato de vincularem os horários e o calendário do Cortejo de Outubro com o Círio. Um exemplo disso é aceitar fazer o arrastão no sábado em vez do tradicional domingo, trocar o a figura do Boi pela Barquinha Rainha das Águas e esperar até a chegada da imagem na Praça dos Estivadores para render as homenagens e começar o cortejo. Cada arrastão do Boi Pavulagem costuma reunir cerca de vinte mil pessoas. Mesmo apresentando grande aceitação e produzindo resultados benéficos para a sociedade, o Arraial se encontra ameaçado pela falta de recursos. Com a crise financeira que se agravou na primeira metade de 2015, a instituição perdeu grande parte do apoio financeiro recebido pela Vale e teve de aderir ao mecanismo de crowdfunding para se manter ativa. Ainda assim, o último arrastão só foi confirmado faltando menos de uma semana para a data marcada, uma vez que a meta ainda não tinha sido alcançada. Atualmente, o Arraial encontra apoio na imprensa e nas redes sociais para se comunicar com as pessoas. Várias notícias foram divulgadas nos principais portais de notícias e jornais de Belém, como G1 Pará, Diário do Pará, O Liberal e Amazônia. No entanto, a matéria de maior densidade sobre o evento foi exibida pelo telejornal do SBT, uma reportagem especial da série Memória de Belém, onde foram entrevistados os fundadores e alguns personagens importantes para o Arraial. As atividades do Boi Pavulagem não se limitam apenas a Belém; o grupo costuma ser convidado para participar de eventos culturais no interior do estado e na ilha do Marajó. Chegou ao Rio de Janeiro em 2006, quando foi enredo da escola de samba Lins Imperial, no carnaval carioca. A escola terminou em sétimo lugar do grupo B, mas ajudou o grupo a ser mais conhecido no Rio de Janeiro22. O enredo do ano fez “um passeio de descobrimentos pela rica e colorida história do folclore e pelos costumes, cantigas, e crenças do Estado do Pará e de suas microrregiões”. Ser escolhido para representar aspectos como cantigas, crenças e o folclore de uma região demonstra parte do caráter cultural do Arraial do Pavulagem. Tal característica se configura como um elemento que a instituição demonstra muito empenho em manter, como será analisado no capítulo a seguir.                                                     22GALERIA DO SAMBA, Lins Imperial. Disponível em: <http://www.galeriadosamba.com.br/carnavais/lins-imperial/2006/30/>. Acesso em 13 de julho de 2017. 



30  2. BUMBA MEU BOI BUMBÁ 2.1 O folguedo    O boi bumbá não dança solto no tempo, ele está dentro dessa atmosfera da quadra junina. Fomos dar uma olhada na origem dessas festas e descobrimos que eram festas populares, muitas da Europa, consideradas pela Igreja Católica como festas pagãs. A quadra junina está ligada com a relação com a terra, especialmente a lavoura. [...]. Então tudo aquilo que era plantado passou a ser oferenda. Os mastros surgem apontando para o alto, pedindo uma boa colheita, e o intermediário foi São João Batista, daí o nome quadra junina. (SILVA, Ronaldo, 2015)  O boi ocupa um espaço de destaque nas relações entre europeus, asiáticos e africanos desde tempos antigos. No caso das Américas, sua história só se iniciou com a chegada dos europeus, que introduziram a criação do animal no continente. No Paraguai, por exemplo, as festas com a presença do boi são realizadas ao longo do período junino, como no Brasil, mas lá o festejo é chamado de Toro Candil23 . De acordo com a tradição local, uma pessoa veste a armadura de um touro (feita em madeira e coberta com o couro do animal) e deve dançar ao longo da festa com a cabeça em chamas e lançando-se para cima das outras pessoas - estas, por sua vez, divertem-se tentando enfrentar o boi. Outro ponto em comum com o folguedo brasileiro é que o boi também é sacrificado no final da brincadeira. Já na Bolívia, o folguedo que homenageia o animal é chamado de Waka tok'oris ou de Toros Bailadores. Ainda segundo Silva (2005), a festa boliviana difere da paraguaia por ser realizada no Carnaval, tal como o bumba-meu-boi em Pernambuco e Alagoas e o boi-de-mamão em Santa Catarina. Toros Bailadores também faz parte do calendário de festas devocionais, como a da Virgem de Urkupiña (Cochabamba) e a de Gran Poder (La Paz). Essa manifestação apresenta uma versão mais belicosa do folguedo por simular uma tourada – a qual também culmina com uma encenação da morte do boi. Os primeiros registros oficiais da entrada de bois no Brasil datam de 1534, trazidos pelos portugueses para a instalação das Capitanias Hereditárias24. Morais                                                  23SILVA, Sidney Antonio. “A migração dos símbolos diálogo intercultural e processos identitários entre os bolivianos em São Paulo”. São Paulo em Perspectiva. v.19 n.3. jul./set. 2005, p.77-83. 24MORAIS, Viviane de Lima. O costume de se mascarar: Brasil e África ligados pelo trabalho e pela festa. Anais Associação Nacional de História – ANPUH XXIV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – São Leopoldo, 2007. Disponível em: http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S24.1275.pdf 



31  (2007) afirma que o boi era trazido para o Brasil pelas grandes caravelas juntamente com diversos outros bens dos navegadores, como seus escravos. O gado logo se tornou central na economia da colônia tanto como mão-de-obra auxiliar do trabalhador escravizado na agricultura comercial quanto como produtor de alimentos na América portuguesa. A partir dessa informação, pode-se compreender as condições semelhantes a que o escravo e o animal (boi) eram submetidos. Essa relação de trabalho, exploração, sacrifício e banalidade da vida, quando um ser humano podia ser facilmente comprado ou substituído como um animal, são elementos de representação social satirizados no auto do boi bumbá. A história mais retratada no auto do boi é a lenda brasileira que narra a fábula de pai Francisco (ou preto Chico) e mãe Catirina (CAVALCANTI, 2006). O auto conta a história do boi mais bonito e valente da fazenda onde pai Francisco trabalhava. Mãe Catirina engravidou e começou a desejar comer língua de boi, mas não servia a língua de um boi qualquer, precisava ser a língua do boi mais querido do fazendeiro. Pai Francisco, temendo que o bebê nascesse com cara de língua de boi, matou o touro do patrão. O fazendeiro logo notou a ausência do animal e chamou Francisco para que prestasse explicações. O fazendeiro ficou inconformado ao saber que seu boi morreu pelas mãos do peão e prendeu Francisco afirmando que ele só teria liberdade de novo quando conseguisse ressuscitar o boi. O peão ficou desesperado e pediu ajuda a um médico e a um padre, mas apesar dos esforços dos dois, nenhum deles conseguiu fazer o boi voltar a vida. Quando tudo parecia perdido, o caso de pai Francisco chegou aos ouvidos do pajé de uma tribo indígena que habitava os arredores da fazenda. O pajé foi até o boi e, depois de muitas danças com maracá, conseguiu o milagre de reviver o animal. O acontecimento é festejado com extrema alegria, pai Francisco é libertado do castigo e todas as pessoas que estão na fazenda cantam e dançam ao redor do boi para comemorar seu renascimento. Outras versões do auto do boi dizem que o animal foi ressuscitado por um milagre de São João quando todas as demais tentativas feitas pelos homens haviam falhado. Não existem registros precisos sobre o autor ou o período em que a lenda de pai Francisco e Mãe Catirina foi criada. Uma das descrições mais antigas do boi bumbá no norte do país foi feita por Robert Avé-Lallemant (1980), médico viajante e 



32  explorador europeu que visitou a região em meados do século XIX25. Ele viu uma apresentação de boi bumbá em Manaus, sede da Província do Amazonas, no ano de 1852. Tal apresentação foi feita em alusão às festividades de São Pedro e São Paulo, comemoradas no dia 29 de junho. De acordo com a descrição de Avé-Lallemant, no desenrolar da encenação, o boi morre e depois ressuscita mediante cantos e procedimentos mágicos do pajé, repetindo esta mesma situação várias vezes na noite.  No Pará, um dos registros mais antigos sobre o auto do boi foi feito por Galvão (1951) ao presenciar a encenação na comunidade de Gurupá, no baixo Amazonas. O pesquisador apresenta um elemento novo no folguedo do boi, chamado de “venda da língua”. O dono da fazenda fornecia uma “importância em dinheiro” aos chamados brincantes, que retribuíam a dádiva com a encenação do auto do boi, assumindo então os papéis “do dono do boi; D. Maria, esposa do amo; segundo amo, auxiliar do mestre; primeiro e segundo vaqueiros; Pai Francisco ou nego Chico e Mãe Catirina, sua companheira; caboclos; índios e seu Tuxaua (chefe); doutores; o boi e seu tripa” (BRAGA, 2002, 16). Dessa forma, o boi bumbá pode ser interpretado como uma obra que resulta da união de elementos das culturas europeia, africana e indígena e tem ao boi como elemento central. Na peça, é possível encontrar as três culturas representadas nos seguintes personagens: Pai Francisco e Mãe Catirina (negros e trabalhadores subalternos de origem africana), o pajé (superstições e rituais indígenas) e o dono do boi (branco e latifundiário). A partir dos estereótipos dessas três etnias, o enredo do auto resgata uma história típica das relações sociais e econômicas do Brasil, tais como a escravidão e o cultivo de gado, atividades muito comuns no norte e nordeste do país26. Apesar de cômica e colorida, a peça é uma sátira da figura do animal e do ser humano, ironizando o valor e as condições de vida do bicho e do homem. O Boi Bumbá é um folguedo tão plural que nem mesmo a sua denominação escapa às diferenças regionais. Se em grande parte do Pará e no Amazonas é conhecido como Boi Bumbá, no Nordeste brasileiro é chamado com muita frequência                                                  25BRAGA, Sérgio Ivan Gil. O boi é bom para pensar: estrutura e história nos bois bumbás de Parintins. Somanlu, 2002, v.2. 26Ver: BRAGA, Sérgio Ivan Gil. Op. Cit.; e BUENO, André Curiati de Paula. Palhaços da cara preta: Pai Francisco, Catirina, Mateus e Bastião, parentes de Macunaíma nos Bumba-bois e Folias-de-Reis - MA, PE, MG. Tese de Doutorado  defendida na Universidade de São Paulo, 2005.   



33  de Bumba meu Boi. Encontrado de ponta a ponta do Brasil, não apenas varia no nome, como também incorpora características de cada região onde é encenado. No Rio Grande do Norte, por sua vez, é conhecido como boi-calemba. O nome foi dado pela presença das Damas e Galantes no elenco de figurantes e por inserir na narrativa velhos romances da pecuária nordestina27. No Espirito Santo, o folguedo é conhecido como Bumba-de-reis ou Reis-de-boi. Narra a história de pai Francisco e Mãe Catirina, mas se difere dos demais na sua estrutura, mais familiar, onde a função de mestre do grupo folclórico é repassada posteriormente para outros familiares. A manifestação também é chamada de Boi-pintadinho no Rio de Janeiro e de Boi-de-mamão em Santa Catarina. Neste último caso, o nome vem do fato de que a cabeça do boi era confeccionada a partir de um mamão verde. Não obstante, alguns pesquisadores, como Nereu Pereira (2010), afirmam que o folguedo catarinense se diferencia por se assemelhar às práticas ibéricas ligadas às corridas de touro.   2.2 Transformação e ressignificação do Boi Bumbá   No Brasil, essa diversidade pode ser atestada desde os primeiros registros do Boi Bumbá. O século XIX foi caracterizado por um período de grandes transformações, como a chegada da Família Real, a criação das primeiras faculdades brasileiras, bem como o incremento e a abolição da escravidão (1888). Assim como ocorria em diferentes localidades do Ocidente, ao longo do oitocentos, o pensamento de superioridade da elite brasileira direcionava o país sob um ideal civilizatório; reprimia manifestações populares por considerá-las marginais e incivilizadas, já que eram realizadas por pessoas de baixa renda e baixo status social28. Isso pode ser visto no seguinte trecho:   A elite percebia o bumba-meu-boi como uma atividade bárbara, feita por “bárbaros”, isso porque a brincadeira era desenvolvida pelas classes populares que faziam parte da periferia que não tinham absorvido os valores europeus de civilidade que perpassavam as ideias positivistas liberais. O                                                  27 MORAIS; LOPES; DANTAS. Cultura e espaço: das práticas festivas de folguedos a um lugar geográfico. In: HOLOS, Ano 31, v. 6, 2005, p. 532-543. 28 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 



34  bumba-meu-boi deve ser analisado como uma força de expressão das classes populares subalternas. O folguedo no início era discriminado pelas elites porque era visto como um auto que só gerava baderna e desordem. Preconizador da vadiagem, ou seja, uma manifestação que só traria o caos público, por ser típica de negros bagunceiros dados a produzir zoada e bebedeira. Sabe-se que de 1861 a 1868 o boi foi proibido de se apresentar no Maranhão por ordem da polícia. (COSTA, 2011, p 4)   De acordo com Leal (2005), ao longo do século XIX, “vadiagem” e “vagabundagem” assumiram significados diferentes. “Vadiagem” significava a ociosidade e o “não-trabalho”, enquanto a palavra “vagabundagem” se referia às atividades consideradas ilícitas, que consistiam em “vagar pelas ruas”29. Apesar de os termos terem significados distintos, o autor afirma que, nos jornais da época, era comum que fossem usados sem muito esmero em distinguir-se; por vezes, confundiam-se com uma coisa só: uma forma preconceituosa de desmerecer e reprimir ações populares como a capoeira ou o boi bumbá.  Como a reordenação da cidade não se restringiria a seus aspectos físicos, para alcançar o “progresso” e a “civilização”, a elite local também precisava ter controle sobre as práticas populares consideradas como perigosas e de má influência para a sociedade. Assim, através das páginas noticiosas do período, uma intensa campanha seria lançada em favor da repressão e da eliminação de práticas consideradas inadequadas a uma grande e desenvolvida urbe moderna reordenação da cidade não se restringiria a seus aspectos físicos, para alcançar o “progresso” e a “civilização”, a elite local também precisava ter controle sobre as práticas populares consideradas como perigosas e de má influência para a sociedade. Assim, através das páginas noticiosas do período, uma intensa campanha seria lançada em favor da repressão e da eliminação de práticas consideradas inadequadas a uma grande e desenvolvida urbe moderna. (LEAL, 2005)  Essa noção de que o boi bumbá era uma festa praticada por arruaceiros e criminosos com a intenção de ameaçar a ordem e a segurança da cidade era reforçada por alguns comportamentos violentos que costumavam ocorrer quando dois ou mais bois se encontravam e seus participantes disputavam aquele território. O jornal A Voz Paraense, na edição de 3 de julho de 1850, traz uma matéria sobre um boi no século XIX:   O Boi Caiado, festejado na véspera de São Pedro, à noite, por mais de trezentos moleques pretos, pardos e brancos, de todos os tamanhos, que por horas esquecidas atropelavam as pedras e o capim das ruas e praças da cidade e campina, deu em resultado suas facadas e pauladas além de certos                                                  29LEAL, Luiz Augusto Pinheiro. Capoeira, boi-bumbá e política no Pará republicano (1889-1906). Afro-Ásia, 32, 2005, pp. 241-269. Disponível em: <http://www.redalyc.org/html/770/77003209/>. Acesso em: 18 de julho de 2017. 



35  vivas atentatórios da moral, e segurança pública. Oxalá que os encarregados da polícia acabem com o Boi Caiado assim como se acabou com o Judas em sábado de aleluia, porque ao ruge-ruge, se formam as cascavéis30.   A partir da reportagem é possível fazer duas observações: a primeira concerne na diversidade presente nos cortejos de boi bumbá, reunindo as três raças que formam o Brasil. Aqui, é possível visualizar a aproximação entre narrativa e realidade, uma vez que o folguedo era capaz de reunir “pretos, pardos e brancos” da mesma forma como o mito de Pai Francisco e Mãe Catirina apresenta índios, negros e brancos em seu enredo.  A segunda questão presente na reportagem publicada na Voz Paraense é como a manifestação popular era retratada no discurso midiático: uma festa de bárbaros que terminava em briga envolvendo facas e pedaços de pau, tornando-se um problema de segurança pública. Essa versão vai ao encontro do estudo de Leal (2005) ao afirmar que o boi bumbá passou anos sendo considerado pelas autoridades como uma manifestação perigosa. Essa visão a respeito do folguedo só foi ressignificada no contexto do Modernismo (século XX), movimento caracterizado por exaltar o país a partir de características consideradas genuinamente brasileiras. Se antes era visto como algo inferior e perigoso, a mestiçagem presente no folguedo foi o que mais chamou a atenção de pensadores e intelectuais brasileiros, em especial, Mário de Andrade. Um dos marcos literários que modificou a forma da elite intelectual pensar a questão étnica foi a publicação do romance Macunaíma (1928), escrito por Andrade31. O livro constrói um novo retrato dos brasileiros a partir das aventuras do protagonista homônimo da obra. O modernismo não foi o primeiro movimento cultural a se debruçar sobre a questão étnica no Brasil. José de Alencar já abordava a miscigenação entre o branco e o índio em Iracema (1865), sobretudo na figura do filho do casal, Moacir (“filho da dor”), que seria uma representação da origem do povo brasileiro32. Outro romance de                                                  30 Texto publicado no jornal A Voz Paraense, no dia de 3 de julho de 1850. IN: LAGO, Jorgete. A PRÁTICA DO BOI-BUMBÁ EM BELÉM: UMA BREVE APRESENTAÇÃO. Cadernos do Colóquio, v 8, n 1, 2006. 31 SCHWARCZ, Lilia. Complexo de Zé Carioca- Notas sobre uma identidade mestiça e malandra. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, Anpocs, 1995 p. 49-63. 32BALDO, Luiza Maria Lentz. A IDENTIDADE NACIONAL: MATIZES ROMÂNTICOS NO PROJETO MODERNISTA. Revista Boitata, 2006, v 1. Disponível em: <http://revistaboitata.portaldepoeticasorais.com.br/site/arquivos/revistas/1/Artigo%20Luiza%20Baldo.pdf>. Acesso em: 18 de julho de 2017. 



36  extrema importância para o país foi “Os Sertões”, de Euclides da Cunha (1902), que narrava a história da Guerra de Canudos (1896-1897).     Fora a questão do tema, os três livros também diferem entre si por causa dos movimentos culturais aos quais pertencem e das épocas em que foram escritos. Macunaíma conseguiu se destacar dos demais por fugir do estereótipo idealizado e assumir uma interpretação mais crítica, como é possível perceber no trecho a seguir:  Então Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia d'água. [...] O herói depois de muitos gritos por causa do frio da água entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada porque aquele buraco na lapa era marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus pra indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho estava branco louro e de olhos azuizinhos, água lavara o pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Nem bem Jiguê percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém a água já estava muito suja da negrura do herói e por mais que Jiguê esfregasse feito maluco atirando água pra todos os lados só conseguiu ficar da cor do bronze novo. [...] Maanape então é que foi se lavar, mas Jiguê esborrifara toda a água encantada pra fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo e Maanape conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro bem filho da tribo dos Tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés dele são vermelhas por terem se limpado na água santa. [...] E estava lindíssimo na Sol da lapa os três manos um louro um vermelho outro negro, de pé bem erguidos e nus. (ANDRADE, 1928, 21 - 22)   Com um toque de ironia, o trecho pode ser compreendido como a representação do povo brasileiro: Macunaíma sendo o branco; Jiguê, o índio; e Maanape, o negro. A cena dos três irmãos, nus, lado a lado, apresenta a mestiçagem a partir de uma perspectiva mais do que positiva; “lindíssima”, nas palavras do próprio autor. A mestiçagem não foi o único ponto que despertou o interesse de Andrade. Ele viajou de ponta a ponta do país pesquisando lendas, folclore, cultura popular e até gírias33 . Andrade expressava com frequência sua admiração pelo folguedo junino, citando o potencial do festejo como símbolo da identidade mestiça do brasileiro. Inserido no discurso que exaltava a “brasilidade”, o Bumba-meu-boi ergueu-se como modelo estético do que seria uma “autêntica” festa brasileira34.                                                  33PINTO, Maria Inez Machado Borges. Urbes industrializada: o modernismo e a pauliceia como ícone da brasilidade. Revista Brasileira de História, v 21, n 42, 2001, p. 435-455. 34CAVALCANTI, Maria Laura. Tema e variantes do mito: sobre a morte e a ressurreição do boi. Mana: Rio de Janeiro, 2006, v 12, n 1, p. 69-104.  



37  A discussão em torno do que era ser brasileiro não ficava restrita as páginas dos romances. Segundo Chuva (2003), o patrimônio histórico e artístico brasileiro foi moldado por Lucio Costa, Rodrigo Melo Franco de Andrade e Carlos Drummond de Andrade. Os intelectuais atuaram decisivamente dentro do governo Vargas, especialmente no Estado Novo, trabalhando no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), criado em 1937. Foi ao redor desse órgão que os modernistas se dividiram, debatendo diferentes pontos de vista a respeito da cultura e da identidade brasileira.  As diferentes soluções projetadas para os imensos desencontros, contrastes e diversidades presentes no território brasileiro levavam a diferentes vias explicativas da “identidade nacional”. Nesse sentido, a questão da valorização, ou não, das diferenças regionais como constituidoras da identidade nacional, que abriu um leque amplo de debates em torno das origens da nação, tornou-se um divisor de águas para as concepções que fundamentariam, posteriormente, as práticas de preservação cultural no SPHAN: para alguns modernistas, as características regionais eram sinal de atraso e obstáculo à atualização da cultura brasileira e, para outros, ao contrário, eram depositárias da verdadeira identidade. (CHUVA, Márcia, 2003, 314)  Segundo Elias (1990) a importância da identidade varia de acordo com o cenário individual dos países, podendo ser uma questão de consciência nacional ou então insignificante. Segundo o autor, Inglaterra e França são dois países que dão pouco espaço para discutir a identidade nacional. O Brasil, por exemplo, se difere de França e Inglaterra, por debater com frequência o processo de formação social e todas as suas complexidades. No caso do Brasil, o “tema da identidade mais se parece com uma ‘obsessão local’, surgindo nos momentos mais inesperados, nas horas mais reveladoras” (Schwarcz, 1995). A pesquisadora afirma que raça e identidade costumam ser debatidas em pe-ríodos cíclicos - repetindo-se ao longo da história nacional, às vezes positiva, às vezes negativamente.  [...] insistem em vincular nossa identidade a uma espécie de mestiçagem pe-culiar, uma mestiçagem que, de racial e detratora, se faz moral e nacional. É essa mesma mestiçagem que se ressignifica em "malandragem" no início do século e se converte em ícone nacional na figura preguiçosa de Macunaíma, de Mário de Andrade, ou então na personagem do Zé Carioca, criada por Walt Disney em 1942 para o filme Alô; amigos. Nessa ocasião, Zé Carioca introduzia Pato Donald nas terras brasileiras, bebendo cachaça e dançando samba junto com o mais famoso e teimoso pato de Disney. (SCHWARCZ, 1995)  



38  Com base nessas pesquisas, é possível compreender como a mestiçagem, a festa na rua, as danças e até mesmo a “malandragem” foram ressignificados. Tais elementos perderam grande parte da natureza negativa que tinham e se tornaram símbolos do Brasil, uma marca a ser vendida não só para os próprios brasileiros como para o exterior. No entanto, é importante citar que o debate sob a miscigenação brasileira é extenso e complexo, dando espaço para diversas pesquisas e análises. Como o tema ainda é estudado até hoje, destaco nesse tópico essa ressignificação da mistura racial por ter permitido que o boi bumbá se tornasse um dos folguedos beneficiados com tal transformação - perdendo o aspecto marginalizado ao conseguir se firmar como uma festa cultural.    2.3 Disputas   A variedade de sotaques e interpretações do boi bumbá ao redor do Brasil gera particularidades que enriquecem ainda mais o folguedo. No entanto, este mesmo fator também é responsável por causar uma série de disputas por espaço e reconhecimento. Atualmente, o cenário da festa em Belém do Pará é muito diferente daquele encontrado em 1850. Se antes os diferentes grupos de boi bumbá eram considerados rivais, agora chegam a dançar juntos. Prova disso é o Arraial do Pavulagem, que desfila lado a lado com o boi Malhadinho do Guamá e, às vezes, com o boi Orube, do conjunto Satélite (localizado na periferia de Belém). Alguns outros grupos possuem visões distintas a respeito do folguedo e sobre a forma de contribuir para a cultura popular. De acordo com Dias Junior (2010), ainda existe uma pequena resistência a mudanças, sobretudo nos grupos de boi bumbá mais antigos de Belém. O autor explica que a ideia de “originalidade” começou a ser adotada pelos “botadores”35 de boi de Belém no início do século XX. O discurso estava afinado com as discussões feitas a respeito das práticas culturais realizadas no país, tema que ganhou ainda mais importância com o I Congresso Brasileiro de Folclore.                                                  35 Nome dado a quem participa diretamente da organização do boi-bumbá, quem o coloca na rua.  



39  O evento, realizado no Rio de Janeiro em 1951, determinou que:  1. O I Congresso Brasileiro de Folclore reconhece o estudo do Folclore como integrante das ciências antropológicas e culturais, condena o preconceito de só considerar folclórico o fato espiritual e aconselha o estudo da vida popular em toda sua plenitude, quer no aspecto material, quer no aspecto espiritual. 2. Constituem o fato folclórico as maneiras de pensar, sentir e agir de um povo, preservadas pela tradição popular e pela imitação, e que não sejam diretamente influenciadas pelos círculos eruditos e instituições que se dedicam ou à renovação e conservação do patrimônio científico e artístico humano ou à fixação de uma orientação religiosa e filosófica. 3. São também reconhecidas como idôneas as observações levadas a efeito sobre a realidade folclórica, sem o fundamento tradicional, bastando que sejam respeitadas as características de fato de aceitação coletiva, anônimo ou não, e essencialmente popular.36   Ainda segundo Dias Junior (2010), o Congresso de Folclore foi o marco que permitiu que os folguedos fossem considerados parte das tradições folclóricas e manifestações da cultura popular e da identidade regional. A partir disso, a festa do boi deixou de pertencer apenas às camadas populares e ganhou mais espaço entre estudiosos e eruditos voltados à área da cultura popular. Foi após o Congresso de Folclore que “os antigos folguedos juninos passaram a ser chamados de ‘tradições folclóricas’ pelos folcloristas e tornaram-se manifestações emblemáticas da ‘cultura popular’ e da ‘identidade regional’ (Dias Junior, 2010, p 88). Partindo dessa lógica, o discurso em torno da originalidade ou autenticidade pode ser compreendido como um resquício do momento em que as manifestações populares precisavam do respaldo acadêmico. Era com base nessas pesquisas que as manifestações encontravam o espaço necessário para se afastarem da antiga noção de “vagabundagem” e se firmarem como uma festa que representasse a cultura e a identidade de determinado grupo de pessoas.      Para os antigos, os elementos atuais acrescentados ao folguedo tornam a manifestação mais permissiva e, consequentemente, mais distante do propósito original do folclore, como é possível perceber na citação a seguir:  Mestre Setenta costumava dizer que ‘os bois de hoje são democratas’, explicando que permitiam uma série de ‘deturpações’ ao folguedo. As razões para sua declaração estariam nas inovações permitidas pelos produtores culturais mais jovens, que acrescentavam novos elementos à estética do folguedo, alterando assim sua expressão ‘original’. (DIAS JUNIOR, 2010, 89)                                                   36 Carta do Folclore Brasileiro apud BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é folclore. São Paulo: Brasiliense, Col. Primeiros Passos, 2007, p. 31. 



40  Uma das modificações seria o aumento da presença feminina no folguedo ou o acréscimo de novos ritmos musicais. Ambas modificações podem ser encontradas com facilidade no Arraial do Pavulagem, o que colocaria o grupo em uma posição delicada na chave de “autenticidade”. Outro pesquisador que compartilha a visão mais tradicional do boi bumbá é João Fabiano Bezerra, que também é conhecido como mestre Fabico e é um dos organizadores do boi “Flor de Todo Ano”. Para ele, seu boi “não tem pavulagem” por ser “um boi de rua” que pratica a cultura popular sem a estrutura encontrada nos novos movimentos de boi bumbá em Belém37. O argumento do mestre Fabico é reforçado por uma de suas toadas de boi:  Vim trazer Flor Todo Ano, para o povo apreciar, ele é um boi de rua, dança em qualquer lugar, ele é um boi de bamba é chamado para o interior, brinca em qualquer cidade porque tem muito valor, não é boi de Pindaré, nem é boi do Axixá, ele não tem Pavulagem, nem é boi de Cametá não é boi do Maranhão e nem é boi do Mangangá ele é um boi paraense que nasceu lá no Guamá.  Apesar das provocações, não há sentimento de rivalidade ou mal-estar, pelo contrário. O Arraial do Pavulagem chegou a fazer toda uma toada em homenagem ao boi “Flor de Todo Ano”:  Eu vim de longe vim na estrada de chão Trago comigo flores no meu coração. Senhora dona da casa, peço licença pra entrar por onde andei deixei pétalas no chão.                                                  37DIAS JUNIOR, José. Boi Bumbá em Belém: uma expressão urbana e popular. Revista Estudos Amazônicos, vol. 5, nº 2 (2010), p. 75-103. 



41  O meu boi tem flor, ei flor Flor de todo ano, ei flor trago comigo flores no meu coração. Quando ele passar, ei flor me dê um sorriso, ei flor Peço licença pra florir seu coração.  A canção dedicada ao próprio mestre Fabico demonstra a forma respeitosa que o Arraial assume frente a grupos mais antigos. Ao analisar a postura que o Pavulagem demonstra em relação ao outro boi é possível identificar um discurso respeitoso. Esse tom pode ter sido escolhido conscientemente na intenção de conferir a imagem de um grupo amistoso e que encara com serenidade as críticas ou provocações. É importante destacar que o Arraial do Pavulagem, por sua vez, não tem interesse em entrar na disputa por autenticidade com os demais grupos. Segundo Junior Soares, os integrantes do Arraial do Pavulagem têm consciência de todas as modificações que já fizeram no folguedo e acreditam que elas foram necessárias para que a manifestação conseguisse contemplar todos os projetos e necessidades encontrados por eles. Em sua trajetória relativamente recente, o Arraial sofreu grandes modificações desde a formação, tais como o acréscimo de ritmos (como o xote e a marujada) e o convite de outros bois para desfilar junto com o Pavulagem. Quem acompanha a manifestação desde seu surgimento vê essas mudanças com bons olhos, como é o caso de João Alves:  Há vinte anos acompanho o Arrastão do Pavulagem, praticamente desde que ele foi criado. A gente vê o quanto o Arraial cresceu de uns tempos para cá, não só em tamanho, mas a própria variedade de músicas, os eventos que o pessoal do Instituto realiza. Todas essas atividades fazem bem para a nossa cultura, na minha opinião. Esse show que eles fazem é uma forma de eternizar esses saberes, uma forma divertida de mostrar para a minha filha a cultura da nossa cidade, do nosso estado. É por isso que eu estou aí até hoje, não deixo de acompanhar nenhum ano. É muito tranquilo, sabe? Trago a família inteira. (ALVES, João, 2015)  A “tranquilidade” que o participante aciona ao explicar um dos motivos pelos quais gosta da manifestação pode ser explicada pela postura pacífica e até “amigável” do cortejo. Diferentemente do antigo comportamento dos grupos de boi do século XIX, o Arraial do Pavulagem incentiva encontros entre outros grupos de boi. No arrastão 



42  de junho, o convidado ilustre é o Boi Malhadinho, do bairro belenense Guamá. Os dois vêm juntos, no mesmo barco, enquanto uma multidão de pessoas os aguarda no antigo cais de Belém. Quando os dois brinquedos chegam, são festejados e o cortejo se inicia, seguindo rumo à praça. Esse clima pacífico costuma atrair muitas famílias, incluindo crianças, idosos e um grande número de jovens.  Mapa 3 - Da periferia para o centro da cidade               Em vermelho, o percurso que o boi faz de barco, saindo da periferia em direção ao centro da cidade. “x” marca o ponto de saída e o destino, bem em frente ao Instituto Arraial do Pavulagem. Fonte: Google Maps, 2017  Atualmente, o Arrastão Cultural do período junino é realizado de acordo com o seguinte padrão: A festividade começa no terceiro domingo de junho, quando um barco sai do porto localizado na Praça Princesa Isabel, no bairro do Condor (periferia de Belém). Ele transporta o Boi Pavulagem e convidados (Boi Malhadinho e Boi Orube) juntamente com o mastro de São João rumo à escadinha do cais, a qual fica localizada bem em frente à sede do Instituto Pavulagem. O batalhão da estrela e os demais brincantes ficam esperando o Boi Pavulagem na escadinha, saudando-o com alegria assim que desembarca. Nesse momento, começa o cortejo que sobe a avenida Presidente Vargas (até hoje considerada uma das principais ruas de Belém por concentrar muitas de suas atividades financeiras e conectar a parte antiga ao centro) até a Praça da República. O mastro era conduzido pelo cortejo até a praça mas, segundo Silva (2015), os cortejos aumentaram muito de tamanho e tornaram perigoso o transporte do mastro 



43  em meio a tantas pessoas. Por isso, há cerca de cinco anos, o mastro é fincado em frente à sede do Instituto e permanece lá até o final da quadra junina, onde acontece sua derrubada. O percurso é feito a pé e dura cerca de duas horas, já que os brincantes caminham numa velocidade mais lenta, típica de um cortejo ou de um desfile propriamente dito.  Mapa 4 – Entorno da sede do Arraial do Pavulagem              A sede do Arraial do Pavulagem marcada no “x” em vermelho fica localizada no centro histórico de Belém, cercada por muitas praças e áreas turísticas como a Estação das Docas e o Mercado Ver-o-Peso. Fonte: Google Maps, 2017.   A própria localização do Instituto Pavulagem o difere dos demais bois de Belém, uma vez que é o único boi bumbá de Belém localizado no centro da cidade e não na periferia. Outro diferencial é o fato de a instituição não se referir ao seu espaço como “curral”, termo usado para o local que abriga os “botadores” de boi, mas sim “sede”.  No começo do Arraial do Pavulagem nós não tínhamos sede ou instituto, tudo era muito simples. O boi ficava guardado na casa da Dona Nelma [uma das participantes mais antigas do Boi Pavulagem] e era lá que costumávamos nos reunir para ensaiar, mas como o Junior e o Ronaldo dizem, a brincadeira foi crescendo e ficou impossível manter essa estrutura. Foi então que 



44  conseguimos uma sede [o casarão da Praça dos Estivadores]. (OLIVEIRA Yorrana, 2017)  Ainda segundo Yorrana, ninguém chegou a escolher essa localização:  Foi uma grande sorte, uma grande conspiração do universo. [...] A estrela de São João acaba iluminando, parece até meio clichê falar isso, mas olha só, não estamos só no centro da cidade, estamos no centro histórico. Isso aqui é tudo tombado. Pertinho da Estação das Docas, perto do rio, perto da praça da República... É uma área histórica e com um cortejo que já é tradicional. (OLIVEIRA, Yorrana, 2017)      O Arraial do Pavulagem não encena o auto do boi, muito menos representa a morte do animal. O boi azul é conduzido tradicionalmente em todos os cortejos do mês de junho, mas dança apenas seguindo o ritmo da música tocada por sua orquestra. É possível que essa ausência do sacrifício do boi se deva ao fato de que “curiosamente, embora grande parte dos pesquisadores e brincantes pareçam crer no ‘auto’, ele raramente ocorre nos circuitos propriamente populares da brincadeira, onde deparamo-nos sobretudo com a constante reiteração de sua falta. Apenas nos circuitos parafolclóricos podemos encontrá-lo com mais frequência” (CAVALCANTI, 2006, p 4). A pesquisa de Dias Junior vai ao encontro das ideias de Cavalcanti. De acordo com o autor, o folguedo como um todo já sofreu diversas transformações com o passar do tempo, o que resultou no enfraquecimento do rito da morte do boi. “Hoje a festa acontece de forma tímida nos currais ainda existentes em Belém. Porém, como ritual festivo ela tornou-se uma prática simbólica moderada, ao mostrar o fim da comédia sem o ato violento de morte do boi” (DIAS JUNIOR, 2010, p 79) Ao confrontar as ideias de Cavalcanti com Dias Junior, é possível notar que Cavalcanti não entra na discussão do que é mais ou menos tradicional; apenas separa os grupos que se apropriam do folguedo do boi bumbá como uma brincadeira e, portanto, não se prendem a manter a encenação. O Arraial do Pavulagem se configura como um grupo que optou por não encenar a morte do boi e acrescentar novos elementos visuais, abraçando o caráter diferenciado da manifestação popular.  De fato, não tem a encenação clássica [da morte] do boi bumbá, a gente foi incorporando elementos clássicos aos poucos [...]. Temos o boi, os vaqueiros, o simbolismo de laçar o boi, mas não tem o ritual completo da Catirina, das personagens do boi bumbá. Com o tempo fomos acrescentando outros 



45  elementos estéticos como os cabeçudos, que foram colocados na manifestação há uns quinze anos, o chapéu... A própria evolução do boi mudou muito. O boi era numa tala quando tudo começou.  (OLIVEIRA, 2016)    Segundo Ribeiro (2007)38, há uma forte disputa entre os grupos que trabalham com folclore a respeito da sua titulação. O pesquisador afirma que existem variações de lugar para lugar, mas que o termo “grupo folclórico” costuma ser utilizado por conjuntos mais antigos, ligados à tradição na face mais pura, aqueles que apresentam danças, músicas e encenações, mas que representam ou estão atrelados a algum fato histórico, enquanto os parafolclóricos apresentam música, canto e encenação, mas não precisam estar necessariamente atrelados à história.   O Arraial do Pavulagem poderia, então, ser considerado um grupo ligado à essa vertente mais livre, que se apropria do folguedo como uma brincadeira, sem entrar na disputa por valores como “tradição pura”. Sobre isso, Soares afirma que o Pavulagem se tornou uma manifestação mista, que não alega ser essencialmente pura ou tradicional, mas tampouco uma iniciativa voltada para a lógica de mercado:  Eu acredito que a gente [Arraial do Pavulagem] está num certo limiar entre o tradicional, aquilo que é feito espontaneamente com o apoio da população, e um produto cultural de mercado. É uma manifestação que atrai milhares, vinte mil pessoas, então oferece uma certa visibilidade, não só pela quantidade de público, mas pela credibilidade que a manifestação foi construindo ao longo do tempo por defender a valorização da cultura, o meio ambiente, respeito às tradições. (SOARES, 2015)  Essa visão também é compartilhada por Ronaldo Silva, que defendeu a tradição mas alertou para a necessidade de preservar um conjunto ainda maior de saberes e práticas que estejam no entorno do bem cultural em questão. Para ele:   Convivemos muito com esse imaginário popular então passamos a ver a tradição não como uma coisa ultrapassada, retrógrada, mas como uma referência fundamental que tem que ser mantida. Esses conteúdos estão dentro de uma dimensão meio delicada. Vou dar o exemplo do Carimbó; em algumas regiões, quando está ligado a pesca artesanal, o carimbó não é um ritmo, ele compõe uma cadeia produtiva interessante e é isso que devia ser preservado como patrimônio imaterial, essa forma de trabalho. Quando você retira o trabalho tradicional, artesanal, a cultura fica mais vulnerável, ela se descaracteriza. (SILVA, 2015)                                                    38 RIBEIRO, Hugo. Folclore versus Parafolclore. Música e Cultura, v 2, 2007. Disponível em: <http://hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Ribeiro-Folcore-versus_parafolclore.pdf> Acesso em: 23 maio 2017 



46  A lógica do Arraial do Pavulagem se encaixa nos estudos de Nestor Garcia Canclini (1997). Para o antropólogo argentino, a “pureza” das manifestações não é, necessariamente, a melhor forma para reproduzi-las ou mesmo relembrá-las. O autor defende o termo “culturas híbridas”, um tipo de fenômeno que apresenta características tradicionais, modernas, cultas e populares. O estudo de Canclini pode ser alinhado com as falas dos entrevistados uma vez que, a partir das citações de Junior Soares e Ronaldo Silva, é possível compreender que ambos os dirigentes valorizam a tradição. No entanto, essa tradição não é necessariamente a mais pura e original, e sim uma interpretação articulada a outros elementos: Sejam eles antigos (tais como o trabalho artesanal) ou a inserção de novos conteúdos no folguedo do boi bumbá (a preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente, utilizando o exemplo de Soares).  Tais transformações demonstram que o Arraial do Pavulagem é um organismo vivo, que se modifica a medida em que seus agentes desenvolvem novos significados e interações para o festejo.    2.3.1 Boi Patrimônio    Ao longo dos últimos trinta anos, o interesse dos brasileiros no campo da preservação da memória e do patrimônio cresceu exponencialmente. Interesse que não se limitou às áreas mais tradicionais das artes e da arquitetura, mas se estendeu aos saberes, práticas e modos de vida da população. Atualmente, a cultura popular ganhou novos significados e se tornou uma forma de afirmar identidades e espaço na sociedade39.                                                  39BURKE, Peter. Cultura Popular na idade moderna, Europa 1500-1800. São Paulo: Companhia de Letras, 2010. CALABRE, Lia. Políticas Culturais no Brasil: balanço e perspectivas. In: III ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 2007, Salvador. CARVALHO, Ana Filipa Estêvão. Reafirmar a identidade cultural local: o patrimônio cultural imaterial local como recurso [Dissertação]. Lisboa: Instituto Politécnico de Lisboa, 2014. KASHIMOTO, Emília Mariko; Marinho, Marcelo; Russef, Ivan. Cultura, identidade e desenvolvimento local: conceitos e perspectivas para regiões em desenvolvimento. Revista Internacional de Desenvolvimento Local: 2002. Vol 3, n, 4. VELLOSO, Mônica Pimenta. As tias baianas tomam conta do pedaço... Espaço e identidade no Rio de Janeiro. Revista Estudos Históricos: 1990, vol 3, n 6  



47  Com a revolução tecnológica que marcou o final do século XX e o início do século XXI, a sociedade foi inundada por grandes transformações em uma velocidade cada vez maior. Para Hartog (2006), a queda do Muro de Berlim causou impactos tão profundos na sociedade ocidental que foi capaz de se tornar um marco, iniciando um novo regime de historicidade chamado pelo autor de “Presentismo”. Esse novo regime se caracteriza pela valorização do patrimônio, assumindo um status dominante que legitima e engloba a vida cultural e as políticas públicas. Ainda segundo o autor, o Presentismo ganhou espaço na sociedade em um momento em que o mundo ainda se recuperava dos horrores da II Guerra Mundial e da instabilidade trazida pela Guerra Fria. Além desses fatores, os avanços tecnológicos transformavam o modo de vida das sociedades ocidentais com uma velocidade muito maior, gerando uma “crise de ordem” (HARTOG, 2006, p. 4). Huyssen (2000) define esse momento como uma transição dos “futuros presentes” em direção aos “passados presentes”. Esse processo seria profundamente marcado com a moda e utensílios “retrô”, o incentivo à restauração de centros urbanos, a valorização dos museus e diversas outras formas de comercialização de tudo que tivesse potencial nostálgico. Essa obsessão com o passado é vista pelo autor como uma possível alternativa de segurança, como se o passado pudesse funcionar como um “salva-vidas” em meio ao mar de transformações cujo maior risco é o esquecimento. Segundo o autor, para que esse cenário dos “passados presentes” exista, é necessário que a memória e a musealização estejam juntas para “construir uma proteção contra a obsolescência e o desaparecimento, para combater a nossa profunda ansiedade com a velocidade de mudança e o contínuo encolhimento dos horizontes de tempo e de espaço” (HUYSSEN, 2000, p 28).  Dessa forma, nesse cenário instável e frente a um futuro cheio de incertezas40, surgiu uma demanda mundial, e cada vez maior, pelo resguardo do passado e da memória41.  No final do século XX, uma série de debates surgiu na Europa sobre quais memórias deveriam ser preservadas sobre o holocausto e a II Guerra Mundial. Foi nesse contexto que surgiu a expressão “dever de memória”. Em poucas palavras, o termo “remete à ideia de que memórias de sofrimento e opressão geram obrigações,                                                  40HARTOG, François. Tempo e Patrimônio. Belo Horizonte: Varia Historia, v. 22, n. 36, 2006, p.261-273. 41HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. 



48  por parte do Estado e da sociedade, em relação às comunidades portadoras dessas memórias” (HEYMANN, Luciana, 2006, p 4).   O conceito encontrou tanta ressonância na sociedade que se tornou um dos principais argumentos acionados nos discursos em defesa da memória, não só na Europa, mas no Brasil também. Prova disso é que o Governo brasileiro teve que adotar uma série de novas políticas públicas, ainda nos anos 1990, para tentar contemplar o “desejo de memória” que já existia em diversos segmentos da sociedade42. Para isso, foram necessários ajustes na própria Constituição, alargando a definição do que se entendia como patrimônio – englobando bens de caráter material ou imaterial que representem a memória, as práticas, os saberes, os diferentes modos de vida e as identidades de diversos grupos que compõem a sociedade brasileira43. Esses ajustes foram fundamentais para reconhecer o caráter excepcional de práticas e saberes pertencentes ao campo do imaterial, até então sem dispositivos que garantissem seus devidos espaço e preservação. A política brasileira de preservação e tombamento foi efetivada em novembro de 1937, dentro do período de governo de Getúlio Vargas conhecido como Estado Novo. Na época, a noção de patrimônio brasileiro presente na lei contemplava “bens móveis e imóveis existentes no país e cuja preservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”44. De acordo com Fonseca (2005), esses patrimônios eram divididos em quatro livros, sendo eles: 1) Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; 2) Livro de Tombo Histórico; 3) Livro de Tombo das Belas Artes; 4) Livro de Tombo das Artes Aplicadas. A partir da leitura desses dados, é possível perceber que os bens materiais ocupavam lugar privilegiado nos livros de tombo, especialmente se o bem em questão                                                  42 ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA, 13, 2006. Rio de Janeiro. Da memória ao museu: a experiência da favela da Maré: ANPUH 43SANTILI, Juliana. O reconhecimento de comidas, saberes e práticas alimentares como patrimônio cultural imaterial. Demetra: 2015, v. 10. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/in-dex.php/demetra/article/view/16054#.WYM3PojyvIU>. Acesso em: 03 de agosto de 2017. CAPONERO, Maria Cristina; LEITE, Edson. Inter-relações entre festas populares, políticas públicas, patrimônio imaterial e turismo. Patrimônio: Lazer & Turismo: 2010, v. 7, n. 10, p. 99-113. FERRETTI, Sergio Figueiredo. Cultura popular e patrimônio imaterial: o contexto do tambor de crioula do Maranhão. Revista de Políticas Públicas: 2010, v. 14, p. 173-179. HORTA, Joana Crivelente; ZANIRATO, Silvia Helena. Conhecimento tradicional sertanejo: um patrimônio imaterial em risco. Revista Confluências Culturais: 2014, v. 3, n. 1, p. 144-157. 44Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, apud FONSECA, Maria Cecília L. O Patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; MincIphan, 2005. 



49  se tratasse de prédios de arquitetura europeia. Nesses casos, o tombamento servia como uma forma de proteger o edifício de intervenções externas e internas que pudessem comprometer ou até descaracterizá-lo. Por levar em consideração apenas os aspectos físicos da construção, esse tipo de prática recebeu o nome de patrimônio “pedra e cal” 45 . Segundo Fonseca (2003), esse foi um dos principais fatores que permitiram a construção de uma noção que limitava o reconhecimento do que era patrimônio apenas aos aspectos arquitetônicos das construções, sem considerar as trocas simbólicas realizadas no local e arredores ou a importância histórica, traumática ou não, que pudesse existir ali46. A noção de patrimônio foi se alargando com o passar dos anos. Um dos marcos nesse processo foi a criação da Unesco (novembro de 1945)47. A organização, cujo propósito é promover a paz e os direitos humanos, apresentou um programa internacional de preservação do patrimônio cultural, defendendo a diversidade das culturas. De acordo com Fonseca (2005), as décadas de 1950 e 1960 foram marcadas por fortes mudanças na economia e na infraestrutura nacionais; tanto no governo de Juscelino Kubitschek (Plano de Metas) quanto no regime militar (“Milagre econômico”). Essa ideologia desenvolvimentista presente na época exigiu que o órgão responsável pelo patrimônio nacional, chamado de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), desenvolvesse novas diretrizes de atuação, dando mais ênfase aos valores culturais e econômicos dos bens culturais. A Carta de Veneza (1964) foi inovadora ao ampliar o conceito de monumento, recomendando que as obras mais modestas também fossem preservadas caso tivessem significação cultural 48 . Outra grande contribuição para a discussão de patrimônio foi feita com a Carta do México (1972) que defendeu o Patrimônio cultural ao apresentar a definição de patrimônio como o “conjunto dos produtos artísticos,                                                  45FONSECA, Maria Cecília Londres. Para além da pedra e cal: por uma concepção ampla de patrimônio cultural. In ABREU, Regina e CHAGAS, Mário (Orgs.). Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 46VELHO, Gilberto. Patrimônio, negociação e conflito. Mana, v. 12, n. 1, 2006, p. 237-248.  47CANANI, Aline. Herança, sacralidade e poder: sobre as diferentes categorias do patrimônio histórico e cultural no Brasil. Horizontes Antropológicos: vol.11, n.23, 2005, p. 163-175. 48 PELEGRINI, Sandra. O patrimônio cultural no discurso e na lei: trajetórias do debate sobre a preservação no Brasil. Patrimônio e Memória, v. 2, n. 2, 2006, p.54-77. 



50  artesanais e técnicos, das expressões literárias, linguísticas e musicais, dos usos e costumes de todos os povos e grupos étnicos do passado e do presente”49. Segundo Lia Calabre, esse processo de alargamento do que se entende como patrimônio culminou com a criação do Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, em 2000. O registro foi uma forma de dar prosseguimento as Recomendações sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular da UNESCO (1989). Fonseca (2003), destaca que se, por um lado, a cultura popular se tornou uma área bastante beneficiada por essa política de patrimônio mais abrangente, por outro, continua desassistida pelas políticas públicas de cultura. A pesquisadora também faz outra ressalva importante: “não é a suposta imaterialidade ou, pior, uma hipotética ‘pobreza’ de seus testemunhos materiais que constituiriam o diferencial em relação a bens culturais de natureza material, que seriam assim associados às manifestações de caráter erudito” (FONSECA, 2003, 70). Essa interpretação vai ao encontro da seguinte definição de patrimônio imaterial: “recentemente, construiu-se uma nova qualificação: o “patrimônio imaterial” ou “intangível” [...]. Nessa nova categoria estão lugares, festas, religiões, formas de medicina popular, música, dança, culinária, técnicas etc.” (GONÇALVES, 2003, p 24).   De acordo com Gonçalves (2003), a principal proposta do imaterial é registrar que aquela prática existe e, então, acompanhar sua permanência e de que maneira a própria sociedade a transforma com o passar dos anos - o que é visto como uma forma inovadora e mais flexível de pensar o patrimônio, bem diferente da sua precursora “pedra e cal”. É preciso destacar que esse não foi e não está sendo um processo no qual a sociedade é passiva, pelo contrário 50 . O reconhecimento dos bens de natureza imaterial só é possível porque a sociedade manifesta o desejo de preservar seus saberes e memórias, além de acionar esse discurso como uma forma de preservar a identidade do grupo51.                                                  49CALABRE, Lia. Políticas Culturais no Brasil: balanço e perspectivas. In: III ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, Salvador, 2007. 50PELEGRINI, Sandra. A gestão do patrimônio imaterial brasileiro na contemporaneidade. História: vol.27, n.2, 2008, p.145-173. 51CUCHE, Denys. Cultura e identidade. In: ______. A noção de cultura nas Ciências Sociais. Bauru: Edusc, 1999. (Coleção Verbum). 



51  Quando não há interesse em tornar patrimônio, mas existe o desejo de memória, outra solução que ganha espaço atualmente são as leis de reconhecimento; museus e pontos de memória criados e administrados por ONGs e pela própria sociedade civil. O Arraial do Pavulagem já se demonstrou sensível com o debate a respeito do patrimônio em diversos momentos. Uma das ações foi referente ao Projeto Oralidades, um ciclo de palestras e debates voltado para a discussão de temas como cultura popular e patrimônio.   Figura 5 – Arraial do Pavulagem patrimônio imaterial de Belém                Captura de tela da página oficial do Arraial do Pavulagem no Instagram, comemorando a aprovação na câmara do projeto de lei que o reconhece como patrimônio imaterial de Belém. Fonte: Arraial do Pavulagem.   Em junho de 2017, após trinta anos de atividades, o Arraial do Pavulagem conseguiu aprovar na Câmara Municipal o projeto de lei que reconhece a manifestação como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém. A notícia foi dada pelas redes sociais e muito comemorada pelos participantes, que reagiram com uma expressiva quantidade de “curtidas”, compartilhamentos e comentários, dados que serão analisados em detalhes no próximo capítulo. 



52  O projeto ainda aguarda sanção pelo prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, mas é possível compreender que o desejo de se tornar patrimônio, de obter mais reconhecimento é presente não só entre os membros que dirigem a instituição, mas do coletivo como um todo dado o engajamento dos manifestantes com o tema.                                             



53  3. A UNIÃO FAZ A FORÇA  Como alternativa para tentar contornar as dificuldades para arrecadar verba e visibilidade, uma nova prática começou a se fortalecer nos últimos anos: o uso da internet. As redes se apresentam como uma ferramenta capaz de disseminar os elementos de determinada tradição ou manifestação popular - na intenção de preservar a memória coletiva daquele grupo social. Um exemplo que pode ser citado é o Museu da Pessoa, um museu online e colaborativo que recebe diariamente centenas de depoimentos, vídeos e fotos de pessoas comuns que queiram compartilhar uma memória, um saber ou uma história com as demais pessoas52.  Essas novas práticas voltadas para o mundo digital podem significar um ponto de inflexão na forma de difundir e de se relacionar com a cultura popular devido ao caráter mais dinâmico e colaborativo da rede, além do potencial massivo de transmissão e repetição53.   A forma como a internet é utilizada é determinante. Devido ao seu caráter dinâmico, a internet, especialmente as redes sociais, têm a capacidade de mobilizar pessoas em prol de um evento ou atividade54 . Seu potencial é ilimitado para a deliberação e consegue ter força o suficiente para transcender os limites da tela e repercutir no mundo físico55. Seu caráter prático pode ampliar o tempo de contato das pessoas com a temática da manifestação cultural, aproximando-as ainda mais graças à praticidade e ao acesso facilitado ao conteúdo oferecido pela manifestação. Por outro lado, seu dinamismo também confere uma característica fugaz que poderia tornar a experiência com a manifestação mais superficial se ficasse limitada apenas ao espaço online. Por ser uma ferramenta muito nova, o próprio potencial da internet ainda está sendo descoberto - tanto pela sociedade como um todo quanto pela comunidade acadêmica. A bibliografia lida até então, apesar de vasta, não explora a fundo o uso                                                  52ROCHA, Debora Cristine. O Museu da Pessoa – a Tradição Oral como Acervo Digital, São Paulo, Dissertação de Mestrado defendida na PUC/SP, 2004. 53LUVIZOTTO, Caroline Kraus. A disseminação da tradição e a preservação da memória coletiva na era digital. Rio de Janeiro: Liinc em revista, v. 11, n. 1, 2015. 54AMARAL, Adriana. “De westeros no #vemprarua à shippagem do beijo gay na TV brasileira”. Ativismo de fãs: conceitos, resistências e práticas na cultura digital. Galáxia: São Paulo, 2015, p.141-154. 55CANCIAN, Allan. Ciberativismo e Manifestações Sociais. O #vemprarua no Brasil. IN: VII Simpósio Nacional da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, Paraná, 2013.   



54  da internet como uma possível alternativa de representação e visibilidade para as manifestações populares.   3.1 Financiamento coletivo   Quantas pernas de pau precisam de reparo? Quantas garrafas de água mineral serão necessárias para atender o Batalhão da Estrela durante o cortejo? Quantos banheiros químicos precisarão ser alugados? Quantos instrumentos precisarão ser confeccionados? Que empresa contratar para garantir o som e montar o palco? Quantos instrutores contratar para fazer as oficinas de junho? Todas essas questões são levantadas pela instituição ao fazer o orçamento anual, mas todas respostas dependem de um elemento: patrocínio.  O Arraial do Pavulagem é uma manifestação que atrai milhares de pessoas e que oferece uma certa visibilidade não só pelo público, mas pela credibilidade que nós conseguimos com essa marca ao longo desses quase trinta anos de caminhada, em torno do respeito, da valorização da cultura e do meio ambiente. Mesmo assim há sempre uma interrogação sobre como será o ano que vem. (SOARES, Junior. 2015)  Apesar do tempo em que são realizadas, do apoio da população e com o reconhecimento obtido por meio da lei, as atividades do Arraial estão sob constante ameaça devido à falta de recursos e incentivos mais substanciais por parte do governo, fazendo com que a manifestação dependa de patrocínio privado, geralmente conseguido de última hora. Isso se acentuou nos anos de 2015 e 2016 devido ao agravamento da crise econômica brasileira, fazendo com que os já tradicionais arrastões do Arraial do Pavulagem e a programação de cursos do Instituto precisassem de um apoio adicional. Em 2015, para não deixar de existir, a instituição aderiu ao crowdfunding, o financiamento coletivo. Segundo Vieira (2015), o crowdfunding é uma estratégia extremamente promissora para possibilitar a produção de bens culturais menos mercantilizados. A técnica de obtenção de fundos é ainda mais interessante para grupos que estejam 



55  fora do circuito de investimento da indústria cultural, exatamente o lugar em que o Arraial do Pavulagem se encontra neste momento. Esse método de patrocínio ainda é novo no país, mas já é utilizado para diversos fins: gravação de CDs, documentários, livros, peças de teatro etc. Utilizando a internet como principal sistema, seu objetivo é dar visibilidade para ideias que não ganhariam muito destaque no espaço midiático padrão (COCATE; PERNISA JUNIOR, 2011, 4). Essa estrutura permite que o consumidor adote uma postura crítica e ativa no momento em que escolhe quanto e em qual projeto quer investir, tornando-se parte do processo cultural. (VALIATI, 2013, 1). O nome revela “parte” de sua natureza, uma vez que a palavra crowd significa “multidão”, e a palavra funding significa “financiamento”. O termo “parte” foi colocado em destaque porque precisa ser analisado com mais detalhamento. A internet funciona como uma via de duas mãos para o financiamento coletivo. Por um lado, ela permite que um número muito maior de pessoas se envolva com a campanha de financiamento devido a fatores como praticidade e encurtamento de distâncias. Uma pessoa que queira colaborar com o cortejo pode simplesmente acessar o site e doar o quanto julgar adequado, independentemente de se essa pessoa mora em Belém do Pará ou em Santiago, capital do Chile. Por outro lado, a web também possui algumas particularidades que podem intrincar essa relação56. A mais básica de todas é a necessidade de ter acesso a um computador ou celular conectado à internet. Além disso, existem pesquisadores que se preocupam com o uso superficial da rede.  Minha concentração começa a se extraviar depois de uma ou duas páginas. Fico inquieto, perco o fio, começo a procurar alguma coisa a mais para fazer. [...] A leitura profunda que costumava acontecer naturalmente tornou-se uma batalha. Eu acho que sei o que está acontecendo. Há mais de uma década, tenho passado muito tempo online, buscando e surfando […] Quer eu esteja online quer não, a minha mente agora espera receber informação do modo com a net a distribui: um fluxo de partículas em movimento veloz. Antigamente eu era um mergulhador em um mar de palavras. Agora, deslizo sobre a superfície como um sujeito com um jet ski. Talvez eu seja uma aberração, um deslocado. Mas parece que não. Quando menciono os meus problemas com leitura para amigos, muitos dizem que estão passando por aflições semelhantes. Quanto                                                  56MIRANDA, Antonio. Sociedade da informação: globalização, identidade cultural e conteúdos. Ci Inf., Brasília, v. 9, n. 2, 2008, p. 78-88. 



56  mais usam a web, mais têm que se esforçar para permanecerem focados em longos trechos de escrita. (CARR, 2011, p. 18 e 19)   Essa forma de uso intensa, porém rasa, pode justificar porque abrimos cinco, seis janelas no navegador para ver de tudo um pouco, mas sem se aprofundar nos assuntos. A partir do raciocínio de Carr, é possível compreender alguém que abre a página de um site de financiamento coletivo na intenção de fazer uma doação, mas é seduzido por uma outra janela indicando a chegada de um e-mail novo, um comentário na foto de família que postou mais cedo no Facebook ou mesmo uma notificação com um vídeo novo de cachorrinhos. Com tantos estímulos diferentes, a intenção inicial de fazer a doação tem grandes chances de perder espaço e terminar sendo postergada. A dispersão de informações também merece atenção. Segundo um dos administradores das redes sociais do Arraial do Pavulagem, Alexandre Yuri, atualmente existem cerca de dez grupos no WhatsApp57, fora os grupos no Facebook. Nesses espaços virtuais, acabam circulando informações e avisos sobre os cortejos e as atividades da manifestação, mas também surgem informações imprecisas e boatos. “Nós temos os canais oficiais de comunicação do Instituto e a gente tenta tornar cultural o ato de se informar nesses canais oficiais, então sempre que vocês tiverem uma ideia, uma pergunta, procurem falar para a gente diretamente na página oficial; isso evita que circulem informações vagas ou boatos”, disse Alexandre Yuri durante os avisos ao começar a quinzena de oficinas para o arrastão junino. Apesar de todas essas questões, a internet e o financiamento coletivo ainda podem ser considerados ferramentas importantes para difundir conteúdo e atrair visibilidade. Foi por meio dessa estratégia que o Arraial do Pavulagem conseguiu realizar os dois cortejos em 2015. As doações podiam ser realizadas no site “eupatrocino” por meio de cartão de crédito, boleto bancário ou dinheiro. Como forma de incentivar as contribuições, cada valor doado recebia um tipo de agradecimento chamado de kit. Quanto maior o valor da doação, maior o tamanho do kit. Esse formato se assemelha ao funcionamento do Kickstarter, o primeiro site de financiamento coletivo criado nos Estados Unidos, no ano de 2009. O objetivo é que o site seja um espaço onde “os donos de projetos exibem a sua ideia, colocam a quantia necessária e o prazo para                                                  57Aplicativo de mensagens disponível para celular e computador. 



57  concretizá-la, e, se o objetivo for atingido, oferecem recompensas (um CD, um show, um jantar) aos doadores” (RONCOLATO, 2011, p. 2). No site, é possível ver os nomes de quem já contribuiu com o projeto e o tempo e a quantia de dinheiro que ainda faltam para se chegar à meta estabelecida pela instituição. Caso a meta não seja alcançada dentro do tempo determinado, o dinheiro é restituído aos doadores e o projeto de financiamento é encerrado. Em 2015, a campanha que o Instituto Pavulagem realizou era muito voltada para a internet, em especial para o Facebook, onde uma série de postagens foi realizada com a hashtag “#SouPavulagem”. Essa mesma palavra-chave foi o nome da campanha de financiamento colaborativo. O conteúdo das publicações, que será analisado mais à frente, continha fotos e declarações dos participantes antigos dizendo os motivos de o Arraial ser tão importante para eles. Fora a atividade de promoção da campanha de financiamento nas redes sociais, também foram distribuídos alguns folhetos e cartazes na sede do Instituto indicando como fazer as doações. Essa estratégia conseguia alcançar os integrantes mais idosos ou aqueles que simplesmente não passavam muito tempo online e tinham menos familiaridade com esse tipo de ação. Os dirigentes do Instituto decidiram criar kits de agradecimento para as contribuições da forma mais lúdica possível. Cada kit recebeu o nome de um elemento presente no Arraial do Pavulagem, seja música (carimbó, toada de boi, xote etc.), brincadeira (pássaro junino) ou momento (cortejo fluvial). É possível notar a preocupação em aproximar ainda mais os doadores da manifestação. Os agradecimentos não eram feitos só no site, mas também nos dias do cortejo: logo após os mesmos e antes do show cultural realizado na Praça da República. Nesse momento, os membros da banda liam os nomes de todos que contribuíram com donativos, resultando em reconhecimento. O CD autografado confere uma sensação de exclusividade. As camisas de algodão tinham ilustrações coloridas que podiam ser usadas para se identificar como um membro do arrastão cultural mesmo fora da época dos cortejos. A instituição também propôs valores para os mais distintos tipos de orçamento, desde cinco a trezentos reais, permitindo que mesmo as pessoas de condição financeira baixa pudessem ajudar, caso sentissem vontade. Também era possível comprar alguns dos produtos do Arraial do Pavulagem na recepção do 



58  instituto, tais como livros, CDs, DVDs, chapéus de fitas e camisas como é possível notar na tabela a seguir:   Doações Referentes ao Projeto de Crowdfunding Arraial do Pavulagem 2015 Valor Nome do kit Brinde R$ 20,00 Carimbó Adesivo + agradecimentos site e facebook R$ 30,00 Toada de boi Chapéu de palha com fitas + adesivo + agradecimentos site e facebook R$ 40,00 Pássaro Junino Camisa + adesivo + agradecimentos site e facebook R$ 50,00 Quadrilha CD autografado + adesivo + agradecimentos site e facebook R$ 100,00 Xote CD autografado + chapéu de palha com fitas + camisa + adesivo + agradecimentos site e facebook R$ 150,00 Retumbão (Disponível para pessoas fora de Belém) CD autografado + camisa + adesivo + agradecimentos site e facebook + ou chapéu de palha com fitas ou frete para fora do Pará R$ 300,00 Cortejo Fluvial Ingressos para duas pessoas no barco do traslado dos bois Pavulagem e Malhadinho na abertura do Arrastão do Pavulagem + dois chapéus de palha com fitas + duas camisas + agradecimentos especiais no site e facebook + adesivo R$ 1.000,00 Cota Bronze (Para empresas) Locução de off de palco + logomarca na chancela da mídia digital R$ 3.000,00 Cota Prata (Para empresas) Logomarca nas camisas + logomarca na chancela da mídia digital + locução de off de palco R$ 5.000,00 Cota Ouro (Para empresas) Logomarca na sinalização do palco + logomarca nas camisas + logomarca na chancela da mídia digital + locução de off de palco   Mesmo com todas essas possibilidades, não foi o financiamento coletivo em si que efetivou a realização dos cortejos em 2015. De acordo com Junior Soares, existiram vários motivos que levaram a uma baixa arrecadação na plataforma 



59  “eupatrocino”. No entanto, a prática do financiamento colaborativo gerou mais visibilidade e, consequentemente, contribuiu para que houvesse o cortejo.  Nós apostamos tudo a longo prazo. Ainda não há uma cultura das pessoas colaborarem para essas iniciativas [de financiamento coletivo]. Muita gente diz que o sistema não funciona, trava, enfim existem vários motivos. Mas para falar a verdade esse tipo de campanha ajuda não só com as doações em si, mas para chamar a atenção de empresas. Parece que no último momento sacodem uma varinha de condão e aparece uma empresa para colaborar. Foi o que aconteceu esse ano. Nós tínhamos arrecadado R$2.800 de uma meta de R$29.000 Se não tivéssemos a Estácio58 nesse momento, provavelmente eu teria que chegar para as pessoas e dizer ‘gente, muito obrigado e desculpa, infelizmente não vai ter arrastão esse ano.’ (SOARES, Junior. 2015)  Yorrana Oliveira afirmou que a campanha teve falhas. O preço dos kits de brinde ficou alto demais, enquanto a adesão das pessoas à campanha ficou em baixa. A soma dos dois fatores resultou em uma quantia de arrecadamento mínima.                                                                    58Faculdade particular de Belém que foi a principal patrocinadora do Arraial do Pavulagem em 2015. 



60  Figura 7 – Anúncio de financiamento coletivo                  Imagem utilizada nas redes sociais para apresentar a campanha de financiamento coletivo #SouPavulagem de 2015. FONTE: Arraial do Pavulagem, 2015.  Em 2016, o grupo optou por não realizar uma nova campanha de financiamento coletivo. A situação financeira da instituição, naturalmente, ficou ainda mais delicada. Os cortejos juninos foram realizados com tamanho reduzido, mas o arrastão cultural de outubro foi comprometido. Na entrevista concedida em 2015, Junior disse que, caso não houvesse patrocínio, teria que pedir desculpas para os participantes e dizer que não haveria arrastão. No entanto, mesmo sem patrocínio, sem verba de edital, sem campanha de financiamento coletivo organizada previamente, o arrastão do Círio saiu.      



61  Figura 7 – “#Vai ter arrastão”                       Captura de tela do facebook do Arraial do Pavulagem destacando o anúncio que a instituição publicou para confirmar o arrastão do círio (2016) mesmo sem ter alcançados as metas ou apoio de patrocinadores. FONTE: Arraial do Pavulagem, 2016   Sem recursos financeiros, mas com muita união, o Batalhão da Estrela saiu em um tamanho reduzido. Em vez de ir até a Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, o cortejo deu algumas voltas ao redor da Praça dos Estivadores, que fica localizada em frente à sede do Instituto Arraial do Pavulagem. Não houve show cultural e o período de ensaios também foi reduzido, mas ainda assim foi realizado.    



62  3.2 Postagens e conteúdo   Abrir a página do Arraial do Pavulagem no Facebook ou no Instagram é ter uma amostra do clima do Arrastão Cultural. Quase todos os elementos visuais trazem referências aos símbolos da manifestação; os chapéus de fitas coloridas sempre estão presentes em alguma foto, os textos começam com um trecho de alguma canção do Batalhão da Estrela e as hashtags utilizadas no início ou no final de cada postagem costumam motivar a troca de ideias no espaço destinado aos comentários. Atualmente, a página no Facebook conta com mais de 45 mil curtidas e indica que quase duas mil já visitaram a sede do Instituto pelo menos uma vez. No entanto, existem, pelo menos, mais três perfis no Facebook feito por outros integrantes do Arraial. Tais páginas não oficiais também contam com uma expressiva quantidade de curtidas, porém não serão utilizadas nesse trabalho justamente por não serem mediadas pela equipe do Instituto. Já a página oficial no Instagram possui mais de oitocentos seguidores e mais de quarenta publicações. O Pavulagem possui contas nas seguintes plataformas sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Soundcloud, iTunes, Deezer59  e Spotify60 , além de ter realizado campanhas de financiamento coletivo no site “eupatrocino”. Entre todas as plataformas utilizadas, é possível notar maior frequência de postagens e interações no Facebook e no Instagram. O uso de tais redes é similar nos seguintes aspectos:   1) Formato das publicações: As postagens seguem um padrão. São constituídas por uma imagem, sempre com o logotipo do instituto no canto superior direito da foto, um texto de legenda com entre cinco a dez linhas e muitas hashtags no final da publicação.  2) Escolha das imagens: As fotos dos participantes da manifestação são as grandes estrelas da página. Algumas postagens contam com desenhos do boi ou de algum elemento visual                                                  59Plataforma de música lançada em 2007. Atualmente conta com cerca de 10 milhões de usuários ativos e está presente em mais de 180 países. 60Lançada em 2006, a plataforma é uma das mais populares, pois tem cerca de 60 milhões de usuários na versão gratuita e 15 milhões na versão paga. 



63  característico do Arraial do Pavulagem (um chapéu de fitas ou um tambor, por exemplo). Também é possível encontrar fotos dos membros fundadores e da própria banda do Arraial. No entanto, a grande maioria das imagens retratam os ensaios e os momentos do cortejo.  3) Texto: O foco das publicações é nas imagens, mas é preciso dizer que os textos possuem um forte traço de estilo que traz uniformidade ao conteúdo postado. A escolha das palavras dá um ritmo poético à redação ao mesmo tempo em que lança perguntas ou propõe o uso de alguma hashtag para fomentar as interações dos seguidores da página, tanto entre si quanto com a própria Instituição, no espaço destinado aos comentários de cada postagem.  O uso das plataformas digitais se revelou uma constante com a criação de contas oficiais do Arraial do Pavulagem no Deezer e no Spotify. “No meu tempo, eu chegaria aqui convidando vocês para ouvir um LP do Pavulagem61; agora está tudo no Spotify”, disse Junior Soares, arrancando risos dos novos integrantes do Batalhão da Estrela que lotavam a sede do Instituto no primeiro ensaio para os cortejos juninos de 2017. Tais brincadeiras indicam que a aproximação do Instituto com as novas tecnologias de compartilhamento de dados proporcionadas pela internet é vista com bons olhos pelos integrantes mais antigos, ainda mais porque os métodos mais tradicionais não foram deixados de lado. Ao participar de uma roda cantada 62 , é possível encontrar um jovem acompanhando a letra das músicas pelo Facebook e um adulto ou um idoso que prefere o bom e velho papel com as letras impressas, o qual é distribuído gratuitamente no balcão da recepção do instituto. As duas principais redes sociais utilizadas pelo Arraial do Pavulagem são o Facebook e o Instagram. Uma pesquisa realizada pela Yesbil, empresa paraense de educação e marketing digital, monitorou as postagens realizadas no Instagram durante o período do cortejo de São João de 2015. A pesquisa foi desenvolvida pela                                                  61Longplay (LP), também conhecido como disco de vinil, tornou-se um sucesso nos anos 1950. Tratava-se de um disco grande, feito em vinil. As músicas eram registradas em ambos os lados mas, apesar do tamanho considerável, sua capacidade de armazenamento era bem menor do que a de um CD. 62Um ensaio onde os participantes do Batalhão da Estrela cantam as músicas junto com a banda até se familiarizarem com as músicas novas. 



64  própria empresa ao longo do curso Prático de Monitoramento de Mídias Sociais realizado de 08 a 10 de julho de 2015. A pesquisa da Yesbil identificou outro dado interessante: o chapéu de fitas está presente em 55% das fotos publicadas, enquanto o boi Pavulagem aparece em apenas 15% delas. Esse dado reforça o conceito híbrido da manifestação cultural, que abre mão da autenticidade do folguedo para incorporar novos elementos em seu cerne.  De acordo com a pesquisa da Yesbil, entre 14 de junho e 11 de julho, foram identificadas 1686 postagens com as seguintes tags: #arraialdopavulagem; #pavulagem; #arraialdopavulagem2015; #soupavulagem; #arrastaodopavulagem; #pavulagem2015; #arrastaodopavulagem2015; #arraialpavulagem; #arrastaopavulagem e #arraialpavulagem2015.  Infográfico 1 -  Nuvem de tags                   “Nuvem” com as principais tags utilizadas nas publicações referentes ao Arrastão Junino do Pavulagem. FONTE: YESBIL, 2015.  



65  A partir desse dado, é possível perceber que todas as hashtags utilizadas nas publicações são compostas por palavras genéricas da manifestação: “arrastão”, pavulagem” e “arraial”. A única palavra-chave que difere das demais é, justamente, a “#soupavulagem”, proposta pelo instituto nas postagens oficiais que foram realizadas antes e durante os cortejos de 2015. Ainda utilizando a pesquisa da Yesbil como fonte, foi identificado que a principal palavra presente nos textos publicados por quem participou do Cortejo foi “amigos”, indicando o clima do Arraial: um programa para ser feito com amigos. A pesquisa identificou que 90,8% das pessoas que apareciam nas fotos eram jovens adultos. Aqui vale uma ressalva: o dado que indica alto número de jovens nas fotos não significa que a manifestação é composta em sua maioria por jovens, mas sim que esse é o público que costuma utilizar e postar mais fotos suas redes sociais se comparado a adultos, idosos ou crianças. Essa análise vai ao encontro de outra pesquisa de perfil realizada no Instagram, no mesmo período (2015), mas pela empresa Iska Digital. De acordo com o levantamento, a grande maioria dos usuários da rede social está na faixa etária entre 18 a 25 anos, o equivalente a 6,6 milhões de pessoas, um percentual de 41,25% dos usuários brasileiros. O segundo grupo de usuários com mais participação é o que possui faixa etária entre 26 a 35 anos, percentual de 26,9% dos usuários63. O Facebook e o Instagram também são utilizados para promover publicações com temas que fogem da manifestação em si. A página já fez uma série de publicações com o tema do dia das mães, apresentando histórias de mães e filhos que se divertem na manifestação. As postagens especiais também estão presentes em outras datas comemorativas, como o dia dos namorados, apresentando vários casais que se conheceram no Arraial do Pavulagem.                                                        63 Números do Instagram para anúncios. Iska digital. Disponível em: <http://marketingcomcafe.com.br/infografico-mostra-perfil-do-usuario-brasileiro-no-instagram/>.  Acesso em: 23 de maio de 2017 



66  Figura 8 – Namorados               Uma das publicações do Especial Dia dos Namorados realizado em 2016. FONTE: Arraial do Pavulagem, 2016  O Instituto também utilizou as redes sociais para realizar uma campanha de doação de sangue64 . A iniciativa foi feita em homenagem a um dos brincantes, chamado Daniel Santos, que faleceu em 2015. O rapaz precisou receber doações de sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (Hemopa) e, na ocasião, os participantes do Arraial contribuíram com doações para o banco de sangue. Foi na intenção de retomar essa mobilização que a campanha foi repetida, dessa vez em maio de 2016. Outra postagem inusitada é em homenagem aos calouros. Belém é uma cidade que tem o costume de festejar a aprovação dos adolescentes ao passar no vestibular. A capital costuma parar nos dias em que saem os resultados das principais universidades, em especial o da Universidade Federal do Pará (UFPA). As emissoras de rádio fazem a leitura do listão de aprovados e os gritos e a festa podem ser                                                  64 #SouPavulagem: participe de nossa campanha de doação de sangue. Instituto Arraial do Pavulagem. Disponível em: <http://pavulagem.org/soupavulagem-soudoador/>. Acesso em 23 de maio de 2017  



67  encontrados em praticamente todas as esquinas, uma vez que alguém sempre tem um parente, um amigo ou um amigo de outro amigo que foi aprovado.  Figura 9 – Comemoração de vestibular            Captura de tela referente a uma publicação especial para os aprovados no vestibular. Em uma cidade que dá grande importância para o ingresso na universidade, a postagem acolhe e reconhece o esforço dos integrantes do batalhão da Estrela que estejam vivenciando esse momento, quer sejam estudantes ou familiares. FONTE: Arraial do Pavulagem, 2016.  Um dos principais compositores de carimbó do Pará, Mestre Pinduca, tem uma música que fala exatamente desse costume belenense:  “Alô, alô, alô, papai.  Alô, mamãe. Põe a vitrola pra tocar. Pode soltar foguete que eu passei no vestibular” (Marcha do Vestibular, Pinduca)  É a esse hino da festa de vestibular que a publicação se refere, unindo um dos clássicos do carimbó, o Arraial do Pavulagem e o vestibular, um dos principais marcos na vida dos jovens que participam da manifestação. Isso revela novamente a atenção que a instituição dá aos brincantes adolescentes ou jovens adultos.   



68  3.3 #Soupavulagem como identidade  Em 2016, mesmo sem a campanha de financiamento coletivo, a #SouPavulagem continuava sendo utilizada com frequência e virou uma série de postagens que apresentava um dos participantes do cortejo, seja da perna de pau, da orquestra ou do corpo de dança, dizendo os motivos pelos quais gostavam de ser parte da manifestação cultural. As publicações tinham o mesmo formato das demais: uma foto grande, dando destaque para o entrevistado, e um texto de tamanho médio com sua declaração.  Figura 10 – Pernalta-Pavulagem            Antônio de Oliveira brincando na av. Presidente Vargas. FONTE: Arraial do Pavulagem, 2016           



69  Figur/a 11 – Legado de família                Dançarino do Arraial desfilando no cortejo. FONTE: Arraial do Pavulagem, 2016  As capturas de tela apresentadas dão espaço para que o participante do Arraial do Pavulagem declare o que é Ser Pavulagem. A proposta é interessante porque proporciona um mergulho dentro da palavra-chave. O estudo da Yesbil conseguiu fazer um mapeamento amplo (quantitativo) sobre os participantes da manifestação e quais são os principais elementos com que eles se identificam. Entretanto, ao analisar individualmente a fala desses manifestantes, é possível ter uma noção mais densa e particular dos motivos e dos interesses que levam alguém a participar do Arraial do Pavulagem. Antes de aprofundar a discussão, é preciso conceituar o que é identidade. O tema já foi estudado por inúmeros pesquisadores, em diversos momentos históricos, mas este trabalho será baseado no conceito de identidade cultural na pós-modernidade, proposto por Stuart Hall. De acordo com o pesquisador, “o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas”. 



70  Dessa forma, é possível compreender que a identidade não deve ser compreendida como única ou permanente; o sujeito pós-moderno assume várias identidades ao longo da vida. É possível ser filho, pai, negro, estudante, homossexual… Ser Pavulagem seria uma dessas identidades assumidas em algum momento. Ygor Felipe, o dançarino da imagem acima, aciona o Ser Pavulagem como uma identidade que remonta à infância, ao tempo com a família e à oportunidade de aprender mais sobre a cultura paraense. O pernalta Antônio de Oliveira, por sua vez, afirma que a identidade Pavulagem já é articulada a um discurso mais político, de luta pela cultura. A família também está presente na fala do jovem, mas é possível compreender que, ao falar “a família que só aumenta”, ele se refere a amigos. Apesar de pequenas diferenças, naturais quando se estuda algo subjetivo e único como identidade, é possível encontrar alguns pontos comuns nas falas de ambos os jovens. Para eles, Ser Pavulagem é orgulhar-se da cultura paraense e estar junto de quem gosta, seja família ou amigos.                             



71  CONCLUSÃO  Ao longo de trinta anos de atividades, o Arraial do Pavulagem conseguiu se firmar como uma das maiores festas juninas de Belém, envolvendo jovens, adultos e idosos em sua mistura tão particular de ritmos e símbolos. A contribuição que a instituição dá para a valorização da cultura paraense é inegável, ainda mais ao considerar todos os obstáculos no caminho, os quais são transpostos com ideias criativas, força de vontade e união. Ao longo do estudo pude perceber que a internet é utilizada como uma tentativa de conseguir visibilidade e fôlego para o instituto. O Arraial do Pavulagem luta para sobreviver utilizando diversos elementos para manter seu espaço, tais como a própria ação na internet e o desejo de ser reconhecido como patrimônio. Dessa forma, acredito que as redes sociais não vão substituir e nem se tornar o destaque principal da instituição, embora tenham relevância ao possibilitar maior comunicação e visibilidade para o grupo.  Mesmo com todo o esforço, ainda existem pontos frágeis na estrutura da instituição. Ao longo da pesquisa e com base nas entrevistas realizadas com os membros fundadores, pude identificar que há uma grande divergência nas opiniões a respeito do futuro do Arraial, tanto do cortejo quanto do próprio Instituto. Para Junior Soares, o tamanho do cortejo e do próprio Batalhão já se tornou grande a ponto de achar que o ideal seria reduzir os participantes. Ronaldo Silva, por outro lado, acredita que abraçar a Praça dos Estivadores e transformar o Arraial em uma marca seria a melhor opção para contornar as dificuldades financeiras e ampliar as atividades para contemplar ainda mais pessoas e continuar a difundir o trabalho da ONG. Já para Yorrana Oliveira, a melhor escolha seria obter fundos com os shows da banda e começar a cobrar uma quantia, ainda que pequena, para participar das oficinas ou dos arrastões culturais. Essa polaridade de opiniões é um dos principais problemas identificados. O Instituto trocou de direção no começo deste ano e é possível que, a partir de discussões em conjunto, a nova direção e os membros fundadores possam encontrar um caminho dentre todas essas possibilidades e, a partir dele, estabelecer um objetivo que norteie as atividades da instituição. Ainda de acordo com as entrevistas, tudo começou com uma reunião de amigos que queria conhecer e compartilhar músicas e ritmos paraenses. Foi nesse 



72  contexto que o boi entrou, inicialmente apenas como um elemento a mais para animar a brincadeira, que foi crescendo até se tornar um cortejo em torno da figura do boi azul, assim como o sonho do poeta Rui Baldez. A roda de música se transformou em um show, o cortejo virou um desfile que atrai milhares de pessoas, e a troca de conhecimento originou o Instituto voltado para ações educacionais em torno do saber tradicional paraense. Atualmente, o Arraial é uma instituição que se propõe a realizar várias funções complexas, mas encontra dificuldades porque a disponibilidade de recursos não acompanhou o crescimento do número de participantes da manifestação. A cada ano, mais interessados se unem ao Batalhão e, consequentemente, mais recursos são necessários para manter a organização em funcionamento. Com a crise econômica que atingiu o Brasil, o dinheiro se tornou ainda mais escasso e o Arraial entrou em uma situação ainda mais delicada e que só tem se agravado nos últimos anos. Em 2015, ambos os arrastões foram realizados graças a um patrocínio que surgiu de último momento. Em 2016, não houve patrocínio e o arrastão teve que ser mais modesto, sem a tradicional apresentação cultural no final do desfile. Em 2017, até as oficinas ficaram fragilizadas e foi necessário fazer rodízio para que todos os inscritos tivessem acesso aos instrumentos e as pernas de pau. O trabalho não chegou a ser comprometido por causa do esforço dos instrutores e dos próprios membros do Batalhão, mas é um indicativo de que os recursos de sempre não são mais capazes de sustentar a estrutura da instituição. O crowdfunding foi uma ferramenta interessante de arrecadação, mas a campanha teve pontos fracos e fortes. Não houve muitas doações pela internet e os kits de brinde, apesar de bem elaborados, resultaram caros demais para a instituição, o que resultou em um lucro baixo demais. No entanto, Junior Soares informou que a campanha foi boa porque conseguiu dar muita visibilidade para o Arraial e foi o que garantiu o patrocínio privado, ainda que de uma maneira indireta. Com base nisso, acredito que o crowdfunding pode ser uma alternativa complementar para atrair recursos e visibilidade, desde que os kits sejam ajustados de forma a se manterem atraentes, mas sem custar tanto para o Arraial. O Arraial do Pavulagem chegou a uma encruzilhada, ao momento em que precisa assumir o tamanho que tem. Atualmente, a instituição oferta muitos serviços de forma gratuita, tais como oficinas, cortejos e apresentações, portanto termina lidando com gastos muito grandes. Como as fontes de arrecadamento que tem são 



73  pequenas e inconstantes, sua situação financeira resulta complicada na maior parte do tempo. Uma possível alternativa seria começar a cobrar taxas, ainda que simbólicas, para as inscrições nas oficinas. Estas seriam o momento mais adequado para fazer cobranças porque, como o cortejo ocorre na rua, envolve milhares de pessoas e tornaria impraticável, do ponto de vista logístico, cobrar qualquer tipo de couvert. A opção mais simples para o cortejo seria a criação de pontos bem identificados onde as pessoas poderiam fazer contribuições financeiras para o Arraial. Esse dinheiro poderia ser utilizado para garantir, pelo menos, a manutenção dos instrumentos, dos adereços e das pernas-de-pau, o qual diminuiria as incertezas da instituição. Ao aumentar as fontes de obtenção de renda, é importante manter o orçamento o mais claro possível. A transparência precisa estar presente não só nas redes sociais, como na própria sede do instituto. Uma alternativa para isso é criar quadros detalhando todos os gastos necessários para a realização do cortejo e atualizá-los frequentemente. O quadro de gastos funcionaria como um copo de medidas, indicando qual quantia é preciso arrecadar e no que a parte já obtida será aplicada. Acredito que o Arraial do Pavulagem é uma instituição com enorme potencial tanto na área educativa quanto cultural. Se a cultura é viva e reflete identidades, é natural que se modifique com o tempo para acompanhar o modo de viver e de compreender a vida. Utilizar a internet e as redes sociais para difundir elementos tradicionais pode ser uma estratégia criticada pelos grupos mais tradicionais, porém encontra muito espaço entre os mais jovens. É esse engajamento que indica ressonância e, consequentemente, a renovação da tradição. Dessa forma, o Arraial do Pavulagem pode ser considerado uma manifestação que consegue reunir as mais variadas faixas etárias em torno da cultura. Ele relembra as pessoas de que gostar da própria cultura é ser paraense, é ser divertido, é ser moderno e é ser tradicional. É ser Pavulagem.          
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