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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem como objetivo principal a produção de uma reflexão crítica 
sobre as políticas públicas elaboradas a partir de uma apropriação da noção de 
economia criativa, aplicada aos múltiplos universos da cultura, em especial àquelas 
promovidas pela extinta Secretaria de Economia Criativa/ MinC, alinhadas a uma 
abordagem funcionalista e mercadológica das práticas e expressões artísticas.  

Para isso, produzimos um estudo sobre a vida e a obra de Espedito Seleiro, 
como um artesão e artista popular, apropriado pelos discursos desta “nova 
economia”, tanto pelas políticas do Governo quanto pela iniciativa privada, 
demonstrando por meio deste a relação entre sua criatividade com a multiplicidade 
de elementos presentes em sua trajetória, assim como sua capacidade de elaborar 
táticas para se manter ativo em seu ofício tradicional, apesar das mudanças de 
contexto e das novas apropriações. 

Desta maneira, nos valemos desse estudo produzido sobre Espedito Seleiro, 
para destacarmos o protagonismo e a capacidade dos sujeitos da cultura popular em 
se articularem dentro de seus campos em negociações, resistências e adequações a 
essas determinações hegemônicas, ao mesmo tempo em que assinalamos a 
necessidade de se repensar tais políticas públicas, defendendo que estas se voltem 
mais para o fortalecimento dos processos geradores da multiplicidade de 
expressões, tradicionais e novas, presentes nos territórios, assim como para a 
valorização e respeito aos saberes e fazeres locais (reconhecendo nestes a fonte de 
criatividade dos indivíduos).  

 
Palavras-chave: cultura, território, política cultural, economia criativa, Espedito Seleiro. 

 
ABSTRACT 

 
The main goal of this research is the production of a critical reflection over the 

public policies developed from na appropriation of the notion of creative economy, 
applied to the multiple universes of culture, especially to those promoted by the 
already extinct Secretary of Creative Economy/ MinC, aligned to a functionalist and 
marketing approach over the practices and artistic expressions.  

Thereunto, we produced a study about life and works of Espedito Seleiro, as a 
craftsman and folk artist, appropriated by the speeches of the “new economy”, both 
by government policies and by private initiative, demonstrating through this the 
relation between his creativity with the multiplicity of present elements in his 
trajectory, as well as his ability of elaborating tactics for keeping himself active in his 
traditional craft, in spite of the context changes and the new appropriations. 

Thus, we make use of this study about Espedito Seleiro to highlight the 
protagonism and the capacity of the individual of popular culture in articulating 
themselves within their negotiation fields, resistances and adaptations to the 
hegemonic determinations, at the same time that we point out the need of rethinking 
such public policies, defending the turning of these to the strengthening of the 
generating processes of multiplicity of expressions, new and traditional, present in 
the territories, as well as the appreciation and respect to the local knowledge and 
doings (recognizing in these the individuals’ source of creativity). 
 
Keywords: culture , territory, cultural policies , creative economy, Espedito Seleiro. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Há cinco anos concluía minha graduação em Produção Cultural pela 

Universidade Federal Fluminense, um curso que ultrapassava em muito uma 

abordagem técnica da cultura e nos fornecia um embasamento teórico crítico, que 

possibilitou uma expansão da minha visão de mundo, compreendendo com isso a 

existência de diferentes universos simbólicos, diferentes territórios de sentidos, e a 

complexidade das coexistências destes nos processos de formações identitárias de 

sujeitos e grupos.  

Além disso, foi estruturante para minha formação a compreensão de que todo 

estudo sobre práticas ou grupos culturais é na verdade uma leitura pessoal que se 

faz sobre estes grupos, por mais que o pesquisador em questão queira realizar um 

estudo aproximado da realidade jamais conseguirá se libertar efetivamente de sua 

bagagem sendo, portanto, o mais correto assumir que o estudo se trata de uma 

interpretação sobre tal prática a partir de um posicionamento pessoal frente a uma 

determinada situação. 

Desta maneira, saía da Universidade com uma visão positiva das políticas 

que vinham sendo realizadas no Brasil ao longo do Governo Lula (2003-2010) que 

pela primeira vez se voltavam para as diferentes dimensões da cultura (econômica, 

social e cidadã), produzindo uma política verdadeiramente criativa no país, ainda 

que tivessem também problemas e desafios, mas que ampliavam sua atuação para 

a diversidade dos territórios e tentavam incorporar aqueles que se mantinham 

esquecidos pelo Governo e excluídos das dinâmicas do mercado. 

Um desejo de continuidade destas ações movia os diferentes grupos e 

contextos culturais do país que alimentados pela esperança, por tudo o que vinha 

sendo produzido até então, apoiaram a eleição da presidente Dilma Roussef, 

acreditando que esta daria prosseguimento às políticas para a área da cultura em 

toda a sua multiplicidade.  

Como integrante do grupo de pesquisadores da cultura, eu também 

acreditava nesta continuidade, e qual não foi minha surpresa ao ver que logo nas 

primeiras decisões de sua presidência, ela nomeou outros profissionais rompendo 

com processos, reduziu projetos e importantes, e criou a Secretaria de Economia 

Criativa do Governo Federal, passando esta a ser o carro chefe deste novo 
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Ministério da Cultura. A partir de então, as ações embasadas pelo discurso da 

economia criativa, que já se davam no país nos contextos das iniciativas privadas e 

dos empresariamentos culturais, passaram a ganhar destaque, desta vez, no 

cenário das políticas públicas de cultura. 

Neste período, trabalhava com produtoras na área de gestão de projetos, 

lidando diretamente com leis, editais e prestações de conta, quando me deparei com 

um boom de políticas e ações em economia criativa, que dentre outras coisas se 

voltavam à profissionalização e empresariamento de artistas de múltiplos 

seguimentos, desde grandes produtoras a grupos e expressões tradicionais de 

cultura popular; ampliação de uma exploração turística dos lugares pelo uso das 

manifestações e bens culturais; buscando com isso a ampliação de mercados, a 

criação de novos negócios, e a geração de recursos pela cultura.  

Não desprezamos, com isso, um elemento constitutivo do meio/setor cultural, 

- principalmente aquelas vinculadas às indústrias culturais (televisão, rádio, cinema, 

imprensa) - que se caracteriza pela movimentação real de uma economia, com 

geração de empregos e ampliação da renda local. Reconhecemos sua importância e 

muitas são as pesquisas que já abordaram esse tema, inclusive estimando a 

totalidade de sua contribuição para com o PIB nacional, mas direcionamos nossa 

crítica para a extensão de uma ação que ultrapassa os limites de uma abordagem 

da economia da cultura - que busca compreender como as práticas interagem e 

reagem às demandas do mercado - e se volta para uma aplicação da noção de 

economia criativa como metodologia a identificar, explorar e retirar de todas as 

manifestações e bens culturais sua capacidade de gerar recursos, desprezando com 

isso, uma visão mais contextual da cultura a contemplar suas múltiplas dimensões 

(econômica, simbolica e cidadã). 

Diante deste cenário, decidi construir como proposta de pesquisa a 

elaboração de um projeto que fosse direcionado à produção de uma leitura crítica 

destas políticas culturais voltadas à economia criativa, mas ainda assim, faltava para 

este projeto um elemento significativo para a produção dessa reflexão, um elemento 

que fosse mais territorializado e se desse numa dimensão contextual da cultura. Foi 

então que em 2012, estando na oficina de Espedito Seleiro, em Nova Olinda no 

estado do Ceará, encontrei, sem querer, o que vinha procurando, uma prática 

tradicional, que sem dúvida engendra uma economia local, mas que se dá envolta 

numa dimensão de produções e reproduções simbólicas de um imaginário local e 
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que se configura como um elemento a mais numa rede de sociabilidades locais, de 

formação cidadã, e de valorização identitária. 

Desta forma, me dei conta de uma contradição latente, onde a trajetória e a 

prática de artistas e artesãos como Espedito, passaram a fundamentar o discurso da 

economia criativa onde instituições representativas da hegemonia, tanto financeira 

quanto política, passaram a racionalizar estes processos, buscando capacitá-los 

para a elaboração de planos de negócios, ou o aperfeiçoamento estético de suas 

produções, retornando com essas propostas para os territórios, trazendo isto como 

uma novidade a resolver os problemas de desigualdade econômica no país, com um 

discurso positivista de promoção de desenvolvimento local e valorização das 

diversidades. O que vemos na verdade, é mais uma vez, uma deturpação das 

políticas públicas, que não se voltam para um reconhecimento da complexidade das 

relações, sociais e econômicas, dos territórios, e com isso não compreendem que as 

possíveis soluções para estes problemas estão dentro destes mesmos territórios, e 

devem ser buscados em proposições conjuntas com os sujeitos destes.  

A história de Espedito encanta por sua multiplicidade de elementos e por seu 

significado simbólico, que o caracteriza como um exemplo concreto da astúcia da 

cultura popular, que permanece em um jogo contínuo de resistência e conformismo 

(CHAUÍ, 1986) junto aos diferentes contextos sócio, culturais e econômicos.  E para 

conhecer um pouco melhor dessa história de perto, realizei uma viagem em maio de 

2014 para a região do Cariri cearense, que teve duração de quatorze dias, onde 

fiquei hospedada no Crato na casa de um casal de amigos (Sávio e Paula Cordeiro) 

professores de Ciências Sociais da Universidade Regional do Cariri, e de onde todos 

os dias eu saía às sete horas da manhã para pegar uma van (único transporte local 

a fazer o trajeto) para Nova Olinda-Ceará, e para onde eu retornava às cinco horas 

da tarde (horário da última van de retorno para o Crato).  

No primeiro dia em que estive com Espedito ele estava esperando o filho para 

irem de carro buscar uma encomenda de couro lá em Ouricuri-PE, para a realização 

de peças para Fortaleza, já havia ligado para ele afirmando que iria passar uns dias 

lá para realização da pesquisa e ele prontamente se lembrou de mim. Naquele dia, 

já com o gravador ligado, fui recebida por ele muito carinhosamente, mas ao ouvir 

novamente as gravações para a elaboração deste trabalho, consegui perceber uma 

variação grande entre o Espedito do primeiro dia, e do último. No primeiro dia sua 

fala era breve, contando sua história muito rapidamente, ao longo dos dias que se 
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seguiram, me senti mais confortável em deixar o gravador em cima do balcão (com a 

ciência dele) e me colocar mais livremente na loja, ajudando-o no atendimento dos 

clientes, atendendo telefone, conferindo estoque e no que mais ele precisasse. 

Dessa forma nossas conversas fluíam por diversos caminhos, acrescentando muitos 

outros elementos a minha leitura, que não seriam possíveis a partir de uma 

entrevista programada ou uma visita rápida. 

Na verdade o que pude constatar ao final daqueles quatorze dias - dias de 

grande aprendizado pessoal e construção de uma relação de admiração infinita pelo 

Mestre - é que pude apreender muito pouco, ou quase nada da vida e obra de 

Espedito Seleiro, não somente pela imensidão de elementos constitutivos deste 

universo, mas também pelas relações que se estabelecem no território, o que faz 

com que eu alimente ainda o desejo de retornar à pesquisa para aprofundar ainda 

mais algumas das questões que apresento aqui. 

Para uma breve apresentação de Espedito Seleiro, descrevo em linhas 

gerais, um pouco de sua história.  

Espedito, artesão de Nova Olinda/CE, é oriundo de uma família pobre do 

sertão cearense, herdeiro do ofício do pai e do avô que já vinham exercendo o ofício 

da selaria, desenvolvendo roupas e artefatos em couro para uso próprio e para 

vaqueiros da região. Aos oito anos de idade, Espedito começou a trabalhar na 

oficina com o pai como aprendiz, e aos dezesseis anos, com uma família de 

conhecidos, foi para o sul do país fugindo da seca que, segundo ele, deixou o Ceará 

quase vazio. Seu pai optou por permanecer trabalhando em uma fazenda na região. 

Espedito então conseguiu emprego em uma fazenda no sul do país, onde ao 

demonstrar ao proprietário sua habilidade no trabalho com o couro passou a 

produzir artigos para os fazendeiros da região. Com dezoito anos, com dinheiro 

guardado, Espedito retorna para sua terra, mas não mais para trabalhar com o pai, 

mas para abrir sua própria oficina. 

 Os anos passam, Espedito se casa e continua a exercer o ofício que era de 

seu pai e avô, desenvolvendo roupas e peças em couro para os vaqueiros da região. 

Com o falecimento de seu pai ele passa a ser responsável pelo sustento de seis 

filhos e oito irmãos, o que faz com que as condições de vida começassem a ficar 

muito precárias, o que piora ainda mais quando a se depara com uma nova seca, e 

com as mudanças no sertão, onde os vaqueiros passam a substituir os cavalos por 

motos para a administração das fazendas. Desta forma, o ofício de seleiro perde sua 
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importância na região, e os sapatos e roupas, antes procurados pelos vaqueiros, 

começam a ficar estocados, sem nenhum comprador.  

 Diante desta crise, Espedito se recorda de uma sela que o pai havia feito a 

um cigano que passava pela região, feita de couro recortado e tingido, e diz a sua 

esposa que iria fazer uns sapatos diferentes para os vaqueiros, que se desse certo, 

eles continuariam na região, mas caso não desse, eles iriam para outro lugar, tentar 

a vida de outra forma. Contando com a ajuda de um comerciante local, Espedito 

deixou alguns pares de sapato, desses modelos novos, para vender e disse que 

voltaria na outra semana para saber se alguém os teria comprado. Para sua 

surpresa, os sapatos foram vendidos, e o dono da venda pediu uma nova 

encomenda de mais pares. Desta forma, Espedito conseguiu renovar seu modo de 

fazer roupas e sapatos para vaqueiro e manter seu ofício com o couro. 

 No entanto, não foi somente isso que fez com que ele se destacasse dos 

outros artesãos. Saber lidar com o desafio de se renovar foi fundamental para que 

ele permanecesse no ofício, mas as relações que ele construiu com outras pessoas 

de outros contextos, também muito o ajudou, tendo sido os primeiros Alemberg 

Quindins e Violeta Arraes.  

 A partir de então, seu trabalho ganha visibilidade e destaque em diferentes 

meios, sendo os maiores destaques, o convite feito pela grife Cavalera para que ele 

desenvolvesse peças para o desfile no São Paulo Fashion Week de 2006, a 

produção do figurino de vaqueiro usado por Marcos Palmeira no filme “O homem 

que desafiou o Diabo”, lançado em 2007, e mais recentemente, sua parceria com a 

grife de design “Irmãos Campana”, na produção de móveis decorados com couro 

colorido e recortado. 

 Hoje Espedito Seleiro é um artista-artesão consagrado, com oficina, loja e 

museu, próprios, tendo trabalhando com ele outras dezoito pessoas, entre irmãos, 

filhos e rapazes da região. Além disso, ele também ganhou em 2008, o título de 

“Tesouro Vivo da Cultura” pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, e em 

2011 a Ordem do Mérito Cultural pelo Ministério da Cultura/ Governo Federal.   

 Na formulação original deste projeto de pesquisa, tínhamos como objetivo 

principal a produção de uma reflexão crítica sobre a construção de políticas públicas 

para a cultura com base na economia criativa, demonstrando por meio da obra e 

vida de Espedito, a necessidade de se trabalhar com as práticas culturais em sua 

multiplicidade de elementos, de forma contextual, sem desconsiderar os processos 
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sócio-culturais a partir dos quais elas se formam, voltando, portanto as ações 

políticas para o fortalecimento desses múltiplos processos e não para a 

racionalização e aperfeiçoamento técnico e estético destes, voltado para uma maior 

difusão e comercialização de produtos.  

 Mas no decorrer deste nosso processo, iniciado em 2013, e a partir de novas 

leituras e importantes contribuições de professores e amigos, tivemos a 

oportunidade de repensar nosso objetivo e produzimos por fim um leve desvio em 

nossa proposta inicial, onde não abrimos mão da produção de uma reflexão crítica 

dessas políticas, mas direcionamos nossa ênfase para o protagonismo desses 

agentes culturais (em nosso caso Espedito Seleiro), compreendendo como que eles 

se movimentam, se transformam, resistem e se adaptam a essas novas 

apropriações da cultura, desenvolvendo táticas e verdadeiras trampolinagens 

(CERTEAU, 2013) para se manterem ativos dentro de suas práticas culturais.   

Desta forma, o trabalho aqui apresentado se divide em dois grandes blocos. 

No primeiro bloco, “Da ideia de cultura à cultura como celeiro de boas ideias”, 

produzimos dois estudos teóricos, nomeados como “Transformações e 

permanências do conceito de cultura no contexto da economia criativa”, e “A gênese 

do conceito de Economia Criativa e a nova fase do capitalismo”.  

Em “Transformações e permanências do conceito de cultura no contexto da 

economia criativa” elaboramos uma breve reflexão sobre os diferentes conceitos de 

cultura produzidos ao longo da história de uma teoria da cultura, demonstrando 

como que ainda hoje estas diferentes concepções coexistem dentro de um universo 

de apropriações discursivas das práticas culturais, apresentando também nosso 

lugar de fala, ou seja, a partir de qual posicionamento pessoal estamos produzindo 

esse estudo - de uma apropriação de uma expressão da cultura popular (com uma 

breve reflexão sobre esse conceito) - que não se dá por uma abordagem 

instrumental nem mercadológica da cultura, mas por um posicionamento que se 

aproxima de uma abordagem semiótica da cultura, o que nos permitirá desenvolver 

uma reflexão sobre a vida e a obra de Espedito Seleiro, dentro de seu contexto, 

imerso em uma “teia de significados” (GEERTZ, 1978), a partir de uma abordagem 

que o considera, para além de um designer de artigos em couro, um mediador de 

um imaginário cultural de um território, que se mantém em constante diálogo com 

outros.  
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 Situado nosso lugar de fala e nosso posicionamento frente à abordagem da 

cultura no estudo dessa prática popular, nos voltamos, então, para o 

desenvolvimento de “A gênese do conceito de Economia Criativa e a nova fase do 

capitalismo”, um estudo que busca inicialmente apresentar a genealogia do conceito 

de economia criativa, demonstrando seu sentido e aplicações originais, para 

posteriormente, integrá-lo numa contextualização histórica, retirando seu aspecto de 

novidade e, reposicionando-o num processo maior de transformação da sociedade 

capitalista globalizada, que calcada em uma economia de base industrial 

(excedentes são bens materiais), passa para uma economia informacional 

(excedentes são a informação), até alcançar sua abordagem mais recente, na 

economia criativa (excedentes são a capacidade humana de criação), recuperando 

algumas das críticas produzidas pela Escola de Frankfurt para repensarmos a 

apropriação da cultura por essa “nova economia”.  

 Dessa forma, elaboramos a noção de “racionalidade criativa”, como uma 

crítica a essa forma de abordagem tecnicista e funcionalista dos processos criativos, 

a querer doutrinar os processos de produção cultural, estendendo seu braço desde 

as produções mais comercializáveis (como CDs e DVDs) até as menos 

comercializáveis (como patrimônio cultural imaterial). Concluímos por fim, com uma 

breve reflexão crítica sobre as políticas públicas de cultura que se voltam para essa 

abordagem, no contexto das atuais transformações do Ministério da Cultura do 

Governo Federal. 

 Apresentada nossa crítica às abordagens da cultura, principalmente da 

cultura popular, pela economia criativa no âmbito das políticas públicas de cultura, 

seguimos nosso trabalho com o desenvolvimento dos estudos do segundo bloco, 

“Trajetórias e aproximações”, um estudo com elementos etnográficos, onde voltamos 

nossas observações para o universo simbólico e a trajetória de Espedito Seleiro. 

No entanto, antes de prosseguirmos com o detalhamento dos temas 

precisamos ressaltar que tal estudo não se propõe enquanto abordagem totalitária 

dos fatos vividos por Espedito, nem enquanto demarcação de verdades, uma vez 

que as reflexões aqui apresentadas foram produzidas a partir de uma interpretação, 

ou seja, um posicionamento pessoal, onde relaciono depoimentos e observações de 

campo, com a bagagem bibliográfica adquirida ao longo desses anos de formação.  

Iniciamos, portanto este segundo bloco com “Uma aproximação com a história 

do Ceará” onde nos valemos de dados de uma historiografia oficial da ocupação dos 
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sertões do Brasil, com enfoque na formação do Ceará, para entendermos a 

importância do gado e a fundação de uma cultura pastoril, imortalizada pela 

descrição de Capistrano de Abreu de uma “época do couro”, onde reconhecemos a 

origem primeira do ofício do artesão do couro e o surgimento de importantes 

personagens dessa história como o vaqueiro, o cigano, o tropeiro e o cangaceiro, 

referências culturais e estéticas para a criação de Espedito. 

Seguimos assim com o desenvolvimento de “Espedito Seleiro: filho dos 

Inhamuns, mestre do cariri e artista do Brasil”, onde efetivamente nos voltamos para 

um aprofundamento de seu universo e da compreensão de sua trajetória. Para isto, 

optamos como artifício de análise separar a história de Espedito em seções, 

utilizando como critério os momentos de ruptura e transformação, nomeados como: 

“Aspectos da infância de aprendiz e herdeiro de um ofício”, onde tratamos de 

elementos de sua infância e sua relação de aprendiz com o pai; “Mais um retirante 

vítima da seca”, onde falamos do tempo em que esteve fora do Ceará e da seca 

como elemento estruturante de seu lugar de origem; “O retorno do Sul e o desafio de 

‘ganhar a vida’”, onde apresentamos  um pouco da vida do jovem Espedito, como as 

práticas culturais locais, vividas enquanto jovem, contribuíram para desdobramentos 

futuros de seu ofício e as tentativas de abrir seu próprio negócio;  “O renascer do 

ofício e a projeção de Espedito Seleiro”, onde abordamos os desafios de sua vida 

adulta como sustento de filhos e irmãos, diante de um cenário de grandes 

dificuldades, demonstrando os resgates promovidos e a astúcia numa renovação do 

ofício, e a participação de amigos em sua projeção para outros territórios; “O 

consumo, apropriação e re-significação das peças”, onde apresentamos as 

diferentes apropriações que se realizaram de suas peças, tanto pelas indústrias 

culturais como televisão e cinema, como pelas festas populares, como quadrilhas 

juninas e vaquejadas, mas também pelas ações com base na economia criativa; e 

por fim concluímos com “Uma análise dos deslocamentos na vida e obra de 

Espedito Seleiro”, onde produzimos uma síntese de como ele e suas peças vieram 

se transformando a partir de deslocamentos, apresentando estes como movimentos 

contínuos e dimensões das diferentes abordagens e apropriações produzidas, e não 

como uma situação dada a fixá-lo dentro de um contexto ou um discurso como o da 

mercantilização da cultura pelo viés da economia criativa. Destacamos com isso o 

protagonismo do sujeito da cultura popular, que não se fixa nem se isola, mas pela 
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astúcia e trampolinagem se desloca dentro do campo realizando diferentes 

negociações para a manutenção e sobrevivência de suas práticas expressivas.   

 Após o desenvolvimento desta pesquisa, recupero aqui, para a elaboração de 

nossa conclusão, a postura dialógica que havia apresentado em nosso projeto 

original que afirmava que nossa proposta caminhava entre as duas linhas de 

pesquisa deste mestrado, “Políticas, espacialidades e interações culturais” e 

“Mediações, saberes locais e práticas sociais”, uma vez que ao nos voltarmos para o 

estudo da vida e obra de Espedito Seleiro estaríamos nos aproximando da segunda 

linha, mas quando nos valemos desse estudo para a fundamentação de nossa 

crítica às políticas públicas de cultura com base na economia criativa, demonstrando 

a importância de se exercer uma visão ampla das políticas a contemplar a 

multiplicidade de elementos presentes no território, voltamo-nos, então para a 

primeira linha. Seguimos, portanto pela linha do meio, que aproxima as práticas das 

políticas constituídas com as práticas complexas dos territórios. 
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1 - DA IDEIA DE CULTURA A CULTURA COMO CELEIRO DE BOAS IDEIAS. 

 
 
 
1.1 - TRANSFORMAÇÕES E PERMANÊNCIAS DO CONCEITO DE CULTURA NO 

CONTEXTO DA ECONOMIA CRIATIVA. 

 
 
Iniciamos este capítulo com uma síntese das concepções utilizadas para explicar 

ou definir, o campo de atuação das práticas e vivências da cultura, apresentando as 

transformações mais significativas do conceito ao longo da historia, ao mesmo 

tempo em que buscamos tecer considerações que atualizem a problemática destas 

diferentes formulações, identificando também nosso posicionamento quanto à noção 

de cultura que assumimos aqui como fundamento a embasar todas as reflexões 

produzidas ao longo deste trabalho.  

 Uma primeira reflexão, antes mesmo de trabalharmos com os autores e suas 

teorias, faz referência ao reconhecimento de uma necessidade presente em todo ser 

humano de nomear objetos e atribuir-lhes significado, e uma outra necessidade do 

“homem racionalista”, de desenvolver teorias que possam criar realidades e explicar 

as coisas que compõem o mundo no qual está inserido. Pode-se dizer que é a partir 

deste desejo de nomear e definir um universo específico de estudos que surgem os 

primeiros esboços do que hoje é reconhecido como o conceito de cultura.  

 Em uma abordagem histórica do termo, Denys Cuche 1 apresenta um primeiro 

uso da palavra cultura, que segundo o autor tem sua origem no latim e aparece no 

final do século XIII, como “o cuidado dispensado ao campo ou ao gado, […], para 

designar uma parcela de terra cultivada” 2. 

 Desta maneira, podemos reconhecer que em seus primeiros usos o termo, 

embora ainda não tivesse essa intenção e seu uso fosse ainda muito distante do que 

viria a se tornar, já trazia incorporado de alguma maneira, uma dimensão 

determinante para se reconhecer os sentidos futuros de cultura,  como aquilo que é 

cultivado, cuidado, mantido diariamente por um indivíduo e/ou compartilhado por um 

grupo. 

                                                           
1 CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru, SP: EDUSC, 2002. 
2 Ibidem, p.19 
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Seguindo o percurso de Cuche, vimos ainda que, somente no século XVIII3, a 

noção de cultura conseguirá se desprender deste sentido original restrito ao universo 

de uma vida campesina, voltando-se para outros usos que priorizam um sentido 

figurado para “cultura”, ou seja, “fala-se da ‘cultura das artes’, da ‘cultura das letras’, 

da ‘cultura das ciências’, como se fosse preciso que a coisa cultivada estivesse 

explicada” 4. No entanto, se historicamente esta concepção pode soar como antiga 

ou ultrapassada, ela, na verdade, se atualiza na contemporaneidade ganhando 

novas associações como “cultura das empresas”, “cultura do capitalismo”, “cultura 

do dinheiro”, “cultura da pobreza”, “cultura da mídia”, “cultura da globalização”, 

“cultura dos homossexuais”, entre outros. 

No entanto, o caminho percorrido ao longo dos anos para o desenvolvimento 

da noção de cultura se mostra assim mesmo, em contínuo movimento de avanços, 

rupturas e desvios, apropriado de diferentes formas, sendo transformado e aplicado 

quase simultaneamente a diferentes usos, como verificamos na citação que segue 

abaixo. 

 

Progressivamente, ‘cultura’ se libera de seus complementos e acaba por 
ser empregada só para designar a ‘formação’, a ‘educação’ do espírito. 
Depois em movimento inverso ao observado anteriormente, passa-se de 
‘cultura’ como ação (ação de instruir) a ‘cultura’ como estado (estado do 
espírito cultivado pela instrução, estado do indivíduo ‘que tem cultura’) 5  
 

Como resultado destas transformações, vemos o surgimento de um 

movimento intelectual, situado dentro do Iluminismo, que opõe a ideia de “natureza” 

à noção de “cultura”.  É com base nesta oposição, que se dá o passo fundamental 

para a construção de um conceito de “cultura” que irá se aproximar de uma noção 

de “civilidade” contra a “animalidade”, a racionalidade contra a irracionalidade, 

conforme nos indica Cuche no trecho que destacamos abaixo. 

 

No século XVIII, “cultura” é sempre empregada no singular, o que reflete o 
universalismo e o humanismo dos filósofos: a cultura é própria do Homem 
(com maiúscula), além de toda distinção de povos ou de classes. “Cultura” 
se inscreve então plenamente na ideologia do Iluminismo: a palavra é 
associada às ideias de progresso, de evolução, de educação, de razão que 
estão no centro do pensamento da época. (…) A ideia de cultura participa 
do otimismo do momento, baseado na confiança no futuro perfeito do ser 

                                                           
3 Importante ressaltar, ainda que seja de censo comum, que neste século a Europa irá vivenciar o 
período que ficou conhecido como Iluminismo e que irá promover uma grande transformação no 
mundo das ideias e das práticas sociais, culturais e econômicas.  
4 Ibidem. p. 20. 
5 Ibidem. p. 20 
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humano. O progresso nasce da instrução, isto é, da cultura, cada vez mais 
abrangente6.   

 

Essa concepção de cultura como instrução, associada ao progresso e a 

evolução, abrirá caminhos para muitos equívocos no processo histórico de 

desenvolvimento da humanidade e na interpretação das diferenças entre os povos. 

Como exemplo, citamos a crença de determinadas sociedades em serem mais 

“civilizados” e menos “selvagens” que outros, ou ainda, em serem “culturalmente” 

mais desenvolvidos, o que justificaria a dominação, exploração e interferência deste 

grupo hegemônico sobre os considerados “menos evoluídos”. Consideremos ainda, 

no que diz respeito à esta mentalidade da época, a indicação de Cuche. 

 

Se alguns povos estão mais avançados que outros neste movimento, se 
alguns (a França particularmente) estão tão avançados que já podem ser 
considerados como “civilizados”, todos os povos, mesmo os mais 
“selvagens”, têm vocação para entrar no mesmo movimento de civilização, 
e os mais avançados têm o dever de ajudar os mais atrasados a diminuir 
esta defasagem.  
 

Esta corrente de pensamento iluminista propagou-se rapidamente pelos 

distintos territórios, tornando o francês a língua da evolução e do progresso e as 

maneiras de agir e viver franceses, o padrão mais alto a ser seguido por aqueles 

que buscassem esse modo civilizado de ser, que se afasta da natureza animal para 

se alcançar a luz da racionalidade humana. 

Faz-se aqui uma breve interrupção, uma pausa reflexiva, para se destacar 

como que nos dias atuais não verificamos uma superação total desta acepção do 

termo, permanecendo juízos de valor com base numa noção de evolução, talvez não 

mais como nos moldes radicais do século XVIII quando a condição humana era 

negada aos indígenas, por exemplo, mas por uma maneira muito mais sofisticada de 

dominação, onde os próprios sujeitos são conduzidos a se verem como atrasados 

ou inferiores frente a outros grupos, se “desqualificando seu próprio contexto” ou 

vivenciando suas práticas de maneira a imitar ou seguir os passos daqueles que 

consideram como padrão de civilidade. Não vamos nos deter aqui em um 

aprofundamento desta questão, servindo apenas como uma provocação reflexiva. 

Por hora, retornemos ao nosso percurso. 

                                                           
6 Ibid. p.21 
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Em uma tentativa de resistência ao processo “universalizante” iluminista, do 

modelo de desenvolvimento sociocultural que se implantava na França (“civilização”) 

em meados do século XVIII, e de valorizar a língua e o modo de ser do “povo” 

alemão, foi desenvolvido dentro da burguesia intelectual alemã o conceito de kultur, 

que resgatava elementos do antigo termo latim “cultura”, fundando com isso uma 

outra corrente de pensamento, estética e ética, que buscava valorizar os aspectos 

singulares dos modos de ser de cada povo ou seu “gênio nacional (Volksgeist)” 7. 

Desta forma, vemos que “tudo o que é autêntico e que contribui para o 

enriquecimento intelectual e espiritual será considerado como vindo da cultura; ao 

contrário, o que é somente aparência brilhante, leviandade, refinamento superficial, 

pertence à civilização” 8. Será, portanto, a partir desta contrastante oposição entre 

“kultur” e “civilização” que vai surgir no cenário dos “estudos sociais” 9 a necessidade 

de um conceito ou teoria que pudesse explicar racionalmente a diversidade e 

complexidade deste meio de práticas e vivências humanas, incluindo seus aspectos 

tangíveis (elementos físicos) e intangíveis (elementos subjetivos).  

Como resposta a esta necessidade desenvolveu-se na Inglaterra do século 

XIX o que historicamente ficou conhecido como o primeiro conceito científico de 

cultura, fruto de estudos de uma etnologia ainda iniciante, desenvolvido por Edward 

Tylor. Vejamos abaixo um trecho sobre este conceito: 

 

“Cultura e civilização, tomadas em seu sentido etnológico mais vasto, são 
um conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a 
moral, o direito, os costumes e as outras capacidades ou hábitos adquiridos 
pelo homem enquanto membro da sociedade” [1871, p.1]. 
Pode-se ver que ela busca ser puramente descritiva e objetiva e não 
normativa. Por outro lado, ela rompe com as definições restritivas e 
individualistas de cultura: para Tylor, cultura é a expressão da totalidade da 
vida social do homem. Ela se caracteriza por sua dimensão coletiva. Enfim, 
a cultura é adquirida e não depende da hereditariedade biológica.  
[…] 
“Cultura” para Tylor na nova definição dada, tem a vantagem de ser uma 
palavra neutra que permite pensar toda a humanidade e romper com uma 
certa abordagem dos “primitivos” que os transformava em seres à parte. […] 
Segundo ele em condições idênticas, o espírito humano operava em toda a 
parte de maneira semelhante. […] Ele tentava conciliar em uma mesma 
explicação a evolução da cultura e sua universalidade.10 

                                                           
7 Destaca-se: “Já em 1774, mas de maneira relativamente isolada, Johann Gottfried Herder, em nome 
do “gênio nacional” de cada povo (Volksgeist), tomava partido pela diversidade de culturas, riqueza 
da humanidade e contra o universalismo uniformizante do Iluminismo que ele considerava 
empobrecedor.” (CUCHE, 2002. p.27) 
8 Ibid. p.25 
9 Referido aqui de forma genérica e não enquanto disciplina constituída. 
10 Op. cit. p.35,36. 
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 A partir dos estudos de Tylor, e superados os embates entre visões mais 

particularistas, as discussões sobre cultura são elevadas a uma condição objetiva, 

racional e científica, sendo elaborados novos desafios as mesmas. Como 

desdobramento de seus estudos, Tylor desenvolveu uma teoria que pensava a 

cultura a partir de bases evolucionistas da humanidade11, utilizando-se de um 

método comparativo para estabelecer uma escala de avanços técnicos entre os 

grupos sociais. Vejamos o trecho abaixo: 

 

Para ele, o estudo das culturas singulares não poderia ser feito sem a 
comparação entre elas, pois estavam ligadas umas às outras em um 
movimento de progresso cultural. Pelo método comparativo, ele tinha como 
objetivo estabelecer ao menos uma escala grosseira dos estágios da 
evolução da cultura. Tylor desejava provar a continuidade entre a cultura 
primitiva e a cultura mais avançada. Contra os que estabeleciam uma 
ruptura entre o homem selvagem e pagão e o homem civilizado e 
monoteísta, ele se esforçava para demonstrar o elo essencial que os unia e 
a inevitável caminhada do selvagem em direção ao civilizado. Entre 
primitivos e civilizados, não há uma diferença de natureza, mas 
simplesmente de grau de avanço no caminho da cultura.12  

   

 Compreendemos com isso que Tylor foi responsável por uma grande 

transformação na noção de cultura, não só por conseguir propor um conceito amplo 

que respondesse as disputas entre kultur e civilização, mas por conseguir romper 

com a oposição entre animal (homem “primitivo”) e homem (homem civilizado), 

provando desta forma a humanidade constitutiva de todos os indivíduos. No entanto, 

apesar desses avanços, ainda era presente em seus estudos a ideia de raça, que 

permanecia a justificar as diversidades dos povos, com a noção de “raças mais 

evoluídas” e “menos evoluídas” na cultura humana. 

Além disso, a noção de cultura, afirmada como tudo aquilo que é vivido ou 

aprendido pelo homem, também se apresentava como um problema, pois desta 

maneira tudo no mundo seria cultura, podendo ser esta resumida pela própria 

existência da vida humana, sendo desta maneira tão ampla e abstrata que não 

estaria sendo especificado nenhum campo restrito de estudos, e com isso 

continuaríamos sem uma definição específica de cultura para os propósitos 

científicos.  

                                                           
11 Pode-se assinalar aqui certo nível de compartilhamento de visão de mundo dos pensadores da 
época, uma vez que se verifica que poucos anos antes de Tylor publicar seu livro fundador Primitive 
Culture (publicado em 1871), Darwin havia publicado The origin of  species (publicado em 1859). 
12 Ibidem p.38,39 
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No entanto, foi à crítica referente à aplicação universal de uma teoria 

evolucionista unilinear das culturas de Tylor, que contribuiu ainda mais para a 

construção de um novo conceito para a definição de cultura e para uma maior 

delimitação deste campo de estudos.  

Tal crítica foi desenvolvida por Franz Boas, no final do século XIX e início do 

século XX, e afirmava que “a diferença fundamental entre os grupos humanos é de 

ordem cultural e não racial” 13, desta maneira, ele rompia com o modelo unilinear e 

ao invés de buscar compreender uma cultura humana, Boas compreendia que se 

tratava de uma multiplicidade de culturas derivadas de uma mesma raça, a raça 

humana (CUCHE, 2002). 

Desta maneira, Boas promove outra transformação no conceito de cultura e 

funda uma nova teoria e metodologia para as pesquisas no campo social, que funda 

as bases para a construção posterior da noção de relativismo cultural. Sobre as 

contribuições de Boas, vejamos o trecho abaixo: 

 

A fim de escapar de qualquer forma de etnocentrismo no estudo de uma 
cultura particular, recomendava abordá-la a priori, sem aplicar suas próprias 
categorias para interpretá-la, sem compará-la prematuramente a outras 
culturas. Ele aconselhava a prudência, a paciência, os ‘pequenos passos’ 
na pesquisa. Tinha consciência da complexidade de cada sistema cultural e 
julgava que somente o exame metódico de um sistema cultural em si 
mesmo poderia chegar ao fundo de sua complexidade. 
Além do princípio metodológico, o relativismo cultural de Boas implicava 
também uma concepção relativista da cultura. De origem alemã, formado 
em diversas universidades alemãs, ele não poderia não ter sido influenciado 
pela noção particularista alemã de cultura. Para ele, cada cultura é única, 
específica. Sua atenção era espontaneamente voltada para o que fazia a 
originalidade de uma cultura. Quase nunca, antes dele, as culturas 
particulares tinham sido objeto de tal tratamento autônomo por parte dos 
pesquisadores. Para ele, cada cultura representava uma totalidade singular 
e todo seu esforço consistia em pesquisar o que fazia sua unidade. Daí sua 
preocupação de não somente descrever os fatos culturais, mas de 
compreendê-los juntando-os a um conjunto ao qual eles estavam ligados. 
Um costume particular só pode ser explicado se relacionado ao seu 
contexto cultural. Trata-se assim de compreender como se formou a síntese 
original que representa cada cultura e que faz a sua coerência14.  

 

A partir dos estudos produzidos por Boas, disseminou-se a compreensão de 

que não há uma cultura superior à outra, de que não há povos com cultura e povos 

sem cultura, de que não há diferenças raciais biológicas entre grupamentos 

humanos e que para se compreender uma pratica cultural faz-se necessário 

                                                           
13 Op.cit. p.40 
14 Ibid. p.44,45. 
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compreender todo o contexto cultural em que esta se encontra inserida, sem que se 

busque enquadrar a prática estudada em conhecimentos pré-formatados, ou 

qualquer tipo de preconceito.  

Embora os estudos quanto ao conceito e a teoria da cultura tenham 

começado na Europa e se desenvolvido, posteriormente, no campo dos estudos em 

Ciências Sociais na França, é no terreno da antropologia americana que essa teoria 

iniciada por Boas ganhará força e desdobramentos, apresentando também 

problemas a serem superados. 

Desta forma, ao se tornar independente da sociologia e com o fortalecimento 

do campo da antropologia, as diferentes culturas passaram a ser objeto de estudo 

específico dos antropólogos, que ao desenvolverem diferentes correntes 

metodológicas (citamos aqui como exemplo as correntes difusionista, funcionalista, 

estruturalista) ampliaram cada vez mais este campo de atuação científica, 

produzindo pesquisas e estudos recebidos ora positivamente e ora negativamente, 

sendo, em alguns momentos, acusados de equívocos em suas abordagens. No 

entanto, embora sejam de grande importância, não nos deteremos aqui no 

detalhamento destas correntes antropológicas, uma vez que uma densa abordagem 

desta teoria da cultura não se coloca aqui como objeto deste trabalho.  

Faz-se necessário, portanto, uma interrupção neste breve percurso histórico 

conceitual para que possamos direcionar esta discussão para uma abordagem mais 

específica da noção de cultura a partir da qual orientamos nosso olhar para o 

desenvolvimento da pesquisa produzida. 

Desta forma, construímos nosso pensamento aproximando-o de uma 

perspectiva semiótica da cultura, apresentado por Clifford Geertz, em “A 

Interpretação das Culturas” do qual destacamos o trecho abaixo: 

 

O conceito de cultura que eu defendo […] é essencialmente semiótico. 
Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias 
de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 
teias e a sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em 
busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 
significado.  
[…]  
Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (o que eu chamaria 
símbolos, ignorando utilizações provinciais) a cultura não é um poder, algo 
ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os 
comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo 
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dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível, isto é, descritos 
com densidade.15 (GEERTZ, 1989 p.4, 10) 

 

Coloca-se como desafio a esta pesquisa o desenvolvimento de um estudo 

que ao buscar produzir uma leitura contextual das práticas e objetos, assume 

também o compromisso de não emitir verdades, mas interpretações, reconhecendo 

as culturas como essas “teias de significados” compostos por uma multiplicidade de 

elementos junto aos quais os sujeitos são parte formada e formadora. No entanto, 

destacamos que não nos voltamos aqui para uma abordagem estritamente 

antropológica das práticas estudadas, nem em método, nem em bibliografia, mas 

nos valemos desta abordagem semiótica como uma base conceitual, uma idéia, a 

fundamentar nossas reflexões voltadas ao campo da cultura e suas apropriações.  

Sendo assim, interessa-nos nesta pesquisa compreender como que a noção 

de economia criativa emerge dentro do contexto de uma sociedade capitalista 

contemporânea, e a partir desta, estende sua área de influência a outras culturas e 

práticas tornando-se, em determinadas abordagens, termo substitutivo da própria 

noção de cultura, sendo desprezada uma dimensão contextual simbólica maior, para 

voltar-se a esta prioritariamente como um diferencial nas disputas de mercado, 

sendo priorizada a dimensão econômica das práticas e objetos culturais. 

Voltamo-nos, portanto à produção de um estudo sobre as relações entre a 

economia criativa e a cultura, a partir de uma pesquisa sobre a obra e trajetória de 

Espedito Seleiro, artesão Imerso dentro de um universo maior da cultura popular, 

buscando compreender as “teias de significado” que o enredam, e suas 

aproximações, negociações e diálogos com outros contextos.  

Desta maneira, antes de prosseguirmos com nossa abordagem para uma 

análise dos sentidos mais recentes da noção de cultura acionados pelo discurso da 

economia criativa, nos voltaremos aqui à produção de um estudo sobre a noção de 

cultura popular, a apontar um caminho conceitual e metodológico para nossa 

abordagem sobre Espedito Seleiro.  

 

 

 

 

                                                           
15 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC Editora. 1989, p.4,10. 



26 

 

1.1.1 – Um breve estudo sobre a noção de cultura popular: 

 
 

Para a elaboração deste estudo nos voltaremos aqui às origens do termo 

cultura popular apresentado por Marilena Chauí, onde verificamos uma primeira 

questão a apontar que para esta nomenclatura fazer sentido é preciso que exista 

alguma outra cultura que não seja popular16. Desta forma, identificar quando se deu 

esse processo de distinção entre práticas, cultura torna-se fundamental para a 

identificação da origem do termo. 

A definição da cultura popular sempre coloca como um primeiro desafio a 

compreensão do que significa dizer popular, sendo corriqueiro o questionamento de 

“cultura feita para o povo?” ou “cultura feita pelo povo?” a partir dos quais a autora 

inicia a discussão sobre o tema apresentando a origem do termo “cultura popular” no 

embate conceitual produzido entre românticos e ilustrados, apresentado 

anteriormente, para o qual destacamos o trecho abaixo. 

 

Afirmando a bondade natural e a pureza sentimental do povo anônimo e 
orgânico, o Romantismo localiza a Cultura Popular: é guardiã da tradição, 
isto é, do passado. Paradoxalmente, porém, essa localização abre uma 
brecha para a perspectiva Ilustrada. De fato, esta revela pouco, ou nenhum 
interesse pelo passado (momento de selvageria, da ignorância, da 
irracionalidade e da barbárie), pois seu tempo próprio é o presente racional 
e o futuro progressivo (momento das Luzes, momento da Razão na história, 
do cumprimento da civilização). Essa divisão dos tempos permite curiosa 
temporalidade, reunião do tempo Romântico e do tempo Ilustrado numa 
história única, homogênea e contínua no qual o passado (bom, para o 
Romântico; mau, para o Ilustrado) é o tempo do povo e do popular, 
enquanto o presente e o futuro (maus, para o Romântico; bons para o 
Ilustrado) são o tempo do não-popular, identificado com a Razão.17  

 

Verificamos com isso, que cada uma das abordagens, situa-se em noções 

absolutas que negam uma a outra, onde o popular, visto como a prática mais 

original, tradicional de um povo, passa a ser idolatrada pelos Românticos enquanto 

que pelos Ilustrados estas passam a ser vistas como retrógradas e ultrapassadas. 

No entanto como possibilidade de superação desta dualidade, a autora ainda nos 

mostra uma outra apreensão das culturas populares, com base na noção de 

hegemonia18 de Gramsci dentro de uma leitura marxista do reconhecimento da luta 

                                                           
16 CHAUÍ, Marilena. Conformismo e resistência: Aspectos da cultura popular no Brasil. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1986. p.28 
17 Ibidem, p. 20 
18 “Numa palavra, é uma práxis e um processo, pois se altera todas as vezes que as condições 
históricas se transformam, alteração indispensável para que a dominação seja mantida. Como cultura 
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de classes, onde “uma hegemonia viva é sempre um processo[...] Deve ser 

continuamente renovada, recriada, defendida e modificada e é continuamente 

resistida, limitada, alterada, desafiada por questões que não são suas”19.  

As culturas populares, portanto estariam relacionadas não a categorias 

específicas de conteúdo, mas às práticas, produções e apropriações culturais, do 

povo enquanto segmento excluído desta hegemonia, mas que se estabelece em 

diálogo com ela, ora resistindo, ora combatendo, ora negociando e ora sendo 

apropriada completamente pelas culturas hegemônicas.  

Desta maneira, falar de “cultura popular” não é mais falar da cultura do povo 

como uma generalidade, mas falar dos modos e práticas culturais dos grupos não 

hegemônicos que estão neste campo de disputas constantes da sociedade. 

Segundo Hall: 

 

A cultura popular não é, num sentido “puro”, nem as tradições de resistência 
a esses processos, nem as formas que as sobrepõem. É o terreno sobre o 
qual as transformações são operadas.  
No estudo da cultura popular, devemos sempre começar por aqui: com o 
duplo interesse da cultura popular, o duplo movimento de conter e resistir, 
que inevitavelmente se situa em seu interior20. 

  

Desta mesma maneira, e atualizando a discussão para as questões 

contemporâneas, nos perguntamos se seria possível, em tempos de disseminação 

tecnológica dos mais diversos recursos de comunicação e interação social, 

pensarmos na existência real de culturas, ou práticas sociais “puras” ou “genuínas”? 

Certamente alguns poderão afirmar que determinados grupos buscam manter suas 

práticas culturais tradicionais intactas e fechadas à interação com outras culturas ou 

“modos de fazer”, no entanto, caber-nos-ia refletir qual o objetivo destes grupos e 

qual o porquê de se manterem nesta posição? O que está em jogo quando o 

discurso de uma prática cultural pura e tradicional é acionado, seja por agentes 

integrantes deste grupo ou por agentes exteriores a ele? 

                                                                                                                                                                                     

numa sociedade de classes, a hegemonia não é apenas conjunto de representações, nem 
doutrinação e manipulação. É um corpo de práticas e de expectativas sobre o todo social existente e 
sobre o todo da existência social: constitui e é constituída pela sociedade sob a forma da 
subordinação interiorizada e imperceptível.” (Ibidem p.22) 
19 Ibidem p.22 
20 HALL, Stuart. Notas sobre a desconstrução do popular. In: _____. Da Diáspora: Identidades e 
mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 
2003. p.248,249. 
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Não vamos nos deter aqui no desenvolvimento destas questões, mas a 

inserimos como importantes questionamentos quando buscamos trabalhar com a 

cultura, e principalmente com este campo tão complexo e fluido do que se designa 

por “cultura popular”. 

Além destas, uma outra percepção sobre o que caracterizaria esta noção está 

associada ao conceito de “massa”, desenvolvido por uma sociedade de base 

industrial, onde “o pensamento liberal imaginou livrar-se definitivamente do fantasma 

que atormentava a explicação científica do social, isto é, o marxismo, e seu mais 

perigoso conceito, a luta de classes”21. Sobre a aproximação desta noção de “cultura 

popular” como “cultura massiva” nos diz Stuart Hall. 

 

[…] o significado que mais corresponde ao senso comum: algo é “popular” 
porque as massas o escutam, compram, lêem, consomem e parecem 
apreciá-lo imensamente. Esta é a definição comercial ou de “mercado” do 
termo: aquela que deixa os socialistas de cabelo em pé. É corretamente 
associada à manipulação e ao aviltamento da cultura do povo.[...] 
As indústrias culturais têm de fato o poder de retrabalhar e remodelar 
constantemente aquilo que representam; e, pela repetição e seleção impor 
e implantar tais definições de nós mesmos de forma a ajustá-las mais 
facilmente às descrições da cultura dominante ou preferencial. […] A 
dominação cultural tem efeitos concretos - mesmo que estes não sejam 
todo-poderosos ou todo-abrangentes. Afirmar que essas formas impostas 
não nos influenciam equivale a dizer que a cultura do povo pode existir 
como um enclave isolado fora do circuito de distribuição do poder cultural e 
das relações de força cultural. Não acredito nisso. Creio que há uma luta 
contínua e necessariamente irregular e desigual, por parte da cultura 
dominante, no sentido de desorganizar e reorganizar constantemente a 
cultura popular; para cercá-la e confinar suas definições e formas dentro de 
uma gama mais abrangente de formas dominantes. Há pontos de 
resistência e também momentos de superação. Esta é a dialética da luta 
cultural.22 [grifo nosso] 
 

 Diante deste cenário de uma cultura de massa, foram produzidos dois 

movimentos, um liderado pelos teóricos da Escola de Frankfurt a reconhecer e 

apontar nas indústrias culturais uma máquina de produção de subjetividades 

voltadas à alienação das massas, e em um movimento posterior a este, estudos da 

Teoria da Recepção a apontar que o povo não vive em estado de plena alienação e 

imersão nas produções das indústrias culturais, mas se apropriam e re-significam 

estas produções de acordo com suas vivências e contextos, como nos mostra Hall a 

se referir a um movimento de “dialética da luta cultural”. Vejamos, portanto como 

                                                           
21 CHAUÍ, 1986. Op.cit. p. 25. 
22 HALL, 2003. Op.cit. p. 253.255 
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Marilena Chauí nos apresenta esta oposição entre cultura popular e cultura de 

massa.  

 

Ora, se considerarmos a Cultura Popular um conjunto disperso de práticas 
dotadas de lógica própria, mas uma lógica que se constitui durante os 
acontecimentos, durante a ação (como ocorre, por exemplo, no quebra-
quebra ou na festa profana que rodeia a festa religiosa), definida local e 
temporalmente por seus sujeitos, então a diferença entre ela e a Cultura de 
Massa é uma diferença de natureza. Não se trata da diferença entre o 
“espontâneo” e o regulado (pois lógica da prática popular possui motivos, 
causas, regras) nem da diferença quanto à qualidade das idéias, das 
representações, dos valores (pois a Cultura de Massa interage com a 
Cultura Popular, lidando com idéias, representações e valores presentes no 
popular, e a Cultura Popular, como mostra a Teoria da Recepção, 
reelabora, reinterpreta o que é veiculado pelos meios de massa). [...] Para 
usarmos uma expressão de Foucault, a Comunicação de Massa se insere 
no campo de tecnologias de disciplina e vigilância [...] Em contrapartida, as 
ações e representações da Cultura Popular se inserem num contexto de 
reformulação e de resistência à disciplina e à vigilância. Nela, o silêncio, o 
implícito, o invisível são freqüentemente, mais importantes do que o 
manifesto.23  

 

Interessa-nos, portanto reconhecer nas práticas das “classes populares”, ou 

seja, àquelas que estão na periferia de um contexto hegemônico, estes jogos de 

apropriações, resistências e reformulações. Sobre esta relação de disputas, entre 

apropriações, re-significações, manutenção de diferenças e distinção entre classes, 

vejamos ainda.  

 
Nossa preocupação nessa definição, não é com a questão de 
“autenticidade” ou da integridade orgânica da cultura popular. […] O 
significado de uma forma cultural e seu lugar ou posição no campo cultural 
não está inscrito no interior de sua forma. Nem se pode garantir para 
sempre sua posição. O símbolo radical ou slogan deste ano será 
neutralizado pela moda do ano que vem; no ano seguinte, ele será objeto 
de uma profunda nostalgia cultural. […] O que importa não são os objetos 
culturais intrínseca ou historicamente determinados, mas o estado do jogo 
das relações culturais: cruamente falando e de uma forma bem mais 
simplificada, o que conta é a luta de classes na cultura ou em torno dela.24 
[grifo nosso] 

 

Desta forma Hall nos apresenta uma abordagem mais processual para a 

construção de um conceito que possa dar conta do que seria a “cultura popular”. 

Não se trata de definir “a cultura popular” somente como os aspectos culturais 

tradicionais de uma determinada classe, sendo estes relacionados a práticas 

mantidas intactas ao longo do tempo, pois isto seria desconsiderar a cultura como 

                                                           
23 CHAUÍ, 1986. Op. cit. p. 33 
24 HALL, 2003. Op. Cit. p. 258 



30 

 

um campo de relações. Ao mesmo tempo, não se trata de fixar determinadas 

práticas culturais como expressões genuínas de uma classe trabalhadora, ou uma 

classe pobre, como se houvesse uma unidade cultural fixa nesta definição, mas de 

reconhecer como estas “negociam” com outras expressões para sua manutenção 

dentro do campo de disputas.  

A definição de um objeto como sendo da “cultura popular”, está, portanto 

condicionado a estas relações com sujeitos e suas práticas.   Vejamos abaixo um 

trecho de Canclini a iluminar um pouco mais nossas reflexões sobre isso. 

 

A resposta do capitalismo tem sido incontáveis vezes a repressão. Mas a 
réplica mais cotidiana e incisiva é a que trata de absorver as culturas 
populares, integrá-las, ressemantizar as suas mensagens e refuncionalizar 
seus objetos. Nas lojas urbanas de artesanato, nos museus, na publicidade 
e no turismo, como pudemos ver, as representações e práticas subalternas 
são reestruturadas com a finalidade de se tornarem compatíveis, para que 
inclusive colaborem para o desenvolvimento do sistema econômico 
hegemônico. Internaliza-se a cultura dominante nos hábitos populares, 
reduz-se o étnico ao típico, uniformizam-se as diversas estratégias de 
sobrevivência postas em prática pelas classes oprimidas com a finalidade 
de subordiná-las à organização transnacional do simbólico. Outras 
operações muito sutis colaboram nesse processo: a necessidade de 
renovar a demanda fez com que empresas industriais utilizassem desenhos 
indígenas, enquanto que os setores “nacionalistas” da burguesia e os 
artistas interessados na divulgação ou na temática populares têm 
incorporado aos circuitos das elites mensagens das classes populares. O 
resultado é um cruzamento, uma interpenetração de objetos e sistemas 
simbólicos. 25 

 

 Desta maneira, identificamos nesta pesquisa o surgimento da economia 

criativa como uma nova fase do capitalismo a se reapropriar dessas expressões e 

objetos das culturas populares, buscando promover com isso um fortalecimento e 

desenvolvimento do sistema econômico hegemônico. Retornaremos a este ponto no 

capítulo que segue.  

No entanto, destacamos ainda que segundo Canclini, “o desenvolvimento 

moderno não suprime as culturas populares tradicionais” 26 mas, ao contrário disto, 

alguns grupos culturais se apropriam de características e ferramentas da 

modernidade para atualizarem, fortalecerem e promoverem suas práticas dentro 

desse novo contexto cultural. Desse modo, saber se relacionar com aspectos da 

                                                           
25 CANCLINI, Néstor Garcia. As Culturas Populares no Capitalismo. São Paulo: Brasiliense.1995. 
p.134. 
26 CANCLINI, Nestor Garcia. A encenação do popular. In: _________. Culturas Híbridas: Estratégias 
para entrar e sair da modernidade. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011. p.214 
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modernidade, e não apenas resistir a eles, se torna uma estratégia fundamental na 

disputa pela legitimidade e “sobrevivência” das práticas populares no campo 

social/cultural.  

 

Ao contrário e de forma complementar, a reprodução das tradições não exige fechar-

se à modernização. Além desses casos mexicanos, outros na América 
Latina, por exemplo, o de otavalo no Equador, mostram que a reelaboração 
heterodoxa - mas autogestiva - das tradições pode ser fonte simultânea de 
prosperidade econômica e reafirmação simbólica. Nem a modernização 
exige abolir as tradições, nem o destino fatal dos grupos tradicionais é ficar 
de fora da modernidade. (CANCLINI, 2011. p. 238-239) 
[…] 
Ao mesmo tempo em que a reestruturação oficial, é produzida a 
reestruturação com que as classes populares adaptam seus saberes e 
hábitos. Para entender os vínculos que se tecem entre ambas é necessário 
incluir nas análises da condição popular, dedicadas às oposições entre 
subalternos isolados e dominadores cosmopolitas, essas formas não 
convencionais de integrar-se à modernidade. 27 […](CANCLINI, 2011. p. 
241) 

 

Ao produzirmos um estudo sobre Espedito Seleiro como um sujeito da cultura 

popular nos valemos, portanto deste embasamento dialético, identificando-o como 

um sujeito que está as margens de um contexto hegemônico, mas que mantém 

diálogo constante com este, ora servindo as grandes estruturas hegemônicas e 

sendo apropriado por essas como um fortalecimento dos mercados e estruturas, ora 

utilizando-se destas para a renovação de sua prática tradicional, e ora como 

resistência a esta ao não se deixar capturar totalmente, preservando seu tempo de 

produção, sua manualidade, sua territorialidade e o domínio de seu processo. 

 Apresentado desta maneira, nosso posicionamento quanto a noção de cultura 

e quanto a noção de cultura popular com a qual trabalharemos nesta pesquisa, 

voltamo-nos agora para alguns apontamentos sobre como a noção de economia 

criativa se estabelece, se apropria e resignifica este campo conceitual da cultura, 

apontando brevemente aspectos que serão posteriormente desenvolvidos neste 

trabalho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
27 CANCLINI, 2011. Op. Cit. p. 241 
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1.1.2 – Economia criativa e as “novas” abordagens dos conceitos de cultura 

 
 

As produções da cultura de massa surgiram no século XX não somente como 

elemento transformador de práticas e vivências culturais, mas inicialmente, como 

fruto de uma sociedade marcada pelos processos vorazes da industrialização, 

representativos da modernidade, que reconfiguraram os modos de organização 

social, e impregnaram a vida social de processos artificiais, consagrados à extrema 

racionalização e domínio da técnica, acompanhados de abstração e parcial 

“alienação” dos processos vividos.  

Desta maneira, vemos que uma primeira associação, de maior evidência, 

entre economia criativa e indústrias culturais diz respeito à incorporação destas pelo 

escopo dos setores produtivos da primeira, deixando de serem reconhecidas pela 

lógica de produção industrial de produtos, bens e subjetividades culturais voltados à 

comercialização e geração de lucro, para serem reconhecidas, nesta nova 

abordagem, como produções criativas, ou seja, setores com capacidade para 

desenvolver produções a partir da criatividade de seus contratados.  

Além disso, as indústrias culturais forneceram também as bases para a 

criação desta “nova economia”, oferecendo um modelo metodológico/ operativo para 

se trabalhar com a cultura de forma rentável economicamente, e também na 

construção de sua argumentação teórica, uma vez que forneceram dados 

estatísticos econômicos (gerados a partir de estudos em economia da cultura) 

bastante satisfatórios para se justificar a abordagem econômica das produções 

artísticas e culturais pelo viés da geração de capital.  

Neste contexto, podemos afirmar que a noção de economia criativa emerge 

no século XXI como derivada de outros dois destacados processos que envolvem a 

noção de cultura, originários de um passado próximo, tendo o primeiro seu início no 

século XX com o surgimento, disseminação e dominação das indústrias culturais e 

suas produções (processo marcadamente forte até hoje), e, um segundo momento, 

que se desenvolveu a partir das últimas décadas do século XX até os dias atuais, 

representado pela centralidade da temática da cultura no âmbito de uma sociedade 

capitalista globalizada. 
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 Como síntese representativa destas características, temos a “sociedade do 

espetáculo” 28, da qual somos herdeiros, e que se construiu a partir da produção e 

consumo de imagens e aparências, da consagração do individualismo e da pouca 

consciência quanto os processos e disputas presentes nas dinâmicas sócio-

políticas-culturais que configuram a sociedade contemporânea.  

 Com a decadência da lógica industrial, nos fins do século XX, houve uma 

transformação no capitalismo, e com este se alteraram também as formas de 

produção nos níveis do trabalho e da vida.  Veremos mais sobre isso no decorrer do 

próximo tópico, interessando-nos aqui apenas assinalar que neste momento a 

temática da cultura passa a ganhar centralidade nas discussões políticas, 

econômicas e sociais, onde a diversidade cultural se tornará um instrumento para a 

renovação do capitalismo.  

 Verificamos, portanto que neste momento as discussões em torno da cultura, 

principalmente em nível político institucionalizado, não mais se dirigem aos embates 

sobre seu conteúdo ou substância - já não interessa mais a complexidade de suas 

produções simbólicas e suas diferentes visões de mundo, qual a delimitação de seu 

campo de estudos, ou quais são as abordagens metodológicas mais adequadas 

para estudá-la - mas busca-se compreender agora quais contextos podem ser 

potencializados pela ativação de práticas da cultura.  

Desta maneira, temos uma noção contemporânea para este conceito 

traduzida na condição de instrumento para se alcançar a um objetivo qualquer, em 

uma abordagem claramente instrumental da cultura 29, regida pela racionalidade 

técnica de um economicismo neoliberal.  

 A noção de economia criativa, ao fazer uso da “cultura como recurso para o 

desenvolvimento” coloca em prática a abordagem mais contemporânea do termo e, 

desta forma, (embora não esteja explícito em seu discurso positivista), responde a 

lógica capitalista e instrumental dos processos vividos e das produções de 

subjetividades, contribuindo para a renovação e manutenção das condições 

estabelecidas pelas estruturas hegemônicas. 

                                                           
28 Título do livro de Guy Debord, publicado em 1969, onde encontramos importantes reflexões sobre 
as produções subjetivas da lógica capitalista na sociedade deste período.  
29 Cf. YÚDICE, George. A conveniência da cultura: usos da cultura na era global. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2006. 
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Vejamos ainda o que nos diz Guattari 30 sobre a relação dos conceitos de 

cultura com a produção de uma “subjetividade capitalística”, quando alude a um 

“terceiro núcleo de sentido” da cultura, designado como “cultura mercadoria”: 

 

Cultura aqui não é fazer teoria, mas produzir e difundir mercadorias 
culturais, em princípio sem levar em consideração os sistemas de valor 
distintivos do nível A (cultura valor) e sem se preocupar tampouco com 
aquilo que eu chamaria de níveis territoriais da cultura, que são da alçada 
do nível B (cultura alma). Não se trata de uma cultura a priori, mas de uma 
cultura que se produz, se reproduz, se modifica constantemente. Assim 
sendo, pode-se estabelecer uma espécie de nomenclatura cientifica, para 
tentar apreciar o que é, em termos quantitativos, essa produção de cultura. 
Há grades muito elaboradas (penso naquelas que estão em curso na 
UNESCO), nas quais se pode classificar os níveis culturais das cidades, das 
categorias sociais, e assim por diante, em função do índice, do número de 
livros produzidos, do numero de filmes, do número de salas de uso cultural, 
etc. 

A minha ideia é que esses três sentidos que apareceram 
sucessivamente no curso da História continuam a funcionar, e ao mesmo 
tempo. Há uma complementaridade entre esses três tipos de núcleos 
semânticos. A produção dos meios de comunicação de massa, a produção 
da subjetividade capitalística gera uma cultura com vocação universal. Esta 
é uma dimensão essencial na confecção da força coletiva de trabalho, e na 
confecção daquilo que eu chamaria de força coletiva de controle social.31 
(GUATTARI, ROLNIK, 1996, p.19) 

 

 No trecho acima, o autor ao se valer dos três núcleos de sentido para a 

definição de cultura ao longo da história, afirma também a coexistência destes na 

sociedade contemporânea, onde “A (cultura valor)”, refere-se ao conceito iluminista 

onde algumas pessoas “têm cultura” e outras não; “B (cultura alma)” estaria 

aproximado da noção de “gênio nacional” ou uma abordagem “essencialista” da 

cultura; e “C (cultura mercadoria)”, em referência direta à “cultura de massa” 32 fruto 

das indústrias culturais, revelando como estes são utilizados para garantir a 

manutenção dos modelos hegemônicos estabelecidos, 

A partir desta provocação de Guattari, buscamos estabelecer aqui algumas 

conexões entre as abordagens contemporâneas da cultura com alguns sentidos 

desta ao longo da história. Vejamos.  

Se no passado Iluminista a França se colocava como modelo universal para 

uma cultura desenvolvida, padrão a ser buscado e alcançado por outros povos, hoje 

se pode verificar o estabelecimento de padrões internacionais de políticas públicas 

                                                           
30 GUATTARI, Felix. ROLNIK, Suely. Micropolítica. Cartografias do desejo. Ed. Vozes. Petrópolis-RJ, 
1996.  
31 Idem p.19 
32 Termo utilizado pelo próprio autor. 
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em cultura, com base nos modelos de sucesso das grandes metrópoles mundiais, 

que prevêem a espetacularização das cidades com a construção de museus e 

equipamentos culturais, capazes de atrair milhares de pessoas e desta forma 

estarem capacitadas para a disputa de um mercado global de turistas e capitais.  

Se houve no passado a valorização da individualidade, da racionalidade e do 

progresso relacionados ao desenvolvimento material/ industrial, hoje, não vemos 

muita diferença em nossa sociedade transpassada pelos fluxos globais, onde são 

diariamente desenvolvidas lógicas empresariais/industriais para a implementação de 

ações e políticas em cultura. 

Além disso, se pode reconhecer ainda hoje a supervalorização da técnica, da 

instrução e da formação científica em detrimento dos conhecimentos e saberes 

locais. Os saberes locais, as culturas regionais e os modos de vida que divergem do 

modelo urbano hegemônico, são considerados, por alguns, ou como saberes 

rústicos e inferiores (concepção muito próxima daquela oposição selvagem x 

civilizado) ou como o exótico, aquilo que deve ser “mostrado” aos curiosos e turistas.  

Além destes, poderíamos citar também a aproximação entre um determinado 

tipo de valorização das culturas populares e o conceito alemão de “kultur”. Se o 

conceito de “kultur” surge para valorizar os aspectos identitários de uma cultura local 

(o gênio nacional e os valores de um povo) e com isso conter o avanço do projeto 

francês de civilização, podemos afirmar que hoje, também há um movimento de 

valorização dos aspectos identitários das culturas locais, mas que, no lugar de se 

mostrar como forma de resistência ou processo, se propõe a ser um diferencial 

atrativo nesta disputa de um mercado turístico global.  

Como exemplo desta tendência inserimos abaixo um trecho da então Ministra 

da Cultura, Marta Suplicy, onde ela defende o papel estratégico da cultura local para 

a conquista de mercados. 

 

Assim como as pessoas desenvolvem - às vezes com muito esforço- uma 
forma de expressão e conexão com o mundo, os países também constroem 
imagem e cara. 
Podem provocar simpatia, implicância, admiração, desinteresse ou repulsa. 
No caso de países, esses sentimentos são formados pela atratividade de 
sua cultura, ideais e práticas políticas externas e internas. Quando essas 
políticas aparecem como legítimas aos olhos dos outros, o "soft power" 
daquele país cresce. 
Além de suas capacidades militares e técnicas mensuráveis e visíveis, os 
países, cada vez mais, se esforçam para mostrar qualidades imateriais - 
veja a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura) premiando o frevo como patrimônio imaterial. 
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Isso se chama "soft power". Se for suficientemente atraente, funcionará 
como uma luz que conquistará visitantes, investidores e sonhadores. 
Quando o conjunto é de tal monta consistente, pode exercer extraordinário 
poder (soft power) como Hollywood em relação aos EUA, a moda e a 
gastronomia na França, os monumentos históricos da humanidade na Itália 
e na Grécia...  33 

 

Neste sentido, recorre-se à valorização de uma noção de cultura nacional 

para a construção de políticas calcadas em imagem, ou antes, espetáculo34, que não 

só não contempla a realidade da diversidade cultural e desigualdade social do país, 

como também determina como padrões de excelência modelos internacionais de 

países que em nada se assemelham ao Brasil, a não ser pela busca de um 

“desenvolvimento” por meio da cultura.  

 Poderíamos nos estender aqui em outras infinitas associações, mas 

acreditamos já possuir material suficiente para seguirmos a um aprofundamento 

mais direcionado sobre a noção da economia criativa e sua abordagem contextual e 

política, tema que desenvolveremos na seção a seguir.  

 
 

1.2 - A GÊNESE DO CONCEITO DE ECONOMIA CRIATIVA E A NOVA FASE DO 

CAPITALISMO. 

 

Quanto mais as ideias se tornam automáticas, instrumentalizadas, 
menos alguém vê nelas pensamentos com um significado próprio. 
São consideradas como coisas, máquinas. A linguagem tornou-se 
apenas mais um instrumento no gigantesco aparelho de produção 
da sociedade moderna. […] O significado é suplantado pela 
função ou efeito no mundo das coisas e eventos.  

(HORKHEIMER, 2002, p.27)  
 
 

1.2.1 - Economia criativa: genealogia do conceito. 

 
 

 A primeira aparição do termo “economia criativa” se deu em 1994, na 

Austrália, como um conceito funcional para a identificação das ações empreendidas 

pelo governo para a reestruturação das políticas voltadas à cultura, conforme nos 

apresenta o pesquisador Paulo Miguez no trecho que destacamos abaixo do artigo 

                                                           
33 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ 
opiniao/95343-o-quotsoft-powerquot-brasileiro.shtml - Acessado em junho de 2014. 
34 Referimo-nos aqui, mais uma vez, a obra de Guy Debord, “A sociedade do espetáculo”.  
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“A economia da Cultura como campo de estudos e a novidade da Economia 

Criativa”. 

 

A temática das indústrias criativas surgiu, a rigor, na Austrália, em 1994, a 
partir do desenvolvimento pelo governo daquele país do conceito de 
Creative Nation, ideia-base de uma política voltada para a requalificação do 
papel do Estado no desenvolvimento cultural do país. O conceito alcançou 
rapidamente o Reino Unido onde, em 1997, o New Labour, ou seja, o novo 
Partido Trabalhista inglês, no seu manifesto pré-eleitoral, identificou as 
indústrias criativas como um setor particular da economia e reconheceu a 
necessidade de políticas públicas específicas que estimulassem seu já 
expressivo ritmo de crescimento […].35     

 

 Antes de prosseguirmos, no entanto, detenhamo-nos um pouco mais sobre o 

que dizia em linhas gerais o programa do governo australiano, que buscava 

estruturar políticas e ações capazes de integrar o país aos novos mercados de um 

capitalismo pós-industrial, o que representava um grande desafio para um país 

dividido entre o medo de “perder” sua cultura identitária (conquistada arduamente 

após anos de colonização) e as transformações necessárias para se ingressar nesta 

nova economia.  

Destacamos abaixo um trecho do programa que representa o embate que 

descrevemos ao mesmo tempo em que realiza um discurso positivista quanto ao 

futuro e um discurso ufanista frente à cultura australiana. 

 

É por isso que temos de abordar a revolução da informação e as novas 
mídias não com medo e repugnância, mas com imaginação e 
inteligência. Temos que ver as oportunidades extraordinárias para as áreas 
de entretenimento e criatividade que ela contém. Nós temos que abraçá-la 
como nos abraçamos à diversidade cultural que a imigração do pós-guerra 
nos proporcionou, reconhecendo que podemos transformar o poder notável 
desta nova tecnologia para um propósito cultural democrático e criativo. Ele 
pode nos informar e enriquecer-nos. Ele pode gerar novos reinos de 
oportunidade criativa. Temos que nos envolver com ela e colocar o selo da 
Austrália sobre ela. 
 […] 
Esta política cultural é também uma política econômica. Cultura cria 
riqueza. Em termos gerais, as nossas indústrias culturais geram 13 bilhões 
de dólares por ano. Cultura emprega. Cerca de 336 mil australianos são 
empregados em indústrias relacionadas com a cultura. Cultura agrega valor, 
faz uma contribuição essencial para a inovação, marketing e design. É um 
símbolo de nossa indústria. O nível de nossa criatividade determina 
substancialmente a nossa capacidade de adaptação a novos imperativos 
econômicos. É uma exportação valiosa em si mesma e um 
acompanhamento essencial para a exportação de outras mercadorias. Atrai 

                                                           
35 MIGUEZ, Paulo. A economia da cultura como campo de estudos e a novidade da economia 
criativa. In: BRASIL. Ministério da Cultura. Plano de Ações da Secretaria de Economia Criativa: 
políticas, diretrizes e ações, 2011 a 2014. Brasília, 2011. p.96-97  
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turistas e estudantes. É essencial para o nosso sucesso econômico.36 
(tradução livre) 

  

  A partir da análise do trecho acima, pode-se constatar a elaboração destas 

proposições como resposta à necessidade deste país em acompanhar os 

movimentos políticos e econômicos de uma corrente capitalista global37 e suas 

“oportunidades extraordinárias para as áreas de entretenimento e criatividade” 

utilizando-se a cultura como matéria prima, a ser trabalhada e moldada de acordo 

com as fôrmas dos “novos imperativos econômicos”, sendo ela mesma ferramenta e 

produto deste mercado. Mas retornemos a nosso percurso dentro desta genealogia. 

Neste cenário de construção conceitual, ainda muito incipiente, a Inglaterra 

assume liderança investindo no desenvolvimento de estudos e pesquisas, tornando-

se referência na criação de políticas e divulgação desta “nova economia” 

denominada economia criativa (MIGUEZ, 2011). Segundo o documento “A economia 

criativa: um guia introdutório”, de John Newbing, um primeiro escopo para esta 

definição se deu quando “O governo do Reino Unido a definiu no ano 1998 como 

aquelas atividades que têm sua origem na criatividade, na habilidade e no talento 

individual, e que potencializam a criação de emprego e riqueza através da geração e 

exploração da propriedade intelectual”. 38 

Apesar destas abordagens iniciais, é consenso entre os pesquisadores que a 

primeira referência bibliográfica sobre o tema encontra-se no livro de John Howkins, 

“Economia criativa: como ganhar dinheiro com ideias criativas” 39, publicado em 

2001, na Inglaterra, o qual ao mesmo tempo em que estrutura um conceito para 

economia criativa, funciona também como um manual, um guia operacional para o 

reconhecimento e desenvolvimento de ações em economia criativa, a ser distribuído 

em todo o mundo. 

Importa-nos aqui destacar alguns pontos desta publicação a esclarecer seus 

objetivos iniciais e contexto propositivo. Cabe também ressaltar que insistimos 

                                                           

36 Disponível em: http://pandora.nla.gov.au/pan/21336/20031011-0000/www.nla.gov.au/creative. 
nation/contents.html Acessado em 09/06/2014 
37 Sendo esta orientada pelos avanços das grandes potências econômicas e hegemônicas, 
representado pelos avanços na área da ciência da informação e os investimentos em pesquisa e 
tecnologia. 
38 NEWBIGIN, John. A economia criativa: um guia introdutório. Série Economia Criativa e Cultural. 
British Council - Unidade de Economia Criativa, London. 2010. Disponível em: 
http://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/Intro_guide_-_Portuguese.pdf p.15 - 
Acesso em 20/05/2014. 
39 Publicado originalmente em 2001 como “The creative economy: how people make money from 
ideas”.  
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nestas pausas reflexivas (que para alguns leitores podem ser cansativas), pois 

acreditamos que a compreensão das origens do conceito nos auxilia à elaboração 

de novos questionamentos e análises, principalmente quando este se encontra 

demasiadamente naturalizado em nosso cotidiano.  

Para demarcar seu objeto de estudo o autor realizou uma distinção entre duas 

noções de criatividade. Segundo Howkins, “o primeiro tipo é uma característica 

universal da humanidade e é encontrado em todas as sociedades e culturas” 

enquanto o segundo, seria aquele tipo de criatividade “que leva a geração de 

produtos criativos, é mais forte nas sociedades industriais ocidentais que dão maior 

valor ao ineditismo, à inovação científica e tecnológica e aos direitos de propriedade 

(intelectual) Este tipo de criatividade também precisa de um mercado e um número 

exíguo de leis”. 40  

Com essa distinção determina-se, portanto, o sentido de criatividade a ser 

acionado nesta conjugação de termos (economia + criatividade), havendo também 

uma espécie de promessa, ou semente de esperança, a partir da afirmação do 

primeiro tipo como característica universal e necessária para o desenvolvimento do 

segundo. No entanto esta universalidade é “colocada em xeque” quando a 

confecção de um “produto criativo […] depende de conhecimentos técnicos, de 

recursos físicos, e possivelmente, de fatores ambientais” (HOWKINS, 2013, p.33) 

para se concluir com êxito.  

Segundo o autor “o critério para ser considerado um produto criativo é ser um 

bem ou serviço resultante da criatividade e que tenha valor econômico” 41 

correspondendo a quinze setores desta nova economia, a saber: “propaganda, 

arquitetura, artes, artesanato, design, moda, cinema, música, artes cênicas (teatro, 

ópera, dança, balé), setor editorial, pesquisa e desenvolvimento, software, 

brinquedos e jogos (excluindo-se os videogames), TV e rádio, e vídeo games”. 

Concebida como capacidade individual, a criatividade passa a receber o 

tratamento de “capital criativo”, conforme nos revela o autor no trecho que 

destacamos:  

 

O capital criativo é um componente importante do capital humano […] 
Poderíamos chamar o capital intelectual de “ideias de reserva” e o capital 
criativo de “criatividade de reserva”. O capital criativo poderia estar implícito 

                                                           
40 HOWKINS, John. Economia criativa - Como ganhar dinheiro com ideias criativas. São Paulo. M. 
Books do Brasil Editora Ltda., 2013. p.26 
41 Ibidem. p.106 
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nas ideias preliminares sobre capital humano, mas estas se concentravam 
em educação e treinamento, apenas recentemente incluíram talentos assim 
obscuros como a criatividade. […] Tratá-la como capital nos ajuda a 
entender a natureza do mercado criativo. […] Trata-se de um mundo de 
personalidades e de promessas, incidentes e acidentes. A criatividade 
acontece quando pegamos capital intelectual, nosso ou de alguma outra 
pessoa, adicionamos nosso próprio valor pessoal a ele e fazemos algo novo 
e original. (HOWKINS, 2013, p.236) 

 

Esta abordagem não deixa de ser problemática uma vez que incorpora a 

criatividade à lógica abstrata do capital e coloca a apropriação de ideias como um 

processo natural desta. Tal procedimento pode ser positivo em determinados 

contextos, no entanto, em muitos outros (principalmente quando não estamos 

tratando de grandes corporações ou criações protegidas por leis de registros e 

direitos de autoria), o estímulo a tal procedimento pode ser desastroso.  

Destacamos abaixo a noção de economia criativa apresentada pelo autor: 

 

A economia criativa consiste nas transações contidas nesses produtos 
criativos. Cada transação pode ter dois valores complementares: o valor da 
propriedade intelectual intangível e o valor de suporte ou plataforma física 
(se realmente existir algum). Em alguns setores como software, o valor da 
propriedade intelectual é mais elevado. Em outros como artes, o custo 
unitário do objeto físico é maior.  
[…] 
A matéria prima é o talento humano: o talento de ter ideias novas e originais 
e de transformar essas ideias em capital econômico e produtos 
comercializáveis. Os recursos de produção que são tão críticos na 
economia convencional são menos importantes, embora permaneçam 
inevitavelmente essenciais em alguns setores (e sempre serão) e em todos 
os setores se tornam mais importantes à medida que os produtos criativos 
avançam na cadeia de valor. A moeda mais valiosa não é o dinheiro, mas 
as ideias e a propriedade intelectual, que são intangíveis e altamente 
móveis. A gestão da criatividade privilegia o trabalho empreendedor, just-in-
time, temporário e ad hoc. Ela é impulsionada mais pela educação do que 
pela tecnologia. Os investimentos em educação, pesquisa e pensamento 
aumentam a eficácia e o valor da criatividade.42 
 

 

 Como uma síntese desta origem do conceito pode-se afirmar que a economia 

criativa surgiu como um conceito operativo destinado à produção de estudos e 

políticas dentro de um segmento específico nesta nova economia, direcionado 

principalmente aos setores pós-industriais - que tinham como principal fonte de 

matéria prima à criatividade, derivada em produto devedor de propriedade intelectual 

- incorporando áreas de distintas matrizes ideológicas como tecnologia, pesquisa e 

desenvolvimento, e produtos artísticos e culturais, para a geração de riqueza. 

                                                           
42 Idem, p.236 
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No entanto segundo Newbing, esta primeira definição parecia incomodar 

alguns agentes destes setores que defendiam uma maior clareza, principalmente, 

quanto às diferenças entre as “indústrias culturais tradicionais” e as “indústrias 

criativas”. Para resolver questões como estas, ampliou-se o escopo do conceito 

buscando contemplar mais áreas e finalidades, conforme indicamos no trecho 

abaixo. 

O Creative Economy Report […] sugeriu uma definição mais inclusiva; “A 
interface entre criatividade, cultura, economia e tecnologia, expressa na 
capacidade de criar e fazer circular capital intelectual com o potencial de 
gerar renda, empregos e exportações, junto com a promoção da inclusão 
social, a diversidade cultural e o desenvolvimento humano. Isto é o que a 
economia criativa emergente está conseguindo fazer”.43  
 

 Neste segundo conceito, verificamos que o destaque para a propriedade 

intelectual é retirado do discurso direto ao passo que os aspectos de impacto social 

e cultural ganham destaque, juntamente com o discurso de geração de emprego e 

desenvolvimento econômico. A propagação desta nova maneira de pensar as 

relações entre cultura, economia e tecnologia, e a incorporação deste discurso por 

diversos países e instituições internacionais, fizeram com que a economia criativa e 

as indústrias culturais ganhassem novo fôlego, tornando-se pauta obrigatória nas 

discussões sobre desenvolvimento, cultura e sociedade.   

 É a partir deste movimento de expansão, em muito potencializado por 

instituições internacionais de cultura e desenvolvimento, que o discurso-prática da 

economia criativa se estende aos países em desenvolvimento, sendo introduzido 

oficialmente no Brasil a partir da realização da XI Conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)44, como nos apresenta Miguez, no 

trecho que destacamos. 

 

                                                           
43 NEWBIGIN, John. A economia criativa: um guia introdutório. Série Economia Criativa e Cultural. 
British Council - Unidade de Economia Criativa, London. 2010. Disponível em: 
http://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/Intro_guide_-_Portuguese.pdf p.22 - 
Acesso em 20/05/2014. 
44 “A UNCTAD é também um fórum onde os representantes de todos os países podem participar 
livremente em diálogo e discutir maneiras de estabelecer um melhor equilíbrio na economia 
global.Além disso, a UNCTAD oferece assistência técnica direta aos países desenvolvidos e aos 
países com economias em transição em desenvolvimento, ajudando-os a desenvolver as 
capacidades necessárias para se tornarem equitativamente integrada na economia global e melhorar 
o bem-estar das suas populações. A UNCTAD realiza uma reunião de nível ministerial a cada quatro 
anos para discutir as principais questões econômicas globais e para decidir sobre o seu programa de 
trabalho” [tradução livre]. Disponível em: http://unctad.org/en/Pages/AboutUs.aspx - Acesso em: 
22/06/2014. 
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Mas no caso do Brasil, por exemplo, a temática da economia criativa e das 
indústrias criativas surge apenas a partir de 2004, com a realização, durante 
a XI Conferência da UNCTAD, reunida em São Paulo, de um Painel 
dedicado exclusivamente à questão das indústrias criativas na perspectiva 
dos países em desenvolvimento. A rigor, este evento acabou por tornar-se 
um marco significativo na trajetória da temática, na medida em que, a partir 
das suas recomendações, questões envolvendo a economia criativa e as 
indústrias criativas passaram a ocupar espaço cada vez maior tanto na 
agenda de outras organizações do sistema das Nações Unidas […] como, 
também na agenda de outras instituições internacionais multilaterais, da 
Comunidade Européia e de muitos outros países que não apenas o Brasil.45  

 

Considerando essa análise, verifica-se que foi a partir das orientações da 

reunião da UNCTAD realizada em 2004 que a economia criativa ganhou visibilidade 

nas discussões políticas nos “países em desenvolvimento”. Desta maneira, nos é 

fundamental compreender qual a definição elaborada e divulgada por esta 

instituição, uma vez que será a base para as proposições desenvolvidas pelo Brasil. 

Destacamos abaixo um trecho do Relatório de Economia Criativa 2010 - UNCTAD: 

 

A economia criativa é um conceito em evolução baseado em ativos criativos 
que potencialmente geram crescimento e desenvolvimento econômico. 
- Ela pode estimular a geração de renda, a criação de empregos e a 
exportação de ganhos, ao mesmo tempo que promove inclusão social, 
diversidade cultural e desenvolvimento humano. 
- Ela abraça aspectos econômicos, culturais e sociais que interagem com 
objetivos de tecnologia, propriedade intelectual e turismo. 
- É um conjunto de atividades econômicas baseadas em conhecimento, 
com uma dimensão de desenvolvimento e interligações cruzadas em macro 
e micro níveis para a economia em geral. 
- É uma opção de desenvolvimento viável que demanda respostas de 
políticas inovadoras e multidisciplinares, além de ação interministerial; 
- No centro da economia criativa, localizam-se as indústrias criativas.46 

  

Neste mesmo documento, a UNCTAD descreve as indústrias culturais como 

um subconjunto das indústrias criativas, e afirma que “os setores criativos variam de 

atividades consolidadas nos conhecimentos tradicionais e patrimônio cultural, como 

artesanato e festividades culturais, a subgrupos mais tecnológicos e mais voltados à 

prestação de serviços, como audiovisuais e as novas mídias. A classificação da 

                                                           
45 MIGUEZ, Paulo. Repertório de fontes sobre economia criativa. Parte integrante do projeto de 
pesquisa “Economia criativa – em busca de paradigmas: (re)construções  a partir da teoria e da 
prática” financiado pela FAPESB – Fund. De Amparo à Pesquisa do estado da Bahia, e executado 
entre 2006 e 2007 no CULT – Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (UFBA). Universidade 
Federal do Recôncavo Baiano, 2007.  Disponível em: 
http://www.cult.ufba.br/arquivos/repertório_economia_criativa.pdf - Acesso em: 20/03/2014. p.4. 
 
46 Relatório de economia criativa 2010: economia criativa uma, opção de desenvolvimento. – Brasília: 
Secretaria da Economia Criativa/Minc ; São Paulo : Itaú Cultural, 2012. p.10 
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UNCTAD para indústrias criativas se divide em quatro grandes grupos: patrimônio, 

artes, mídia e criações funcionais”. 47  

Conforme o trecho destacado acima e levantamento bibliográfico sobre o 

tema, verificamos que o conceito de economia criativa e indústrias criativas não são 

fixos nem restritos exclusivamente a alguns setores. Ao contrário, eles são amplos e 

flexíveis podendo ser adaptados a diferentes contextos de acordo com os interesses 

dos políticos e dos agentes produtores. 

No Brasil, o tema irá aparecer aos poucos nos diferentes cenários das 

produções culturais, ganhando visibilidade política por meio de ações em nível 

estadual e atingindo seu ápice com a criação da Secretaria de Economia Criativa do 

Ministério da Cultura do Governo Federal, em 2011 no primeiro ano de mandato da 

presidenta Dilma Rousseff.  

Não podemos, no entanto, deixar de citar que ações políticas envolvendo a 

relação entre economia e cultura já vinham sendo desenvolvidas pelo Governo 

anterior, embora não tenham existido ações de grande visibilidade naquele governo 

sob a nomenclatura de Economia Criativa. Citamos como exemplo o Plano Nacional 

de Cultura, que em sua legislação48 de dezembro de 2010, não aponta em momento 

algum esta nomenclatura, mas faz referência em diversos momentos à economia da 

cultura e ao fortalecimento dos setores culturais. 

Interessante apontar que, na publicação “As metas do Plano Nacional de 

Cultura” 49, publicado em dezembro de 2011(portanto já no atual Governo) o termo 

economia criativa, aparece em três momentos, nas metas sete (meta: 100% dos 

segmentos culturais com cadeias produtivas da economia criativa mapeadas), nove 

(meta: 300 projetos de apoio à sustentabilidade econômica da produção cultural 

local) e quarenta e dois (meta: Política para acesso a equipamentos tecnológicos 

sem similares nacionais formulada).  

Neste mesmo ano, o Ministério da Cultura disponibilizou a publicação “Plano 

da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011 – 2014” 50, 

                                                           
47 Ibid. p.7  
48 Fazemos referência aqui a LEI Nº 12.343, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010, que institui o Plano 
Nacional de Cultura. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12343.htm - Acesso em: 10/05/2014.  
49 Disponível em: http://www.cultura.gov.br/documents/10883/11294/METAS_PNC_final.pdf/3dc 
312fb-5a42-4b9b-934b-b3ea7c238db2 -  acesso em: 10/05/2014. 
50 Disponível em http://www.cultura.gov.br/documents/10913/636523/PLANO+DA+SECRETARIA+ 
DA+ECONOMIA+ CRIATIVA/81dd57b6-e43b-43ec-93cf-2a29be1dd071  -  Acesso em: 12/05/2014. 
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onde nos é apresentado o conceito de economia criativa do Governo Federal, assim 

como as ações políticas a serem desenvolvidas no setor.  

Segundo o Plano, o conceito de economia criativa está relacionado às 

“dinâmicas culturais, sociais e econômicas construídas a partir do ciclo de criação, 

produção, distribuição/circulação/difusão e consumo/ fruição de bens e serviços 

oriundos dos setores criativos, caracterizados pela prevalência de sua dimensão 

simbólica”.51 Desta maneira, verificamos que esta concepção está estritamente 

relacionada à ideia de “setores criativos”, definidos então como “aqueles cujas 

atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de um 

produto, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, 

resultando em produção de riqueza cultural, econômica e social.” 52 

 Mais uma vez, podemos perceber por meio dessa investigação conceitual, 

como as ideias são apropriadas pelos diferentes discursos e remodeladas com 

novas nomenclaturas. Se as indústrias culturais foram transformadas em um 

segmento das indústrias criativas para a UNCTAD, no Brasil, as indústrias criativas 

receberam o nome de setores criativos.  Esta mudança é justificada no Plano devido 

ao fato do termo “indústrias criativas”, que teve sua origem no termo anglo-saxão 

“creative-industries”, causarem um mal entendido, uma vez que no Brasil o termo 

indústria faria referência à fábrica e à produção em série, enquanto que o termo 

“industries” faria referência a “setores” (Cf. BRASIL, 2011. p.21).  

 Desta maneira, os setores criativos no Brasil se dividem em cinco grupos, 

conforme “Escopo dos Setores Criativos do Ministério da Cultura (2011)” 53: 

Patrimônio (patrimônio material, patrimônio imaterial, arquivos, museus), Expressões 

Culturais (artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-

brasileiras, artes visuais), Artes de espetáculo (dança, música, circo e teatro), campo 

do Audiovisual e do livro, da leitura e da literatura (cinema e vídeo, publicações e 

mídias impressas) e Criações funcionais (moda, design, arquitetura e arte digital). 

Essas informações se tornam relevantes ao analisarmos como os conceitos 

vieram se transformando e se fundindo neste cenário da economia criativa. Neste 

contexto, poderíamos reconhecer que em muitas situações, o termo “criativo” 

(produtos criativos, indústrias criativas, potenciais criativos, setores criativos…) foi 

                                                           
51 BRASIL. Ministério da Cultura. Plano da Secretaria de Economia Criativa: Políticas, diretrizes e 
ações, 2011 a 2014. Brasília, 2011. p.23 
52 Ibid. p.22 
53 Ibid. p.29. 
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utilizado como substituto da palavra “original”, “artístico” e “cultural” 54, modificando 

consideravelmente os contextos dos debates das políticas e das produções 

culturais. 

Poder-se-ia dizer ainda que esta substituição conceitual e seu encantamento 

frente a uma “nova economia” conduziram, em determinada medida, a um contexto 

de apagamento das críticas quanto à comercialização dos bens culturais, à 

abordagem instrumental da cultura e ao esvaziamento das produções simbólicas, à 

desigualdade gritante presente nas sociedades capitalistas globalizadas, e à 

naturalização de uma abordagem instrumental da cultura. 

Estas críticas, desenvolvidas por intelectuais do século XX parecem terem 

sido esquecidas por alguns ativistas do século XXI que, prontamente, viram no 

discurso da economia criativa uma chance de crescer economicamente, não 

questionando a promessa de desenvolvimento e geração de recursos enquanto 

possibilidade real de transformação da situação colocada. 

Sobre este cenário de encantamento frente à “nova economia” e de 

apagamento da crítica, nos diz Isaura Botelho no artigo “Criatividade em pauta: 

alguns elementos para reflexão”:  

 

Assim é que sob a bandeira do espírito criativo e empreendedor temos uma 
desmedida terceirização de serviços e contratações temporárias. Aqueles 
cuja criatividade é tão exaltada são trabalhadores autônomos, confinados a 
um âmbito específico de aparente liberdade, independência e governo de si.  
[…] 
Dessa forma, o que temos é uma nova forma de governabilidade neoliberal, 
uma resposta criativa às transformações impostas pelas mutações 
econômicas Que os políticos tenham comprado à ideia, não surpreende a 
ninguém. O que me surpreende é o fato de que os atores do próprio campo 
artístico tenham se encantado por ela, sem perceber que talvez estejam 
apenas engolindo uma pílula edulcorada. 55 

  

  Amparados por reflexões críticas que procuram superar um senso comum 

conceitual que apenas requer a aceitação de um modelo, propomos em outra via, a 

construção de uma contextualização histórica que nos leve a um reposicionamento 

                                                           

54 Quando menciono esta virada do conceito de criativo, como algo que se sobrepõe aos conceitos 
de “artístico” e “cultural” estou apresentando uma observação particular a partir de vivências pessoais 
no campo da produção cultural. No entanto, apresento aqui um trecho de John Howkins, no livro 
“Economia Criativa: como ganhar dinheiro com ideias criativas” publicado em 2001, em que ele já 
apontava essa ocorrência na Grã Bretanha: “…, em geral na Grã-Bretanha ainda se usa a palavra 
“criativo” com o significado de “artístico” e “cultural”. ”p.17  
55 BOTELHO, Isaura. Criatividade em pauta: alguns elementos para reflexão. In: BRASIL. Ministério 
da Cultura. Plano de Ações da Secretaria de Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011 a 
2014. Brasília, 2011. p.96-97 
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deste conceito, apresentando-o como produto das transformações socioeconômicos 

da sociedade capitalista globalizada, contribuindo, desse modo, para o 

fortalecimento de uma perspectiva crítica sobre as ações e políticas desenvolvidas 

nesta área voltadas à cultura, principalmente às práticas consideradas 

representativas das culturas populares. 

 
 
1.2.2 - Contextualização e reposicionamento da noção de economia criativa. 

 
 

Para se elaborar um estudo capaz de contribuir para uma perspectiva crítica 

da noção de economia criativa voltada as culturas populares faz-se necessário, 

neste momento, realizarmos um reposicionamento desta no contexto espaço 

temporal, buscando compreender sua construção como um desdobramento dos 

acontecimentos sociais ao longo da história.  

Gostaríamos de ressaltar que não pretendemos aqui desenvolver um denso 

estudo sobre o período, mas apenas apontar como aquilo que hoje nos parece 

natural faz parte na verdade de um processo que nos antecede culturalmente (seja 

em termos sociais políticos ou econômicos). Façamos, portanto uma digressão, a 

um momento da história onde o capitalismo nos moldes que conhecemos hoje ainda 

não existia.  

Conforme podemos verificar a partir da leitura de Max Weber56, somente a 

partir da ruptura, produzida pela Reforma57, na mentalidade e visão de mundo 

medieval da condenação da usura, da produção de lucro e acumulação de riqueza, 

que se puderam fincar as primeiras bases para a disseminação do modelo 

capitalista liberal. Cabe ainda ressaltar, conforme nos indica o autor, que não se 

trata aqui de uma relação direta, ou seja, a Reforma não produziu o capitalismo (Cf. 

WEBER, 2013, p. 82), mas promoveu importantes mudanças na estrutura e 

mentalidade da sociedade da época, que impregnaram as práticas e vivências e 

possibilitaram o surgimento do “espírito do capitalismo”, que segundo o autor pode 

ser entendido como: 

 

                                                           
56 WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2004. 
57 “O feito propriamente dito da Reforma consistiu simplesmente em ter já no primeiro momento 
inflado fortemente, em contraste com a concepção católica, a ênfase moral e o prêmio religioso para 
o trabalho intramundano no quadro das profissões.” (Ibidem, p.75) 
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Uma máxima de conduta de vida eticamente coroada [...] Acima de tudo, 
este é o summum bonum dessa “ética”: ganhar dinheiro e sempre mais 
dinheiro, no mais rigoroso resguardo de todo o gozo imediato do dinheiro 
ganho […] O ser humano em função do ganho como finalidade da vida, não 
mais o ganho em função do ser humano como meio destinado a satisfazer 
suas necessidades materiais. Essa inversão da ordem, por assim dizer 
“natural” das coisas, totalmente sem sentido para a sensibilidade ingênua, é 
tão manifestamente e sem reservas um Leitmotiv do capitalismo, quanto é 
estranha a quem não foi tocado por seu bafo. (WEBER, 2004, p.46,47) 

 

 Desta maneira, pode-se afirmar que o espírito do capitalismo “preparou o 

terreno” para o florescer da economia moderna, caracterizada pelo racionalismo 

econômico e pela transição de um capitalismo comercial à um capitalismo industrial 

(FLORIDA, 2002,p.59,60) sendo este promovido pelos avanços do Iluminismo e da 

Revolução Industrial58, desenvolvida na segunda metade do século XVIII até 

meados do século XIX, na Inglaterra. 

Profundas mudanças atingiram esta sociedade, não somente quanto aos 

modos de produção como também a toda organização social e cultural do povo que, 

com a demarcação dos campos, a migração para as cidades e o trabalho nas 

fábricas (SANDRONI, 1999), já não detinha mais controle sobre sua produção, 

tempo e força de trabalho, ou como nos diz Furtado, “a partir deste momento, a 

‘esfera das atividades econômicas’ pôde ser concebida independentemente das 

demais atividades sociais” 59.  

Pode-se afirmar também que foi a partir deste momento que as atividades da 

vida se separaram das atividades do trabalho. O homem já não produzia mais para 

sua sobrevivência, mas para um outro, o proprietário da fábrica. 

Nos anos que se seguiram até meados do século XX, esta sociedade 

acompanhou a explosão do processo de industrialização pelo mundo, estendendo-

se para além das fronteiras da Europa, conquistando mercados internacionais e 

promovendo a divisão internacional do trabalho - principalmente por meio de 

contratação de mão-de-obra barata - levando o “progresso” às outras nações 

(FURTADO, 2013). Desta forma, muito rapidamente se deu nova transformação, 

                                                           
58 “O processo foi impulsionado, numa primeira fase, pelo aperfeiçoamento de máquinas de fiação e 
tecelagem e pela invenção da máquina a vapor, da locomotiva e de inúmeras máquinas-ferramentas. 
Suas fases preparatórias, entre os séculos XIV e XVIII, foram o renascimento comercial, 
desenvolvimento do artesanato de base corporativista, a Revolução Comercial e o surgimento do 
sistema manufatureiro baseado no trabalho assalariado doméstico. Da conjunção desses fatores 
resultou a indústria capitalista mecanizada tal como a conhecemos”. SANDRONI, Paulo. Novíssimo 
dicionário de economia. São Paulo: Editora Best Seller, 1999. 
59 FURTADO, Celso. O desenvolvimento do ponto de vista interdisciplinar. In: D’AGUIAR, Rosa Freire 
[org.]. Essencial Celso Furtado. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2013. p. 201. 
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agora em nível mundial, modificando mais uma vez as relações culturais, sociais e 

econômicas na face capitalista do mundo. Vejamos abaixo o que Flórida nos 

apresenta sobre estas mudanças.  

 

Este novo sistema alterou profundamente as estruturas da sociedade, bem 
como a configuração e o ritmo do cotidiano. Pela primeira vez, um grande 
número de pessoas não trabalhava no mesmo lugar em que morava. 
Embora o antigo estilo de vida não tenha desaparecido da noite para o dia, 
cada vez menos pessoas trabalhavam em fazendas ou oficinas que eram 
também sua casa, ao passo que mais e mais indivíduos trabalhavam fora, 
em fábricas. Se a experiência do tempo havia sido mais ou menos natural 
até alí, o dia numa fábrica era organizado de acordo com horários de 
trabalhos preestabelecidos. [...] A vida social se organizava a partir do 
surgimento e conflito de novas classes econômicas. O mundo, ao menos 
em nações industrializadas, começou a mudar profunda e rapidamente60.  

 

É neste período também que ocorre a expansão do setor das indústrias 

culturais e da racionalidade técnica instrumental a moldar as formas de produção e 

fruição da vida em seus diferentes aspectos (Cf. ADORNO, HORKHEIMER, 1985. p. 

113). A evolução das técnicas de imprensa, rádio, fotografia, cinema e 

posteriormente televisão, talvez tenham sido a gota que faltava para a 

transformação total (social, cultural e econômica) desta sociedade industrial. A 

mudança dos padrões comportamentais ditado agora pelas produções e consumo 

de imagens e a aceleração e a fragmentação do vivido, se tornaram características 

desse tempo que trazemos ainda hoje como herança.  

Façamos aqui uma pausa, para um detalhamento maior das contribuições de 

pensadores deste período para as análises que buscamos estabelecer nesta 

pesquisa. Destacamos abaixo um trecho de Horkheimer, que a nosso ver descreve 

com clareza como esta racionalidade se instaurou na sociedade. 

 

Outrora, uma obra de arte aspirava dizer ao mundo o que ele era, formular 
um veredicto supremo. Hoje ela é completamente neutralizada. Tome-se, 
por exemplo, a sinfonia a Eroika, de Beethoven. A audiência média de 
nossos dias é incapaz de perceber o seu significado objetivo. O público 
ouve essa obra como se ela tivesse sido escrita para ilustrar os comentários 
do programa. Tudo é considerado em preto e branco: a tensão entre o 
postulado moral e a realidade social, o fato de que, em contraste com a 
situação na França, a vida espiritual na Alemanha não podia expressar-se 
politicamente, mas tinha de buscar uma válvula de escape na arte e na 
música. A composição foi reificada, transformada em peça de museu, e sua 
execução tornou-se um passatempo, um acontecimento de salão, uma 
oportunidade para o estrelismo ou para uma reunião social a que se deve 
comparecer quando se pertence a certo grupo. […] Essa reificação é típica 

                                                           
60 FLORIDA, 2002. A ascensão da classe criativa. Porto Alegre: L&PM, 2011. p. 62 
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da subjetivação e formalização da razão. Transforma obras de arte em 
mercadorias culturais, e seu consumo numa série de emoções fortuitas, 
divorciadas das nossas verdadeiras intenções e aspirações.  

 

 A sociedade moderna, ao incorporar nas práticas da vida a lógica instrumental 

da racionalidade técnica, esvazia também suas produções culturais, deslocando-as 

de suas “teias de significação”, negando-lhes sua dimensão de leitura do mundo, 

para apropriar-se dela em sua dimensão estética como mercadoria. 

Ainda referente a este período, desenvolveremos abaixo algumas reflexões 

proporcionadas pela leitura de “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade 

técnica”, artigo de Walter Benjamin, escrito em 1936, que apesar de já ter sido 

exaustivamente estudado, nos traz importantes questões ainda atuais, conforme 

podemos verificar nas aproximações que desenvolvemos entre seus escritos e 

algumas abordagens contemporâneas da cultura. 

Neste contexto, Benjamin constrói uma crítica frente à reprodutibilidade da 

obra de arte promovida pelas indústrias culturais e coloca como questão a 

autenticidade da obra de arte. Vejamos como tal questionamento poderia se 

adequar aos nossos objetivos aqui, nos questionando sobre como a economia 

criativa, enquanto devedora desta racionalidade moderna, aborda a autenticidade 

das práticas e bens culturais, uma vez que se utiliza destes como “produtos 

criativos” a movimentar esta nova economia. 

Em Benjamin, verificamos que a materialidade de uma obra não se resume a 

sua apropriação estética, mas faz referência a toda uma tradição, “a história da obra” 

(que como o exemplo acima de Beethoven, se constrói enquanto uma leitura do 

mundo), dimensão, em parte, descartada em sua reprodutibilidade.   

Para esclarecermos nossa posição, vamos construir como exemplo uma 

situação que está colocada para o mestre Espedito Seleiro, onde um artesão 

herdeiro de um ofício tradicional (do trabalho com o couro) devido a sua “herança” 

cultural e suas relações com o território em que está inserido desenvolve uma 

estética original para sua arte, que ao longo do tempo vai ganhando visibilidade 

devido a seu caráter singular, e com isso passa a ser comercializado com grande 

facilidade. Os artesãos locais, ao verem o sucesso deste companheiro, passam a 

imitar sua inovação estética, gerando uma profusão de produtos similares, 

aumentando a oferta de produtos com essa estética para os turistas consumidores, 

ampliando o mercado e promovendo uma maior circulação de capital.  
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O que se dá neste contexto é uma produção serial de um padrão estético 

“original” visando gerar crescimento econômico e desenvolvimento para a região. 

Não estaria esta sequência perfeitamente dentro da lógica industrial moderna? Mas 

ela se dá nos dias de hoje e responde também a lógica da economia criativa.  

No entanto, se foi a autenticidade da obra original do primeiro artesão, sua 

relação com a tradição e a história cultural do território que fizeram desta obra uma 

criação especial, onde está a preocupação com esta dimensão simbólica das 

produções culturais? A racionalidade instrumental, ao reduzir a cultura a produto, 

perde sua dimensão mais importante, relacionada à sua visão de mundo, à sua 

conexão com o território. 

Quando a reprodução (não nos restringimos aqui ao contexto de Benjamin, 

mas abordamos a ideia de reprodução como toda réplica voltada a comercialização 

de bem, imagem, estética ou prática cultural) “atualiza o objeto reproduzido” ela 

pode gerar um mercado potencial por meio da comercialização destes produtos, 

mas coloca em “risco”61 a dimensão mais rica da cultura, sua dimensão simbólica, a 

real fonte de criatividade e inventividade. 

Além deste, percebemos um segundo problema desta abordagem que é o de 

congelamento de determinadas práticas e estéticas voltadas ao mercado, 

restringindo com isso a possibilidade de trocas e transformações culturais, 

fundamental para a renovação e vitalidade das práticas culturais, principalmente 

quando dizem respeito às práticas tradicionais. Como exemplo, poderíamos citar um 

grupo de dança popular que para atender as demandas do governo de um município 

passa a realizar apresentações artísticas aos turistas que desejam assistir a um 

espetáculo tradicional local, com uma expectativa e julgamento previamente 

construído a respeito deste. Neste caso, se este grupo realizar mudanças em sua 

apresentação devido às novas gerações que ingressam ou a trocas culturais, essas 

mudanças podem ser vistas pelo mercado como uma descaracterização do grupo, 

não tendo mais o apelo turístico comercial anterior, não sendo, portanto interessante 

à lógica econômica, sendo aos poucos deixado de lado pelo governo do município.  

Destacamos também, a questão da perda da dimensão do ritual e da 

substituição do valor de culto pelo valor de exposição dos bens e práticas culturais, 

                                                           
61 Não pretendemos aqui essencializar as práticas culturais no sentido de engessá-las, mas apenas 
atentar para os riscos que as apropriações mercadológicas apontam às práticas culturais. 



51 

 

desenvolvida por Benjamin, que produzimos aqui enquanto reflexão para nosso 

contexto de pesquisa.  

 

A produção artística começa com imagens a serviço da magia. O que 
importa é que elas existem, e não que sejam vistas. […] à medida que as 
obras de arte se emancipam do seu uso ritual, aumentam as ocasiões para 
que elas sejam expostas […] a preponderância absoluta conferida hoje a 
seu valor de exposição atribui-lhe funções inteiramente novas, entre as 
quais a “artística”, a única de que temos consciência talvez se revele mais 
tarde como secundária.62  
 

Na citação acima o autor faz referência às transformações da arte pelo 

avanço das novas tecnologias, referindo-se principalmente a indústria 

cinematográfica, que será objeto de vários de seus estudos. No entanto, interessa-

nos aqui não propriamente uma análise daquele período, mas compreender como 

esta questão se faz presente, neste cenário da “nova economia”. 

Para efeito de análise façamos uma reflexão sobre como o patrimônio 

cultural, importante setor principalmente na identificação e classificação das 

chamadas “cidades criativas” 63, passa a ser apropriado por esta lógica 

espetacularizada, o que a nosso ver representa exemplarmente o que Benjamin 

denominou como substituição do valor de culto pelo valor de exposição. No entanto, 

trazemos aqui uma importante contribuição de Florida, a assinalar que em suas 

pesquisas tal abordagem se mostrou antes um desvio político do que uma 

característica original deste conceito. 

 

Ouvi inúmeras pessoas de todo o país empregando a mesma frase para 
descrever a incapacidade dos líderes de sua cidade de se adaptarem às 
demandas da era criativa. [...] Eles declaram a necessidade de atrair 
talentos, mas continuam a desperdiçar recursos financiando lojistas de 
grande porte, subsidiando shoppings, recrutando call centers e gastando o 
precioso dinheiro dos contribuintes com estádios extravagantes. Ou então, 
tentam fazer cópias de bairros e distritos comerciais, substituindo o velho e 
autêntico pelo novo e genérico. Ao fazê-lo, expulsam os integrantes da 
classe criativa que ali vivem.  

                                                           
62 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. 
São Paulo. Editora Brasiliense S.A, 1985. p.173 
63 “Conceito de contornos fluidos, para alguns revela a efervescência do que é produzido 
criativamente no espaço urbano e seu potencial econômico. Para outros, o enfoque da produção se 
translada à prevalência de um ambiente capaz de gerar, capacitar, atrair e reter talentos que 
sustentem 3 essa criatividade e seu valor econômico agregado. Uma terceira (e não derradeira) 
corrente vê a essência da cidade criativa na confluência entre capacidade de geração tecnológica, 
formação de uma mentalidade aberta e tolerante e atração de talentos. Abordagens não colidentes 
nem exclusivas, que direcionam porém o olhar a ângulos específicos da questão” (REIS, Ana Carla 
Fonseca. Cidades criativas, turismo cultural e regeneração urbana. Disponível em: 
http://www.redbcm.com.br/arquivos/cidadescriativas/ana-carla-fonseca-cidades-criativas.pdf - 
Acessado em junho de 2015.) 
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Numa época em que parece difícil suscitar vontade política autêntica, 
cidades e mais cidades de todo o país conseguem gerar o capital político 
necessário para injetar centenas de milhões de dólares em estádios para 
esportes profissionais. Essas instalações são totalmente irrelevantes à meta 
econômica a que se dispõem. Estudos mais recentes mostram que estádios 
não geram riqueza econômica, na verdade reduzem a receita local. 
Vejamos também os custos de oportunidade de tais empreendimentos. 
Imagine o que poderia ser realizado se centenas de milhões de dólares 
fossem gastos com pesquisa acadêmica e outras iniciativas que realmente 
são fonte de riqueza econômica – ou mesmo em melhorias profundas nos 
bairros e em conveniências associadas a estilos de vida capazes de atrair e 
reter pessoas talentosas.64  

 

Se em determinado momento da história o processo de patrimonialização na 

cidade se configurou como um processo para resguardo e preservação de bens e 

práticas culturais frente às transformações sociais, (ainda que existam muitas 

ressalvas quanto a este processo), hoje verificamos que os patrimônios são 

operados como estandartes, como cenários atrativos em busca de turistas e de 

capital estrangeiro. Neste contexto é comum vermos cidades se equipando com 

arquiteturas de grife em busca de um diferencial competitivo neste mercado global 

de imagens. Mas não vamos nos aprofundar aqui neste assunto, muitos são os 

pesquisadores que já o fizeram, interessa-nos antes, jogar luz para esta questão que 

a economia criativa parece não tratar, a substituição do que vamos chamar de valor 

de uso ou vivência para o valor de exposição. 

Além do patrimônio cultural, citamos como exemplo aqui a fala de uma agente 

cultural do Ceará, que indignada com um edital público da Secretaria de Economia 

Criativa do Ministério da Cultura para fomento de apresentações artísticas, para a 

programação cultural da Copa do Mundo no Brasil, desabafou dizendo que os 

políticos muitas vezes tratam os artistas da cultura popular como “macaquinhos de 

circo” para encantar os turistas, mas quando estes vão embora, os políticos viram as 

costas para o povo e não desenvolvem nenhuma política para o fortalecimento 

destas práticas culturais. Perguntamo-nos então, não seria este mais um caso onde 

o valor de exposição se sobrepõe ao valor da vivência ou do ritual? 

Muitas outras questões poderiam ser elaboradas aqui, tendo como referência 

as obras dos críticos das indústrias culturais (Benjamin, Adorno, Horkheimer, entre 

outros), no entanto, faz-se necessário, neste momento, retornarmos ao nosso 

percurso histórico.  

                                                           
64 FLORIDA, 2011. Op. cit. p. 303 
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A alienação dos processos da vida, a crise da lógica de “produção em massa 

para consumo em massa” e os impactos da Segunda Guerra Mundial, realizaram 

fortes abalos na estrutura deste capitalismo industrial, que começa a entrar em crise 

(ao mesmo tempo em que os Estados Unidos65, investindo forte em pesquisa e 

tecnologia, se constroem enquanto potência), a se repensar e a se remodelar, 

construindo sua base de sustentação em outro setor, não mais na indústria clássica. 

Destacamos ainda que é neste período do pós-guerra que são formadas as 

instituições internacionais que conhecemos hoje, e que são responsáveis por 

trabalhar politicamente para a construção de diálogos, parcerias e cooperações 

entre seus países membros. Podemos afirmar também que é a partir deste momento 

que questões como o respeito às diferenças dos povos, a valorização e 

reconhecimento das diversidades culturais e a defesa dos direitos humanos, 

assumem importância no quadro de debates e ações políticas internacionais.  

Neste momento de transformações e instabilidade da estrutura capitalista 

industrial um episódio se destaca: a greve geral dos trabalhadores na França de 

1968. Um ano antes Guy Debord publicava “A sociedade do espetáculo”, com 

escritos fundamentais para pensarmos como nossa sociedade se comporta frente ao 

bombardeio de informações e estímulos de consumo e como a lógica do capital 

espetaculariza tudo o que é vivido, reduzindo os processos a simulacros e 

aparências. 

 Infelizmente não poderemos nos aprofundar aqui nas contribuições desta 

obra, mas destacamos que seu estudo foi importante instrumento para entendermos 

como a lógica da “economia criativa” ao exaltar a velocidade das inovações, o 

consumo dos “produtos criativos”, a capacidade individual, a comercialização da 

diversidade cultural, a demarcação de cidades criativas, entre outras ações, na 

verdade, traz em seu escopo de proposições a lógica da espetacularização (o 

diferencial necessário para se destacar no mercado ainda que se reduza a 

superficialidade da aparência) fortalecendo a economia e promovendo o 

“desenvolvimento” com base na comercialização de imagens e ideias, contribuindo 

para o maior acúmulo do capital. 

                                                           
65 Cf. Ibidem. p. 63 
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Para dar continuidade aos apontamentos de nossa contextualização histórica, 

destacamos abaixo um trecho de Vladimir Sibylla Pires, que nos fala desta nova fase 

do capitalismo que se inaugura a partir dos anos 70. 

 

Um novo paradigma tecnológico, baseado na tecnologia da informação, 
conformou-se nos Estados Unidos a partir da década de 1970 (CASTELLS, 
2006, p.43), compreendendo transformações cruciais para a reestruturação 
do capitalismo a partir da década de 1980 e, por sua vez, para que pudesse 
moldar o informacionalismo (CASTELLS, 2006, p.103). Diferentemente do 
modo de desenvolvimento industrial, o cerne da produtividade do 
informacionalismo encontra-se no emprego de tecnologia de geração de 
conhecimentos, de processamento informacional e de comunicação de 
símbolos: conhecimento atuando sobre conhecimento em um círculo 
virtuoso no qual “o processamento da informação é focalizado na melhoria 
da tecnologia do processamento da informação como fonte de 
produtividade” (CASTELLS, 2006, p.53-54), transformando a própria 
informação em produto desse processo.66 

 

Nesta nova fase do capitalismo, o acesso e a capacidade de organizar e 

processar informações, - é o “produto” mais caro ao desenvolvimento. A categoria 

“informação”, apresentada aqui pode significar conhecimento e domínio de novas 

tecnologias assim como capacidade criativa e inovadora, vejamos sobre isso o 

trecho abaixo:  

 
A economia atual é, em essência, uma economia criativa. Sem dúvida 
concordo com os que dizem que a economia das nações desenvolvidas 
está cada vez mais voltada para informação e para o conhecimento. Peter 
Drucker que esboçou os contornos da “economia do conhecimento” é o 
maior defensor desse conceito. Segundo o visionário autor, “os recursos 
econômicos básicos – ‘os meios de produção’, como dizem os economistas 
– não são mais o capital, os recursos naturais [...] nem a ‘mão de obra’. 
Daqui para frente o recurso básico é o conhecimento. Ainda assim, 
considero a criatividade – a criação de novas formas práticas a partir desse 
conhecimento – a principal força propulsora. Para mim, “conhecimento” e 
“informação” são ferramentas e materiais para a criatividade. A “inovação”, 
tanto na forma de um novo artefato tecnológico quanto de um modelo de 
negócios, é seu produto.67  
 

É a partir deste meio que os agentes deste novo capitalismo vão desenvolver 

suas competências para o trabalho e vão modificar seus padrões de consumo, que 

já não responde mais aos estímulos industriais tradicionais, mas busca produtos e 

experiências singulares. Assim como na industrialização, os trabalhadores que 

                                                           
66 PIRES, Vladmir Sybillas. “Ideias-força no pós-fordismo e a emergência da economia criativa”. Liinc 
em Revista, v. 5, n. 2, set., 2009, Rio de Janeiro, p. 215-230. Disponível em: http://www.ibict.br/liinc. 
Acesso em: 10/05/2014. 
67 FLORIDA, 2011. Op. cit. p. 44 
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colocam a máquina em movimento são os mesmos que consomem os produtos 

desta máquina e justificam a permanência de sua produção. 

Com isso, temos o crescimento e o fortalecimento de ações em diversos 

setores estratégicos para esta nova face do capitalismo, ampliando-se o número de 

estudos sobre os impactos econômicos destes novos setores e seu potencial de 

expansão. Dentre estes, interessa-nos aqui destacar o papel das atividades e 

produtos culturais que irão compor a “economia da cultura” que recebem este 

tratamento e passam a ter representatividade e visibilidade na economia a partir dos 

anos 60 quando são desenvolvidos os primeiros estudos sobre o setor (Cf. MIGUEZ, 

2007, p. 10).  

Destacamos abaixo, um trecho de Ana Carla Fonseca Reis que nos fornece 

um conceito para a “economia da cultura”. 

 

A economia passa a ser instrumental, emprestando seus alicerces de 
planejamento, eficiência, eficácia, estudo do comportamento humano e dos 
agentes do mercado para reforçar a coerência e a consecução dos objetivos 
traçados pela política pública.  A economia não é normativa, ela não julga a 
legitimidade da política pública e não se propõe a definir quais seriam seus 
objetivos, mas se coloca a serviço da cultura para garantir que estes sejam 
atingidos. 
Retoma-se assim a própria origem epistemológica da palavra grega 
economia: oikos, casa; nomos, administração, organização, distribuição. 
Para isso a economia analisa as relações entre oferta, distribuição e 
demandas culturais, identifica as falhas de mercado que faz com que nem 
todos tenham acesso à produção cultural, mapeia as restrições individuais 
que limitam seu consumo, sinaliza caminhos possíveis, para o 
desenvolvimento sustentável e sugere ações a serem tomadas para que 
distorções sejam corrigidas.68 
 

 Neste momento, a economia que antes se mantinha afastada do campo da 

cultura, não só se aproxima deste como reconhece sua importância fundamental 

para implementação desta nova fase do capitalismo. Se antes as diferenças 

culturais poderiam ser um problema para a implementação de mercados, agora elas 

são o alimento destes mercados. Sobre isso, vejamos ainda um trecho de Florida a 

nos falar sobre criatividade. 

 
O início do século XX foi um período em que uma série de invenções – o 
fruto acumulado da criatividade - estava sendo mobilizada, produzida e 
difundida como nunca. Hoje vivemos a etapa seguinte, não só os frutos ou 
artefatos da criatividade, mas a própria criatividade está sendo amplamente 
explorada e difundida.69 

                                                           
68 REIS, Ana Carla Fonseca. Economia da cultura e desenvolvimento sustentável: o caleidoscópio da 
cultura. Barueri, SP: Manole, 2007.p.6 
69 FLORIDA, 2011. Op. cit. p.37 
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 A partir destas mudanças econômicas, sociais e políticas, a questão cultural 

assume centralidade nas discussões e a cultura passa a ser vista não mais como 

adereço, entretenimento ou questão supérflua, mas como recurso e setor estratégico 

na construção de uma “nova economia”. É neste cenário que a cultura ganha novos 

usos e finalidades, como nos apresenta Yúdice no trecho que destacamos abaixo. 

 

A cultura é hoje vista como algo em que se deve investir, distribuída nas 
mais diversas formas, utilizada como atração para o desenvolvimento 
econômico e turístico, como mola propulsora das indústrias culturais e como 
uma fonte inesgotável para novas indústrias que dependem da propriedade 
intelectual. Consequentemente, o conceito de recurso absorve e elimina 
distinções até então prevalecentes nas definições da alta cultura, da 
antropologia e da cultura de massa. A alta cultura torna-se um recurso para 
o desenvolvimento urbano no museu contemporâneo (por exemplo, o 
Guggenheim de Bilbao). Rituais, práticas estéticas do dia-a-dia, tais como 
canções, lendas populares, culinária, costumes e outras práticas simbólicas 
também são mobilizadas como recursos para o turismo e para a promoção 
das indústrias do patrimônio. As indústrias da cultura de massa, em especial 
as indústrias do entretenimento e dos direitos autorais que vêm integrando 
cada vez mais a música, o filme, o vídeo, a televisão, as revistas, a difusão 
por satélite e a cabo, constituem os maiores contribuidores mundiais do 
produto nacional bruto.70 

 

Podemos afirmar, portanto, que neste cenário as ações em cultura se 

tornaram o meio para se alcançar outras finalidades, sejam de argumentação 

econômica ou social. Ressaltamos também o fato de que é neste contexto que se dá 

uma importante mudança nas discussões em cultura, pois verificamos que quando a 

dimensão econômica da cultura começa a ganhar destaque, assuntos como o valor 

da cultura por sua dimensão simbólica constituinte de outras maneiras de estar no 

mundo (Cf. GEERTZ, 1989) perdem valor, principalmente na argumentação de 

investidores que vão buscar promover ações que possam dar retorno material e 

financeiro para o investimento realizado. 

Com isso, jargões como multiculturalismo, a valorização das diversidades, a 

promoção do desenvolvimento local e a inclusão social, passam a ser recorrentes 

nos discursos de empresas e políticos que buscam se inserir nesta lógica global do 

novo capitalismo. No entanto, são excluídos destes mesmos discursos todas as 

desigualdades e complexidades no nível social (ou se são incorporadas não são 

                                                           
70 YUDICE, George. A conveniência da cultura: usos da cultura na era global. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2006. p.11 
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tratadas com o devido peso que merecem) apresentando com isso soluções 

aparentemente simples para problemas estruturais. 

É a partir destas bases e dessa promessa de solução para os problemas 

econômicos por meio dos setores que envolvem a cultura, a criatividade e a 

inovação, que surge a economia criativa. A título de ilustração citamos como breve 

exemplo a problematização da reestruturação da categoria emprego nesta nova 

economia, que nos fornece Gerald Raunig.   

 

Mientras que Horkheimer y Adorno se lamentaban de que los sujetos de la 
industria cultural no tenían la posibilidad de convertirse en empresarios 
independientes, el problema en la actual situación es justamente el 
contrario. La empresaria o empresario autónomo se ha convertido en la 
figura generalizada, aunque tenga luego que ir saltando como trabajador o 
trabajadora temporal de proyecto en proyecto o vaya abriendo, una tras 
otra, pequeñas empresas. Asimismo, los grandes sucesores de la industria 
cultural del siglo XX, los consorcios de los medios de comunicación, llevan a 
cabo bajo la bandera del espíritu emprendedor una política de 
externalización y subcontratación desmedida. En estos nuevos consorcios 
de medios de comunicación (en los que convergen desde el ámbito de la 
prensa escrita, pasando por los medios audiovisuales, hasta internet) 
permanecen en muchos casos, como puestos fijos, sólo quienes están 
vinculados con los ámbitos centrales de administración, y esto vale también 
para los medios públicos y oficiales. La mayoría de los individuos llamados 
creativos trabajan, por el contrario, como freelances o como empleados y 
empleadas autónomas con (o sin) contratos temporales. Se puede decir 
cínicamente que aquí la melancolía de Adorno por la pérdida de autonomía 
se realiza de un modo perverso en las condiciones de trabajo de las creative 
industries: los individuos creativos son abandonados a un ámbito específico 
de libertad, independencia y gobierno de sí. Aquí la flexibilidad se vuelve 
norma déspota, la precarización del trabajo la regla, las fronteras entre 
tiempo de trabajo y tiempo libre se diluyen del mismo modo que las de 
empleo y paro, y la precariedad se extiende desde el trabajo a la vida 
entera.71 

  

Com isso, o autor nos traz uma importante contribuição para discutirmos as 

promessas das ações em economia criativa. Da mesma maneira que há a promessa 

de geração de empregos e as estatísticas apontam que muitos jovens estão 

envolvidos em atividades produtivas e de geração de renda, vemos que ao 

questionarmos que emprego e que condições de trabalho são essas, teremos como 

resposta a instabilidade e a sublimação dos direitos deste jovem trabalhador, sendo 

substituída a figura do explorador (que antes era personificado no capitalista dono 

da fábrica ou empresa) por uma figura bem mais sutil e imperceptível, sendo o 

sujeito produtor o seu próprio explorador. 

                                                           
71RAUNIG, Gerald. La industria creativa como engaño de masas.  Disponível em: 
http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es.  Acesso em: 01/07/2014. 
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Em densa pesquisa sobre o tema, Florida demonstra que esta busca por uma 

flexibilidade e liberdade no trabalho se apresenta como uma característica de uma 

nova geração de trabalhadores, nomeados por ele como criativos, que a partir de 

comportamentos e consumos específicos, formariam as bases do que ele chamou 

de “espírito criativo” em uma alusão direta a Weber, que colaborou com o 

surgimento, segundo ele de uma “nova classe”. 72 

Desta maneira, percebemos que a sublimação da crítica pelo discurso 

positivista é mais uma vez uma estratégia do capital que se reorganiza e se 

transforma, mas que mantém no fundo suas bases de manutenção, ou seja, a 

acumulação de recursos por parte de poucos e a exploração do trabalho e da 

capacidade criadora de muitos. 

O caminho que delineamos buscou num primeiro momento definir as 

diferentes noções de cultura ao longo da história, apontando a abordagem semiótica 

da cultura como a base de nossos estudos, para a partir deste compreender como 

elementos destas diferentes noções se fazem presentes nas abordagens da 

economia criativa; Num segundo momento definimos economia criativa pelo estud 

de sua genealogia buscando perceber suas variações e por último, reposicionar o 

conceito no espaço tempo, desnaturalizando sua aplicação contemporânea  no meio 

cultural, destacando as complexidades deste conceito. Para isso, destacamos 

abaixo um trecho de Horkheimer, referindo-se a racionalidade instrumental, a partir 

da qual iremos formular conceitualmente o que chamamos de racionalidade 

criativa ou razão criativa. 

 

Tendo cedido em sua autonomia, a razão tornou-se um instrumento. No 
aspecto formalista da razão subjetiva, sublinhado pelo positivismo, enfatiza-
se a sua não referência a um conteúdo objetivo; em seu aspecto 
instrumental, sublinhado pelo pragmatismo, enfatiza-se a sua submissão a 
conteúdos heterônimos. A razão tornou-se algo inteiramente aproveitado no 
processo social. Seu valor operacional, seu papel no domínio dos homens e 
da natureza tornou-se o único critério para avaliá-la. Os conceitos se 
reduziram a síntese das características que vários espécimes têm em 
comum. Pela denotação da semelhança, os conceitos eliminaram o 
incômodo de enumerar qualidades e servem melhor assim para organizar o 
material do conhecimento. São pensados como simples abreviações dos 
itens a que se referem. Qualquer uso dos conceitos que transcenda a 

                                                           
72 “Segundo minha definição, o centro da classe criativa é formado por indivíduos das ciências, das 
engenharias, da arquitetura e do design, da educação, das artes plásticas, da música e do 
entretenimento, cuja função econômica é criar novas ideias, novas tecnologias e/ou novos conteúdos 
criativos. Além desse centro a classe criativa também abrange um grupo mais amplo de profissionais 
criativos que trabalham com negócios e finanças, leis, saúde, e outras áreas afins” (FLORIDA, 2002. 
Op. cit. p.8) 
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sumarização técnica e auxiliar dos dados factuais foi eliminado como um 
último vestígio de superstição. Os conceitos foram “aerodinamizados”, 
racionalizados, tornaram-se instrumentos de economia de mão de obra. É 
como se o próprio pensamento tivesse se reduzido ao nível do processo 
industrial, submetido a um programa estrito, em suma, tivesse se tornado 
uma parte e uma parcela da produção.   (HORKHEIMER, 2002. p.26) 

 

Desta maneira, compreendemos que a noção de economia criativa pode ser 

definida como um conceito operacional desta racionalidade criativa ou razão criativa, 

ao construir um discurso “positivista” que prioriza uma abordagem “instrumental” da 

cultura em detrimento do seu conteúdo objetivo, intrínseco as diferentes formas de 

significação do mundo. Além disso, afirma também esta condição ao priorizar os fins 

aos meios, ou seja, ao priorizar a funcionalidade da cultura, o que ela pode 

desempenhar neste novo cenário do capitalismo. Desta maneira, as práticas 

culturais são incorporadas às “espécimes” dos setores criativos, sendo mais um 

segmento produtivo para a nova economia, como “simples abreviações dos itens a 

que se referem”. A operacionalidade da cultura se sobrepõe a sua dimensão mítica e 

ritualística, como instrumento gerador de mercado e de “mão de obra”.  

Neste sentido, os estudos, políticas e ações para cultura, ao se embasarem 

nesta abordagem da economia criativa, desenvolvem suas proposições dentro deste 

campo hegemônico de uma racionalidade criativa, sendo esta também uma 

parcela da produção e reprodução da lógica desta nova fase do capitalismo.  

 Enfatizamos contudo que nosso posicionamento crítico volta-se 

primordialmente às políticas públicas de cultura, em especial àquelas que buscam 

incorporar práticas e objetos da cultura popular pela lógica da economia criativa, 

pois consideramos que as motivações para as produções criativas e inventivas deste 

segmento, não se condicionam pelo interesse de uma geração de lucro, ainda que a 

dimensão comercial se faça presente e indispensável à algumas práticas, mas sim 

por um emaranhado de relações de pertencimento, identidades e territorialidades, 

que se aproximam muito mais de uma visão contextual da cultura (simbólica, 

econômica e social) do que de uma outra mercadológica. 

 Reconhecemos desta forma que existe uma diferença constitutiva das 

práticas que se estabelecem como profissão das chamadas classes criativas (ex. 

estilista de moda) daquelas que são produzidas como expressão de uma cultura 

popular, que tem relação com aquela dimensão de “valor de ritual” de Benjamin, ou 

ainda com a “teia de significados” apresentada por Geertz, que a nosso ver devem 
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ser consideradas quando se propõe a formulação de políticas públicas de cultura 

que tendem a garantir por meio do aparato do Estado, um tratamento homogêneo 

destas produções, desconsiderando suas complexidades e contradições territoriais, 

e voltando-se indistintamente para a proposição de um desenvolvimento local. 

 Voltamo-nos, portanto a um breve estudo para a compreensão de como o 

Estado brasileiro, por meio da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da 

Cultura, atualmente extinta, tentou produzir no país uma aplicação desta noção 

enquanto política pública para a cultura, ao longo dos anos de 2011 a 2014.  

  
 
1.2.3 – A economia criativa no contexto das políticas públicas de cultura no Brasil: o 

caso da SEC – MinC.  

 
 

Iniciamos esta seção buscando uma definição que delimite o campo de 

atuação do que denominamos aqui como políticas públicas de cultura, a embasar 

nossas reflexões, uma vez que este pode ser entendido de maneiras tão diversas e 

a partir de múltiplos agenciamentos dentro dos territórios73.  

Em um sentido amplo, as políticas culturais podem ser entendidas como “o 

conjunto de ações (e disputas) dos diversos atores sociais voltados para o 

fortalecimento da cultura como dimensão essencial da sociabilidade.” 74. No entanto, 

para o desenvolvimento das questões abordadas neste trabalho interessa-nos aqui 

um conceito mais pragmático das políticas culturais, associando-as a figura do 

Estado. Sobre isso, destacamos abaixo um trecho do conceito de política cultural, 

apresentado por Teixeira Coelho: 

 

[…] a política cultural é entendida, habitualmente como programa de 
intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas 
ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades 
culturais da população e promover o desenvolvimento de suas 
representações simbólicas. […] a política cultural apresenta-se assim como 

                                                           
73 Para a caracterização do que definimos aqui como território, conceito a ser constantemente aludido 
nesta pesquisa, nos valemos da citação de Haesbaert, a afirmar que: “a construção do território 
resulta da articulação de duas dimensões principais, uma mais material e ligada à esfera político-
economica, outra mais imaterial ou simbólica, ligada, sobretudo à esfera da cultura e do conjunto de 
símbolos e valores partilhados por um grupo social.” (HAESBAERT, Rogério. LIMONAD, Ester. O 
território em tempos de globalização. Revista Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas e outras 
coisas. n° 2 (4), vol. 1 – Disponível em: http://www.uff.br/etc/UPLOADs/etc%202007_2_4.pdf) 
74 RODRIGUES, Luiz Augusto F. Políticas Culturais. Comunicado apresentado durante aula de 
Estudos das Políticas Culturais, no dia 17/09/2013, em PPCULT - UFF, Niterói - RJ. Texto não 
publicado. 
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o conjunto de iniciativas, tomadas por esses agentes, visando promover a 
produção, a distribuição e o uso da cultura, a preservação e divulgação do 
patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho burocrático por elas 
responsável.75 
 

Cabe ressaltar ainda, que uma primeira apreensão imediata deste conceito, 

poderia levar o leitor a um entendimento equivocado da idéia de políticas culturais 

que buscamos defender aqui. Não se trata, pois de assumir como políticas as ações 

técnico-normativas, hierarquizadas e unilaterais desenvolvidas pelo Estado, mas de 

compreender a construção das políticas em um nível sistêmico, uma construção 

conjunta com outros setores da sociedade. Sobre esta visão sistêmica das políticas 

culturais, destacamos o trecho abaixo: 

 

 Assim, a visão sistêmica, tal como procuramos abordar, não configura uma 
normatividade sobre o todo, nem tampouco uma técnica apurada de 
controle do espaço ou das relações sociais. Seguindo a crítica da 
racionalidade instrumental, não podemos conceber a tecnicidade como algo 
prioritariamente orientado para a eficácia produtiva e econômica. Um 
entendimento sistêmico das políticas culturais deve assumir a perspectiva 
de uma nova inserção da técnica e da tecnologia, num projeto social amplo, 
reintegrando a dimensão cultural - humanística - à própria dimensão da 
ciência como conhecimento e procedimento técnico transformador do 
mundo. 76 
 

Desta maneira, ao falarmos de políticas culturais, estamos falando de ações 

desenvolvidas pelo governo, mas que tem como fundo e motivação atender e 

compreender os anseios, necessidades e desejos dos diferentes grupos que 

conformam as sociedades multiculturais, buscando incorporá-los nos processos de 

decisão por meio de iniciativas políticas que avancem nos mecanismos de tradução 

e aproximação com os diferentes territórios para a construção de diálogos e 

superação dos desafios da diversidade cultural e das desigualdades sociais. 

Ao longo dos anos de 2003 a 2010, vimos às ações do Ministério da Cultura 

se voltar para os territórios culturais do país buscando uma aproximação e uma 

melhor compreensão destes para a proposição e construção de políticas públicas 

para a cultura, em um movimento nunca antes realizado em termos de iniciativas do 

Governo Federal. 

 As políticas desenvolvidas pelos governos anteriores, reduzidas basicamente 

a legislação de incentivos fiscais, entregaram um determinado segmento da 
                                                           
75 COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de políticas culturais. São Paulo: FAPESP; Iluminuras, 2004. 
p.293. 
76 GUELMAN, Leonardo. A noção da política cultural como sistema. In: GUELMAN, Leonardo; 
ROCHA, Vanessa (orgs.). Interculturalidades. Niterói: EDUFF, 2004. p 98. 
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produção cultural nas mãos da lógica reprodutiva do mercado, sem ter desenvolvido 

nenhuma alternativa, ou ter ampliado o olhar para a questão da diversidade cultural 

do país.  

Abaixo, destacamos alguns trechos do artigo “Políticas Culturais no Brasil: 

tristes tradições, enormes desafios” 77, de Albino Rubim, onde o autor nos fala desta 

postura política dos governos anteriores.   

 

Sintomaticamente a publicação mais famosa do Ministério naqueles longos 
oito anos será uma brochura intitulada Cultura é um bom negócio (ministério 
da cultura, 1995). Ela pretende estimular, sem mais, a utilização das leis de 
incentivo. José Castello, avaliando o governo Fernando Henrique Cardoso: 
afirma uma quase identidade entre Estado e mercado (castello, 2002, p. 
635); fala das leis de incentivo como sendo a política cultural (castello, 
2002, p. 637) e diz que as leis de incentivo escamoteiam a ausência de uma 
política cultural (castello, 2002, p. 645). Em verdade e em boa medida, as 
leis de incentivo foram entronizadas como a política cultural do ministro 
Francisco Weffort, professor de Política da Universidade de São Paulo. 
(RUBIM, 2007. p.26)  
[…] 
Aliás, se houve política de cultura, ela se concentrou em ampliar a utilização 
das leis de incentivo pelo mercado. Enquanto no governo Itamar somente 
72 empresas usaram as leis (castello, 2002, p.637), no governo Cardoso/ 
Weffort este número cresceu, por exemplo, para 235 (1995); 614 (1996); 
1133 (1997); 1061 (1998) e 1040 (1999), sendo que a queda acontecida de 
1997 em diante decorre do processo de privatização das estatais; que, em 
geral, no Brasil investem mais em cultura que a iniciativa privada. […] Em 
resumo, a utilização de dinheiro público subordinado a decisão privada 
ampliou-se bastante. (RUBIM, 2007. p.27) 

 

 Desta maneira, com uma tradição governamental de políticas e proposições 

escassas e tecnicamente instrumentalizadas, surpreendeu-nos a todos, a alguns de 

maneira preconceituosamente negativa, a escolha de um músico da cultura popular 

para o comando da pasta do Ministério da Cultura em 2003, no primeiro mandato do 

presidente Lula. Escolha simbólica e reveladora de uma nova maneira de olhar para 

a cultura. 

 Com grande sensibilidade, o então Ministro Gilberto Gil, realizou em seu 

discurso de posse uma fala que já demonstrava, ainda que de maneira embrionária, 

as ideias que viriam a embasar o desenvolvimento das ações políticas de seu 

ministério. Reproduzimos abaixo, um trecho deste discurso. 

 

O Ministério não pode, portanto, ser apenas uma caixa de repasse de 
verbas para uma clientela preferencial. Tenho, então, de fazer a ressalva: 

                                                           
77 RUBIM, Antônio Albino Canelas. Políticas Culturais no Brasil: tristes tradições, enormes desafios. 
In: RUBIM, Antônio Albino Canelas (org.). Políticas culturais no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2007. 
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não cabe ao Estado fazer cultura, a não ser num sentido muito específico e 
inevitável. No sentido de que formular políticas públicas para a cultura é, 
também, produzir cultura. No sentido de que toda política cultural faz parte 
da cultura política de uma sociedade e de um povo, num determinado 
momento de sua existência. No sentido de que toda política cultural não 
pode deixar nunca de expressar aspectos essenciais da cultura desse 
mesmo povo. Mas, também, no sentido de que é preciso intervir. Não 
segundo a cartilha do velho modelo estatizante, mas para clarear caminhos, 
abrir clareiras, estimular, abrigar. Para fazer uma espécie de "do-in" 
antropológico, massageando pontos vitais, mas momentaneamente 
desprezados ou adormecidos, do corpo cultural do país. Enfim, para avivar 
o velho e atiçar o novo. Porque a cultura brasileira não pode ser pensada 
fora desse jogo, dessa dialética permanente entre a tradição e a invenção, 
numa encruzilhada de matrizes milenares e informações e tecnologias de 
ponta. 78 

  

 Desta maneira, a questão da diversidade cultural brasileira assume 

efetivamente a liderança nas discussões das políticas públicas para a cultura 

desenvolvidas pelo Governo Federal, sendo a linha guia para a proposição de suas 

ações. 

 Antes de prosseguirmos, no entanto, se faz necessário um esclarecimento 

para que nossas colocações não sejam tomadas como um ufanismo a este governo, 

ou como um romantismo cego, incapaz de enxergar as incompletudes ou 

deficiências de algumas propostas. 

 Ponderamos que este “novo olhar” para a cultura, que a reposiciona e lhe 

confere uma “centralidade” nas discussões políticas, não pode ser vista como alguns 

poderiam interpretar, como uma produção intelectual de um homem só (em nosso 

caso, o então Ministro Gilberto Gil), mas, como verificamos anteriormente, trata-se 

de um movimento mundial, capturado em um determinado momento histórico por 

uma instituição, revelado em política cultural e representado aqui pelo discurso de 

posse do então Ministro. 

 É a partir deste lugar, de quem vem acompanhando as discussões sobre a 

importância de se pensar e valorizar as diferentes culturas e suas transformações, 

que nos fala Gilberto Gil: “O Ministério deve ser como uma luz que revela, no 

passado e no presente, as coisas e os signos que fizeram e fazem do Brasil, o 

Brasil. Assim o selo da cultura, o foco da cultura, será colocado em todos os 

aspectos que a revelem e expressem, para que possamos tecer o fio que os unem.” 

                                                           
78 Disponível em: http://www.gilbertogil.com.br/sec_texto.php?id=3&page=2. Acessado dia: 
15/01/2014. 
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79. Temos, portanto, uma indicação processual de abordagem da cultura que busca 

compreender suas diferentes temporalidades coexistentes. 

 Outra questão que precisa ser assinalada aqui, como uma medida preventiva 

para eventuais erros de interpretação, diz respeito ao olhar positivo direcionado às 

ações políticas desenvolvidas por este governo, onde mais uma vez, afirmo que não 

se trata de um encantamento ingênuo e pouco crítico destas políticas - apontarei 

abaixo algumas deficiências que acredito serem ainda grandes desafios para o 

desenvolvimento de uma densa política pública de cultura - mas de reconhecer os 

avanços que tivemos durante este período, talvez o mais fértil em termos de uma 

discussão ampla de política cultural a nível nacional. 

Como principal destaque deste governo, apontamos o programa Arte, Cultura 

e Cidadania - Cultura Viva, ação política inovadora do Governo Federal, que “apoia, 

valoriza e dinamiza as culturas tradicionais e comunitárias, promovendo também a 

sua articulação com meios modernos e tecnológicos de produção e difusão cultural” 
80.  Não nos interessa aqui realizar um estudo aprofundado desta iniciativa - já tendo 

sido realizadas extensas pesquisas e estudos sobre esta - mas interessa-nos a 

percepção, em termos gerais do papel desta ação para o fortalecimento de um novo 

olhar para a diversidade cultural do país.   

No entanto, mesmo este programa, com todo seu avanço ao tratar a cultura e 

a diversidade cultural brasileira, não foi plenamente capaz de desenvolver uma 

política pública de cultura que conseguisse minimizar efetivamente a desigualdade 

presente na participação política e na produção cultural do país. Como desafios a 

este sentido de plenitude, poderíamos apontar o não avanço na redistribuição de 

recursos e oportunidades, como política de renovação permanente e continuada. 

O programa Cultura Viva, promoveu em determinada escala, um ensaio para 

a redistribuição de recursos e oportunidades - com o financiamento dos Pontos de 

Cultura por meio da seleção em editais, que são atualmente a maneira mais 

democrática de seleção de propostas, mas ainda assim excludente, por estar 

inserido numa dimensão técnica distanciada das práticas populares - no entanto, 

esta redistribuição não foi garantida totalmente, tendo sido suspensos os repasses 

quando da mudança da gestão da pasta. 

                                                           
79 Idem. 
80 SILVA, Frederico A. Barbosa da; ARAÚJO, Herton Ellery (orgs.). Cultura Viva: avaliação do 
programa arte educação e cidadania. Brasília: IPEA, 2010. p. 12 
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Outro desafio percebido trata do avanço nos mecanismos de tradução, ou 

decodificação81 nos termos de Stuart Hall, para com a burocracia jurídica e o 

cotidiano prático de quem está envolvido organicamente com a cultura e não dispõe 

do “vocabulário”, não domina a técnica necessária para a gestão e administração de 

recursos públicos e sua obrigatoriedade jurídica e fiscal. 

No entanto, esta preocupação com a tradução, se não logrou avanços 

permanentes, ao menos foi sinalizado como importante e esteve presente em outras 

ações políticas do Ministério como cursos de capacitação e formação para agentes 

culturais, realização de conferências e seminários por todo o país e a realização de 

editais específicos para determinados grupos culturais (como culturas ciganas, 

culturas indígenas, mestres da cultura popular,…) buscando simplificar os processos 

burocráticos de inscrição de propostas, tentando aproximá-los da realidade prática e 

vivência destes grupos nos territórios. 

Outras iniciativas, como a proposta de reformulação da Lei Rouanet, o 

encaminhamento do Plano Nacional de Cultural, a implementação do Sistema 

Nacional de Cultura com a realização da Conferência Nacional de Cultura, e a 

reformulação da Lei do Direito Autoral, também demonstraram este esforço do 

Ministério em se aproximar dos sujeitos, principalmente ao verificarmos que para 

todos estes processos foram abertos mecanismos de consulta pública, para que a 

população pudesse participar e dar sua contribuição na construção destas propostas 

políticas.  

Mais uma vez, necessitamos estabelecer um contraponto reflexivo para a 

positividade desta colocação, ainda que reconheçamos sua importância e valor. Mas 

não poderíamos deixar de fazer alguns questionamentos como, qual o nível real de 

participação da população em termos de poder decisório nestas consultas públicas? 

Ou, quem seriam estes participantes destas consultas e decisões? Seriam 

                                                           
81 O autor fala de decodificação no contexto da produção subjetiva estimulada pelos meios de 
comunicação. No entanto, trazemos aqui este termo, por considerarmos válida sua aplicação na 
compreensão dos diálogos que se estabelecem entre culturas distintas: “Antes que essa mensagem 
possa ter um “efeito” (qualquer que seja sua definição), satisfaça uma “necessidade” ou tenha um 
“uso”, deve primeiro ser apropriada como um discurso significativo e ser significativamente 
decodificada. É esse conjunto de significados decodificados que “tem um efeito”, influencia, entretém, 
instrui ou persuade, com consequências perceptivas, cognitivas, emocionais, ideológicas ou 
comportamentais muito complexas. Em um momento “determinado”, a estrutura emprega um código 
e produz uma “mensagem”; em outro momento determinado, a “mensagem” desemboca na estrutura 
das práticas sociais pela via de sua decodificação.” (HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidades e 
mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 
2003. p. 390) 
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realmente representativos de nossa ampla diversidade, ou seriam apenas alguns, os 

mais engajados politicamente?  

Se a resposta desta última pergunta for “somente alguns”, essa ferramenta de 

consulta pública não seria apenas um “engano” político, mas no fundo revelaria uma 

manutenção do processo desigual das tomadas de decisão, que visa a manutenção, 

mais uma vez, de uma ordem hegemônica estabelecida. 

Sabemos, contudo, que estas questões são de difícil resolução, mas 

entendemos que se pretendemos lutar para o desenvolvimento de políticas públicas 

para cultura que contemplem um reconhecimento das diversidades com a redução 

das desigualdades, temos que enfrentar questionamentos como estes de frente, e 

lutar por uma construção política que de fato estabeleça diálogos com todas as 

“línguas” e todos os modos de ser.  

 A superação das desigualdades, neste nível, é talvez a maior barreira para o 

desenvolvimento de ações que contemplem a diversidade. Se quem está presente 

nas discussões públicas para a formulação das políticas sociais são os grupos e 

sujeitos “hegemônicos”, que dominam esta “língua”, então quem falará pelos grupos 

que não participam destes contextos? 

É preciso que haja um duplo movimento no desenvolvimento de políticas 

públicas de cultura, que busque se aproximar da diversidade ao passo que busque 

enfrentar as desigualdades, inclusive nas possibilidades de participação nos 

processos políticos de decisão. No entanto, mesmo reconhecendo que há ainda 

tantos desafios por enfrentar, afirmamos que as políticas desenvolvidas pelo MinC  

entre 2003-2010, foram estruturantes para uma nova forma de fazer política cultural 

no Brasil.  

As políticas de valorização e reconhecimento de nossa diversidade ganharam 

visibilidade, não só para os próprios brasileiros, que passaram a reconhecer suas 

múltiplas identidades, como para o exterior, com a afirmação da imagem do país 

como um referencial de convivência, ainda que nem tanto pacíficas, entre distintas 

culturas. Abaixo destacamos outro trecho do então Ministro Gilberto Gil. 

 
O Brasil tem importante papel porque a formação brasileira, apesar das 
enormes desigualdades ainda persistentes, é um feliz exemplo de 
diversidade e encontro cultural. Somos mestiços, produto de populações e 
tradições diversas e vivas que ocupam um vasto território, que compõem, 
juntas, um amplo imaginário. Praticamos, a olhos externos, um modo 
singular de viver e estar no mundo. Há uma mensagem universal de paz, 
convívio e enorme criatividade explícita na forma como essa população 
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abriu seus poros e assimilou os valores de outros países e civilizações, na 
forma como essa população lida com seus costumes, etnias, raças e 
credos. Essa mensagem de paz é um patrimônio do povo brasileiro. Nesse 
sentido, nos últimos quatro anos de gestão, buscamos atuar na promoção 
da cultura brasileira como portadora de conteúdos singulares e valores 
universais.82 

 

 Desta forma, a imagem do país com suas “riquezas” naturais, e sua riqueza 

cultural, foi lançada para o mercado exterior, em campanhas políticas com o objetivo 

de promover para o mundo toda a potência do Brasil diante deste cenário 

internacional. Como repercussão disto (juntamente com outros fatores, 

principalmente econômicos), podemos apontar a escolha do país como sede da 

Copa do Mundo e a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. 

 Inseridos no capitalismo e na lógica de produção espetacular das sociedades 

contemporâneas, o Governo brasileiro entra de fato no jogo das disputas pelo 

mercado global de fluxos e capitais, e aciona sua característica mais singular, sua 

diversidade cultural e multiplicidade de identidades, como principal estratégia de 

distinção (assim como todos os outros países que estão nesta disputa).  

 Estes últimos acontecimentos irão marcar uma nova tomada de posição do 

Governo Federal, que agora tendo outra formação pós-eleições 2010, demonstrará 

uma outra maneira de pensar e desenvolver as políticas públicas de cultura no país, 

rompendo em muitos casos, com avanços conquistados no período de 2003 a 2010. 

 Esta mudança de posição se apresenta já de início como uma mudança 

simbólica discursiva. Se no Governo Lula, o slogan político era “Brasil um país de 

todos”, temos no Governo Dilma o slogan “Brasil, país rico é país sem pobreza”. A 

princípio tal mudança pode não parecer significativa, mas ao realizarmos uma 

análise discursiva, vemos que a palavra “rico”, nos traz uma forte bagagem 

simbólica, que faz clara referência ao sentido de acúmulo de capitais.  

Não pretendemos com isso apresentar aqui um pré-julgamento desta política. 

O combate a pobreza, a miséria e a busca pela redução das desigualdades sociais e 

econômicas é uma questão política que deve ser sempre pautada, mas a percepção 

desta mudança discursiva, com a forte inserção da dimensão econômica, nos fará 

compreender outras mudanças políticas, principalmente em se tratando da noção de 

cultura a embasar as ações do Ministério da Cultura. 

                                                           
82 Disponível em: http://www.gilbertogil.com.br/sec_texto.php?id=1026&page=1&id_type=3. Acessado 
em: 15/01/2014. 
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Se no “Brasil um país de todos” o reconhecimento e a valorização da 

diversidade foi o traço principal que guiou as ações políticas do Ministério de 2003 a 

2010, em 2011 com as novas eleições isso muda (surpresa para quem votou em 

Dilma Roussef, esperando por uma continuidade das políticas culturais que vinham 

sendo desenvolvidas).  

No contexto de “Brasil país rico é país sem pobreza” a então Ministra Ana de 

Hollanda, em discurso de nomeação, realiza um apelo ao Congresso, com grande 

significado simbólico neste panorama da análise dos discursos. Abaixo, 

reproduzimos um trecho do discurso da Ministra. 

 

E aproveito a ocasião para pedir uma primeira grande ajuda ao Congresso, 
aos senadores e deputados agora eleitos ou reeleitos pela população 
brasileira: por favor, vamos aprovar, este ano, nesses próximos meses, o 
nosso Vale Cultura, para que a gente possa incrementar, o mais 
rapidamente possível, a inclusão da cultura na cesta do trabalhador e da 
trabalhadora. Cesta que não deve ser apenas “básica” – mas básica e 
essencial para a vida de todos. Em suma, o que nós queremos e 
precisamos fazer é o casamento da ascensão social e da ascensão cultural. 
Para acabar com a fome de cultura que ainda reina em nosso país.83 

  

 A ideia de que o Vale Cultura era uma prioridade política para a Ministra, nos 

revela discursivamente o peso que a dimensão econômica mercadológica da cultura 

(com ênfase nas indústrias culturais) teve para este novo Ministério, principalmente 

se considerarmos que na época outras duas propostas estruturantes das políticas 

culturais encontravam-se também em tramitação, a saber, o Plano Nacional de 

Cultura, e a reformulação da Lei Rouanet (em tramitação até os dias atuais). 

 Poderíamos continuar esta análise discursiva, pegando como objeto a íntegra 

dos discursos de posse dos ministros Gilberto Gil e Ana de Hollanda, para deixar 

ainda mais claro as diferenças que se estabeleceram nesta transição do Ministério. 

No entanto consideramos que este esforço, embora apresentasse sem dúvida um 

resultado rico para a reflexão das políticas públicas de cultura elaboradas, seria 

neste momento um desvio de rota. Procuramos então continuar nossa caminhada 

nas análises que se seguem.  

 Como continuidade, o Ministério criou em 2011 uma nova secretaria, que vai 

novamente, reafirmar uma valorização da dimensão econômica da cultura, com 

destaque superior as suas demais dimensões cidadã e simbólica.  

                                                           
83 Disponível em: http://www2.cultura.gov.br/site/2011/01/03/discurso-de-posse-da-ministra-da-
cultura-ana-de-hollanda/. Acessado em: 17/01/2014. 
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Sob a responsabilidade de Cláudia Leitão o governo inaugurou a Secretaria 

de Economia Criativa e apresentou o Plano de Economia Criativa - Políticas, 

Diretrizes e Ações 2011 a 2014. Inserimos abaixo um trecho que a nosso ver é 

representativo de algumas contradições desta proposição política. 

 

O novo MinC deseja construir um novo desenvolvimento para o Brasil de 
forma transversal com os demais ministérios, agências de fomento, 
instituições internacionais, sistemas S, universidades, segmentos criativos, 
poderes legislativos e judiciário, estatais, institutos de pesquisa, 
organizações do terceiro setor, enfim, com os estados e municípios 
brasileiros. Mas para a construção de um novo desenvolvimento é 
necessário a construção de uma nova mentalidade econômica. 
Diferentemente da economia tradicional ”taylorista”, a economia criativa de 
caracteriza pela abundância e não pela escassez, pela sustentabilidade 
social e não pela exploração de recursos naturais e humanos, pela inclusão 
produtiva e não pela marginalização de indivíduos e comunidades.  
Os desafios são imensos, mas instigantes.84 

  

 Com base no trecho acima, podemos desenvolver alguns questionamentos 

para o desenvolvimento de uma análise discursiva desta proposta enquanto uma 

política cultural. Ao afirmar que o “novo MinC” deseja construir um “novo 

desenvolvimento”, fica subentendido a ideia de não continuidade, ruptura, com a 

ideia de desenvolvimento que vinha sendo desenvolvida pelo “antigo MinC”. Esta 

ruptura tende a enfraquecer o campo de discussões das políticas públicas para a 

cultura que vinham sendo produzidas, ao mesmo tempo em que fortalece uma visão 

instrumental da cultura.  

Outro ponto, diz respeito à proposta de “novo desenvolvimento transversal”, 

onde ao apontar quem está contemplado neste desenvolvimento, priorizam-se as 

organizações institucionalizadas, deixando de lado, nesta descrição, os sujeitos 

como indivíduos formadores da sociedade. Retornamos aqui a problemática de 

quem está inserido nos processos de tomada de decisão e formulação de políticas. 

Quem será contemplado por este desenvolvimento e quem não será? Como esta 

política pretende promover inclusão se tem como fundamento a “não inclusão” de 

uma ampla participação social? Vejamos ainda o trecho que destacamos abaixo, 

onde a Secretária expõe o que considera como desafios do MinC nesta condução. 

 

                                                           
84 LEITÃO, Cláudia. A criatividade e diversidade cultural brasileiras como recursos para um novo 
desenvolvimento. In:Plano da Secretaria de Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011-
2014. Brasília, Ministério da Cultura, 2011. 
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Os desafios são imensos, mas instigantes. O Ministério da Cultura retoma a 
difícil tarefa de repensar, de reconduzir, de liderar os debates e a 
formulação de políticas sobre a cultura e o desenvolvimento no Brasil, com 
a missão de transformar a criatividade brasileira em inovação e a inovação 
em riqueza: riqueza cultura, riqueza econômica, riqueza social. Para isso 
deve enfrentar questões desafiadoras: por que nossa riqueza e diversidade 
cultural não fazem do Brasil um dos maiores destinos turísticos do mundo? 
De que forma poderemos estimular os talentos criativos brasileiros? Como a 
economia criativa poderá contribuir para a inclusão produtiva dos 40% de 
jovens brasileiros que hoje se encontram entre os 16,3 milhões de 
brasileiros abaixo da linha da pobreza? Como ampliar e qualificar o 
consumo cultural no país, levando-se em conta a emergência de 39,5 
milhões de brasileiros e brasileiras à classe média? [...] Se o caminho é 
longo a tarefa é apaixonante. Trata-se, definitivamente, do início da 
construção, no Governo Dilma, de um “Brasil Criativo”. Mãos à obra!85 

 

  Dentre as múltiplas questões que podemos levantar a partir deste trecho, uma 

que se torna mais gritante é a abordagem da dimensão econômica da cultura pelo 

acionamento da economia criativa como solução para os mais variados problemas 

do Brasil como o combate à pobreza extrema, à uma “educação” da classe média 

emergente propondo uma “qualificação do consumo cultural no país”. Além destes a 

Secretária nos fala ainda de uma “retomada” política voltada ao desenvolvimento, 

mais uma vez a partir de uma leitura econômica, que vai aproximá-lo de uma noção 

de crescimento econômico, desconsiderando desta maneira o fato do Governo 

anterior ter caminhado para o fortalecimento de um desenvolvimento social, alinhado 

com a valorização das identidades e dos fazeres dos grupamentos sociais mais 

excluídos, apontando mais para uma política que se volta aos interesses e soluções 

externos a estes territórios do que uma política que se aproxime das complexas 

relações de disputas desiguais presentes nestes.  

Neste novo MinC, muitas foram as mudanças em relação as antigas ações 

que vinham sendo desenvolvidas, como: a suspensão dos repasses federais para os 

Pontos de Cultura e a redução da oferta de editais de financiamento público para as 

diferentes iniciativas culturais, assim como a redução das convocações públicas 

para participação de discussões políticas junto ao Governo. 

    Neste cenário vimos que a Secretaria de Economia Criativa (SEC), se 

prestou como principal força discursiva propositiva de ações para as políticas 

públicas de cultura, sendo a maioria das ações desenvolvidas pelo Ministério 

capitaneadas por esta.  Desta maneira, as dimensões que conformavam as políticas 

culturais no Governo Lula (dimensão simbólica, econômica e cidadã), parecem 

                                                           
85 Ibidem.  
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perder um pouco a equidade, ao passo que a dimensão econômica ganha atenção 

de destaque. 

 No entanto, assim como a posição de Gilberto Gil frente à cultura revelava 

uma dimensão maior da discussão política em nível mundial, também este “novo 

MinC” como vimos na discussão anterior, se volta a uma tendência global - a cultura 

como recurso para o desenvolvimento – onde o acionamento da Economia Criativa 

pelas políticas públicas transforma as diversidades e singularidades em fonte de 

recursos para a busca de alguma outra finalidade, cada vez mais distanciado do 

estímulo e manutenção a produção de singularidades e subjetividades não 

hegemônicos ou contra hegemônicos. 

Nos valemos aqui novamente de um trecho de Yúdice de “A conveniência da 

cultura”, onde o autor nos fala desta tendência mundial aplicada a interpretação das 

políticas públicas de cultura voltada ao desenvolvimento. 

 

Podemos encontrar essa estratégia em muitos e diferentes setores da vida 
contemporânea: o uso da alta cultura (por exemplo, museus e outras 
manifestações da alta cultura) para os objetivos do desenvolvimento 
urbano; a promoção de culturas nativas e patrimônios nacionais a serem 
consumidos no turismo; lugares históricos que são transformados em 
parques temáticos do tipo Disney; a criação de indústrias de cultura 
transnacional como complemento para a integração supranacional tanto na 
União Europeia quanto no Mercosul; a redefinição de propriedade 
intelectual como formas de cultura com a finalidade incitar o acúmulo de 
capital na informática, nas comunicações,nos produtos farmacêuticos, no 
entretenimento, e assim por diante. 86 

 

Vimos com isso que os discursos para a valorização da diversidade cultural 

estão sendo resignificados e utilizados como argumentos para a criação de novas 

políticas - agora com finalidades desenvolvimentistas - que buscam atrair novos 

recursos e investimentos, principalmente vindos do exterior. Sob esta motivação 

cada país ergue sua bandeira de atrativos culturais na disputa por uma fatia deste 

mercado global. Sobre esse movimento, nos diz ainda Harvey:  

 

Há muito a conquistar, por exemplo, por meio do apelo à moda (de modo 
interessante ser um centro da moda é uma maneira das cidades 
acumularem considerável capital simbólico coletivo). Os capitalistas estão 
bem cônscios disso, e devem, portanto engajar-se nas guerras culturais, 
assim como nas moitas do multiculturalismo, da moda e da estética, pois é 
precisamente por esses meios que as rendas monopolistas podem ser 
conquistadas, pelo menos por um tempo. Se, como afirmo, a renda 

                                                           
86 YUDICE, George. A conveniência da cultura: usos da cultura na era global. Belo Horizonte: Editora 
UFMG; 2004. p. 47 
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monopolista sempre é um objeto do desejo capitalista, os meios de obtê-la 
através de intervenções nos campos da cultura, história, patrimônio, estética 
e significados deve necessariamente ser de grande importância para os 
capitalistas de todos os tipos.87 

 

  Desta maneira, podemos afirmar que as políticas públicas de cultura 

desenvolvidas pelo “novo MinC” a partir da Secretaria de Economia Criativa, ao se 

voltarem para o campo da cultura como meio, como instrumento a atender aos 

imperativos de uma abordagem capitalista, deixaram de valorizar as práticas como 

processos vividos, e a cultura como contexto, e com isso vieram se afastando cada 

vez mais de um ideal de políticas públicas para a cultura, calcada no 

reconhecimento das diversidades ao mesmo tempo em que combate as 

desigualdades presentes nos territórios. Desta maneira, as expressões, 

desenvolvimento e inclusão social, tão intensamente usadas, foram reduzidas a 

retórica discursiva, desvinculadas de uma prática que se orientou a outras 

demandas.  

 No documento Relatório de Gestão88, de 2011 a 2012, publicado pela 

Secretaria de Economia Criativa, são apresentados como projetos prioritários desta 

Secretaria: “Observatório Brasileiro de Economia Criativa – OBEC”; a “Rede de 

Observatórios Estaduais de Economia Criativa – OBECEs”; o “Criativa Birô” e a 

“Rede de Criativa Birôs”. Como Editais de fomento promovidos são citados: “Prêmio 

Economia Criativa - Edital de Apoio a Estudos e Pesquisas em Economia Criativa”; 

“Prêmio Economia Criativa - Edital de Fomento a Iniciativas Empreendedoras e 

Inovadoras”; “Edital de Apoio à Formação para Profissionais e Empreendedores 

Criativos”; “Edital de Fomento a Incubadoras de Empreendimentos da Economia 

Criativa” e “Edital Copa – Concurso Cultura 2014”. 

 Não nos deteremos aqui no desenvolvimento de uma análise a desdobrar 

conceitualmente e economicamente o desenvolvimento destes, interessando-nos 

apenas apontar alguns elementos comuns entre eles que vão ao encontro das 

críticas que vimos produzindo. De início destaca-se a abordagem técnica 

identificada pelas expressões “planos de negócios”, “empreendimentos”, 

“capacitações técnicas”, “experiências inovadoras”, entre outras, constantemente 

                                                           
87 HARVEY, David. A arte da renda: a globalização e a transformação da cultura em commodities. In 
a produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2006. p. 237 
88 Disponível em: http://www.cultura.gov.br/acoes6/-
/asset_publisher/UoW7cdQgWdEp/content/relatorio-de-acoes-da-secretaria-da-economia-criativa-
2011-2013/10913 
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utilizadas, onde identificamos o predomínio daquela “racionalidade criativa” a qual 

nos referimos na seção anterior. 

Além destes, a definição de público alvo dessas ações gira sempre em torno 

de universidades, pesquisadores, artistas, empreendedores culturais, apontados 

como produtores de conteúdo, enquanto que ao se referir a agentes culturais, se faz 

ou por meio de concessão de recursos como prêmio, ou como objetos de 

capacitações, demonstrando também pouco diálogo e interação com os setores 

mais distanciados das camadas de poder da sociedade. Neste mesmo movimento, 

vemos essas propostas concentradas nas capitais, priorizando a participação e o 

envolvimento de sujeitos de um território específico.  

 A partir destes não podemos chegar a nenhuma abordagem conclusiva, mas 

nos parece que a condução dessas políticas, contraditórias e de restrito impacto 

territorial, tão contrárias ao movimento que vinha sendo produzido pelo antigo 

Governo Lula, fizeram com que se criasse uma pressão por parte dos setores 

sociais e culturais a solicitar uma outra condução dentro deste Ministério, sendo este 

talvez o motivo da instabilidade verificada na nomeação e exoneração de tantos 

profissionais ao longo desses quatro anos.  

 Desta maneira, vimos a então Ministra Ana de Hollanda deixar o cargo em 

2012, assumindo Martha Suplicy, que também deixaria o cargo em novembro de 

2014.  Esse movimento também se estendeu ao carro chefe do Ministério, a 

Secretaria de Economia Criativa, onde a então Secretária, Cláudia Leitão deixaria o 

cargo em 2013, assumindo Marcos André (na época Superintendente de Cultura e 

Sociedade do Rio) que ficaria no cargo até a extinção desta Secretaria pelo novo 

governo Dilma Roussef (2015-2018), que nomeou como Ministro da Cultura Juca 

Ferreira, último Ministro da Cultura do Governo Lula.  

 Vemos, portanto novamente esperançosos esta nova nomeação 

reconhecendo-a como uma tentativa de uma retomada de um caminho político a se 

voltar para a cultura a partir de uma visão mais contextual, mais ampla, a partir de 

frentes diversas a contemplar e se aproximar dos territórios e das práticas culturais, 

para os quais esperamos que sejam desenvolvidas políticas que contemplem suas 

múltiplas dimensões cidadã, econômica e simbólica, com o desafio primeiro de 

combater desigualdades (em seus mais diversos campos), promover 

reconhecimento e valorização das diversidades e a autonomia e protagonismo dos 

agentes culturais. 
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 Realizado este longo caminho mais conceitual e apresentado nosso 

posicionamento frente à abordagem política da economia criativa voltada as práticas 

culturais, orientemos nossa pesquisa a um estudo mais territorializado, a nos 

mostrar como uma prática artesanal pode revelar uma multiplicidade de elementos 

constitutivos de um território, a partir de resgates de uma imaginário local e de 

negociações com outras práticas e outros contextos. Voltamo-nos, portanto ao 

desenvolvimento da segunda parte desta pesquisa, com um estudo sobre a vida e 

obra de Espedito Seleiro.  
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2 – TRAJETÓRIAS E APROXIMAÇÕES: 

 
 
 

Ao longo da primeira etapa desta pesquisa desenvolvemos estudos sobre as 

diferentes concepções do conceito de cultura e da noção de economia criativa com o 

objetivo de, a partir de então, podermos fundamentar a construção de uma 

perspectiva crítica sobre os discursos voltados para o desenvolvimento de ações e 

políticas públicas na área da cultura.  

Para dar continuidade a esta reflexão realizaremos neste capítulo um estudo 

que desvia nosso caminho de uma perspectiva estritamente conceitual para uma 

outra mais territorializada abordando a prática do Mestre Espedito Seleiro como um 

elemento chave para nossa questão, uma  vez que ele representa um artesão da 

cultura popular, cujo ofício remonta a uma tradição construída a partir de um 

imaginário local, ao mesmo tempo em que dialoga com os elementos da 

modernidade, transitando em diferentes universos, tendo sido apropriado também 

pelos discursos em economia criativa, tanto em iniciativas públicas quanto privadas.  

Um primeiro questionamento que orientou este estudo foi: será que as 

políticas públicas para a cultura pautadas pela lógica da economia criativa, 

contribuem para o fortalecimento e manutenção da diversidade das práticas culturais 

populares em sua totalidade simbólica, permitindo suas articulações com outros 

territórios, suas renovações e manutenções, ou será que elas são práticas 

distorcidas que tendem a favorecer a apenas alguns artistas e artesãos que 

atendem a um padrão de qualidade determinado pelo gosto hegemônico, aqueles 

mais reconhecidos, enquanto deixa tantos outros a sombra e a míngua? 

 No entanto tivemos a oportunidade de reformular este questionamento e para 

além de uma análise dicotômica, buscamos aqui desenvolver um estudo que nos 

mostre como os discursos e ações políticas em economia criativa se apropriam 

destas produções e como os sujeitos conseguem a partir de deslocamentos e 

reposicionamentos manter suas práticas sem perder suas conexões com os 

territórios de origem mas  também, estabelecendo diálogos com os novos elementos 

que integram esta realidade. 

 Ressaltamos que esta mudança de motivação inicial em momento algum se 

coloca como um abandono da crítica apresentada na seção anterior, o 

posicionamento crítico se mantém, mas desejamos também trazer à discussão a 
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capacidade dos sujeitos de se articularem e agirem de maneira independente 

daquilo que é determinado pelas instituições oficiais e hegemônicas89, ao mesmo 

tempo em que refletimos sobre como as práticas se re-apropriam de certas 

imposições sejam em níveis sociais, econômicos ou culturais, para se re-inventarem 

e se fortalecerem frente a um novo contexto. 

 Desta maneira, dirigimos nosso olhar para a compreensão do fazer do Mestre 

Espedito Seleiro, mas como nos disse Alemberg Quindins, amigo e pessoa 

fundamental nesta história, para entender Espedito Seleiro, é preciso entender o 

ciclo do couro. 

 

Pra você entender o que é Espedito Seleiro ... então o que é que nós 
tínhamos aqui no Nordeste, nós tínhamos o caminho das águas que era o 
caminho dos índios, que eram feitos pelos leitos secos e pelas nascentes de 
pé de serra, e pelas fontes que tinha que brotava, entao tinha normalmente 
os rios, tinham lugares que sempre conservavam aquela água, eram 
lugares que a Mamae d’Água, a Cama da Mãe d’Água, o Caldeirão e o 
Boqueirão, são esses quatro pontos que é permanente, que seca todo o rio 
e ali fica. Então ali tava a vida né? Aí por ali eles transitavam de um ponto 
pra outro que se chamava travessia. Quando Garcia d’Ávila criou a Casa da 
Torre, isso quando Tomé de Sousa veio pro Brasil né? Pra ser governador 
porque tava começando a ser roubado madeira e o Brasil começava a ser 
desapropriado né, aí então a Coroa portuguesa determinou uma política de 
apropriação mesmo do Brasil pra que não fosse tomado o continente né, 
que eles alegavam ter descoberto e terem se apropriado legalmente do 
continente né, então o que é que acontece eles entram, aí vem o 
Governador Tomé de Sousa pra governar a Bahia então agora começa a 
primeira presença, vamos dizer assim, oficial da Coroa Portuguesa e no 
navio ele traz um jovem imediato dele que se chama Garcia d’Ávila, e 
Garcia d’Ávila chegando aqui desenvolveu, trazendo de Cabo Verde que já 
tava a presença do gado, já estava lá, e trazendo pro Brasil e criando o 
“caminho das boiadas”, então o “caminho das boiadas” vai passar por 
dentro do “caminho das águas”. Ele pega os caminho que os índios 
andavam e começa a circular então ele vem, (Lá na Casa Grande tem um 
quadrinho que eu pintei não sei se você viu né?), então ele vem lá do litoral 
baiano da Casa da Torre, passa atravessa o Rio São Francisco e vem fazer, 
fazenda dele aqui em Oeiras no Piauí, de lá ele desce a Serra dos Cariri e 
vem e chega aqui. Nesses caminhos ele foi criando os “ranchos de 
comboeiros”, que era onde os comboios dormiam que era em ponto d’água, 
daí nasce, vamos dizer assim quando passa pelos Inhamuns, aí nasce os 
coureiros, os seleiros, ta entendendo e daí é de onde vem a família de Seu 
Espedito.90 

 

Seguiremos, portanto as pistas apontadas por Alemberg no trecho acima, e 

voltaremos nosso olhar para uma perspectiva histórica da construção deste território 

que possibilitou o desenvolvimento deste ofício do qual Mestre Espedito é herdeiro. 
                                                           
89 Ainda que reconheçamos que não há uma autonomia total do indivíduo, posto que temos a 
consciência de que as estruturas oficiais tem como objetivo regular os modos de vida e suas formas 
de reprodução em suas diferentes dinâmicas. 
90 Entrevista concedida por Alemberg Quindins a autora, em maio de 2014, na cidade do Crato-CE. 
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2.1 – UMA APROXIMAÇÃO COM A HISTÓRIA DO CEARÁ: 

 
 
Na famosa Carta do Descobrimento, Pero Vaz de Caminha deixa claro em 

sua descrição não haver nestas terras nenhum animal de criação, nem tampouco de 

gado. Desta maneira, verificamos que tais animais foram inseridos em nosso 

território a partir da chegada dos portugueses, que os tomará como elemento 

estratégico para o trabalho a ser desenvolvido para com as terras do país. Segundo 

José Alípio Goulart, as primeiras cabeças de gado que têm registro de entrada no 

país foram destinadas à Capitania de São Vicente (em 1534), sendo que “em 1573 

já se encontravam em todas as capitanias”. Vejamos no trecho abaixo alguns 

apontamentos que nos assinalam a importância do gado nestes primórdios da 

colonização: 

 

Nas antigas fábricas de açúcar, era boi para movimentar o engenho; para 
carregar cana; transportar lenha; recolher bagaço; conduzir açúcar; levar 
materiais de construção e, ainda, proporcionar alegres passeios ao povo da 
casa-grande, facilitando-lhe a presença em batizados, casamentos, 
aniversários e festas de igreja. Aí não está tudo: era ainda boi para fornecer 
carne para o sustento e couro para vários misteres, era a vaca, além do 
couro e da carne, também dando o leite para a feitura de queijos e para a 
engorda de gentes e porcos. 
[...] 
Não há pois, como desconhecer que aquele animal se constituiu em 
elemento de mais alta valia para o desenvolvimento e o progresso de uma 
fase econômica das mais importantes do Brasil, na área colonial, como foi a 
do açúcar.91  

 

Destacamos, com esta citação o papel estratégico do boi no contexto das 

primeiras ocupações do país, mas somente com a expansão da colonização para as 

terras do interior que o gado passou a ser valorizado tanto por sua dimensão 

econômica quanto por sua função como elemento unificador do território.  

                                                           
91 GOULART, José Alípio. Brasil do Boi e do Couro. Rio de Janeiro: Edições GRD, 1965, p.66 
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Figura 1: Mapa de Joan Blaeu de 1640, onde podemos encontrar a indicação da Capitania do Siará. 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Blaeu1640.jpg)  

 

Façamos aqui um recorte espacial e voltemos nossa atenção para as terras 

da Capitania do Siará Grande92. Segundo a historiografia oficial, quando da 

descoberta do Brasil, a coroa portuguesa dividiu o território descoberto em 

Capitanias Hereditárias, concedendo terras do “Novo Mundo” a nobres e membros 

da corte, os quais deveriam tomar posse ocupando-as e com isso contribuir para o 

desenvolvimento da colônia, assegurando desta maneira o domínio português. 

Destacamos abaixo um trecho que nos fala sobre como se desenvolveu esta política 

de divisão de terras em capitanias e sua repartição em sesmarias no país. 

 
 

                                                           
92 “Até o ano de 1656, a capitania do Siará Grande fez parte do Estado do Maranhão. A partir do 
último quartel do século XVII (em ano que não sabemos exatamente) foi anexada à capitania de 
Pernambuco, conseguindo sua desanexação apenas em 1799”. ROLIM, Leonardo Cândido. “Tempo 
das carnes” no Siará Grande: Dinâmica social, produção e comércio de carnes secas na Vila de 
Santa Cruz do Aracati. Dissertação (Pós Graduação em História). Centro de Ciências Humanas, 
Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Paraíba, 2012. p. 9 
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A experiência portuguesa da divisão das conquistas em capitanias nas 
“ilhas atlânticas”, entre elas Cabo Verde e Madeira, serviu para inspirar uma 
tentativa inicial numa terra de proporções bastante desiguais. Dessa forma, 
após sucessivos ataques a feitorias (por sua vez baseadas em experiências 
no litoral da África) e combates entre embarcações portuguesas e 
estrangeiras na costa da América Lusa, a Coroa resolveu delegar a 
particulares a iniciativa de colonizar as terras d’El Rei do outro lado do 
Atlântico.   
Aos particulares que se deu a concessão da posse da terra – já que a 
propriedade continuava sendo do Rei. Isto implicava direitos e deveres: 
dentre eles a distribuição de terras a colonos. A lei de sesmarias data de 
1375, época do reinado de D. Fernando, teve por objetivo “colocar em 
produção todas as terras agricultáveis, tendo em vista diminuir a importação 
de grãos, sobretudo o trigo” (FARIA, 2001, p. 529). Esta lei foi reproduzida 
nas ordenações Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas (1603), e, 
portanto, regeu as doações de terras no reino e na colônia até sua 
modificação durante o período pombalino.  
[...] 
Nesse sentido, compreendemos a lógica da automática aplicação da 
mesma legislação, embora com adaptações, no Brasil. Na colônia, os 
interesses que moveram a utilização de Lei de Sesmarias foi o povoamento 
e a conquista de áreas “desocupadas” no intuito de viabilizar a produção de 
açúcar e, no caso específico do sertão, produtos derivados da criação de 
gados.93 

  

No entanto, se tal prática pôde se desenvolver de maneira adequada para as 

“ilhas atlânticas” esta não se deu da mesma maneira nas terras do Brasil, não 

somente pelas longas extensões de terra que obrigaram a realização de uma 

administração por meio de concessão de sesmarias a bandeirantes e povoadores, 

como também pelo desinteresse de muitos portugueses em ocuparem as terras do 

interior.  

Ressaltamos que o desinteresse pela Capitania do Siará Grande se deu 

desde sua doação, como nos fala Gilmar Carvalho: “O donatário da capitania, 

Antonio Cardoso de Barros, sequer se dignou a atravessar o Atlântico para tomar 

posse da terra que ganhou no novo mundo” 94.  

Com isso, a Capitania permaneceu “abandonada” pelos portugueses até o 

ano de 1603. Para descrevermos de maneira sintética este importante período 

histórico (uma vez que este não é o objetivo deste trabalho, mas se mostra 

importante para a compreensão de um todo) nos valeremos aqui de uma citação de 

                                                           
93 ROLIM, Leonardo Cândido. “Tempo das carnes” no Siará Grande: Dinâmica social, produção e 
comércio de carnes secas na Vila de Santa Cruz do Aracati. Dissertação (Pós Graduação em 
História). Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, 
Paraíba, 2012. p.30 e 33 
94 CARVALHO, Gilmar de. Questões culturais no Ceará. Revista de Ciências Sociais, Fortaleza, v.45. 
n.1, 2014. p.264 
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Capistrano de Abreu que nos revela como foram as primeiras tentativas lusas de 

ocupação desta Capitania pelos portugueses. 

 

Em 1603, Pero Coelho parte da Paraíba, desembarca em plagas cearenses, 
mas em pouco é obrigado a retirar-se vencido e arruinado. Não são mais 
felizes os padres Francisco Pinto e Luís Figueira em sua tentativa de 1607. 
Enfim Martim Soares Moreno, companheiro de Pero Coelho, conhecedor da 
língua dos índios, nomeado capitão-mor do Rio Grande do Norte, consegue 
as simpatias dos indígenas vizinhos, e improvisa um fortim, princípio de 
colonização da capitania, a que seu nome se conserva indissoluvelmente 
associado. [...] 

Em 1613 o fundador do Ceará é mandado ao Maranhão a colher 
informações sobre o estado da terra e os estrangeiros que a estão 
ocupando. [...] 

Com a ocupação do Amazonas, perdeu o Ceará o pouco valor que 
lhe reconheciam. Não era mais base de operação; convinha apenas 
conservar alguns fortins por causa da navegação perigosa daquele trecho 
do litoral; houve até a idéia de evacuá-lo; anexo ao estado do Maranhão, 
logo que este foi criado, não podia comunicar-se com ele durante parte do 
ano, por causa dos ventos que sopram numa só direção; pelo mesmo 
motivo não podiam comunicar-se com Pernambuco, noutra temporada. [...] 

Os holandeses acederam ao convite (dos índios), sem dificuldade 
esmagaram a pouca resistência que os afrontou e, com ligeiras 
interrupções, até a capitulação de Taborda em 1654 conservaram seu 
domínio. [...] 

Depois de vencidos os holandeses, foi o Ceará incorporado a 
Pernambuco sem grande proveito. [...]  
 Em 1700 é criada a primeira vila da capitania, antes em desvantagem 
dela, já pelas contínuas transferências a que andou sujeita, de Iguape para 
a barra do Ceará, desta para Aquiraz, de Aquiraz para Fortaleza, já pelos 
germes de ódio que disseminou entre a população até que em 1725 o 
governo português resolveu que houvesse duas vilas: a de Aquiraz e a de 
Fortaleza. 
 Enquanto isto se notava na marinha, ia o sertão sendo povoado. 95 

  

Numa abordagem histórica, sabemos o quanto esta citação se mostra 

superficial, mas buscamos a partir deste trecho, apreender algumas reflexões sobre 

a ocupação do Ceará, que até fins do século XVII se dava basicamente nas terras 

do litoral. Na bibliografia pesquisada, são apontadas como principais justificativas 

para a dificuldade de permanência portuguesa no território cearense: “a aridez do 

clima, a agressividade do nativo e as correntes aéreas e marítimas da costa 

nordestina, dificultando a navegação na maior parte do ano” 96. Além destes, temos 

ainda a ausência de pau-brasil e o fato de que grande parte das terras eram 

improdutivas para a implantação de engenhos de açúcar, elementos de grande 

interesse à economia da Coroa portuguesa. 
                                                           
95 ABREU, Capistrano. Caminhos antigos e povoamento do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 1988. p.135-137 
96 GIRÃO, Valdelice Carneiro. As oficinas ou charqueadas no Ceará. Fortaleza: Secretaria de Cultura 
e Desporto, 1984. p.53 
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 Desta maneira, “a solução foi o gado vacum”, que se “desenvolveu primeiro 

nas cercanias da cidade de Salvador; a conquista de Sergipe estendeu-a à margem 

direita do São Francisco. Na outra margem veio dar menos forte e menos acelerado 

movimento idêntico partido de Pernambuco” 97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2: Mapa indicativo da ocupação do interior pelas frentes baianas e pernambucanas.  
(Fonte: Reprodução com manipulação a partir da imagem “Figura 74 – Os caminhos de Capistrano de 
Abreu” em JUCÁ NETO, Clovis Ramiro. Primórdios da Urbanização no Ceará. Fortaleza: Edições 
UFC: Editora Banco do Nordeste, 2012. p.239) 

 

 

                                                           
97 ABREU, Capistrano. Caminhos antigos e povoamento do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 1988. p.167 
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                   Incursão Baiana 
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 Nesta descrição Capistrano de Abreu98 faz referência às duas frentes de 

ocupação (a baiana e a pernambucana) das terras do interior do país 

correspondendo, respectivamente, ao que ele denominou como sendo a dos 

“sertões de dentro” e a dos “sertões de fora”. Sobre a diferença no comportamento 

dos sujeitos integrantes destas duas correntes nos diz ainda Raimundo Girão:  

 

Pompeu Sobrinho destaca, muito precisamente, os modos como uma e 
outra se operaram, escrevendo que o ciclo do povoamento vindo da região 
do São Francisco se caracterizou pelas organizações bandeirantes, 
chefiadas por paulistas que procuravam antes afugentar das fazendas ou 
extinguir o índio, geralmente incômodo, do que reduzi-lo a escravo, para 
aproveitar-lhe os serviços, ao passo que o ciclo pernambucano teve como 
traço nítido o levantamento de casas fortes, a jeito de pequenos fortins 
provisórios, verdadeiras sentinelas que garantiam e consolidavam a fixação 
do colono, à retaguarda. Neste como naquele  ciclo, havia também, por 
certo, o relativo escorraçamento do gentio, mas a repressão não tinha o 
caráter geral aniquilador daquele, limitando-se, ao contrário, a zonas mais 
reduzidas, o que não resolvia satisfatoriamente a situação sendo necessário 
fazer, como se fizeram, verdadeiras guerras de extermínio, oficialmente 
decretadas. 99 

 

Nesta necessidade de se estabelecer “verdadeiras guerras de extermínio” 

para a dominação portuguesa das terras do interior, foi preciso além de baianos e 

pernambucanos, a intervenção brutal dos paulistas, que convocados para o combate 

ao gentio, passaram de “bandeirantes a conquistadores” 100. 

  As motivações que conduziram estes homens ao interior do país foram as 

mais diversas, entre os paulistas é consenso seu engajamento não só pela aventura, 

como pelo sonho de encontrar metais preciosos. Mas em comum todos tinham a 

esperança de conseguirem adquirir terras (sesmarias), doadas pela coroa como 

                                                           
98 “Como vimos pode-se chamar pernambucanos os sertões de fora, desde Paraíba até o Acaracu no 
ceará; baianos os sertões de dentro, desde o rio São Francisco até o Sudoeste do Maranhao. Entre 
os sertanejos de um e de outro grupo deve ter havido diferenças mais ou menos sensíveis. Talvez se 
venha a determiná-las um dia, quando forem divulgadas as relações dos missionários, corregedores 
etc.; em todo o caso as semelhanças entre os moradores de ambos os sertões avultam mais que 
entre quaisquer outros habitantes do Brasil.” (ABREU, Capistrano. Capítulos de História Colonial, 
1500-1800. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988. p.239). 
99 GIRÃO, Raimundo. Pequena História do Ceará. Fortaleza: Edições Universidade Federal do Ceará. 
1984. p.82  
100 “Fora greve omissão calar que também os paulistas concorreram para o povoamento do Ceará. 
Cansados da vida aleatória de bandeirantes, tinham-se transformado no correr do século XVII em 
conquistadores, isto é, organizaram-se em partidas obedientes a um chefe, o qual contratava com o 
governo pacificar uma região determinada, recebendo em paga parte dos prisioneiros feitos ou 
terrenos que ficavam devolutos, ou postos, pensões e comendas.” (ABREU, Capistrano. Caminhos 
antigos e povoamento do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 1988. p.139). 
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reconhecimento de seus esforços na eliminação do “gentio” com o compromisso de 

tornar estas terras produtivas à Coroa.  

Importante destacar que entre estes povoadores, constava também a 

presença de portugueses que recém chegados ao litoral (totalmente ocupado pelos 

engenhos de açúcar) lançavam-se para o interior na expectativa de melhores 

condições de vida, que não como trabalhadores livres nos engenhos de açúcar. 

Vejamos o trecho de José Alípio Goulart, sobre isso: 

 

Muitos aventureiros e fidalgos, atraídos pela propaganda que das riquezas 
do Brasil se fazia na Metrópole, transferiram-se ávidos de encontrar aqui os 
meios de consertar suas esquálidas finanças; mas não dispondo de como 
estabelecerem-se com propriedade de engenho, preferiram fazerem-se 
criadores de gado, no interior, a incorporarem-se à plebe que vegetava em 
derredor da aristocracia do açúcar. Com a alegação de possuírem “muitas 
fábricas de gaudo de tôda sorte”, requeriam sesmarias; e estas lhes eram 
concedidas de terras borradas de sangue indígena. Instalavam-se com 
fazendas de gado. Então a posse da terra e dos semoventes que 
aumentavam por si mesmos, ensejava-lhes a categoria de homens de 
calidade satisfazendo, assim, o orgulho e a vaidade que os dominavam. E 
dava-lhes do mesmo passo, a riqueza desejada segundo a concepção da 
época. 101 

  

A partir destas frentes e motivações foram os caminhos sendo lentamente 

abertos pelas boiadas em direção aos sertões, com ocupações banhadas de sangue 

indígena, em um extermínio desumano autorizado pelo governo.   

Como já nos havia indicado Alemberg, as terras iam sendo ocupadas 

seguindo o “caminho das águas” que eram as vias de deslocamento dos nativos, 

que agora extintos ou explorados deixavam os caminhos para a passagem do gado, 

que encontravam nessas rotas lugares com água e boa vegetação para se 

alimentarem. Com isso, as margens dos rios e encostas das serras com fartas 

nascentes foram logo ocupadas, pela concessão das sesmarias. 

Vale ressaltar que em nossa pesquisa pudemos reconhecer que o sistema de 

concessão de sesmarias no Brasil passou por uma distorção frente ao seu modelo 

original, não sendo respeitada aqui a delimitação jurídica quanto ao tamanho 

máximo da terra, nem a quantidade, a ser concedida por solicitante. Façamos uma 

breve leitura sobre esta distorção no trecho abaixo para a elaboração da reflexão 

que segue. 

 

                                                           
101 GOULART, 1965. Op. Cit. p.20 
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A transposição do sistema sesmarial português para o Brasil adquiriu, 
contudo, características próprias decorrentes do processo histórico da 
colonização. A primeira das especificidades do sistema brasileiro foi o 
caráter perpétuo e não vitalício das doações, [...], A determinação para que 
os sesmeiros se estabelecessem nas terras requeridas em um prazo de 
cinco anos e as aproveitassem e, quando não, elas deveriam ser devolvidas 
para que outros sesmeiros pudessem aproveitá-las, raramente foi 
obedecida. No sertão do Ceará, o não cumprimento do tempo previsto 
decorreu das longas distâncias, da fragilidade administrativa portuguesa, da 
resistência indígena e ainda das condições naturais do território.  

Por fim, como o sistema de produção colonial cresceu por extensão, 
tornou possível uma liberalidade na concessão de sesmarias, favorecendo o 
surgimento de propriedades com dimensões inadmissíveis no mundo 
português (ABREU, 1997, p.207). Eram áreas imensas que cresciam pela 
anexação de outras glebas obtidas por doação, compra ou herança, o que 
comprova que também na Colônia não valeu a determinação de não se 
conceder uma grande extensão territorial para uma mesma pessoa.102 

 

Dedicamos este espaço à questão das sesmarias, pois reconhecemos neste 

fato histórico a semente do que veio a ser os grandes latifúndios dos coronéis do 

sertão, proprietários de terras e animais que exerciam, e em parte ainda exercem, 

sua dominação também sobre o povo sertanejo. É nesse texto que vemos emergir a 

figura do cangaceiro, ora como força de oposição ao império dos coronéis, ora como 

aliados desses. 

Para nossa pesquisa esta figura terá papel importante e voltaremos a abordá-

lo em momento propício, por hora voltemos nossa atenção para uma outra questão, 

a ocupação da região popularmente conhecida como Vale do Cariri103 onde está 

localizada Nova Olinda, cidade onde encontramos a oficina do Mestre Espedito 

Seleiro.  

Nas pistas concedidas pela conversa com Alemberg Quindins, vimos que a 

origem da ocupação do Vale do Cariri remonta a estes deslocamentos do gado para 

o interior, sendo bastante difundida a teoria de que os primeiros povoadores da 

região seriam herdeiros diretos da Casa da Torre de Garcia d’Ávila, que teriam 

chegado ao Ceará a partir da corrente baiana de ocupação. No entanto, por meio de 

                                                           
102 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro. Primórdios da Urbanização no Ceará. Fortaleza: Edições UFC: 
Editora Banco do Nordeste, 2012. p.194 
103 Referimo-nos aqui a região localizada ao sul do Ceará, próximo a Chapada do Araripe, sendo 
oficialmente conhecida como “Região Metropolitana do Cariri, que surgiu a partir da conurbação entre 
os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, chamada triângulo caririense. Foi criada por 
uma Lei Complementar Estadual nº 78 sancionada em 29 de junho de 2009. Somando-se a eles, 
foram incluídas as cidades limítrofes situadas no Cariri cearense: Caririaçu, Farias 
Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Tem como área de influência a região 
sul do Ceará e a região da divisa entre o Ceará e os estados de Pernambuco, Paraíba e Piauí.” 
(Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Cariri – Acessado em 
janeiro de 2015) 
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um extenso levantamento de documentos históricos, Raimundo Girão vai questionar 

essa versão e afirmar outra, que confirma a participação dos baianos, nesta 

ocupação, mas já misturados com pernambucanos, não sendo possível estabelecer 

desta maneira uma relação direta dos primeiro povoadores do Vale do Cariri, com os 

da família de Garcia d’Ávila. Reproduzimos abaixo esta outra versão cearense da 

história. 

 
Tudo isso, em resumo, demonstra que não há veracidade naquela 

tradição sobre o povoamento do Cariri por gente da Casa da Torre. 
A influencia dos baianos do São Francisco nesse povoamento e no 

do médio-jaguaribe por certo foi evidente e de alta expressão, concorrendo 
para a consolidação dos currais e gerando, afinal, várias das mais 
importantes famílias povoadoras de todo o Jaguaribe, hoje desdobradas em 
outras de renome e destaque na vida do Ceará. O contacto das duas 
correntes, a do “sertão de fora” e a do “sertão de dentro”, deu-se, pode 
afirmar-se, no vale do maior rio cearense, mas tal como ficou exposto aqui, 
já a maioria dos baianos chegando em mistura com pernambucanos.  

A zona de confluência marcada por Pompeu Sobrinho é mais exacta 
do que a de Capistrano, que a limita muito. 

Onde a junção pareceu mais nítida foi no momento em que – bem o 
salienta Prado Júnior – o movimento da Bahia, “de retorno do Piauí, desvia-
se para leste, atravessa o cordão de serras que separa esta capitania da do 
Ceará (Serras de Ibiapaba, Grande) e se estabelece na região limítrofe, 
bacia do alto Poti onde hoje está Crateús, e que por isso pertenceu de início 
ao Piauí, só sendo anexada ao Ceará em época muito recente, 1880”. 
Deram-se as mãos aí, esses baianos-piauienses e os baiano-
pernambucanos-cearenses que, de um lado, galgavam as nascentes do 
Jaguaribe, no sul e, do outro, subiam as do Acaraú, ao norte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Mapa de indicação da localização e das cidades que compõem a Região Metropolitana do 
Cariri. (Fonte: Disponível em: http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/11/139x.htm. Acessado em 
junho de 2015) 
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No entanto, não é nosso objetivo aqui determinar o que é verdade ou escolher 

uma das versões citadas (entre aquela que é contada pelos moradores ou aquela 

que os documentos históricos provam), mas ressaltar neste “mito fundador” a 

importância dos caminhos produzidos pelo trajetória do gado, na ocupação das 

regiões do interior e na fundação de cidades (como Nova Olinda-CE) conforme nos 

mostra José Alípio Goulart, no trecho que destacamos abaixo: 

 

Foram muitas as vias abertas nos chãos virgens desses brasis imensos, 
seus leitos pisados e repisados pela gadaria transitante. As estradas 
boiadeiras, enlameadas no inverno, poeirentas no verão, vencidas de ponta 
a ponta por vaqueiros, tropeiros e peões que, escanchados nos seus 
cavalos de fábrica tangiam à frente as manadas soltas, mas obedientes aos 
seus laços, gritos e ecôos reboantes pelas matas e quebradas. [...] 
Alastrando-se qual mancha de óleo por sobre o território brasílico o gado foi 
tecendo uma teia de ligações que, depois, como rede portentosa unindo os 
quatro cantos desse país, permitiu a moldagem uniforme do seu todo 
econômico, político e social. [...] 
Se a união do litoral muito deveu ao interesse comercial da Côrte no pau-
brasil e no açúcar, monopolizando-os e defendendo toda a extensão da 
costa, onde florestava o primeiro e produzia-se o segundo, a dívida pelo 
povoamento e pela união das áreas interiorizadas é com o boi; pois graças 
a ele desvendou-se a hinterlandia, abriram-se estradas, fundaram-se 
povoações, vadearam-se rios, disvirginaram-se imensas e desoladas 
regiões, puseram-se em comunicação brasileiros do norte com brasileiros 
do centro-sul.104  

 

Desta maneira, o boi - animal resistente, criado solto para procurar seu 

próprio alimento, fornecedor de carne e leite, “como mercadoria que se conduzia a si 

mesmo” 105 - demonstrou ser a melhor fonte de sustentabilidade, fixação e 

integração do homem no interior. Foram então ampliados os “caminhos das águas” 

em “caminhos do gado”, sendo estes posteriormente transformados nas primeiras 

estradas de comunicação com o interior, sendo as mais importantes para o Ceará, a 

Estrada Geral do Jaguaribe e a Estrada dos Inhamuns106.  

                                                           
104 GOULART,1965. Op. Cit. p. 75 
105 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006. p. 311. 
106 “A mais importante dessas vias de comunicação foi a Estrada Geral do Jaguaribe que ‘partindo da 
região do Aracati, rio acima, transpunha o Jaguaribe (...) atravessa os lugares onde presentemente 
estão as cidades de Russas e do Icó, subindo depois o Salgado até quase suas nascentes’, subindo 
para o Cariri, ultrapassada a Chapado do Araripe, alcançando o médio São Francisco. Foi a via de 
comunicação por onde entraram os gêneros de primeira necessidade de que se abasteceu o interior 
da Capitania, durante os primeiros períodos administrativos. [...] À Estrada das boiadas ou dos 
Inhamuns e a Estrada nova das boiadas, merecem destaque por servirem de comunicação entre 
Pernambuco e o Ceará, via Paraíba - Rio Grande do Norte. Cortando a estrada geral do Jaguaribe, 
iam ambas desenvolver-se em direção do Piauí, com variantes para Sobral e algumas localidades da 
Ibiapaba. ” (GIRAO, Valdelice Carneiro. As oficinas ou charqueadas no Ceará. Fortaleza: Secretaria 
de Cultura e Desporto, 1984. p.87, 88. 
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Embora muitos fossem os desafios, havia ainda muitas vantagens para a 

implantação dos currais no interior do Ceará. As terras eram ricas em plantas 

forrageiras e gramíneas de “bom valor alimentício para o gado” 107, não havia 

necessidade de movimentar grandes esforços para a limpeza dos terrenos na 

fixação dos currais, posto que boa parte da região se caracterizada pela caatinga 

com predomínio de vegetação de pequeno porte; e, além disso, o vaqueiro, 

responsável por cuidar do gado e homem de confiança do proprietário das terras, 

recebia como paga pelos seus serviços um boi a cada quatro que nascessem. Com 

isso, ele tinha a possibilidade de criar sua própria fazenda na ocupação de terras 

ainda sem donos108, o que fez com que até mesmo as terras mais longínquas 

fossem aos poucos ocupadas.  

Até meados do século XVIII o sertão nordestino estava povoado em sua 

quase totalidade pela criação do gado vacum, responsável também pelo surgimento 

de uma nova prática econômica – com base na comercialização de carne salgada e 

couro (as charqueadas ou oficinas109) - e para o desenvolvimento de uma outra 

cultura no país, distinta daquela do litoral, representada na história pela célebre 

descrição de Capistrano de Abreu sobre a “época do couro”, que reproduzimos 

abaixo: 

 

Os primeiros ocupadores do sertão passaram vida bem apertada; não eram 
os donos das sesmarias, mas escravos ou prepostos. Carne e leite havia 
em abundância, mas isto apenas. [...] 
Pode-se apanhar muitos fatos daqueles sertanejos dizendo que 
atravessaram a época do couro. De couro era a porta das cabanas, o rude 
leito aplicado ao chão duro, e mais tarde a cama para os partos; de couro 
todas as cordas, a borracha para carregar água, o mocó ou alforje para 
levar comida, a maca para guardar roupa, a mochila para milhar cavalo, a 
peia para prendê-lo em viagem, as bainhas de faca, as broacas e surrões, a 
roupa de entrar no mato, os bangüês para curtume ou para apurar sal; para 
os açudes, o material de aterro era levado em couros puxados por juntas de 
bois que calcavam a terra com seu peso; em couro pisava-se tabaco para o 
nariz. 
Adquirida a terra para uma fazenda, o trabalho primeiro era acostumar o 
gado ao novo pasto, o que exigia algum tempo e bastante gente; depois 
ficava tudo entregue ao vaqueiro. A este cabia amansar e ferrar os bezerros 
curá-los das bicheiras, queimar os campos alternadamente na estação 
apropriada, extinguir onças, cobras e morcegos, conhecer as malhadas 
escolhidas pelo gado para ruminar gregariamente, abrir cacimbas e 
bebedouros. 

                                                           
107 Ibidem. p.44 
108 Cf. ABREU, Capistrano. Capítulos de História Colonial, 1500-1800. Belo Horizonte: Itatiaia; São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988. p. 170  
109 GIRÃO, 1984. Valdelice Carneiro. As oficinas ou charqueadas no Ceará. Fortaleza: Secretaria de 
Cultura e Desporto, 1984. p.101 



88 

 

 Com a “época do couro” tem origem a figura do vaqueiro, importante 

personagem na história do Nordeste reconhecido como herói por sua coragem e 

capacidade de superar as difíceis condições de vida dos sertões, que juntamente 

com o boi, fundou as bases da “cultura dos sertões”, onde se desenvolverão ofícios 

e saberes voltados ao trabalho com o gado (criação, abate, esfolamento da pele, 

salga da carne e tratamento do couro) e ao melhor uso da terra e da vegetação, aos 

festejos populares (como a vaquejada e o bumba-meu-boi) e as expressões 

artísticas e religiosas (os cantadores populares, as canções de aboio e as religiões 

populares) 

Podemos indicar ainda que a partir deste contexto sócio-cultural tem-se 

origem outros personagens (herdeiros destes primeiros vaqueiros), como os 

cangaceiros, os tangedores, os jagunços e os tropeiros que também fizeram parte 

desta cultura tanto como produtos quanto como formadores desse imaginário. Além 

destes temos ainda a presença de ciganos e judeus, que deportados de Portugal, 

chegaram ao Brasil onde muitos foram enviados para a ocupação dos sertões. 

Alguns destes personagens foram extintos ou transformados pelo avanço da 

indústria e dos elementos da modernidade, mas permanecem ainda vivos nas 

memórias e fazeres dos moradores destas regiões, como veremos na próxima 

seção, por hora continuemos nosso caminho. 

A fase áurea desta “civilização” se deu quando pela proibição de uma 

comercialização direta com as outras regiões do país e com a localização das “feiras 

de gado” no litoral (o que sacrificava parte do gado que não agüentava as longas 

jornadas nos períodos secos), o vaqueiro, o homem do interior se viu obrigado a 

buscar alternativas para a economia em torno do gado e com isso desenvolveu a 

técnica da “carne do ceará”, ou carne seca, e do curtimento e salga do couro, o que 

promoveu o surgimento das Oficinas ou Charqueadas do Ceará (GIRAO, 1984).  

Tem-se com isso, uma proliferação de mestres e oficinas na região, com a 

instalação de indústrias de beneficiamento de carne e couro junto às margens dos 

rios, localização estratégica para o escoamento da produção, voltada a atender a 

demanda tanto do mercado interno quanto externo (já autorizados nesse momento). 

No entanto, a severidade da seca ocorrida em 1790 destruirá todo esse trabalho, 

conduzindo o Ceará a uma nova situação, não mais voltada a uma economia com 

origens na “civilização do couro”, mas a futura indústria do algodão. Sobre isso 

vejamos, a descrição abaixo:   
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Enriquecia-se, pois, o Ceará com o negócio das carnes preparadas, mas eis 
que nova calamidade o assalta, a seca de 1790-1792, espantosa nos seus 
efeitos gerais e aniquiladora da rendosa indústria.  
As crônicas nordestinas estão prenhes de alusões a esta seca, chamada 
vulgarmente seca grande ou a comprida que matando os rebanhos quase 
inteiramente, liquidou em definitivo o comercio das carnes, cujos mercados 
compradores passaram a ser abastecidos, algum tempo ainda, pelas 
fábricas do Parnaíba, e depois o até hoje pelo charque do Rio Grande do 
Sul.  
[...] 
Com o correr dos anos a pecuária cearense se recompôs, mas as 
exportações das carnes conservadas duma vez por todas se extinguiram.  
Do Piauí chegaram os gados para a reposição, porém ficara presa a 
perenidade do Parnaíba, último ponto de resistência, a exploração dos 
salgadeiros do Nordeste.110 

 

Podemos afirmar que, com este episódio, caminhou para o fim a fase mais 

avançada desta “economia do gado”, representada pela hegemonia das oficinas e 

charqueadas no Ceará que se arruinou frente a seca devastadora. Após esse 

período, já no século XIX, tem início no Ceará uma economia calcada na produção 

industrial de base algodoeira, paralelamente a economia do gado, voltada a atender 

principalmente uma demanda externa vinda dos EUA, mas também marcada pela 

presença constante da seca como um elemento desafiador da permanência humana 

no sertão. Destacamos ainda “que dez das chamadas secas grandes verificaram-se 

neste século (1800-1900): as de 1804, 1809-10, 1816-17, 1824-25, 1827, 1830, 

1844-45, 1877-79, 1888-89, ou seca dos três oito, e 1900” 111. 

Consideramos válido apontar ainda que, somente a partir do governo do 

presidente Epitácio Pessoa (1918-1922), o fenômeno das secas no Nordeste 

ganhou a atenção do Governo Federal, que encaminhou técnicos para a realização 

de obras que amenizassem os efeitos nefastos da seca, sendo também a partir da 

ação destes que os primeiros elementos da modernidade foram inseridos nos 

sertões, que até então se mantinham fiéis as práticas culturais dos currais, como os 

transportes por meio do carro de boi, os vaqueiros cuidando do gado, os coronéis 

exercendo seu domínio com exércitos de jagunços num contexto de disputas 

sangrentas e apadrinhamentos, envolvendo o contexto do cangaço. Vejamos o 

trecho que segue: 

 

                                                           
110 GIRÃO, Raimundo. Pequena História do Ceará. Fortaleza: Edições Universidade Federal do 
Ceará. 1984. p.96 
111 Ibidem. p. 243 
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Na evolução sócio-economica do Nordeste, as obras federais de combate 
aos efeitos da seca, a partir da gestão do presidente Epitácio Pessoa, 
abrem novo ciclo – o ciclo do automóvel. O sertão ligou-se mais 
intimamente à capital e horizontes diferentes se descortinam ao homem e 
às coisas, gerando modificações essenciais.  
[...] 
O Nordeste reviveu, forjou-se para a luta moderna e o Ceará foi a tenda em 
que se caldeou a nova têmpora. Com a facilidade dos transportes e das 
comunicações, os produtos se valorizaram e outros vieram integrar o 
parque de suas exportações. Os açudes verdejaram várzeas incultivadas, 
deram estabilidade maior aos currais e alimentaram melhor os engenhos de 
rapadura e as fábricas de beneficiamento.  
[...] 
A pecuária e o algodão ainda eram as duas maiores colunas do edifício da 
riqueza cearense. Mas outros produtos passaram a reforçá-las, tais como a 
oiticica, a mamona, o café, o caju, os minérios.112 

  

Embora no trecho destacado tenhamos o registro de um discurso totalmente 

positivista, tanto na visão das ações do governo sobre as obras contra as secas 

(desconsiderando os conflitos e o direcionamento de recursos muitas vezes para a 

construção de açudes dentro de propriedades privadas dos grande coronéis da 

região) quanto no elogio exacerbado dos benefícios trazidos pela modernidade, 

(como se fosse a luz que ilumina as trevas), ainda assim, consideramos válido sua 

transcrição, por mostrar em linhas gerais os caminhos que o Ceará seguiu para a 

modernidade ampliando sua economia que hoje incorpora também as áreas de 

turismo e o artesanato. 

Posto isso, não nos estenderemos mais aqui em uma abordagem 

historiográfica da formação do Ceará, mas retomaremos nosso caminho para uma 

análise mais direcionada para a vida e a produção do Mestre Espedito, 

reconhecendo-o como filho dessa história. 

É como herdeiro dessa linhagem de vaqueiros que ocuparam o interior e 

mestres que reformularam as técnicas e saberes de se trabalhar com o couro no 

meio árido do sertão que identificamos o Mestre Espedito Seleiro, para o qual 

destinamos nossa atenção, buscando compreender como a história e o imaginário 

deste território estiveram presentes em sua vida, contribuindo para a formação de 

sua identidade e ofício. 

 
 
 
 

                                                           
112 Ibidem. p. 258-259. 
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2.2 - ESPEDITO SELEIRO: FILHO DOS INHAMUNS, MESTRE DO CARIRI E 

ARTISTA DO BRASIL 

 
 
É difícil traçar no fenômeno a linha divisória entre as tendências 
pessoais e as tendências coletivas: a vida resumida do homem é 
um capítulo instantâneo da vida de sua sociedade... 
Acompanhar a primeira é seguir paralelamente e com mais 
rapidez a segunda; acompanhá-las juntas é observar a mais 
completa mutalidade de influxos. (CUNHA, 1995, p.205) 

 
 
 Para a elaboração dos estudos que seguem, desenvolvemos como artifício de 

análise a divisão em fases dos momentos que consideramos importantes na vida do 

Mestre Espedito, mesclando relatos e reflexões com bibliografias afins aos temas 

abordados.  

 Desta forma, prosseguiremos com a seguinte divisão: Aspectos da infância de 

aprendiz e herdeiro de um ofício; Mais um retirante vítima da seca; O retorno do sul 

e o desafio de “ganhar a vida”; O renascer do ofício e a projeção de Espedito 

Seleiro; O consumo, apropriação e re-significação das peças, e Uma análise dos 

deslocamentos na vida e obra de Espedito Seleiro.  

Apresentado o método, começaremos nossa viagem. 

 
 
2.2.1 - Aspectos da infância de aprendiz e herdeiro de um ofício. 

 
 
Conforme apresentamos na seção anterior, o território do interior do Ceará 

deve sua ocupação às fazendas de criação de gado e aos povoadores que a partir 

delas se fixaram neste território. 

Com eles, muitos foram os novos elementos e práticas introduzidas nos 

sertões que mesclados a outras características dos indígenas e dos escravos – à 

época trabalhadores nas fazendas de gado - formariam desta forma a cultura do 

sertanejo. Foi a partir da inserção do elemento português neste território que o ofício 

do artesão do couro se desenvolveu no interior. 

O boi personagem fundante do interior do país, exigia dos fazendeiros não 

apenas o criatório e o abatedouro, mas também o curtume, local para a realização 

do processo de preparação do couro para uso, comercialização e exportação. 
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Desta maneira, a técnica trazida pelos portugueses fez-se presente no sertão 

com o curtimento113 da pele do boi pelo método dos taninos vegetais, que segundo 

Espedito, se dá pelo uso da casca do angico, planta comum na região. Vejamos 

abaixo um trecho sobre o processo do curtimento vegetal: 

 

Os taninos vegetais foram usados desde os tempos antigos. Parece que foi 
o primeiro meio usado pelos homens para conservar e proteger a pele da 
ação das bactérias, e mantê-las flexível.[...] 
Para os couros grosso destinados, principalmente, à confecção de sola a 
que se chamam couros polidos, o curtimento se efetua em uma série de 
cubas ou tanques sendo completado em seguida com um tratamento ao 
“FULÃO”.[...]  
Os couros circulam a partir das soluções mais fracas até a mais rica em 
tânico. As soluções circulam em sentido contrário.  
Desta forma os couros se taninam, progressivamente, com as soluções se 
consumindo cada vez mais.  
A duração da passagem dos couros na tina é de mais ou menos 30 dias. 
Depois da cuba, os couros são curtidos no fulão com uma solução Tonica 
mais concentrada para regularizar a repartição do tanino no couro: é a 
agitação, principalmente, que permite alcançar este resultado. 
Os couros curtidos precisam ser tratados antes da secagem. Esse 
tratamento chamado de recurtimento tem por fim insolubilizar o tanino não 
fixado e de dar ao couro uma cor clara.  
Para as pequenas peles, geralmente ovelhas ou cabras, curtimento é mais 
rápido 4 ou 5 dias.114 

 

A partir desta descrição técnica sobre o processo necessário para o 

curtimento das peles pode-se deduzir o grau de complexidade ao se realizar este 

trabalho no interior do Ceará, na “época do couro” quando, como vimos na seção 

anterior, às condições de vida eram das mais adversas. No entanto, nas pesquisas 

realizadas, não encontramos referências a dificuldades desses primeiros 

povoadores em realizar o curtimento do couro, nem a descrição de um local 

especializado para isso, havendo apenas as referências ao uso do couro desde os 

primórdios da ocupação (como na descrição de Capistrano de Abreu) e 

posteriormente o desenvolvimento das oficinas de couro na época áurea desta 

economia.  

Podemos afirmar então, que “inicialmente, o couro era curtido e trabalhado na 

própria fazenda, pelo vaqueiro ou outro agregado” 115 sendo eles mesmos os 

detentores deste saber, multiplicando no interior do país um conhecimento que 
                                                           
113 “O curtimento consiste em tratar a pele com tanino ou materiais tânicos para transformá-lo em 
couro.” (COUTO FILHO, Cândido. O couro: história e processo. Fortaleza. Edições UFC: 1999. p. 54) 
114 Ibidem. p. 54, 55. 
115BARROSO, Oswald. Ceará: uma cultura mestiça. p.52. Disponível em: 
http://www.ifce.edu.br/miraira/Patrimonio/CearaCulturaContextos/Diversificado/Ceara%20-
%20Uma%20cultura%20mestica.pdf  - Acessado em maio de 2015. 
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remetia a técnicas de um passado europeu distante, sendo estas passadas de 

geração a geração, até chegar no Mestre Espedito.  

Detenhamo-nos então a análise da figura do vaqueiro, personagem 

estruturante da identidade sertaneja, que permanece ainda hoje nos sertões e 

alimenta histórias muito vivas na memória coletiva deste território, tendo importância 

fundamental para nossa pesquisa.  

Para isso, recorremos a um levantamento bibliográfico de distintas fontes e 

verificamos que inúmeros são os estudos produzidos sobre o vaqueiro, no entanto, 

consideramos que para os interesses desta pesquisa, sua melhor descrição se 

encontra registrada na obra-prima de Euclides da Cunha, Os Sertões, da qual 

retiramos o trecho que reproduzimos abaixo.  

 
É impossível idear-se cavaleiro mais chucro e deselegante; sem posição, 
pernas coladas ao bojo da montaria, tronco pendido para frente e oscilando 
à feição da andadura dos pequenos cavalos do sertão, desferrados e 
maltratados, resistentes e rápidos como poucos. Nesta atitude indolente, 
acompanhando morosamente, a passo, pelas chapadas o passo tardo das 
boiadas, o vaqueiro preguiçoso quase transforma o campeão que cavalga 
na rede amolecedora em que atravessa dois terços da existência. 
Mas se uma rês alevantada envereda, esquiva, adiante, pela caatinga 
garranchenta, ou se uma ponta de gado, ao longe, se transmalha, ei-lo em 
momentos transformado, cravando os acicates de rosetas largas nas 
ilhargas da montaria e partindo como um dardo, atufando-se velozmente 
nos dédalos inextricáveis das juremas. 
Vimo-lo neste steeplechase bárbaro. 
Não há contê-lo, então, no ímpeto. Que se lhe antolhem quebradas, acercos 
de pedras, coivaras, moitas de espinhos ou barrancas de ribeirões, nada lhe 
impede encalçar o garrote desgarrado, porque por onde passa o boi passa 
o vaqueiro com seu cavalo...  
Colado ao dorso deste, confundindo-se com ele graças à pressão dos 
jarretes firmes, realiza a criação bizarra de um centauro bronco: emergindo 
inopinadamente nas clareiras; mergulhando nas macegas altas; saltando 
valos e ipueiras; vingando cômoros alçados; rompendo, célere, pelos 
espinheirais mordentes; precipitando-se, à toda brida, no largo dos 
tabuleiros...116 
    

Embora nesta citação Euclides da Cunha esteja fazendo referência ao 

sertanejo do sertão baiano, tal descrição atende perfeitamente a nossa necessidade, 

uma vez que sabemos como demonstrado na seção anterior, que a cultura da 

pecuária nas terras do interior se desenvolveu de maneira indistinta em termos de 

Estado, ou seja, aspectos culturais do vaqueiro cearense muito se assemelham ao 

vaqueiro baiano, pernambucano, piauiense e rio grandense, sendo mais presente 

                                                           
116 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. p.180-181 
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em alguns do que em outros de acordo com sua relação com os elementos da 

modernidade.  

Segundo Oswald Barroso, todo cearense tem “um vaqueiro marcado a ferro 

em sua memória genética”, que se faz presente nas múltiplas práticas culturais da 

região. Vejamos: 

 

O vaqueiro é figura imprescindível no imaginário sertanejo. Ícone da 
lealdade e da bravura, ele é o guerreiro e também o amante cavaleiresco, 
no romanceiro tradicional da região. Assim aparece no cordel e nos contos 
tradicionais. Nas cantorias e repentes, nos aboios vesejados e, até mesmo, 
nos terreiros de catimbó e macumba, ele é o herói corajoso que vence o 
barbatão e conquista o amor da sinhazinha. Já nos reisados, nos bois e no 
teatro de bonecos, onde aparece como anti-heroi, o que se destaca é sua 
astúcia e molecagem, seja como Pai Francisco, Mateu ou Benedito117. 
 
 

Compreendemos com isso que o imaginário cultural deste território tem no 

vaqueiro e em todas as práticas culturais que o envolvem, características fundantes 

de sua identidade, calcada não apenas em uma memória coletiva distante, mas na 

atualização dessas em memórias individuais, a cada novo vaqueiro que se lança no 

mato, em festas que a estes rendem homenagens ou em práticas que remetem a 

este ofício. 

Não pretendemos correr aqui o risco de uma generalização ao afirmar que 

todo cearense tem em sua “genética” um vaqueiro, ainda que seja provável, mas 

afirmamos com absoluta certeza que Espedito Veloso de Carvalho, Espedito Seleiro,  

tem esta “genética”, que se compartilha há pelo menos três gerações de sua família, 

pai, avô e bisavô (com fortes indícios de outras gerações 118). É ele mesmo quem 

nos conta.  

 

(Sobre a máquina de costura do avô) A bicha é famosa, todo mundo já tirou 
a foto dela pra estudar de onde ela veio, mas até hoje num conseguiram 
(sobre a máquina de costura do avô).   Na minha família eu conheci meu 
avô, eu conheci, dizendo que meu bisavô que era o pai dele já trabalhava 
em sela, era fazendo essas tralha [sic.]  pra vaqueiro né? Que na época 
tinha muito vaqueiro no sertão, hoje não tem mais... agora meu avô eu 
conheci fazendo sela, gibão, todos esses artigos que eu tenho aqui, gibão, 
sela de mulher, de vaqueiro, todo mundo ele fazia, meu pai ficou fazendo 
também e eu mais o meu pai, aprendi um monte de coisa também né? E 

                                                           
117 BARROSO, op. cit. p.56 
118 Encontrei nesta pesquisa alguns elementos que apontam para uma possibilidade de Espedito ser 
herdeiro de portugueses que detinham bons capitais e o conhecimento prévio do ofício, mas como 
não consegui reunir elementos que provassem minha suspeita deixo aqui apenas uma provocação.  
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depois eu me dediquei só nisso mermo, aí eu puxei mais pelas idéias, 
caprichei mais, corri mais atrás né?119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdeiro de uma linhagem de vaqueiros que também exerciam o ofício da 

selaria, Espedito teve no pai o mestre. 

Seu Raimundo Seleiro exercia o ofício de artesão do couro juntamente com o 

ofício de vaqueiro, trabalhando nas fazendas de gado e na roça, curtindo o couro e 

fazendo peças ou para uso próprio ou para outros (vaqueiros, tropeiros, ciganos, 

cangaceiros, tangerinos, mascates,...) que passavam pela fazenda e pediam a ele 

uma dessas “tralhas”. Dominava a técnica do curtimento das peles, assim como os 

meios de realizar sua coloração a partir de pigmentos naturais, conhecimento que 

deixou aos filhos. Interessante destacar que, segundo Espedito, sua origem estaria 

na cidade de Novas Russas - CE, que segundo informações do IBGE tem o seguinte 

histórico:  

Em virtude de curtimento de couros e peles, denominou-se de 
Curtume a fazenda que deu orígem a Nova Russas. Depois de pertencer a 
vários proprietários, a fazenda Curtume passou ao domínio de Manuel de 
Oliveira Peixoto e sua mulher, D. Manuela Rodrigues de Oliveira, que, em 

                                                           
119 Citação de trecho de entrevista com Espedito Seleiro, concedida a autora em maio de 2014. 

Figura 4: “A mãe da oficina”. 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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1876, fizeram doação do terreno para a constituição de patrimônio da 
capela de Nossa Senhora das Graças.  

Em homenagem à sua terra natal, São Bernardo de Russas, o padre 
Joaquim Ferreira de Castro, logo um povoado foi formado. 120  

 

Sendo morador daquela região e tendo aprendido com o pai (então avô de 

Espedito Seleiro, que também aprendeu com o pai) tudo nos leva a crer que haja 

uma ligação entre a família de Raimundo Seleiro com esses antigos proprietários da 

“fazenda Curtume”. Mas tal relação segue apenas como suposição. Vejamos o que 

nos diz o Mestre:  

 

A família da minha mãe era família de gente preguiçosa, porque só tem 
professor, doutor, padre, é tudo é... sabe? Do meu pai não, do meu pai era 
metido a... era pra tudo né, a família do meu pai né... era família mais fraca 
de condição, uma família de gente pobre, só trabalha na terra mesmo né, 
agricultor, vaqueiro, tropeiro, essas coisas, mas a família da minha mãe já 
era mais diferente né. [...] Minha mãe era daqui de Nova Russas, nossa 
família é toda de Crateús pra Nova Russas, [...] o meu pai chegou aqui em 
1951 (quando pergunto se o pai também era de Nova Russas) tudo de lá de 
Nova  Russas, eram primos eles dois, tudo morando vizinho. 121 

 

Espedito Veloso de Carvalho nasceu no município de Arneiroz – CE, no dia 

29 de outubro de 1939, na fazenda “Poço do Novilho” onde seu pai trabalhava como 

vaqueiro, sendo posteriormente batizado no município de Campos Sales, o que em 

alguns momentos dessa pesquisa gerou certa confusão sobre seu nascimento, mas 

quando questionei, ele afirmou: “Nasci em Arneiroz e me batizei em Campos Sales”. 

Vejamos a descrição abaixo:  

 

(Sobre o título que ganhou de cidadão Novo Olindense) Porque eu não 
nasci no município de Nova Olinda não, eu nasci em Campos Sales na 
fazenda lá nos mato, meu pai era vaqueiro lá, aí eu nasci lá em Arneiroz 
numa fazenda, aí depois eu me batizei em Campos Sales eles me 
trouxeram..., que lá onde eles moravam não tinha Igreja, eles eram católicos 
né, aí viemos pra Campos Sales, lá eu me batizei, meus documentos são 
todos de Campos Sales. Só que depois ele voltou de novo para os 
Inhamuns, lá pra região que ele morou, depois voltou pra Nova Olinda, em 
51, aí depois passou uns quatro, ou cinco anos aqui... , não, passou mais, 
passou uns dez anos, aí voltou pra lá, mas aí eu já não fui mais, já fiquei 
aqui, desde 51.   

 

Destacamos aqui o fato que aludimos no título desta seção, em referência ao 

nascimento de Espedito em uma fazenda na cidade de Arneiroz (“eu acho que eu 

                                                           
120 Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=230930 – 
Acessado em: maio de 2015. 
121 Citação de trecho de entrevista concedida a autora em maio de 2014. 
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nasci na cama de couro sim, naquele tempo era tudo assim” como ele mesmo nos 

disse), cidade que integra a microrregião dos Inhamuns, uma região caracterizada 

por clima mais seco, mas que por isso mesmo serviu de amplos pastos para o gado, 

conforme verificamos no trecho de segundo Jósa Magalhaes: 

 
Ainda que houvessem as fazendas surgidas mais ou menos 
concomitantemente nas diferentes ribeiras do Jaguaribe e nas ribas ferazes 
irrigadas pelo Coreaú, foi, sobretudo, nas cabeceiras do Jaguaribe, 
difluentes na região dos Inhamuns, onde maior soma de fazendas se 
estabeleceu. Os excelentes campos dos Inhamuns providos de ricas e 
substanciosas pastagens favoreceram, de muito, a proliferação do maior 
centro de criação de gado vacum naqueles sumidos tempos coloniais. Os 
Inhamuns constituíram-se, deste jeito, na Meca das fazendas e dos 
vaqueiros.122     

 

Com isso, as experiências de infância de Espedito vão sempre passar pelo 

mundo do vaqueiro, do gado, do seleiro, ou seja, pelo universo de uma cultura 

pastoril, estando desta maneira, imerso em uma teia de elementos simbólicos123 da 

qual hoje ele faz parte como sujeito formado e formador. Produzimos, portanto, a 

expressão “filho dos Inhamuns” não somente a uma alusão objetiva do dado, mas 

também a sua dimensão simbólica, posto que, como vimos no trecho acima, esta 

região foi extremamente favorável à expansão da criação de gado e ao 

desenvolvimento de uma cultura específica. Na transcrição abaixo, Espedito nos 

conta como foi sua vinda de Nova Russa para Nova Olinda. 

 

 Aí quando nós saímos de lá, eu tinha uns, parece que era uns oito anos, 
nove, e Sebastião, de vez em quando ele vem aqui, [...] eu já era grandinho 
vim montado num jegue, e Sebastião miudinho, aí nós butemo ele dentro de 
uma carga, butemo ele de um lado deitado num caçuá [...] O caçuá a minha 
mãe forrou com umas redes com uns cobertores, com essas coisas, e 
deitou ele dentro do caçuá, e do outro lado uma pedra que era pra carga 
ficar igualzinha né? Aí a gente veio de Nova Russas até aqui no Cariri, 
numa fazenda que tem bem ali chamada Umburana. Com esse maior 
sufoco, tudo montado em jegue, jegue mermo, passou foi quinze dias pra 
sair de Nova Russas e chegar aqui, quinze dias! Onde eu fui no ano 
passado e gastei uma hora e pouco... era difícil as coisas, hoje é tudo 
fácil...124 

 

                                                           
122 MAGALHAES, Jósa. O vaqueiro na história do Ceará.p. 98 – Disponível em: 
http://www.institutodoceara.org.br/revista/Rev-apresentacao/RevPorAno/1970/1970-
VaqueiroNaHistoriaCeara.pdf  -  Acessado em: maio de 2015 
123 Referimo-nos aqui a abordagem semiótica da cultura e a “teia de significados” citada por Geertz, 
com a qual trabalhamos na primeira parte desta pesquisa.  
124 Citação de trecho de entrevista com Espedito Seleiro concedida a autora em maio de 2014. 
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Espedito crescia dentro deste universo aprendendo com o pai o ofício, no qual 

a “genética” e o meio foram lhe construindo. Como filho mais velho, ele cedo sentiu 

a responsabilidade de ter de trabalhar na roça para ajudar no sustento da casa, 

como ele mesmo nos disse “eu nem lembro de ter sido criança”, o que nos remete 

novamente a um trecho de Euclides da Cunha que diz: 

 

Atravessou a mocidade numa intercadência de catástrofes. Fez-se 
homem, quase sem ter sido criança. Salteou-o, logo, intercalando-lhe 
agruras nas horas festivas da infância, o espantalho das secas no sertão. 
Cedo encarou a existência pela sua face tormentosa. É um condenado à 
vida. Compreendeu-se envolvido em combate sem tréguas, exigindo-lhe 
imperiosamente a convergência de todas as energias.  

Fez-se forte, esperto, resignado e prático. 
Aprestou-se cedo para a luta.125  

 

Mas Espedito, embora tivesse em sua personalidade as características 

descritas no trecho acima, de forte, esperto, resignado, prático e disposto à luta, 

contrariando a tradição familiar, não se fez vaqueiro como o pai e o avô, mas 

orientou-se para o trabalho com o couro, seguindo um caminho que apontava para 

outra direção. Na transcrição abaixo, segue a narrativa do episódio a partir do qual 

ele teria desistido de se tornar vaqueiro. 

 

(Sobre montar no cavalo e correr atrás do boi) eu já fiz muito isso quando 
era mais novo, mas eu deixei mais porque fui dar uma vez uma carreira 
num boi mais um amigo meu, aí eu caí do cavalo, o cipó me pegou por aqui 
ó (apontando para o meio do peito) [...] o cipó é uma árvore que tem na 
mata, sabe? Ela gosta de nascer num tronco assim juntinho, aí ela vai 
enrolando na árvore né? Aí a árvore as vezes quando vai pra cá ele vai pra 
cá né (apontando para lados opostos), aí o problema foi esse. Eu ia com 
uma boiada pra Farias Brito, e o sertão gosta muito de ter cancela né? Sabe 
o que é cancela? É aquilo que bate “plá”, né? Aí nós ia levando um monte 
de gado, e a cancela fechada porque tinha roça do outro lado, e as cancelas 
só abrem quando é pra você passar, na hora que você passa a gente abre a 
cancela e quando solta ela vai “plá”, já ouviu aquela música do Luiz 
Gonzaga, a cancela vai “plá” (Referindo-se a música “Samarica Parteira”), 
ele já faleceu esse amigo meu já, aí ele disse, o nome dele era Edilson, 
disse: “ei Espedito tu vai na frente e abre a cancela, pro gado passar”, aí eu 
saí beirando o gado assim, beirando, beirando, todo encourado parecia até 
um vaqueiro mesmo, aí deixa que eu era mole que só, num era bem 
vaqueiro, mas ele era, mas eu num era muito vaqueiro não mas tava 
montado, tava todo vestido, meu pai tinha feito a roupa, aí passou os boi 
quase tudo, sobrou um aí imprensou assim na cancela, a cancela não 
coube um monte de boi, aí um desceu de cabeça baixa, errou a cancela e 
desceu correndo, aí ele gritou “planta o cavalo nesse boi aí, ligeiro”, o cara 
era acostumado e eu não era né, aí eu fiz só apontar assim o cavalo pulou 
lá em cima do boi, saiu os pontapé mais feio do mundo, só que lá na frente 
o peste do cipó tinha nascido num tronco do pau assim e tinha passado pro 

                                                           
125 CUNHA, 1995. Op.cit. p. 182 
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outro, o cavalo já tava acostumado meteu a cabeça por debaixo aí passou, 
deixa que quando eu fui passar a cabeça por debaixo do cipó fui atrasado, 
aí pegou aqui, olha eu caí como daqui até aquele banco lá (indicando uma 
distância grande) caí que fiquei de braço aberto lá, e o infeliz do cavalo 
acostumado, ficou só ali assoprando (imita o barulho do cavalo) esperando 
que eu vinha, eu digo “é o filho de uma égua quem vai mais, não eu”, aí se 
levantei bati a poeira das perneiras, do gibão, aí peguei no cabresto do 
cavalo e saí puxando, eu digo “olha, de hoje por diante vou fazer a roupa do 
vaqueiro, vou fazer tudo o que precisar, mas ser vaqueiro eu não vou de 
jeito nenhum”, aí tirei a roupa do vaqueiro, botei em cima da sela, terminei a 
viagem mais ele, nós descemos pra cá e num voltei mais. 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste maravilhoso relato, Espedito nos contou que foi a partir daquele 

momento que decidiu que não seria vaqueiro, mas que iria trabalhar dentro deste 

universo fazendo os acessórios, roupas e tudo o mais que fosse necessário ao 

exercício destes homens que se embrenhavam pelas matas e travessias conduzindo 

o gado. No sertão do país, o vaqueiro nordestino é o “cavaleiro encourado” que 

enche de orgulho e de sonhos o coração sertanejo. Vejamos outro trecho de 

Euclides da Cunha sobre o vaqueiro, no qual descreve sua véstia encarnada. 

 

O seu aspecto recorda, vagamente, à primeira vista, o de guerreiro antigo 
exausto da refrega. As vestes são uma armadura. Envolto no gibão de 
couro curtido, de bode ou de vaqueta; apertado no colete também de couro; 
calçando as perneiras de couro curtido ainda, muito justas, cosidas às 
pernas e subindo até às virilhas, articuladas em joelheiras de solha; 
resguardados os pés e as mãos pelas luvas e guarda pés de pele de veado 
– é como a forma grosseira de um campeador medieval, desgarrado em 
nosso tempo.  

                                                           
126 Citação de trecho de entrevista com Espedito Seleiro concedida a autora em maio de 2014. 

Figura 5: Pegando o boi no mato. 
(Fonte: Reprodução de ilustração de 

Percy Lau, publicada em IBGE. Tipos 
e Aspectos do Brasil. Rio de Janeiro, 

IBGE. 1963. p. 178) 
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Esta armadura, porem, de um vermelho pardo, como se fosse de bronze 
flexível, não tem cintilações, não rebrilha ferida pelo sol. É fosca e poenta. 
Envolve ao combatente de uma batalha sem vitórias[...] 
São acessórios uma manta de pele de bode, um couro resistente, cobrindo 
as ancas do animal, peitorais que lhe resguardam o peito, e as joelheiras 
apresilhadas às juntas. 
Este equipamento do homem e do cavalo talha-se à feição do meio. 
Vestidos doutro modo não romperiam, incólumes, as caatingas e os 
pedregais cortantes. 
Nada mais monótono e feio, entretanto, do que esta vestimenta original, de 
uma só cor – o pardo-avermelhado do couro curtido – sem uma variante, 
sem uma lista sequer diversamente colorida. Apenas, de longe em longe, 
nas raras encamisadas, em que aos descantes da viola o matuto deslembra 
as horas fatigadas, surge uma novidade – um colete vistoso de pele de 
gato-do-mato ou de suçuarana, com o pêlo mosqueado virado para fora, ou 
uma bromélia rubra e álacre fincada no chapéu de couro. 
Isto, porém, é incidente passageiro e raro127 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de longa, consideramos válida a inclusão desta citação por nos 

apresentar detalhadamente as vestes do vaqueiro de um tempo remoto, pois como 

bem nos afirmou no trecho acima, podemos afirmar que “este equipamento talha-se 

a feição do meio”, e certamente muitas foram às transformações desse meio pastoril 

                                                           
127 CUNHA, 1995. op. cit., p. 183 

Figura 6: O vaqueiro nordestino 
(Fonte: Reprodução da ilustração de Percy Lau 

publicada em IBGE. Tipos e Aspectos do Brasil. Rio de 
Janeiro, IBGE: 1963, p.182.) 
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sertanejo desde então. Com a abertura de múltiplas estradas facilitando os trânsitos, 

o uso de novos instrumentos e o avanço de novas técnicas para o interior (que em 

parte substituíram antigos saberes) reconfigurou-se o espaço físico e também o 

mundo dos fazeres, desta maneira muitos dos equipamentos e apetrechos utilizados 

pelos vaqueiros descritos acima, já passaram por alterações ou desapareceram, 

constando, nestes últimos, principalmente os elementos periféricos do cavalo como 

joelheiras e peitorais.  

Interessante apontar também a transformação que se procedeu no formato do 

chapéu do vaqueiro, que segundo Oswald Barroso, “antigamente o chapéu de couro 

tinha obrigatoriamente as abas largas e quebradas na frente, para a proteção do 

rosto do vaqueiro contra a vegetação agressiva. Depois, com o avanço do 

desmatamento, as abas diminuíram”.128 

Do trecho citado, destacamos ainda o julgamento estético que Euclides da 

Cunha faz sobre a roupa do vaqueiro, descrevendo-a como “monótona e feia”, 

devido a sua falta de variações na cor, onde se mantinha apenas o uso da cor 

“pardo-avermelhado curtido”. Com uma observação descontraída, afirmamos que 

Euclides da Cunha acharia talvez, tal vestimenta mais interessante, ao conhecer o 

trabalho de Espedito Seleiro, uma vez que este, buscando produzir um diferencial 

em suas peças para acompanhar essas alterações do meio, vai desenvolver seu 

trabalho na contra-corrente dessa monotonia característica da vestimenta tradicional 

do vaqueiro inserindo cor e desenhos diversos. Retomaremos a esse ponto um 

pouco mais a frente, por hora voltemos nossa atenção à compreensão de como 

Espedito se desenvolveu neste meio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128 BARROSO, op. cit., p.52  

Figura 7: O gibão tradicional e o gibão de Espedito. 
(Fonte: Montagem realizada a partir de imagens do 

acervo pessoal da autora.) 
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Conforme já havíamos comentado anteriormente, foi a partir de seus oito 

anos que Espedito começou a trabalhar com o pai, aprendendo com ele não 

somente o ofício do couro, mas a sabedoria de quem operava um fazer que remetia 

a outras gerações em outras temporalidades e territórios. Investigando essas 

conexões e reminiscências encontramos uma possível interlocução entre a 

vestimenta utilizada pelo vaqueiro nordestino e seu parente próximo o homem do 

“velho Portugal pastoril”, que apontamos na citação abaixo:  

 
Desde os longos e perdidos tempos, nas regiões campineiras do país da 
Península, o vaqueiro já vestia o pelico, casaco de pele de ovelha em forma 
de samarra – a pele ainda com lã – sem gola e sem mangas. Descia-lhe a 
parte da frente do pescoço à cintura, podendo alcançar à virilha; enquanto 
que a traseira alongava-se até o meio da coxa, às vezes chegando até à 
altura do joelho.  
Se a descrição dessa peça faz lembrar, em alguns de seus detalhes, o 
jaleco vaqueano e no conjunto o gibão, não fica apenas nela a indumentária 
do vaqueiro luso. Compõe-na, ainda, safões ou seifões, espécies de meias-
calças para proteção das pernas, o que corresponde às “perneiras” entre 
nós usadas. Borzeguins fechados, os chamados sapatos-de-vaqueiro, ou 
então as abertas sandálias-de-rabicho, servem para completá-la. Os 
pastores lusitanos calçam, ainda, botifarras, sapatões de atanados com 
polainas servindo de cambiras. ‘O vestuário dessa gente – a informação é 
de Luiz Chaves – é a utilização inteligente dos recursos do homem (gado), 
contra as intempéries e contra o mato, no seu habitat (charneca 
descampada ou a serra) a sós com o gado, errante de dia, na malhada ou 
na cabana de palha, junça a ramagem, à beira do bardo, de noite.’ Tal qual 
os nosso vaqueiros.129 

 

Infelizmente não conseguimos avançar mais nesse caminho de uma 

identificação de origem dessa vestimenta, mas acreditamos que o mais importante 

aqui é a identificação do que chamamos de uma “sabedoria do território” 130, um 

conhecimento que só se consegue com o aprendizado calcado na vivência, na 

experimentação, nos erros e acertos.  

Podemos com isso afirmar que diante de uma vegetação agressiva e de um 

meio escasso, tal vestimenta certamente se desenvolveu a partir de um esforço 

daqueles homens de se resolver a questão a partir de recursos disponíveis (no caso, 

o gado) e das técnicas conhecidas (no caso, a partir do curtimento das peles por 

taninos de fonte vegetal). 

                                                           
129 GOULART, 1966. op. cit. p.26. 
130 Estabelecemos um diálogo aqui com a noção de Horkheimer de “racionalidade objetiva”, 
apresentada na primeira parte deste trabalho, como  uma maneira de pensar e trabalhar as coisas do 
mundo a partir de uma compreensão abrangente, onde todos os elementos da vida estão 
conectados, em constante transferências e relações, que se opões a uma “racionalidade subjetiva” 
que voltada para o aperfeiçoamento das técnicas tende a isolá-las dos outros elementos que 
compartilham com essa, uma mesma territorialidade. 
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Foi a partir desta sabedoria que Espedito se inseriu dentro de um universo 

onde, indissociado de sua vida familiar e do meio, ele pôde aprender o processo do 

curtimento das peles a partir do angico, a pigmentação com corantes, e a confecção 

das mais diversas peças em couro, conhecendo as diferenças entre estes e suas 

utilidades. Vejamos um pouco mais desse universo, do vaqueiro com a descrição 

detalhada de sua vestimenta pela vivência de Espedito: 

 
As roupas do vaqueiro completas, vamos começar dos pés né?  Então tem 
o sapato do vaqueiro, que chama rolo, é difícil as pessoas conhecerem o 
sapato campeiro, o sapato do vaqueiro, sapato carnal, ele tem esses outros 
nomes né? Mas o nome original é o sapato rolo, rolo por quê? Porque o roló 
faz parte da perneira roladeira. A perneira roladeira é uma boca de sino, ela 
é estreita no joelho, que é pra quando o joelho bater nos paus assim olha 
(faz demonstração como se raspasse em algum lugar) a pausada lá no 
meio do mato, passar direto, se fizer larga ela bate e arranca a bolacha do 
joelho do cabra, e justinha ela escapole assim né, é por isso que chama 
roladeira, agora a roladeira ela bem ajustada aqui no joelho, justinha 
mesmo, a legítima é, agora isso é difícil, tem gente que não sabe disso e faz 
folgadona, aí não presta, é colar aqui no joelho e aqui ela faz a boca de 
sino, aí chama roladeira.  
A partir de Assaré já é a região dos Inhamuns. Os Inhamuns já é outro 
estilo, é aquele que veste pra trás, que é pra vestir a bunda por causa do 
espinho da favela né? E do Assaré pra cá até a divisa de Pernambuco é a 
roladeira, que não tem favela né? Depois vem o guarda-peito que é pra 
livrar, que o gibão não é costurado aqui, porque nunca dá tempo, quando 
você ta andando no mato, que você ... Por exemplo o vaqueiro nunca anda 
só, pra ele aquilo é um festival, quando ele vai pegar um boi na mata, ele 
vai com a maior, aquele destino de pegar primeiro que o amigo dele, aí 
então como andam eles dois assim, aí então eles já vão com o barbicacho 
do chapéu passado (no queixo), aí tem essa quebra assim em riba da testa 
que é pra se os pau pegar aqui, passar direto, aí como eles se acostumam 
a falar, aí diz, o boi ta bem aqui toma a manga do gibão e passa o 
barbicacho, se o cabra já for preparado já ta né? Se não puxa aqui e já, e 
tomar a manga do gibão é vestir, quando ele fala assim o cabra já parte em 
cima, quebrando pau e o diabo que aparece, é cento e vinte, cento e trinta 
quilometro dentro do mato, que estronda mesmo, alí morra quem morrer, 
escape quem escapar, o que for de pau quebra tudo aqui no espinhaço, e 
vai se embora, lá na frente quando ele descobre um limpo que ele não pode 
puxar, aqui o que a gente faz é derrubar né? Como dentro do mato não tem 
como por causa dos paus né? Que eles passam em brechinha assim, que 
depois tu vai de pé e não tem condição de passar né? Que eles passam tão 
rápido que abrem só um pouquinho, aí quando ele descobre um veio bem 
grande assim, aí o cavalo que já conhece, aí já bota pra passar, aí ele 
arrasta e derruba, o amigo dele se veio bem pertinho, aí o amigo dele, 
quando ele derruba o boi o cavalo pula lá na frente, o amigo dele já vem 
preparado pá bem em cima, já desce e pega o boi, quando ele pega o boi aí 
ele pega a mão do boi, atravessa por detrás da cabeça, e deixa lá rolando, 
se tiver outro boi eles já partem pro outro boi, se não tiver eles arreia aquele 
lá mesmo, arriar como assim? tem uma parte que chama careta que bota na 
cara do boi aqui, eles só olham pra baixo, pode ser brabo do jeito que for 
fica manso na hora, outros pegam o cambão, o cambão é assim, ele já anda 
com uma faca  na perneira preparada, cortam um pedaço de pau  grande 
assim, dessa grossura, o vaqueiro tem um [não foi possível transcrever] na 
sela já pra isso, aí pega e amarra o [não foi possível transcrever] na ponta 
do que chamam cambão, aí amarra no pescoço e bota por dentro das 
mãos, do boi, aí o boi fica só assim, aí ele vai cantando, ei boinho, boinho e 
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nossa senhora, aí quando ele se enfesa boi da moléstia, boi do cão, boi da 
peste, aí fica, o vaqueiro adora chamar nome, e é nome que você se 
arrupeia assim, aí quando ele sai num limpo, aí vai animado até chegar aí. 
Então é sapato, perneira, guarda-peito, gibão e o chapéu e as luvas, aí ta 
feito o vaqueiro.131 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da emoção presente neste relato - que em alguns momentos nos fez 

sentir que era ele o rapaz a conduzir a boiada – reconhecemos que o universo do 

vaqueiro se destaca na vida de Espedito, não somente pela dimensão física do 

ofício de seleiro, mas por um envolvimento emocional com seu fazer, com uma 

alegria e vivacidade - que ele mesmo reconhece quando fala “eu não acho que eu 

tenho 75 anos não, eu acho que a gente envelhece quando a gente não faz o que 

gosta”. Consideramos, no entanto, que a relação de Espedito com seu trabalho, 

ultrapassa a dimensão de um “gostar de fazer” e nos remete a um forte sentimento 

de pertencimento, a partir do qual Espedito se reconhece enquanto parte daquele 
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 Citação de trecho de entrevista com Espedito Seleiro concedida à autora em maio de 2014 

O chapéu no estilo dos 
modelos usados pelos 

cangaceiros. 

“O guarda-peito, que consiste 
num pedaço de couro curtido, que 

defende o tórax.” 

“O chicote, de couro cru torcido, 
com três ou quatro lingüetas, 
cabo de couro curtido donde 
pendem várias tiras à guisa de 
enfeite.”  

“Nas mãos trazem as luvas de 
couro sem dedos, com apenas o 

polegar, o que não lhes tira a 
plena sensação tátil.” 

“O gibão, casaco curto que vai até 
debaixo da cintura. Tem mangas 
compridas e justas. Não tem gola. 
Fora da lida com o gado, o 
vaqueiro leva-o sempre jogado 
sobre os ombros.” 

“Nos pés, sapatos fechados ou 
mesmo sandálias sertanejas, 

pois tais membros estão 
protegidos pelas polainas.” 

“Da virilha até os pés descem-lhes 
as perneiras, protegendo as 

pernas e os pés, deixando livres 
as nádegas.” 

Figura 8: Detalhamento da “véstia” do vaqueiro. 
(Fonte da imagem: Acervo pessoal da autora com manipulação digital. Fonte dos textos: GOULART, 1966. Op. cit. p.27,28.) 
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território e se identifica, transbordando para suas peças uma riqueza de elementos 

estéticos e histórias vindas desse lugar. 

Não poderíamos deixar de apontar aqui outros personagens que também 

povoaram o sertão e deixaram sua marca nas práticas culturais e na memória da 

região. Refiro-me aqui ao universo simbólico e estético do cangaço que, como já 

havíamos comentado na seção anterior, surge como um desdobramento do 

vaqueiro, que geralmente se levanta contra a ordem local por uma questão de 

vingança, honra ou justiça.  

 Encontramos uma primeira descrição destes cangaceiros que os aproximam 

de um fanatismo religioso e os relacionam a elementos que simbolizam uma 

proteção espiritual do corpo. “Então a guisa de “talismã”, usavam figas, medalhas, 

orações fortes, botões de farda de metal amarelo, berloques, fitas, espelhos 

pregados no chapéu e na blusa, bugigangas, chapéu de couro decorado de forma 

bizarra, com triângulos e signos de Salomão, um mundo de esquisitices” 132.  

Mais uma vez destacamos que reconhecemos o quanto este relato está 

impregnado de uma visão preconceituosa e sem nenhum distanciamento sociológico 

de análise, mas ainda assim optamos por inseri-lo devido à indicação múltipla de 

elementos estéticos que compunham o cangaço e por ser representativo de um 

discurso dominante, encontrado ainda hoje nas discussões sobre o tema.  

Com um distanciamento maior sobre o tema, vejamos o trecho abaixo de 

Darcy Ribeiro: 

 
Até meados da década de 1930, quando se acelerou a construção de 

estradas através do mediterrâneo sertanejo, operava, como forma de 
revolta típica da região, o cangaço. Foi uma forma de banditismo típica do 
sertão pastoril, estruturando-se em bandos de jagunços, vestidos como 
vaqueiros, bem armados, que percorreram as estradas do sertão em 
cavalgadas, como ondas de violência justiceira. Cada integrante do bando 
tinha sua própria justificativa moral para aliciar-se no cangaço. Um, para 
vingar uma ofensa a sua honra pessoal ou familiar; outro, para fazer justiça 
com as próprias mãos, em razão de agravos sofridos de um potentado local; 
todos fazendo do banditismo uma expressão de revolta sertaneja contra as 
injustiças do mundo. Resultaram, por vezes, na eclosão de um tipo 
particular de heroísmo selvagem que conduziu a extremos de ferocidade. 
Tais foram os cangaceiros célebres que, se por um lado ressarciam aos 
pobres de sua pobreza com os bens que distribuíam depois de cada 
assalto, por outro, matavam, estropiavam, violentavam, em puras exibições 
de fúria.133 

 

                                                           
132 GOULART, 1965. op. cit. p.163. 
133 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006. p.321  
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Não realizaremos aqui um aprofundamento no estudo desta manifestação 

sócio-cultural do sertão, muitos são os trabalhos que com grande qualidade já o 

fizeram, nem direcionaremos esforços numa preocupação de emitir opinião sobre 

“mocinhos” e bandidos, interessando-nos apenas reconhecer aqui como esta 

expressão se fez tão fortemente presente naquele território, que se faz vivo até os 

dias atuais, enriquecendo o imaginário da região não apenas com suas histórias, 

que alimentam múltiplas narrativas e práticas culturais, como por sua inventividade 

estética que encanta e impressiona pelo capricho e cuidado na construção da 

imagem de um grupo que passava a maior parte do tempo se escondendo e 

transitando por meio da caatinga. Sobre isso, vejamos: 

 
Com a população portuguesa drenada para a aventura da Índia, foi o 
moçárabe, em boa parte, que veio povoar o Brasil. Presença viva na cultura 
brasileira, a árabe, por suas muitas composições, teve aulas a dar em maior 
número a um sertão de 500 mm de chuva anual que a uma faixa litorânea 
de fáceis 1.500 mm. O que Valladares percebeu foi a raiz pastoril da 
estética do cangaço, encantando-se por ver que a do guerreiro ia muito 
além da que pontuava as alfaias magras do pastor, por não se ver 
empobrecida pelo teto limitador da funcionalidade, capaz de explicar tudo 
na vestimenta do vaqueiro. Para ele assim: 

 O traje do cangaceiro é um dos exemplos demonstrativos do 
comportamento arcaico brasileiro. Ao invés de procurar camuflagem para a 
proteção do combatente, é adornado de espelhos, moedas, metais botões e 
recortes multicores, tornando-se um alvo de fácil visibilidade até no escuro. 
Lembremo-nos, entretanto, que no entendimento do comportamento 
arcaico, o homem está ligado e dependente ao sobrenatural, em nome do 
qual ele exerce uma missão, lidera um grupo, desafia porque se acredita 
protegido e inviolável e, de fato, desligado do componente da morte. Esta 
explicação, embora sumária, de algum modo justifica a incidência da 
superfluidade ornamental no traje do cangaceiro, que antes de sua 
implicação mística, deriva do empírico traje do vaqueiro.  

A estética corrente na zona rural, chegada até nós com passagem 
longa e de nenhum modo neutra pela Península Ibérica, predomina nesses 
atavios, que expressam, assim, da frieza geométrica das faixas gregas ao 
hermetismo oriental dos signos de Salomão e das estrelas de oito pontas, 
com passagem pela tradição mais recente da cruz-de-malta e da flor-de-lis 
– a palma da linguagem sertaneja – sugestão de poder, esta última, tomada 
de empréstimo à realeza lusitana de Avis, ou à casa regente francesa de 
Bourbon, e disseminada naquele mundo ainda bruto, sem esquecer as 
floretas – rosáceas e margaridas – as planetárias e esferas as mais 
variadas, tudo com o vestígio quinhentista e seiscentista do que o sertão 
recebeu, e como que mumificou ao abandono de séculos.134 [grifos da obra 
original]. 

 

A partir desta citação podemos compreender melhor as diferenças entre as 

vestes do vaqueiro tradicional e os elementos da estética do cangaço, reconhecendo 

que esta se desenvolveu a partir da junção de elementos religiosos e místicos, com 
                                                           
134

 MELLO, Frederico Pernambucano de. Estrelas de couro: a estética do cangaço. São Paulo: 
Escrituras Editora, 2012. 
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referências que remetem a estética árabe, a qual foi introduzida no país, 

provavelmente por meio de imigrantes da península ibérica cuja cultura já vinha 

impregnada de uma presença moura. No entanto, como Frederico Pernambucano 

de Mello nos diz, esta aplicação dos elementos se dava muito mais por meio de um 

uso pessoal, do que por um significado exato do símbolo propriamente dito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Espedito nos contou ainda, que muitas eram as histórias narradas pelo pai 

sobre os cangaceiros da região, e em tom de lamento reconhece que quando 

menino não se interessava muito por elas. Naquela época ele não podia imaginar 

como que uma daquelas histórias do pai poderia contribuir para que no futuro ele 

tivesse uma grande transformação em sua vida. 

Figura 9: Objetos do cangaço. 
(Fonte: Reprodução de imagens publicadas em 
MELLO, Frederico Pernambucano de. Estrelas 

de couro: a estética do cangaço. São Paulo: 
Escrituras Editora, 2012.) 

Figura 10 : Lampião e Corisco. 
(Fonte: Reprodução de imagens publicadas em 

ALBUQUERQUE, Ricardo. Iconografia do 
Cangaço. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 

2012.) 
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Destacamos ainda que as terras próximas a região do Vale do Cariri são 

apontadas por José Alípio Goulart como área de habitat dos cangaceiros135, o que 

nos fornece uma idéia de quão numerosos deveriam ser os causos e histórias, 

vividos e contadas naquela região. 

Além de vaqueiro e seleiro, Seu Raimundo era também tropeiro, personagem 

tradicional do sertão do país que realizava transporte de carga, mas que assim como 

tantos outros desapareceu, ou melhor, se transformou, com a chegada da 

modernidade no sertão. Transcrevemos abaixo um relato de Espedito sobre o pai. 

 
Meu pai era vaqueiro, era cigano, era tropeiro [...] cigano porque só 

vivia de fazenda em fazenda, e vaqueiro porque cuidava do gado, e tropeiro 
porque ele tinha uma tropa de burros, se precisasse buscar um monte de 
coisas lá no Crato ele saía daqui, montava num burro e tangia seis na frente 
[...] aqui a gente usava cinco burros e uma burra, que vocês chamam mula 
né? a mula era a da frente, que puxava a guia dos outros né, onde ela 
chegava assim, tem um arame aqui, uma pestana assim né? lá vocês 
chamam tapa, aqui é pestana, aí aqui tem um arame aqui bem quadradinho 
aí aqui ela tinha 12 chocalhinhos, quando ela ia com aquela passada dela 
aqui,  aí ia trimtrimtrim e os outros tudo atrás, aí o tropeiro lá de trás dava 
um estalo aqui ela dava um galope lá na frente que era pra chegar ligeiro 
né, a burra da frente tinha nome, a burra que o meu pai usava na frente era 
Boneca, era bem branquinha, mas os outros tropeiros tinham outros e 
tinham outros nomes, aí ele dizia “Pára Boneca!” aí fazia “tá” (imitando um 
chicote), ela risca e os outros tudo ficavam alí de cabeça baixa, aí quando 
era pra partir aí dizia “Vamo simbora Boneca!” aí ela pulava lá na frente... é 
as histórias do sertão. 

 

Além destes, um outro episódio vivido pelo pai, teve também grande 

importância em sua vida adulta, aquele da sela do cigano. Segundo Espedito a 

presença de ciganos era muito freqüente na região, e muitos eram os grupos que 

circulavam por ali. Um dia, um chefe de um grupo de ciganos chegou à região e 

pediu que seu pai fizesse uma sela para o seu cavalo. Diante deste pedido, Seu 

Raimundo, fez uma sela, mas uma sela diferente. Segundo Espedito, ele caprichou 

em uma sela toda desenhada com couro recortado e tingido, que parecia até uma 

“borboleta de couro” quando estava aberta, o que impressionou muito seu filho, que 

guardou esta imagem em sua memória.  

                                                           
135 Sobre isso vejamos: “Foi na vasta região situada entre o Rio São Francisco e o vale do Cariri, que 
vai da Serra do Quicundá à dos Martins, alcançando as faldas da Borborema nos contrafortes da 
Baixa Verde e dos Dois Irmãos, que se situou o habitat do banditismo, facilitado pelo fronteiramento 
de sete Estados para as fugas repentinas e pela guarida e segurança oferecidas pelo meio e pela 
cumplicidade do habitante da área. Foram zonas conhecidas de banditismo no Nordeste os sertões 
do Cariri, atraentes pela sua fartura e pelo seu núcleo de fanatismo que ali geram uma ociosidade 
perniciosa.” (GOULART, 1965. op.cit., p.158)   
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Interessante reconhecer como as histórias contadas por Espedito estão 

preenchidas por personagens e elementos que remetem aos fundadores destes 

territórios. Os vaqueiros como primeiros povoadores, os cangaceiros como presença 

forte próxima as terras do Vale do Cariri, os tropeiros como os primeiros 

comerciantes da região, e os ciganos como povo exilado pela corte portuguesa, 

enviado para o Brasil para ocupar o Ceará, conforme verificamos em nossa 

pesquisa pela Carta Régia de 15 de abril de 1718136.  Reproduzimos abaixo, o relato 

de um sertanista que encontrou um grupo de ciganos na Vila do Crato, hoje cidade 

chamada Crato, próximo a Nova Olinda-CE:  

 
Certo dia, perto da Serra de Araripe, passei por um acampamento de 
ciganos, com cerca de doze homens, mulheres e crianças. Não são gente 
rara no interior do Brasil, porque os encontrei ou deles ouvi falar em quase 
todas as cidades que visitei. São em geral detestados pelo povo comum, 
mas estimulados pelos mais ricos, como se dava nesta ocasião, porque se 
acamparam embaixo de grandes árvores perto da casa de um major da 
Guarda Nacional, proprietário de grande plantação de cana-de-açúcar ao pé 
da Serra. Embora de cor mais escura, têm estes ciganos as mesmas 
feições que os da Grã-Bretanha, havendo moços e moças muito belos. 
Raramente se aproximam das grandes cidades da costa, preferindo os 
distritos mais escassamente povoados e, por isso mesmo, mais sem 
garantias legais. Andam errantes de aldeia em aldeia, de fazenda em 
fazenda, comprando, vendendo e barganhando cavalos e jóias diversas. 
Como os da Europa, são freqüentemente acusados de roubar cavalos, aves 
ou o que quer em que as mãos possam por. As velhas lêem a sorte, no que 
são muito instigadas pelas moças dos lugares que visitam. Embora falem 
português como os demais habitantes do país, entre si usam sempre sua 
própria língua, entre si sempre se casam, desprezam, ao que se diz, as 
observâncias religiosas do país, nem sempre usa qualquer forma de culto 
próprio. Ciganos é o nome que lhes dão os brasileiros..137 

 

Neste relato verificamos que a presença de grupos ciganos era comum, 

principalmente nas terras do interior, o que corrobora com nossa idéia de que muitas 

devem ter sido as trocas entre vaqueiros e ciganos.  

Infelizmente não conseguimos produzir para esta pesquisa um levantamento 

a fundo sobre uma relação próxima dos ciganos do sertão com o couro, tanto na 

                                                           
136 “Em 15 de abril daquele ano, foi expedida comunicação de Lisboa para o governador de 
Pernambuco, apoiando-se no decreto já mencionado de Sua Majestade. Informa-se o embarque de 
ciganos para aquela capitania, mas parte dos quais deveria ser remetida depois para o Ceará/Brasil, 
e outra parte para Angola/África. Também devia-se tomar cuidado para que nenhum cigano ficasse 
em Pernambuco, e aos governadores do Ceará e de Angola recomendou-se que não deixassem os 
ciganos retornar a Portugal, nem permitissem o uso de sua língua, chamada também de geringonça.” 
(TEIXEIRA, Rodrigo Corrêa. História dos ciganos no Brasil. Recife: Núcleo de Estudos Ciganos, 2008.  
p. 16 -  Disponível em: http://www.etnomidia.ufba.br/documentos/rct_historiaciganosbrasil2008.pdf) 
137 Ibidem p.92. [Vila de Crato, Ceará; 1838; Tribos nômades de ciganos]. GARDNER, George. 
Viagem ao interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1975. 260 p. (Original: 
1846). 
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estética quanto no ofício, encontrando informações somente sobre a relação deles 

com a fundição de metais. Desta forma, apenas assinalamos aqui que os ciganos, 

povoaram em grande quantidade o estado do Ceará, onde uma pesquisa que se 

volte para esta relação com maior profundidade poderá demonstrar aproximações 

entre os ciganos do sertão e a “época do couro”.  

Foi como aprendiz do pai, não só do ofício, mas de um modo de vida onde o 

ofício em si era apenas um elemento, que o menino Espedito aos poucos foi 

recolhendo ensinamentos da profissão e da vida, que imersos e em diálogo 

constante com esse contexto do interior, foram construindo suas bases de 

referências culturais. 

Imerso neste primeiro universo simbólico, Espedito passará sua infância e 

adolescência trabalhando  com o pai e ajudando na fazenda, aprendendo com isso 

os fazeres da tradição da selaria, como herdeiro de um ofício que vinha se 

desenvolvendo em sua família há três gerações, juntamente com o contexto 

histórico e as transformações do território em que estavam inseridos. 

 No entanto, um elemento importante desta história ainda não apareceu aqui. 

Refiro-me a seca, que vai fazer com que Espedito, aos 16 anos, deixe este convívio 

familiar de trabalho com o pai e juntamente com uma família de conhecidos, migre 

para o sul do país. Seguimos então nosso percurso. 

 
 
2.2.2 - Mais um retirante vítima da seca 

 
 
A vida aqui só é ruim / Quando não chove no chão/ Mas se chover 
dá de tudo/ Fartura tem de montão/ Tomara que chova logo/ 
Tomara, meu Deus, tomara/ Só deixo o meu Cariri/ No último pau-
de-arara/ Enquanto a minha vaquinha/ Tiver o couro e o osso/ E 
puder com o chocalho/ Pendurado no pescoço/ Vou ficando por 
aqui/ Que Deus do céu me ajude/ Quem sai da terra natal/ Em 
outro canto não pára/ Só deixo o meu Cariri/ No último pau-de-
arara. (Canção “Último pau de arara” – Composição de: Venâncio / 
Corumba / J.Guimarães) 

 

 

 A seca é um fenômeno climático caracterizado pela ausência de chuvas ao 

longo de um ano ou mais, sendo estas últimas as mais severas, que de tempos em 

tempos atinge dolorosamente as terras do interior do Nordeste. Além disso, sua 
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imprevisibilidade138 faz com que seus impactos sejam quase sempre devastadores 

para a totalidade das populações do interior. 

 Nos sertões do Ceará, este fenômeno se agrava devido à boa parte do 

território já ser formado por uma região de clima semi-árido, caracterizado por ter 

normalmente apenas duas estações no ano (inverno e verão), sendo sua vegetação 

composta principalmente pela caatinga.  

 Inserimos abaixo um trecho com melhor detalhamento dessa vegetação, tão 

distante do nosso contexto litorâneo.  

 

Dois são os aspectos de sua vegetação. 
Nos meses verdes, logo às primeiras chuvas, surge, como por milagre, uma 
associação herbácea, rasteira, variada e rica, formando a "babugem", tão 
apetecida pelos rebanhos e tão terna aos filhos daquelas paragens. 
Salientam-se, então, o capim panasco (Aristida adscensionis) e o capim 
mimoso (Gymnopogon mollis, Nees) de bom valor nutritivo. 

Os troncos da vegetação xerófila, a única permanente, reverdecem e, 
enfolhando-se, constituem a "rama", de apreciável teor alimentício. As duas 
vegetações "misturam-se, unem-se e entrelaçam-se, numa confusão, 
exuberante de viço e força". Depois, vêm os meses secos ou os anos 
calamitosos e, naqueles rincões até então virentes e festivos, permanecem 
somente, na muda nudez de seus caules e galhos, numa dolorosa 
impressão de coisa morta entremeada do verde fosco das cactáceas, 
aquelas que, por seu especial e adequado aparelhamento de defesa, estão 
aptas a resistir à canícula.  São os mandacarus (Cereus mandacaru^), de 
caules altos, hexagonais, eretos como numa atitude de protesto e que, após 
a queima dos seus espinhos, irão alimentar os rebanhos; os facheiros 
(Cereus squamosus); os xiquexiques (Pilocerus seíosus); a coroa-de-frade 
(Melocactus sp.); os juazeiros (Zizyphus juazeiro), cujo sistema radicular 
lhes permite permanecer verdes e frondosos na secura ambiente; a 
canafístula (Cassia fistula), de nutritivas folhas, e outras, de galhos 
retorcidos.[...] Vegetação espinhosa, agressiva mesmo, guarda, entretanto, 
em suas folhas, em seus caules e em suas raízes, a água e o alimento com 
que irá socorrer, nos dias de sofrimento, os animais e, até mesmo, o 
homem.139 

 

 

 

                                                           
138 Sobre isso, vejamos: “Não é quase sempre, como se pensa, a falta total de chuva que faz a 
miséria dos sertões do Norte. É antes a sua inconstância e a sua extemporaneidade, acrescidas das 
circunstâncias delas próprias decorrentes. Mostro alguns exemplos: um indivíduo planta um roçado 
de milho; este cresce e apendoa; é-lhe necessária uma chuva que o livre da lagarta. Não chove. A 
lagarta devora a plantação. Num terreno de um antigo roçado planta algodão; este cresce e flora; 
são-lhe preciso uns tantos dias de sol para que se desatem e branquejem os capuchos. Contra todas 
as regras, previsões e experiências, num dia de sol ardente, cai uma chuva súbita, brutal e “-queima” 
todo o algodão. O pasto está “encanado” e prestes a sementar; falta uma hora de chuva. Não chove. 
O pasto morre. Depois de morto, a chuva vai.” (BARROSO, Gustavo. Terra de Sol. Fortaleza: Edições 
Demócrito Rocha. 2003. p.64.)  
139 CAMARA, Eduardo Pessoa. Caatinga. In: IBGE.Tipos e Aspectos do Brasil. Rio de Janeiro, IBGE: 
1963. p.88,90. 
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É neste cenário que o homem dos sertões vive. Vaqueiros e cangaceiros 

deslocavam-se encourados por entre mandacarus, xiquexiques, macambiras, coroas 

de frade e juazeiros, vivendo “na caatinga e da caatinga”. Para os cangaceiros, a 

caatinga talvez fosse o único local verdadeiramente seguro, pois os oficiais das 

volantes, sem conhecer bem a região, dificilmente conseguiriam se embrenhar 

nessas matas sem serem identificados pelos homens que ficavam a espreita.  

Tive a oportunidade de passar por um lugar com predominância da caatinga 

uma vez, um terreno de grande extensão, um areal com terra branca, fina e fofa, 

com uma vegetação seca, espinhenta e fechada, o que me impressionou imaginar 

como esses homens viviam em condições tão severas. 

Mas, assim como a caatinga absorve a água do período das chuvas para 

resistir nas secas, assim também parece proceder ao homem do interior, que 

moldado ao meio interfere neste, elaborando soluções para suas necessidades. 

Abaixo reproduzimos um trecho, com um melhor detalhamento, sobre estas duas 

estações (inverno e verão) a que nos referimos anteriormente. 

 
  Duas estações, quase sempre mentirosas e irregulares, existem 

nessa região: a seca que vai de junho a dezembro e o inverno que vai de 
janeiro a junho. Naquela se vive dos recursos que esta deixou. Liga-as, 
portanto, a mais estreita e íntima interdependência. [...] 

  Os cardos, o mandacaru, o xiquexique, o faxeiro, não morrem; filhos 
da pedra e do areal não sentem o efeito das secas. O matuto atira-os às 
braçadas em fogueiras e quando, o fogo já lhes queimou os duros espinhos, 
limpa-os para o gado comer. Os jumentos comem-no com voracidade. O 

Figura 11: Caatinga. 
Fonte: Reprodução de ilustração de 

Percy Lau, publicada em IBGE. Tipos 
e Aspectos do Brasil. Rio de Janeiro, 

IBGE. 1963. p. 89. 
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próprio homem, quando a miséria é grande, assa-os às brasas e devora-
lhes o miolo branco, salobro, fofo. [...] 

  Não há nada mais triste e comovente do que essa quadra da vida 
horrível dos sertões. Se nos meses de inverno chove, tudo vai bem: volta a 
fartura a dar novas forças contra à miséria, torna a abundância a preparar o 
espírito e o corpo para a necessidade, os meses de abastança larga, a 
fazerem esquecer os de fome e sede que passaram. Mas, se nesses 
meses, assim ansiosamente esperados, não cai do céu vasto e mudo a 
doce esmola de uma gota d’água – é a seca propriamente dita, a crise, a 
miséria, a fome, a sede, o desabar dum acastelamento de esperanças, o 
afundar-se de um mundo de desejos. Então muito sertanejo derrotado 
abandona a terra e vai [...]140 

   

Este ciclo descrito nas linhas acima, de “seca e inverno”, é o ciclo climático 

normal dos sertões do semi-árido, onde a população que lá mora precisou aprender 

a conhecer e a trabalhar a terra, extraindo dela o máximo possível para sua 

sobrevivência141. O autor Aziz Ab’Sáber142, nos relata um episódio em que um 

pesquisador estrangeiro ficou impressionado ao saber que o semi-árido no Brasil é 

quase totalmente povoado, quando, segundo este, em todas as outras regiões de 

semi-árido no mundo o que temos são imensos desertos, com pontos específicos de 

povoamento com altíssimo controle de natalidade, indicando com isso a 

necessidade de se estudar como estes homens conseguiram encontrar soluções 

para sobreviver neste meio.   

Mas se este povo “antes de tudo forte” 143 aprendeu duramente a sobreviver 

no sertão - resistindo à seca para se renovar no inverno - não se pode conceber que 

se exija destes uma força extra que resista à “seca propriamente dita”, ou seja, as 

secas que se prolongam por dois ou três anos, sendo estas chamadas de “grandes 

secas”. Vejamos abaixo a descrição de Euclides da Cunha para essa seca que se 

estende a outros anos:  

 

De repente, uma variante trágica. 
Aproxima-se a seca. 
A atmosfera absorve-lhe, com avidez de esponja, o suor na fronte, 

enquanto a armadura de couro sem mais a flexibilidade primitiva, se lhe 
endurece aos ombros, esturrada, rígida, feito uma couraça de bronze. E ao 
descer das tardes, dia a dia menores e sem crepúsculos, considera 
entristecido, nos ares, em bandos, as primeiras aves emigrantes, 
transvoando a outros climas... 

É o preludio da sua desgraça. [...] 

                                                           
140 BARROSO, 2003. Op.cit. p.74 
141 . AB’SÁBER, Aziz. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: 
Ateliê Editorial. 2008. p.95. 
142 Cf. Idem p.92. 
143 Referimo-nos aqui, talvez, à mais famosa expressão de Euclides da Cunha. 
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A princípio este reza, olhos postos na altura. O seu primeiro amparo é 
a fé religiosa. [...]  

Por fim tudo se esgota e a situação não muda. Não há probabilidade 
sequer de chuvas[...] O sertanejo, assoberbado de reveses, dobra-se afinal. 

Passa certo dia, à sua porta, a primeira turma de “retirantes”. Vê-a, 
assombrado, atravessar o terreiro, miseranda, desaparecendo adiante 
numa nuvem de poeira, na curva do caminho... Noutro dia, outra. E outras. 
É o sertão que se esvazia.  

Não resiste mais. Amatula-se num daqueles bandos, que lá se vão 
caminho em fora, debruando de ossadas as veredas, e lá se vai ele no 
êxodo penosíssimo para a costa, para as serras distantes, para quaisquer 
lugares onde o não mate o elemento primordial da vida. 

Atinge-os. Salva-se. 
Passam os meses. Acaba-se o flagelo. Ei-lo de volta. Vence-o a 

saudade do sertão. Reemigra. E torna feliz, revigorado, cantando; 
esquecido de infortúnios, buscando as mesmas horas passageiras da 
ventura perdidiça e instável, os mesmos dias longos de transes e provações 
demoradas. 144 

 

Muitos foram os que deixaram o Ceará por causa das secas, pode-se dizer 

até mesmo que “a história deste estado poderia ser contada através da história de 

suas secas” 145. Sobre essa temática já se realizaram infinitos trabalhos e pesquisas, 

com importantes denúncias e registros quanto ao descaso e as arbitrariedades dos 

governos (como exemplos, o enclausuramento de nordestinos em campos de 

concentração cercado por soldados armados, o abandono do povo a peste e a fome, 

a migração forçada de sertanejos do interior para a Amazônia, dentre outros...), mas 

não nos deteremos aqui em um aprofundamento desta temática, pois nos parece um 

desvio longo demais do caminho que pretendemos seguir, mas apenas assinalamos 

aqui tais abordagens para futuras pesquisas que queiram desdobrar a temática. 

Voltemos, então, nossa atenção ao relato de Espedito que, como todo 

sertanejo, vivenciou na pele o castigo das secas e se fez retirante em 1954, tendo 

neste momento mais um elemento de sua trajetória a contribuir para a construção de 

sua identidade.  

 

Aqui teve uma seca um tempo, que era ruim você arrumar as coisas pra 
comer que só né? Difícil na época, aí vinha era através de animal, daqui 
você comprava, por exemplo você comprava uma carga de rapadura, lá em 
Alagoas, aí botava num burro, aí quando vinha chegar aqui, tava era 
acabando o povo já de fome, até que essa rapadura chegasse aqui né? Já 
tava passando uma fome desgraçada, era difícil demais as coisas, era muito 
difícil. 

(Sobre a fome num contexto geral) Porque eu acredito que um 
animal, qualquer vivente, ele só fica brabo mermo, se tiver passando 
necessidade né e fome. Porque a fome tem uma cara feia, a fome tem a 

                                                           
144 CUNHA, 1995. Op.cit. p.192. 
145 GIRÃO, Raimundo. Pequena História do Ceará. Fortaleza: Edições Universidade Federal do 
Ceará. 1984. p.243 
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cara do cão. Você com fome você se obriga a matar, roubar, fazer tudo 
quanto não presta pra você encher a barriga. É por isso que eu vejo muitas 
coisas mal feitas no Brasil e aquilo tem jeito, agora que as pessoas que 
comandam o Brasil não querem fazer, ta certo, mas que tem jeito tem. 
Porque você estando bem empregado, você estando com sua barriguinha 
cheia, com sua família bem sossegadinha, você vai precisar de roubar? 
Num vai,..., mas deixa que à perdição você se obriga, as vezes você ta com 
fome, a sua família está passando fome, aí você se obriga as vezes até a 
matar gente. Mas que tem jeito tem. 

(Sobre a viagem para o sul) A primeira vez que eu fui pra São Paulo 
eu gastei dezoito dias pra chegar lá, peguei pau de arara, peguei aquele 
trem “maria-fumaça”, fazia baldeação, passava dois a três dias esperando o 
trem velho passar, cheguei lá todo queimado daquela faísca, que era lenha 
sabe? O bicho soltava brasa pra todo canto, até o Luiz Gonzaga146 fez uma 
música né? Soltando brasa, num sei o quê... Passei dezoito dias pra chegar 
lá na Estação da Luz em São Paulo, ainda hoje a gente sai daqui, merenda 
aqui e vai almoçar lá né? é bem ligeirinho... de lá eu fui parar no Paraná, 
passei dois anos e dois meses, parece, na fazenda, parei na fazenda, me 
largaram lá e eu fiquei na fazenda, mas eu achei foi bom, fiquei bem, fiquei 
lá trabalhando com um monte de fazendeiro que tinha lá né?, aí eu já passei 
a trabalhar na mesma profissão, largava o tempo só fazendo o laço desses 
ali olha, que lá os cabra não sabia fazer, eu larguei o pau fazendo o laço. 

(Sobre o processo para fazer a corda de laçar) Isso é feito de couro 
de boi sem curtir. É isso aí que eu fazia lá no sul, juntava quarenta a 
cinqüenta pessoas pra olhar eu trabalhando. Isso faz com três cambitos. 
Bota o couro de molho, aí como a corda é doze metros, essa não dá doze 
não porque eu fiz só imitando, aí como o couro do boi não dá doze metros 
né, aí você arredonda, tira as pernas, os pescoços, as mãos, deixa ele 
redondo que nem um pandeiro assim (fazendo mímica circular com os 
braços), aí você começa a tirar, [...] começa daqui olha, com três pernas, 
vem com uma que é a rabisca da corda, quando chegar aqui você divide pra 
três, agora vem lá de cima dividindo pra três. Como ela é compridona, pra 
ficar uma corda dessas com doze braças, doze metros, é obrigado você a 
fazer com vinte e quatro, vinte quatro metros para ficar com doze, diminui a 
metade quando torce né? Então você pega três cambitos, sabe o que é 
cambito? Um ganchinho, que você vai no mato e tira uns ganchinhos de pau 
assim, aí você enrola aqui, esse ganchinho que vem pra cá e esse que 
sobe, esse aqui você enrola né? a tirinha de couro molhada, e aqui pra ele 
não descer, pra ele não cair, aí chama cambito né, aí você faz as três 
bonecas, que são as três tiras, ai fica duma altura de um metro, você 
engancha lá e você torce, torce, só faz com duas pessoas viu? Com uma só 
é ruim, porque você torce aqui, o outro torce aqui, o outro tá pegado com a 
do lado de lá, é que a gente só tem duas mãos, se tivesse três fazia. Aí 
você vai com essa mão pra lá, o outro já pega com a outra praqui, e a outra 
pra lá, e quando dá fé ta a corda feita. Aí você pega e estica ela, que ela ta 
molhada, aí você estica, no tamanho assim, que aí quando ela seca, ela fica 
desse jeito. Só que do jeito que ela ta aqui, pra você trabalhar com ela você 
tem que dar um trato. Aí você pega a cabeça do boi, vai na matança, onde 
eles matam o boi, aí parte a cabeça no meio, tem uma peça que se chama 
miolo, os miolo da cabeça né, o miolo da cabeça você amassa bem 
direitinho assim, quebra na mão, deixa um bolinho assim, passa aqui na 
corda, aí bota no sol. O miolo da cabeça do boi é um óleo bem fininho, que 
ele vai se desmanchando no sol e vai penetrando no couro, quando passa 
três dias que você vai o couro tá molinho que nem tua blusa aqui, bem 
maciinho. Do boi se aproveita tudo, até do cocô se faz o estrume.  
 
 

                                                           
146 Referindo-se a música “De Teresina a São Luiz”, interpretada por Luiz Gonzaga. 
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 Neste relato, Espedito nos dá elementos para que possamos compreender 

como se deu sua partida do Ceará, contando sua difícil jornada rumo ao sul, mas 

falamos da fome como um elemento que retira do homem sua dignidade, obrigando-

o a tomar atitudes que em outras ocasiões não faria. 

 A seca dissemina a fome no interior e obriga os sertanejos a migrarem. 

Espedito foi apenas mais um desses sertanejos, que ainda jovem, deixou a família e 

se arriscou no sul. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afastado de seus familiares e de sua terra de origem, Espedito precisou 

encontrar por meios próprios os caminhos para a sua sobrevivência e para sua 

formação enquanto indivíduo. Em outras palavras, Espedito precisou re-significar a 

si mesmo, uma vez que foi retirado de seu território, composto por referências e 

contextos familiares.  

Lançando-se ao desconhecido, assim como seus antepassados povoadores 

do interior do Nordeste (bandeirantes, vaqueiros, índios, ciganos, judeus) Espedito 

guardava em sua memória a lembrança dos dias no sertão e em seu coração a 

esperança de retornar. Façamos, portanto uma breve análise quanto a uma questão 

sobre a memória produzida por Halbwacks, com a qual podemos traçar uma 

proximidade com este caso. 

 

Fiz uma viagem com pessoas encontradas há pouco tempo, a quem 
estava destinado a não rever em seguida senão a intervalos distantes. 
Viajávamos por prazer. Eu falava pouco, não escutava quase nada. Tinha o 
espírito cheio de pensamentos e de imagens que não interessariam aos 
outros, e que eles ignoravam, pois essas imagens e pensamentos estavam 
ligados a meus pais e amigos, de quem eu estava momentaneamente 

Figura 12: Corda de laçar. 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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afastado. Assim, pessoas a quem eu amava, que tinham os mesmos 
interesses que eu, toda uma comunidade estreitamente ligada a mim, era 
introduzida sem o saber em determinado ambiente, misturada a 
acontecimentos, associada a paisagens que lhes eram totalmente estranhas 
ou indiferentes. Pensemos agora na nossa impressão. Ela certamente se 
explica pelo que estava no centro de nossa vida afetiva ou intelectual. No 
entanto, ela se desenrolou num contexto temporal e espacial, no meio de 
circunstâncias em que nossas preocupações de então projetavam sua 
sombra -  mas que de sua parte, modificavam seu curso e seu aspecto [...]  

Quando recordamos essa viagem, não nos situamos, é claro no 
mesmo ponto de vista de nossos companheiros, porque a nossos olhos, ela 
se resume em uma seqüência de impressões que somente nós 
conhecemos. Também não podemos dizer que nos situamos unicamente no 
ponto de vista de nossos amigos, de nossos pais, de nossos autores 
preferidos, cuja lembrança nos acompanhava. Enquanto caminhávamos por 
uma estrada de montanha ao lado de pessoas com tal aspecto físico, com 
tais características, distraidamente nos misturávamos à sua conversa e 
nosso pensamento permanecia em nosso antigo meio, as impressões que 
em nós se sucediam eram como tantos modos particulares, originais, novos, 
de ver as pessoas que nos eram caras e os laços que a elas nos uniam. Em 
outro sentido, exatamente porque são novas e contêm muitos elementos 
estranhos no curso anterior e ao que há de mais interior no curso atual de 
nossos pensamentos, essas impressões são também estranhas aos grupos 
que somos mais ligados. 147 

 

À luz deste trecho, podemos refletir sobre o quanto nosso olhar e nossas 

impressões são influenciados pelo meio ao qual estivemos em contato recente, 

antes de partirmos para um outro território. No entanto, revela também como as 

impressões deste novo contexto são também formuladas conjuntamente com este 

novo grupo e território em que estamos sendo inseridos. 

Desta maneira, entendemos que o Espedito que partiu do trabalho com o pai  

e do ambiente familiar para o Sul, retornará para sua terra com traços a mais, outras 

colorações, com vivências particulares que não estão compartilhadas com este seu 

grupo de origem, mas onde este participou ativamente na memória de Espedito, 

durante todo o tempo em que esteve fora, contribuindo para a formulação de sua 

identidade 

A partir de uma outra abordagem, refletimos um pouco mais sobre essa 

questão no trecho de Marshall Sahlins que destacamos abaixo, em que o autor nos 

coloca a questão das identidades de povos transculturais, em um mundo de fluxos 

cada vez mais constantes. 

 
É precisamente enquanto lugar de origem que a terra natal 

permanece como foco de um amplo espectro de relações culturais. Fonte 
de valores e identidades herdadas, a comunidade natal transcende outras 
fronteiras culturais, conformando as ações e atitudes da parcela de seu 

                                                           
147 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2003. p.50. 
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povo que vive em contextos urbanos e/ou estrangeiros [...] As pessoas, 
como descobriram os Salisbury, percebem o valor da vida na aldeia, e 
querem retornar para lá, “levando consigo as vantagens da cidade”.148 
 
 

Numa aproximação destes dois autores, poderíamos dizer que a impressão 

das práticas e vivências na memória, tanto de seu local de origem como de seu novo 

local, é o que contribui para a conformação de identidades. O confronto de contextos 

e territórios diferentes contribuiu para uma construção identitária de Espedito, assim 

como continuará a fazer a cada novo contexto, aproximações e enfrentamentos, que 

se darão em outras situações ao longo da sua vida. 

Passados dois anos no sul, Espedito retornou para sua terra de origem, assim 

como tantos outros migrantes, pois segundo ele “não deixo o sertão, só se for pra 

passear”. Vejamos então, uma descrição de Raquel de Queiroz, que nos fala dos 

“anos bons” aqueles que têm inverno e que atraem de volta os filhos da terra que 

estavam exilados pela seca. 

 

Nós, nos anos bons, temos uma vida normal. E, se me desculpam a 
franqueza, uma vida boa. Em janeiro começa a chover, plantam-se os 
roçados preparados durante o verão. Enchem os rios, sangram os açudes. 
Há muito peixe, muita caça de pena. As vacas, as ovelhas, as cabras, dão 
cria, há muito leite, queijo, muito bezerro, muita criação nova. Fins de 
março, já se começa a comer o feijão e o milho verde. Já se colhe fruta. De 
maio a junho, terminada a estação chuvosa – são os ricos “fins d’água”, 
quando se começa a armazenar o legume, que é como nós chamamos aos 
cereais; logo depois se inicia a apanha do algodão. Nas fazendas irrigadas, 
com o seu bom açude que dê para aguar o “sítio”, planta-se cana, fruta, 
hortaliça, todas as culturas próprias do clima. As terras são excelentes, 
praticamente inesgotáveis. A fazenda Califórnia, por exemplo, foi situada 
num vale seco, a meia légua do rio Choró; nos meses de chuva, corre por 
esse vale um pequeno riacho. Em meados do século passado, o dono da 
Califórnia represou esse riacho e construiu um açude de bom tamanho. 
Tirou com sifão, desse açude, uma rede de valetas de irrigação que 
alimentam os canaviais do sítio, a horta e o pomar. E está agora fazendo 
um século que a fazenda Califórnia é explorada, que se planta cana e se faz 
moagem no engenho a vapor, fabricando cachaça e rapadura. Só com a 
simples irrigação do sifão, água dum açude particular, feito por mão de 
escravo, há mais de cem anos se tem fartura na Califórnia e se desafia a 
seca. O dono sempre teve fama de rico, sustenta um povoado de 
moradores, não perde o gado em ano ruim – e isso há mais de um século! 
Morador da Califórnia não emigra, nem retira, vive lá de filhos a netos; os de 
hoje são descendentes dos fundadores da fazenda. E essas são as terras 
do Nordeste que devem ser despovoadas porque incompatíveis com a vida 
humana!149 

                                                           
148 SAHLINS, Marshall. O “pessimismo sentimental” e a experiência etnográfica: por que a cultura não 
é um “objeto” em via de extinção (Parte II). Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/mana/v3n2/2442.pdf - Acessado em 2013. 
149 QUEIROS, Raquel de. Vida e Morte do Nordeste. Disponível em: 
http://www.institutodoceara.org.br/revista/Rev-apresentacao/RevPorAno/1955/1955-
VidaeMorteNordeste.pdf - Acessado em: maio de 2015. 
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A autora escreveu esse texto em 1953, em resposta a uma colocação de um 

técnico do DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público) que em um 

programa de televisão havia afirmado que “o nordeste deveria ser despovoado até o 

Brasil ter condições de repovoá-lo”, em uma atitude de total desconhecimento da 

realidade destas terras, e do povo que as ocupa, que é sem dúvida muito mais difícil 

(em determinados termos) do que a do Sul, mas onde também há uma riqueza 

fantástica, tanto em termos culturais e subjetivos, quanto em termos físicos, 

geográficos e biológicos. 

Foi por reconhecer em seu território de origem essa riqueza que Espedito, 

não se enquadrando no modo de vida do sul, decide aos dezoito anos retornar para 

o sertão. Vejamos então como se deu esse retorno e seus desdobramentos.  

 
 

2.2.3 - O retorno do sul e o desafio de “ganhar a vida” 

 
 

“[...] aprendi toques, instrumentais, cantos, loas, danças, com os 
brincantes, com os cantadores de alfaias, com os cantadores, 
emboladores, e fui recriando isso em vários e vários espetáculos. 
Esses cantos esses toques, essas danças, são as pedras do meu 
céu e as estrelas do meu chão. Com eles soletro, penso e 
esperanço meu sonho humano, com eles aprendi a amar meu país 
e seu povo. Eles são o meu Lunário Perpétuo.” (transcrição de 
trecho do DVD “Lunário Perpétuo” de Antônio Nóbrega) 

 

 

De volta a sua terra de origem Espedito conta que foi recebido com grande 

entusiasmo, não só pela família, mas por todos os moradores locais, pois todos 

aqueles que voltavam eram recebidos como novidade por aqueles que haviam 

permanecido resistentes à seca. Vejamos o relato abaixo: 

 

Porque o que eu gosto mesmo é daqui, tanto que se eu não gostasse do 
meu lugar que eu vim, porque o lugar é o lugar, e as pessoas, as pessoas, 
quem faz o lugar é as pessoas não é? Eu já tava noutros lugar por aí afora, 
porque convite eu já tive e oportunidade também, mas eu gosto é daqui [...] 
Quando eu cheguei de São Paulo, eu cheguei era novo, todo bonitão, tinha 
uns dezoito anos, que eu saí com dezesseis, passei dois anos e dois meses 
eu passei por lá, aí eu cheguei todo bonitão, calçado de sapato, camisa 
branca, camisona preta, aí as moças caíram em cima de mim, que naquele 
tempo quando você chegava de São Paulo, as moças tudo atrás deu, ‘Eita 
rapaz que o filho do Seu Raimundo chegou de São Paulo e o bicho chegou 
foi bonito’ (Vizinho fala: E trouxe dinheiro [risos]) Aí então eu cheguei de 
São Paulo, aí ía todo mundo lá em casa olhar pra mim, e tal, e tal, ‘filho se 
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Seu Raimundo chegou, e o bicho chegou foi bonitão’, é tem aquela besteira 
daquela época, hoje não, hoje... Aí tinha o finado Alvino, tinha um nego véio 
ele chamava Chico Papagaio, ele era aleijado, tinha os pezinhos assim, 
torto, aí tava uma doença feia coitado, e ninguém queria ir lá, e não tinha 
dinheiro, não tinha hospital na época, não tinha nada, sabe como é, uma 
pobreza infeliz, aí abandonaram, fizeram um ranchinho prá lá, eu todo dia 
eu ia lá e dava um banho nesse doido lá, nesse velho, e o velho tava sujo 
que nem a bexiga, e dava banho nele, e todo mundo ficou admirado com o 
que eu fiz, “rapaz, como é que um rapaz bem novinho desse aí, chega lá se 
agarra com um doido daquele lá”, o bicho todo sujo, fazia todo o serviço na 
roupa, aí todo mundo se admirava porque eu fazia aquilo, mas aquilo era de 
mim mesmo, e eu ainda não fiquei bem satisfeito com o que eu fazia porque 
eu não tinha condição, porque senão eu tinha pegado ele, tinha botado 
dentro de um carro, tinha levado pro hospital e tinha deixado ele lá por 
minha conta, que naquele tempo não tinha cartão do SUS, não tinha nada, 
ele morreu lá, e o pessoal todinho da redondeza ainda hoje fala, ‘ rapaz eu 
nunca vi um cabra que nem tu”150. 

 

Passado este tempo longe da família, ele retorna do sul como “homem feito” e 

já não vai mais  trabalhar com o pai, mas com o dinheiro que conseguiu juntar no 

sul, ele abriu uma bodega de secos e molhados e uma sapataria (oficina). No 

entanto tais empreendimentos não deram certo, pois como ele mesmo nos contou: 

“só que eu comecei a farrear demais, pensei que o mundo era todo meu e quebrei, 

ficou só com um litro de cachaça, que eu também abri ligeiro” 151.  

Em suas lembranças, os tempos de juventude são revividos por narrativas 

divertidas sobre as festas e os causos da região. Dentre estes últimos, destaco aqui 

a história de Vicente Fino, que a princípio pode não ter relação com a produção de 

Espedito em si, mas que representa um elemento fabuloso do sertão - integrante 

daquela abordagem de uma “teia de significados” – que alimenta o imaginário local, 

que são as histórias de lobisomem.  

Dentre estas se destaca a história de Vicente Fino, que descrevemos abaixo, 

a partir da forma como nos foi contada por Espedito. Segundo ele a história teve 

início quando Vicente Fino, ainda criança teria sido enviado pela mãe para levar uma 

marmita para o almoço do pai que trabalhava na roça. No caminho, o menino teria 

comido todo o frango da marmita deixando apenas os ossos, entregando-a assim 

para o pai que perguntou logo que brincadeira era aquela, no que prontamente o 

menino teria respondido que tinha sido o homem que estava com sua mãe em casa 

quem tinha enviado aquilo para seu pai. Furioso, o pai de Vicente teria voltado pra 

casa, e não encontrando ninguém, teria perguntado a mulher o que estava 

                                                           
150 Citação de trecho de entrevista concedida a autora em maio de 2014. 
151 Ibidem. 
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acontecendo ali, que sem saber de nada, não entendia do que o marido estava 

falando. Mas para lavar a honra, o homem falou então que a mataria, no que ela 

respondeu que jogava uma praga a quem tivesse feito aquela injustiça a ela, sem 

saber que se tratava de seu próprio filho. 

Foi desta forma, que Vicente Fino passou a se transformar em fera e a 

assombrar a região. Mas o que mais nos impressiona nesta história, é a parte que 

Espedito nos conta de quando ele mesmo esteve diante de Vicente. Segundo ele, 

vinha caminhando de madrugada por uma estrada, voltando de um forró em outra 

cidade, juntamente com um amigo, quando viu no final da estrada um bicho grande 

com um monte de cachorro latindo em volta, tentando pegar. Ele não acreditou no 

que via, e de repente o bicho veio correndo pra cima deles, ele então teria pulado 

para o lado puxando o facão que estava na cintura, com isso, o bicho simplesmente 

sumiu. No dia seguinte, enquanto Espedito trabalhava em sua oficina, Vicente Fino, 

teria passado por lá e falado com ele sobre o encontro dos dois na estrada, no que 

ele teria respondido ‘Vicente, era você?’. 

Estas, juntamente com outras histórias, contribuem para uma inventividade 

em Espedito, que se expressa também na variedade de aplicações de seu trabalho. 

Citamos abaixo, um exemplo, de como essas narrativas locais, contribuem para as 

criações artísticas, no caso uma roupa de couro que ele produziu para uma 

apresentação teatral.  

 
A roupa da esposa do Antônio Nóbrega, ela chama-se Rosane, ela veio 
com Violeta Arraes, aí chegou e disse ‘Seu Espedito, to precisando de um 
traje que eu não sei se vai dar certo se o senhor fazer, mas eu quero que o 
senhor faça’, aí eu disse ‘pronto mulher’, aí ela disse ‘eu quero uma roupa 
que parece com um bicho bem feio, com um bode, com um boi, sei lá que 
diabo for, é um bicho, mas quem vai usar é uma artista’ aí eu disse, ‘ah isso 
é fácil’. Deixa que eu tinha uns couro com cabelão bem grandão assim, 
preto, eu digo ‘é um bicho parecido com o cão?’, ela disse ‘É’, aí eu digo 
‘pois nós vamos fazer é um bode’. Eu tirei as medidas dela tudo direitinho 
né? Aí eu fiz a roupa, ela levou pra lá fez a apresentação lá no Rio de 
Janeiro, ganhou primeiro lugar e ainda mandou mais um cachê pra mim, eu 
alegre que ela já tinha pago.  [...] É um bicho, é um bicho mermo, e o 
cabelão do bode caído assim, aí fica um lobisomem.  
(Eu pergunto se ele se inspirou no Vicente Fino?) foi no Vicente Fino 
[risadas], assim, uma coisa leva a outra né? É uma mistura com o bode pai-
de-chiqueiro. Por que chama pai de chiqueiro? Porque ele é o dono das 
cabras né? é o chefe, ali pra onde ele vai tudo, os outros bodinhos, é 
respeitado né? é grandão, é o chefe do chiqueirão né? o chiqueiro é cheio 
de cabra e ele é o chefe.  

 

Mas se ao estar diante dessas histórias de lobisomem realizamos o 

julgamento de que “essa história é falsa” uma vez que lobisomem não existe, 
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Espedito também não discorda desta afirmação. Quando questionei se ele 

acreditava em lobisomem ele logo me respondeu que não, que isso é fantasia que 

as pessoas colocam para assustar os outros, mas quando questionei, “E Vicente 

Fino?”, ele me respondeu: “Vicente Fino é uma coisa que a gente não pode, eu não 

sei, num vou dizer nada, porque eu não posso explicar nada”, e continuou a 

conversa narrando um episódio local, que reproduzo abaixo: 

 

Eu não acredito que uma pessoa igual a nós tem condição de virar um 
bicho, eu não acredito não, eu acho que eles se trajam nos trajes do 
lobisomem, eles inventaram isso e existe o lobisomem, mas eu digo que é 
uma pessoa, não é um bicho. Porque olhe, vou te contar outra coisa, bem 
aqui no Olho d’Agua tem uma nascença, e, na Serra, hoje tem água em 
todo o canto, mas na época, não tinha água na Serra do Araripe, as 
pessoas da Serra, eram oito, dez quilômetros de distancia ou mais, vinham 
pegar água aqui nessa nascença, é aqui no pé da Serra,no Olho d’Água, e 
as mulheres de dia vinham lavar a roupa e você sabe, lá tinha umas gamela 
d’água, a nascença fica minando a água aí tem uma bica e vai enchendo 
aquelas gamela, e as mulher, vinham da serra, muita, muita mulher, 
passavam o dia todinho, faziam uma festa, sabe que onde tem muita mulher 
é uma zoada desgraçada né? Conversa, e canta, e chama nome, é uma 
bagunça, e existia um cidadão já de idade, ele já tinha uma idade bem 
crescida, mas a pessoa quando não tem muita vergonha, ele não tem idade 
pra ele né. Aí as mulher ficava de noite apanhando água, tomando banho 
de noite, e esse cidadão pegava um couro, um courão de bode, se cobria 
todinho, enrolava perna com perna, aí saía de quatro pé pra assombrar as 
mulher. Aí as mulher metiam os pés, com os gritos mais feios do mundo, 
tinha mulher que não ia mais só, tinha que levar o marido, aí esse cidadão, 
se trajava nesse traje muito feio e ia assombrar as mulher lá, as mulher 
metiam os pés, tinha mulher que saía sem nem tomar banho, saía sem 
roupa, sem nada, que as bichinhas lá na serra não tinha água, elas tinham 
que vir tomar banho na nascença que tinha muita água boa, e lá não existia 
água. Aí corria o boato: “rapaz tem aparecido um lobisomem, um bicho, e 
aí? e aí como que é que nós vamos fazer?” E as mulher não pode mais 
tomar banho, que se esse lobisomem vai pra lá pegar, aí tava o inferno aí, 
aí nessa época, foi a mesma época que eu tinha chegado de São Paulo, eu 
era bem novinho na época, e os homens lá que tinham as mulher, eu não 
tinha mulher, só tinha minhas irmãs, mas elas não iam que a gente morava 
bem pertinho da água né?  Aí se juntaram dez homens, cada um com uma 
espingarda, outro com uma faca, um facão, e disse vamos pegar o bicho 
armado é agora, com um litro de cachaça do lado, aí eles fizeram aquela 
farra, e eu morava bem pertinho da nascença, papai morava lá. Aí quando 
pegaram o cabra, não era um vizinho de lá mermo?, [risadas] aí deram uma 
surra grande nele e soltaram aí pronto, nunca mais apareceu o bicho.   
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Essas fantasias faziam e ainda fazem parte da riqueza de um imaginário local 

que se constrói ainda por muitas outras práticas e histórias. Com isso, destacamos 

também um festejo local representado pelo personagem dos “Caretas”152, que 

aparecem nos dias da Semana Santa. Vejamos abaixo um relato de Espedito, sobre 

essa manifestação cultural, da qual ele participou quando menino. 

 

(Sobre as festas da região) É tudo cultura, tudo cultura pesada. E tem 
a festa dos Caretas né? Para matar o Judas. Esse aí é na Semana Santa. 
Os caretas eles se juntam, um monte de pessoas se traja num traje bem 
feio, bem feio mermo, roupa toda rasgada, arrastando um couro velho, aí 
coloca a careta pra ninguém saber quem é aí eles passam a semana 
juntando, pedindo que eles gostam de pedir mermo né? aí chegam nas 
lojas, nas fazendas nos roçados, pede e rouba, aquela bagunça toda pra 
fazer a quinta do Judas né? Aí no dia, eles fazem uma quinta, toda 
verdinha, e tudo o que eles arrumam eles botam lá. Aí o pessoal vai lá 
roubar, e o careta ta lá com um chicote, na hora que você vai roubar tenha 
cuidado, não tem quem proíba as lapadas, é de regra mesmo. Tem cabra 
que apanha que só, as vezes pegam umas coisas que não valem nada, 
umas coisas pequenininhas, que não valem nada, uma espiga de milho, um 
jerimunzinho desse tamanho, um melaozinho, umas coisinhas que não 
valem nada que eles botam lá, só pra fazer a brincadeira mesmo. Aí tem 
cabra que corre, mas que corre pouco, aí o careta que vai correndo atrás 
dele vai com um chicote de couro cru daquele ali olha. E ele vai abarcando 
ele direto, enquanto não parar, lá na frente tem uma listra aí quando você 
pisou do lado de lá aí pronto. Num vai mais de jeito nenhum. Eu tinha um 
irmão, ele já faleceu, fizeram um Judas bem ali, aí ele foi inventar de roubar 
né? Aí quando ele pegou no cacho de coco aqui, aí o careta pegou ele, e 
soltou o chicote por cima da cabeça dele. Aí na ponta do reio daqueles ali, 
tinha um osso, o osso não é furadinho? Aí tem careta que é mau, tem muita 
gente ruim né? aí botou o pedaço de osso assim por dentro, deu um nó na 
ponta, e ficou mermo pra judiar. Aí abarcou meu irmão por cima assim, aí a 

                                                           
152 Cf. http://ifce.edu.br/miraira/Patrimonio/FestasPopulares/FestaDosCaretas/Festa_dos_Caretas-
LC90CC.pdf 

Figura 13: Caretas 

Fonte: Reprodução com manipulação digital de 

fotografias de Hélio Júnior, publicada em: 

https://www.facebook.com/helio.filho.1671?ref=t

s&fref=ts 
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ponta do reio pegou no olho dele, ele caiu na hora, ele teve um desmaio e 
caiu, eu tava perto, peguei ele botei ele dentro do carro, e fui lá pro hospital. 
Aí cheguei lá, internei ele lá, deixei ele lá, mas quase que ele perde o olho. 
Ele voltou a enxergar, mas deu trabalho. E o pior é que nós descobrimos 
nunca, graças a Deus que ninguém descobriu quem era o careta, que ele 
tava encaretado mermo né? Nos outros anos ele nem foi mais. Mas tem 
gente que é ruim, meu irmão sofreu pra danar com isso aí .  
 Agora eu quando eu era bem novinho, eu era cheio de presepada né? 
E uma vez fizeram uma quinta do Judas, e eu era um careta né? Isso era lá 
no pé da Serra onde a gente morava. Aí tinha uma velhona lá metida a rica, 
tinha muito dinheiro né? Aí eu digo eu vou, vou fazer essa velha gastar o 
dinheiro agora comigo. Aí na hora que tava os caretas reunidos todo mundo 
lá, eu fui pegar um cavalo de estimação dela, peguei, quase que eu não 
trago o bicho se assombrou-se com medo d’eu, que eu tava feio demais, só 
que eu tirei a careta, e fui ajeitando, ajeitando e findei montando, quando 
cheguei lá amarrei lá que era pros cabra roubar. E quando a velha viu 
[risadas] a velha também morava pertinho assim. Aí os filhos dela, neto, 
tudo, ‘Eita, seu cavalo ta lá na quinta do Judas!’, aí ela veio braba, mas não 
tinha jeito pra ela entrar lá não. Aí isso deu uma bagunça, no fim deu até 
uma briga. Os caretas tudo querendo encoivarar ela, eu fiquei quietinho lá, 
no final ela teve que pagar pra tirar o cavalo de lá. [...] 
 É uma máscara, tem uns que deixam o cabelo de fora, mas cobre 
mais só aqui a frente né? Mas tem outros que fazem e que cobre tudo aqui, 
aí pega um cabelo velho de rabo de cavalo e faz uma peruca, eita é uma 
arrumação do cão. Se você nunca viu o cão pode olhar pros Caretas não é 
não? A máscara, se os careta for bem organizado, eles fazem com couro, 
no Potengi eles fazem de madeira e pinta, faz o bigode, faz a barba, faz 
tudo, agora, já fizeram concurso de caretas, foi Oswald Barroso, professor 
lá de Fortaleza, eu fiz uma careta de couro, um cara lá de Potengi fez de 
madeira, teve outro que fez de papelão, teve outro que fez de papel, aí a 
gente fez, e eu ganhei o primeiro lugar. Mas essa aí que eu fiz, só Deus e 
eu, porque sabe como foi que eu fiz? Você já ouviu falar do bode pai-de-
chiqueiro? Um bodão, fedorento que só a gota! Quando você tira o couro do 
bode ele fica com o buraco dos olhos né? aí aquela barbona a gente não 
corta, aquela barbona fedorenta, mas quando a gente dá o trato melhora 
uma coisinha né? não fica muito cheirosa não. Aí eu peguei a cara do 
bodão pai de chiqueiro, tem até a música de Genival Lacerda, ‘bode pai de 
chiqueiro, fedorento pra danar’ [risadas] aí eu fiz a careta e fiz a munganga 
todinha, no buraco dos olhos deixei pro cara botar bem certinho com os do 
bode, e ele tem uma trunfa assim, que a trunfa dele cai assim por cima dos 
olhos, aí as orelhas não pude, porque arruinou as orelhas aí eu tirei. Mas aí 
eu fiz uma orelha, fora, a parte e botei, aí no lugar da boca eu pintei de 
branco, aí de longe assim o bode tava com a boca aberta, aí mandei a 
careta pra Oswald.  
 

Mais uma vez, podemos verificar aqui, como o universo das festividades 

populares alimentam, ainda que de maneira indireta, a capacidade de criação deste 

artesão, que ao mesmo tempo em que trabalha também se diverte com suas 

invenções.  

Dentre muitas outras histórias, ele nos conta ainda que gostava de ir para os 

forrós que aconteciam em diversos pontos da região e também para as vaquejadas. 

Façamos uma pausa para analisar um pouco melhor esta última, posto que nos 

remetem também as vivências dos primeiros vaqueiros, tida como momento de lazer 
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e trabalho, e que assim como estes, vêm se modificando ao longo do tempo. Abaixo, 

transcrevemos um trecho de Câmara Cascudo sobre a origem da vaquejada. 

 

Em Portugal não obtive notícia dessa técnica. [...] 
Pela cauda derruba-se no México, na Venezuela, no Chile.   
Vistos, examinados, etc., poder-se-á dizer que a origem da derrubada 

pela cauda é de Espanha, ligada unicamente aos serviços do campo e 
jamais como exibição lúdica, como divertimento como assistência entusiasta 
e própria, como se verifica na América Latina. [...] 

Tenho notícias da derrubada pela cauda depois de 1870, mas seu 
uso será, logicamente, anterior. Já nas primeiras décadas era praticado no 
Chile sob O’Higgins. Teria vindo para o Brasil nesta época. Por onde 
entraria e qual a região que o preferiu? Inexplicavelmente o sul não guarda 
reminiscência desta prática, se é que nalgum tempo a conheceu. As 
condições nordestinas dariam ambiente próprio à sua manutenção. 
Primeiramente, como ato de agilidade para derrubar o touro fugitivo 
rapidamente e, aproveitando-lhe a queda, passar-lhe a peia ou a máscara, 
conduzindo-o ao curral. Era processo simplesmente prático, onde não havia 
a possibilidade de empregar o laço pela existência da vegetação espinhenta 
ou cerrada. Depois é que convergiu para a festa da “apartação”, tornando-
se número essencial e único centro de interesse esportivo. 153 

 

Verificamos com isso que a prática da derrubada do boi pela cauda, em sua 

origem, se fazia apenas como objetivo prático, diferentemente da característica que 

assumiu no nordeste do país, em que esta se destacava na vida pastoril criando-se 

verdadeiros torneios hoje transformados em grandes espetáculos. 

Para um melhor detalhamento do que era efetivamente esta prática, nos 

valemos aqui, mais uma vez, de um trecho de Euclides da Cunha, a descrever a 

vaquejada tradicional, praticada pelos vaqueiros dos sertões. 

 

Esta solidariedade de esforços evidencia-se melhor na vaquejada, 
trabalho consistindo essencialmente no reunir e, discriminar depois, os 
gados de diferentes fazendas convizinhas, que por ali vivem em comum, de 
mistura, em um compáscuo único e enorme, sem cercas e sem valos. [...] 

Desaparecem em minutos os sertanejos, perdendo-se no matagal 
circundante. O rodeio permanece por algum tempo deserto... [...] 

O touro largado ou garrote vadio em geral refoge à revista. Afunda na 
caatinga. Segue-o o vaqueiro. Cose-se-lhe no rastro. Vai com ele às ultimas 
bibocas. Não o larga; até que surja o ensejo para um ato decisivo: alcançar 
repentinamente o fugitivo, de arranco; cair logo para o lado da sela, 
suspenso num estribo e uma das mãos presa às crinas do cavalo; agarrar 
com a outra a cauda do boi em disparada e com um repelão fortíssimo, de 
banda, derribá-lo pesadamente em terra... Põe-lhe depois a peia ou a 
máscara de couro, levando-o jugulado ou vendado para o rodeador.  

Ali o recebem ruidosamente os companheiros. Conta-lhes a façanha. 
Contam-lhe outras idênticas; e trocam-se, as impressões heróicas numa 
adjetivação ad hoc, que vai num crescendo do destalado ríspido ao temero 
pronunciado num trêmulo enrouquecido e longo.   

                                                           
153 CASCUDO, Luís da Câmara. Tradições populares da pecuária nordestina. Rio de Janeiro: 
Ministério da Agricultura (Brasil), 1956. p 17-20 
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Depois, ao findar do dia, a última tarefa: contam as cabeças reunidas. 
Apartam-nas. Separam-se, seguindo cada um para sua fazendo tangendo 
por diante as reses respectivas. E pelos ermos ecoam melancolicamente as 
notas do aboiado...154 

 

Neste trecho, vemos a descrição de uma vaquejada que se integra a vida do 

vaqueiro como um momento de diversão entre os amigos, que no fim reúnem seu 

gado e voltam ao ofício.  

No entanto, com a chegada da modernidade ao sertão, a vaquejada, assim 

como outros festejos tradicionais, passaram por muitas transformações e re-

significações. Hoje, já não há mais a apartação, e a derrubada do boi já não se dá 

mais no meio da caatinga, mas num plano cercado, numa arena tendo o tratamento 

de espetáculo, voltado para o entretenimento. Vejamos o que nos diz Espedito.  

 

A vaquejada é no mês de setembro né? Aí tem, tem o Parque de 
Vaquejada alí. A gente, é são três dias de festa né, tem uma fila de barraca, 
e aí são três dias de rodeio, corrida, corre e derruba. A organização é ponto 
né, eles tem um estilo que quem faz mais ponto é quem ganha o primeiro 
lugar né? aí você pega boi do tamanho dessa casa todinha bota pra 
derrubar, aí tem uma faixa, dentro da pista, é cercada assim, e dentro da 
pista tem uma faixa branca, aqui de cal, uma aqui e outra aqui, aí você pega 
daqui por exemplo o, como é que chama?, é aqui onde fica os bois né?, os 
dois vaqueiros ficam um aqui num cavalo aqui, e o outro aqui, [Jaqueline, 
sobrinha do Espedito complementa: é que tem um lugar só pros cavalos, e 
um só pros bois, aí quando abre o portão pro boi, abre aqui pros cavalos, aí 
eles tem que correr pra derrubar o boi antes da faixa viu?] Não, tem que 
derrubar dentro da faixa, se você derrubar dentro da faixa, é uma faixa aqui 
e outra bem aqui, aí você puxa o boi antes de chegar a primeira faixa, 
quando ele faz isso, ele cai mesmo dentro, se por acaso, ele botar o pé pro 
lado de fora da faixa ele perde. Se, outra coisa, um boi tem quatro patas 
né? Tem que ficar as quatro patas pra cima, aí gritam logo valeu o boi, aí 
vai pro caderno, aí lá vem o outro vem o fulano de tal, apresentando a 
fazenda fulana de tal, tal, tal, aí vai e fazem aquela propaganda e o cabra ta 
lá, aí quando o boi, que abre a porteira, dá nos pés, aí o cabra corre. Ele 
corre montado no cavalo e aí quando chega, aí tem um que chama “bate 
esteira” né? Que um pega no rabo do boi, o “bate esteira” pega no rabo e 
entrega pro cabra que vai derrubar. É um mais profissional do que o outro, o 
outro vai atrás do boi aqui imprensando o boi, e o outro ta aqui né? aí 
quando ele chega perto da faixa, ele passa pro outro, aí o outro se apega e 
derruba. É legal. Precisa de muita força e prática né? Mas é um trabalho 
perigoso também, é muito perigoso, tem gente que cai se quebra né? O 
cavalo morre, mata os bois também. Se você puxa o boi pra derrubar, e tem 
que botar os quatro pés pra cima assim, e acontece que o cara puxa 
desmantelado, aí o boi passa por cima do pescoço e quebra né? Isso tem 
acontecido... É, é um serviço perigoso.  

 

 

 

                                                           
154 CUNHA, 1995. Op. cit. p.187,188.  



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da aproximação desses dois relatos, um de Espedito e um de 

Euclides da Cunha, podemos apreender importantes transformações desta prática, 

hoje apontada como um dos maiores eventos das cidades do interior.  

No entanto, infelizmente, não poderemos nos deter aqui em uma análise 

aprofundada desta prática e suas mudanças ao longo dos anos, sendo este um 

caminho para outros trabalhos, mas nos interessa aqui ver como estas festas e 

celebrações locais, configuram práticas sociais e narrativas compartilhadas, que 

contribuem para a construção de um espectro múltiplo de um universo de uma 

cultura local. 

 Espedito nos falou também sobre a festa do Pau da Bandeira155, que ocorre 

no dia de Santo Antônio, como uma outra festividade de grande expressão na 

região. Vejamos o relato abaixo.  

 
Você não viu ali em frente da igreja um pau lá. Aquilo ali é o pau da 

bandeira. Aquilo ali eles vão tirar lá no pé da Serra, tem um cidadão lá que 
conserva a mata, aquela mata alie é antiga, antiga, antiga, tem cada árvore 
que dá cento e tantos, fala palmos né, não fala metro não, palmos é mais 

                                                           
155 “A Festa do Pau da bandeira é uma das mais representativas tradições que integram a cultura 
popular do Cariri cearense. Como cultura nordestina, nela identificamos rituais de fé católica 
associados à natureza. Trata-se, portanto, de uma tradição anual que consiste na escolha e corte de 
uma das árvores da encosta da Chapada do Araripe, cujo caule é conduzido nos ombros dos devotos 
até o pátio da Igreja Matriz de Santo Antônio, sendo hasteada a bandeira do santo, abrindo os 
festejos do padroeiro da ‘Cidade’. Ritual esse sistematizado pela Igreja Católica, a partir de 1928, 
através do pároco Padre José Correia de Lima. Com a intervenção do poder público municipal, desde 
a década de 1970, passou a ser difundida nacionalmente, fazendo parte do calendário dos eventos 
turísticos na região.”  (SILVA, Josier F. da; HEBENBROCK, Mariano. Caracterização midiática, 
histórica e cultural da festa do pau da bandeira. Disponível em: 
http://www.ce.anpuh.org/download/anais_2010_pdf/st05/Artigo_Completo_Josier_Mariano.pdf) 

Figura 14: Vaquejada. 
Fonte: Reprodução de ilustração de Percy Lau, publicada 
em CASCUDO, Luís da Câmara. Tradições populares da 

pecuária nordestina. Rio de Janeiro: Ministério da 
Agricultura (Brasil), 1956. p. 15 
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conhecido né? Aí eles cortam uns quinze dias, vinte dias antes de ir pegar, 
pra ir enxugando, pra madeira ir, ficar mais maneira né? Aí no dia do Pau-
da-Bandeira se junta homem, mulher, menino, velho, velha, todo mundo, os 
caminhão leva tudo pra lá, vão só carregando gente e deixando tudo lá, 
agora na volta vem tudo de pé. Uma lapa de pau como daqui, até lá naquele 
coisa lá (mostrando uma distância), cento e tantos palmos, aí faz aquela 
enfileira, aí o cabra larga cachaça porque se não for bêbado não agüenta 
não, que é longe [...] Aí fazem uma festa, os carros vindo do lado do Crato, 
e vindo daqui, só passa quando termina de chegar. Mas eu acho legal o 
Pau da Bandeira.  
 Quando eu era criança, já faziam isso. Só que quando eu era 
pequeno, a gente não morava aqui dentro da cidade não, a gente morava 
na fazenda, meu pai era vaqueiro aqui na Umburana, parece que dá uns 
oito quilômetros daqui até lá na fazenda aí a gente se juntava um monte de 
rapazinho, novinho pra vir pra festa né, eu me lembro que a gente vinha pra 
festa do levantamento do pau-da-bandeira, é uma coisa igual à vaquejada, 
quando vai chegando perto, todo mundo se equipa. [...] Aí pra ir pro Pau-da-
Bandeira, eles compram muitas alpercatas aí porque agüenta né? Agüenta 
o rojão, porque os bêbados pisam no pé do cabra e o cabra vai tirar o 
pé?[risadas]  

Eu fui só uma vez, depois nunca mais quis ir, eu tomei umas 
cachacinhas também na época, e eu botei muita força né? quase sem sentir 
né? Quando mal passei quinze dias com o ombro, pelou sabe, saiu a pele 
virou ferida aqui meu ombro, e os pés do bêbado pisado eu digo, ‘nunca 
mais eu vou’. Aí nunca mais eu fui, mas eu sempre fico assim olha, olhando 
de longe, eu acho legal. 

 
 

Reconhecemos também neste relato que, mesmo um festejo religioso, que a 

princípio nada tem a ver com o ofício do seleiro, toca esta prática que Espedito nos 

fala do aumento do consumo de alpercatas (sandálias de couro com solado de 

pneu), confortáveis e resistentes, usadas pelos sertanejos nesta festividade. 

Como dito anteriormente, muitos são os festejos e práticas culturais no interior 

do Ceará - especialmente no Vale do Cariri, região que nos interessa mais 

profundamente, devido à localização de Espedito - que participam ativamente no 

imaginário cultural, contribuem para a construção de identidades locais e narram um 

pouco da história da região. Além destas já citadas, temos ainda muitos outros 

festejos e grupos de reisado, maracatu, maneiro-pau, bacamarteiros, repentistas, 

cantadores populares, aboiadores, boi bumbá,  dentre outras múltiplas expressões, 

no entanto, nos detivemos aqui ao detalhamento restrito daqueles citados por 

Espedito em nossas conversas.  

Outro elemento que resgato aqui são os forrós, onde Espedito conta que 

aproveitou bastante sua mocidade até conhecer Dona Francisca e se apaixonar, 

tornando-se esta sua esposa e companheira de toda a vida. Continuamos nosso 

trajeto o relato de como ele a conheceu.   

 



129 

 

A gente morava no sítio ainda aí eu nunca pensei no mundo de casar. 
Parece que as coisas quando tem de acontecer, parece que é mandado por 
Deus. Se existir uma pessoa que mande no mundo é Deus. Que você vai, 
vira, mexe por onde você andar, mas no dia que tem que é pra acontecer 
aquilo você vai pra cima, quanto mais você anda, mais você ta caminhando 
pra cima daquilo, que é engraçado de você ver, eu acho.  

Eu novo, eu gostava de brincar muito, pegar festa muito, e eu tinha 
uma corriola de amigos, tinha amigo também que era farrista né? Se juntava 
ali e nós pegava, o que tinha de forró nós pegava tudo. Aí eu digo, eu posso 
até casar, mas só quando eu tiver cinqüenta anos, casar de jeito nenhum, 
brincar eu quero brincar. Aí ela começou a passar que ela tinha uma irmão, 
até hoje tem, o pai dela morava lá no pé da Serra, e na época eu tinha uma 
sapataria e uma bodeguinha né? Era uma bodeguinha de secos e molhados 
e uma sapataria, era um açougue e uma oficina, só que eu comecei a 
farrear demais e pensei que o mundo era todo meu e quebrei, e ficou só 
com um litro de cachaça, mas eu também abri ligeiro. Aí também ela 
passando né? Passando, e do jeito que ela passava eu ficava olhando pra 
ela. E eu sempre dizia que casar eu não ia casar tão cedo, mas aí eu falei 
agora não vai ter jeito não, ela toda bonitona, tinha quatorze anos, e eu 
tinha voltado de São Paulo tava com a bodega, a oficina, aí eu ‘Não, agora 
eu vou ter que botar uma mulher nessa ‘casona’ aqui, não tem jeito não’. E 
ela começou a passar, e passar e dava umas olhadas pra lá. Aí quando ela 
passava eu tomava uma, pra criar coragem [risadas]. O pai dela era desse 
povo carrasco, ele tinha três moças na época, e só ia pra uma festa se 
fosse mais ele e a mãe. Quando eu cheguei na renovação, tavam rezando 
lá dentro, aí cheguei e tavam tudo lá dentro, rezando, que eram tudo devoto 
né? era renovação na vizinhança né? aí eu cheguei aí não teve jeito, 
quando ela separou um pouquinho aí eu encostei, já tinha tomado uma, aí 
encostei pertinho, aí a gente começou a conversar e aí continuemo, aí eu 
dizia ‘olha eu vou pra festa, tal dia eu to lá, tu vai?’ e a gente se encontrava 
lá, mas o velho tinha um cuidado da bexiga nela, nas três, eram três moças. 
E ela sendo a mais nova, ela tinha quatorze anos, mas era uma mulherzona 
que você olhava e pensava que tinha vinte anos. Aí logo o namoro ficou 
forte né, eu conversei com o pai dela, o velho se prestou-se bem mas disse, 
‘mas essa  menina é muito nova, não presta pra casar não’, aquele 
converse, que essa menina é nova demais que não vai dar certo, eu disse 
‘não, ela é nova, ela é nova, mas eu também não sou muito velho’, aí o que 
é certo é que a gente ficou. Aí depois o velho que morava no sítio, aí disse 
‘eu vou fazer uma festa’ e fez mesmo, foi uma festa grande que ainda hoje 
quem assistiu a festa fala, fez uma festa, matou um monte de galinha, 
matou um monte de porco, fez uma festa grande, grande mesmo, e aí a 
gente passou a noite todinha na festa e no outro dia a gente tava casado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Espedito e Dona Francisca. 
(Fonte: Reprodução de foto pintura do acervo 

pessoal de Espedito Seleiro).  
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Hoje Espedito nos fala que deve muito a Dona Francisca, que sempre o 

ajudou e que teve paciência quando ele saía para ir aproveitar as festas, mas sua 

vida de farra não durou muito, como ele nos contou ele “farreou muito” e faliu com 

sua bodega, ficando apenas com a oficina. Nesse período, Espedito dava 

continuidade àquilo que havia aprendido com o pai, trabalhando na produção de 

peças, em sua maioria, voltadas para o universo do vaqueiro. Foi em uma conversa 

com Sebastião, irmão de Espedito, que soube da ajuda de seu pai, como mestre, 

mesmo depois do filho ter retornado do sul. 

 
Ele é mais velho que eu treze anos, se ele tinha dezesseis quando foi 

pra São Paulo, eu tava com três. Aí quando ele voltou ele foi casar, e deu 
muito foi trabalho pra mim né? ‘Vai fazer isso’, e eu tinha que ir (risadas). Na 
época dele rapaz eu era menino aí eu era o empregado dele, e fui também 
aprendendo. Logo o mais velho, o mais querido, ele toda vida foi o mais 
mimado né? Você vê lá em casa no dia do aniversário dele mamãe fazia 
uma festa a gente morando lá nos Inhamuns, lá no sertão, e ele ia daqui, 
tinha que ir, passar três, quatro dias lá, a festa lá era pra ele, o aniversário 
dele, inclusive ele tirou a renovação aqui em memória de mamãe, tá com 
dois anos agora que ela morreu, aí ela fazia de tudo, mas tinha que fazer a 
festa pra Espedito que era das pessoas mais queridas que ela tinha, dos 
filhos era. E papai também, papai vinha lá do sertão de pés, longe, pra vir 
passar dois, três dias pra ensinar ele, quando ele tava numa dificuldade 
qualquer com as coisas, aí ele vinha tomava dois, três dias mais ele 
ensinando, fazendo aquilo ali. Se nós matasse um carneiro lá no sertão, 
tinha que vir deixar um pedaço pra ele, “tenho que ir deixar o pedaço de 
meu filho”, ele tinha que vir. O primeiro feijão que tirava da roça, o primeiro 
jerimum, a primeira coisa quem comia era ele (risadas)156 

 

Dentre as tentativas de estabelecer seu próprio negócio, Espedito nos contou 

ainda da primeira tentativa em abrir um curtume seu, mas que também não deu 

certo, desta vez por conta da preguiça de um sujeito contratado para ser curtidor. 

Vejamos abaixo o relato. 

 

Eu já perdi um curtume de couro todinho, eu contratei um curtidor..., 
eu botei um curtume de sociedade, não era com meu irmão não era com 
outro rapaz que tem ali, aí nós compramos um monte de couro, muito, muito 
mermo, aí eu fui peguei um rapaz que tinha lá em Cariús, comprei a parte 
do outro cara né, contratei o outro, e botei ele pra trabalhar o cara era 
preguiçoso demais, aí quando eu cheguei tinha trezentas bandas de couro, 
trezentos couro de bode, duzentos couro de ovelha, e tava o meu recurso 
eu empreguei todinho lá, e ainda fiquei devendo.Porque eu fiquei devendo, 
porque quando eu terminasse de curtir, eu tava com material podia vender 
pra todo canto. Quando cheguei lá o curtidor tava de cócoras, no beiço do 
tanque e olhando assim lá pra dentro, quando eu vi tava o, que é só você 
perder o ponto, dá um mau cheiro que urubu fica voando. Aí cheguei lá ele 
tava olhando pra dentro do tanque assim,aí quando eu cheguei perto o 

                                                           
156 Citação de trecho de entrevista com Sebastião, irmão de Espedito, concedida a autora em maio de 
2014. 
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bicho tava tão ruim que tava espumando, a gororoba tava espumando 
vencida, sem ele trocar de casca né?, que tem que trocar, botar casca nova 
que a casca nova que tem muita força né? aí eu digo eu vou te matar agora 
infeliz, que tu agora me acabou! Aí eu ia mais Sebastião meu irmão que 
disse, ‘não deixa essa peste pra lá, que matar agora é pior’. Mas menina, eu 
tive uma raiva, um desgosto, eu só não morri porque o cabra novo pra 
morrer é difícil, mas o cabra velho com a pressão alta tinha morrido. Aí eu 
‘Sebastião e agora o quê que a gente faz?’ aí ele disse, ‘Rapaz vamos 
correr atrás de um mestre mesmo, pra ver se ajuda nós a salvar isso aqui’,aí 
pegamos o carro, pisamos pra Assaré que lá tinha um curtidor especial, 
mestre mais mestre que nós na época, isso faz tempo né? Aí nós 
trouxemos Zeca Mundé. Zeca Mundé olhou assim e disse ‘Só preguiça, não 
tem jeito mais não’, ainda hoje tem couro lá dentro dos matos, lá pro lado 
que nós jogamos. Ficou duro e fedendo igual a peste, não tinha quem 
agüentasse. Pois é, curtume é assim, é complicado. 

 

Verificamos com esse episódio, mais um momento na vida de Espedito, assim 

como nos anos de seca e na falência de sua bodega, em que sua resistência de “um 

forte” e sua capacidade de se reerguer foi novamente testada. 

Foi juntamente com seu irmão Sebastião que Espedito conseguiu finalmente 

ter o seu curtume, em uma parceria onde ele ficava trabalhando na oficina enquanto 

o irmão preparava o couro. Desta forma, a sabedoria do curtimento e da coloração 

natural do couro que eles aprenderam com o pai era aplicada agora no curtume que 

tinham em sociedade. Sobre o processo tradicional do curtimento do couro a partir 

do angico, ele nos diz: 

 
No documentário de Regina Casé, tem a história todinha. Como o 

curtume era nosso, eu não pude ir na hora do curtume, ele era acostumado 
de tomar de conta do curtume, o curtume era meu e dele mas ele ficava lá e 
eu ficava na oficina. A gente arrumou o jegue, ele mandou tirar uma carga 
de casca do angico, que é o tanino que a gente usa pra curtir o couro, é a 
casca do angico né? Aí pra tirar o cabelo do couro, você queima a casca do 
angico, faz a cinza, mistura com água e joga dentro do tanque, pra tirar o 
pêlo, com três dias que ta lá dentro da cinza, faz aquela gororoba, a cinza 
com água né? e joga o couro lá dentro, com três dias você vai lava na água 
bem limpinha, fica bem alvinho que nem esse aqui olha, fica bem 
branquinho que nem esse papelzinho aqui. Só que ta bem molinho porque 
tava de molho dentro d’água né? se você deixar secar fica duro igual essa 
mesa aqui. Mas quando você termina de lavar, aí a gente vai, é a hora de 
preparar a casca do angico, quebra, esse curtume especial já não precisa 
mais disso, dessa técnica né, quebrava a casca do angico na marreta, aí 
fazia aquela farofa da casca, aí fazia a gororoba dentro d’água dentro do 
tanque, aí coloca o couro, aí todo dia, não a primeira vez você bota hoje, aí 
passa a noite e amanhã o dia. No outro dia você vai lá, aí tira o couro pra 
fora, aquele que você botou, aí vira, você encascou esse lado, aí vira esse, 
aí encasca com casca nova, de três em três dias você faz isso, e ali nesse 
rojão você passa sessenta e cinco dias, todo dia você tem que fazer isso, 
todo dia, quanto mais você faz esse trabalho que eu to fazendo (gesto de 
virar) quando o couro sair ele sai macio, bem trabalhado, bem curtido, como 
a gente chama né? é sufoco... aí quando você tira do tanque da casca, aí 
você vai pra água limpa, lava bem lavadinho, bota pra enxugar, e depois 
que ele enxuga, aí você dá o trato com aquele facão de dois cabos, aí tira 
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aquela sujeira da casca deixa ele bem limpinho, aí aplica com óleo de 
caroço de algodão, que é esse que a gente tava passando aí, aí passa lá, 
bem passadinho, aí bota pra secar na sombra.Quando ele seca  você enrola 
dez, a gente chama de um meio, é a metade de um couro, um couro de um 
boi, aí parte a metade aí é um meio, aí cada amarrado que eles chamam, 
cada amarrado são dez bandas, são dez meios, meios de sola né?, você 
enrola bem enroladinho, amarra com uma corda, aí dá no pau, dá uma surra 
como quem dá em cabra ruim (risos) Rapaz, quando você desenrola que 
solta ele tá, chega a dar uma lapada assim (gesto de caindo), tá macio, 
pode cortar pra fazer sela, fazer sapato, fazer tudo. Agora é sufoco pra você 
fazer isso. Pra tirar bem curtido é sessenta e cinco dias, e de dois em dois 
dias você tem que fazer isso, virar para um lado e virar para o outro 
colocando a casca em cima.  

Agora, se você tiver preguiça, e deixar para virar esse couro, 
encascar com três, quatro dias, quando você vai lá é um mau cheiro que 
não tem quem agüente, é por isso que existe, é por isso que existe material 
de couro que tem um cheiro forte, já viu? Aquilo é mal curtido, o curtidor tem 
preguiça. 

 

 Nesta gravação para o programa “Um pé de quê?”, apresentado por Regina 

Casé, ele nos conta ainda que foi ficando difícil conseguir ter acesso a casca do 

angico, pois os proprietários dos terrenos não permitiam a retirada, e a solução 

foram eles começarem a comprar o couro curtido, o que fez com que a matéria 

prima ficasse mais cara, o que encarece muito o valor final das peças. 

Complementando ainda com o seguinte raciocínio: “se fosse pra nós curtir, o mesmo 

produto, o couro feito aqui, a casca do angico daqui, os curtidor daqui, a gente podia 

até fazer mais peças e mais barato, ficava tudo mais legal... A gente peleja 

procurando um estilo melhor pra nós, mas aí o tempo vem e leva tudo né?”157 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157 Transcrição de parte do programa televisivo “Um pé de quê?” – Episódio: Angico. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=MgDpcPv6bnc – Acessado em maio de 2015. 

Figura 16: O processo do curtimento do couro. 
(Fonte: Reprodução com manipulação digital das 

imagens do programa televisivo “Um pé de Quê?”, 
Episódio: Angico. 

 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=MgDpcPv6bnc) 
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Em 1971, Espedito vivenciou a perda de seu pai e, sendo primogênito, 

assumiu a responsabilidade de sustentar os irmãos e a mãe, além de sua esposa e 

filhos. Ele nos contou ainda que neste tempo, a comercialização de sua produção se 

dava basicamente por meio das feiras locais158 e de encomendas em sua oficina. 

Sobre as feiras nos conta Espedito.  

 

Hoje ainda existe a feira só que não presta. Hoje as pessoas se 
fornecem só no mercantil né? E a feira se acabou assim.  

Era assim, eu fiquei uns tempos nas feiras, parece que foi uns vinte e 
seis anos, aí teve uma época que eu fiquei sem carro né? Eu tive um 
carrinho, eu levava mercadoria saía daqui no domingo que a feira era na 
segunda, era assim, eu pegava a feira no sábado em Araripe, aí domingo 
eu pegava no Potengi, aí segunda ia pra Campos Sales, lá era ponto final. 
Aí na segunda-feira voltava a tarde, aí na terça feira eu ia pro Crato e 
Juazeiro, fazer compra, aí continuava trabalhando, quando era no domingo 
eu ajeitava o carro e viajava, aí passava três dias de feira né? Mas assim, 
quando eu tava sem carro, a gente preparava os sacos de sela, sapato, 
arreios de vaqueiros, aí eu botava um saco no ombro e ela botava outro na 
cabeça e nós ia lá pro beiço da pista. Tinha o pau de arara que já vinha de 
Crato, pra dar feira lá também, aí eu esperava lá no beiço da pista. Nós 
passamos foi tempo nesse sufoco.  

Pois é, a vida da gente é uma coisa. Que você passar setenta e cinco 
anos, to completando setenta e cinco, comecei com oito anos, e você 
passar pela vida que a gente passa e ta contando agora... Mas é assim 
mesmo, tudo passa e a vida continua.  
 
 

A rotina descrita pela transcrição acima, revela também o cotidiano de tantos 

outros artesãos, feirantes, agricultores e comerciantes que, imersos neste universo 

do interior se valiam dos circuitos das feiras não apenas para “comercializar” sua 

produção, como também um espaço de convivências e prática social. 

Em nossas pesquisas, verificamos que as feiras foram importantes espaços 

de circulação de pessoas, dinheiro, mercadorias, e responsáveis pela expansão dos 

contextos das cidades, onde o sertanejo “tomava conhecimento do mundo que o 

rodeava” 159.  Sobre isso vejamos o trecho abaixo. 

 
As feiras e feirinhas desses núcleos urbanos que pontilham os 

sertões funcionam como um tradicional ponto de “trocas”, já que ali tudo se 
vende e tudo se compra. Com a multiplicação de rodovias, estradas e 
caminhos municipais, houve a consolidação de uma verdadeira rede urbana 
no conjunto dos sertões secos, comportando uma hierarquia própria onde 
existem verdadeiras “capitais regionais”. A despeito das limitações em 

                                                           
158 “Vendia-se de tudo: chapéu de couro, arreios, fumo, feijão, milho, peles, rapaduras, queijo de 
coalho, garrafas de mel e manteiga, espingarda, punhal, rosário, estampas de santos, cascas de pau, 
redes, farinhas, ao zunzum da matutada que vinha para roupa de roupa de brim e alpercatas nos pés 
andarilhos” (SANTOS, Luiz Cristóvao dos. Brasil de chapéu-de-couro. Rio de Janeiro, Editora 
Civilização Brasileira S.A, 1958. p.99) 
159 IBGE, 1963. op. cit. p.128 
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termos de abastecimento de água potável, algumas das cidades nascidas e 
crescidas em função da força e importância de suas feiras e de seu 
multivariado comércio, têm adquirido uma admirável conjuntura urbana, do 
tipo ocidentalizante. [...] 

Trata-se de um inusitado ponto de trocas, envolvendo produtos de 
diferentes espaços do Nordeste Seco: feiras de gado de um lado; feiras de 
alimento, acessórios, e montaria e artesanatos úteis, de outro. Uma espécie 
de troca indireta. Vendia-se um pouco de gado. Compravam-se farinha de 
mandioca, café, legumes, selas, baixeiros, cabrestos, lamparinas, 
querosene, potes e potões de barro, jacás, cestas e “aliozes”. Além de 
repaduras, aguardentes, fubás e, eventualmente, pedaços de rústicos 
queijos do sertão. E logo uma grande variedade de confecções simples, 
relacionadas com a necessidade de vestuário para mulheres, crianças e 
homens. Mais recentemente os indefectíveis objetos de plástico. 160 

 

Era a partir da rotina das feiras e do trabalho na oficina voltado para o 

consumo local que Espedito ia conseguindo sustentar a família, com grandes 

dificuldades, mas sempre persistindo no ofício.  

Com o passar dos anos, os elementos da modernidade que já haviam entrado 

pelos sertões, foram se alastrando e intensificando as mudanças nas práticas 

culturais, sociais e econômicas do interior (principalmente no universo do vaqueiro). 

Para quem vivia de um ofício voltado a fornecer o instrumental necessário a uma 

prática tradicional que vinha perdendo espaço nessa nova configuração de 

sociedade, tornava-se quase impossível se sustentar a partir deste mercado, cada 

vez mais reduzido.  

Abaixo inserimos um trecho de Câmara Cascudo que nos fala sobre essas 

mudanças, boas por um lado, ruins por outro, mas que certamente, modificaram 

radicalmente saberes, fazeres e lugares do interior.  

 
Vivi no sertão típico, agora desaparecido [...] O algodão não matara os 
roçados e a gadaria se espalhava nos descampados, reunida para as 
apartações nas vaquejadas álacres. A culinária se mantinha fiel ao século 
XVIII. A indumentária lembrava um museu retrospectivo. As orações fortes, 
os hábitos sociais, as festas da tradição, as conversas, as superstições, 
tudo era o Passado inarredável, completo, no presente [...] A transformação 
é sensível e diária. As estradas de rodagem aproximaram o sertão do 
agreste. Anulando a distância, misturaram os ambientes [...] O encontro dos 
“arranchos” nas oiticicas, as “dormidas” nos alpendres, a carne assada na 
fogueira, a água de “borracha”, as histórias de assombração, de dinheiro 
enterrado, de cantadores famosos, perderam sua melhor moldura. [...] 
Todo o sertão está sendo cercado. A pecuária possui métodos modernos. 
Já apareceram veterinários. A maioria do gado é “raceado”, filho de 
reprodutores europeus ou adquiridos em Minas Gerais. Não sabem esses 
bois atender ao “aboio”. Não são bons para puxar. São touros pesadões e 
caros, ciúme dos donos que não desejam ver perna quebrada em quem 
lhes custou dinheiro grosso. O algodão assenhoreou-se das terras. O 
“vaqueiro encourado”, com sua armadura cor de tijolo, suas esporas de 

                                                           
160 AB’SÁBER, 2008. p.93;98. 
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prateleira, seu gibão medieval, seu guantes que apenas cobrem o dorso da 
mão, recua. Recuam os vaqueiros e com eles desaparece a “gesta” secular 
e anônima dos heroísmos sem testemunhas e das coragens solitárias e 
atrevidas.161 

 

Nesta citação temos uma breve descrição das primeiras transformações 

promovidas pelos elementos da modernidade, que ao longo do tempo, vieram se 

intensificando e acelerando cada vez mais as mudanças no interior, modificando 

práticas culturais, como culinária e festejos, práticas econômicas como a criação do 

gado, e práticas sociais que antes mantinham a comunidade num sentido mais 

coeso, e que hoje a configura como espaços fragmentados onde predomina a 

valorização e a disseminação.  

No entanto, será somente no ano de 1985, mais um ano de seca, que 

Espedito colocará para si mesmo o desafio que reformulou toda a sua história, que 

poderia caminhar para mais um caso de uma família que deixa toda uma história 

para trás e se retira para outro Estado, mas que conseguiu promover uma mudança 

em sua trajetória, que até hoje surpreende a todos. 

Referimo-nos aqui a reinvenção do ofício do seleiro, produzida por Espedito, 

assunto do qual trataremos na próxima seção deste trabalho.  

 

 

2.2.4 – O renascer do ofício e a projeção de Espedito Seleiro para outros territórios 

 

 
 Como já disseram uma vez, “bem longe estamos da ‘civilização do couro’ e 

daquela fase posterior em que ‘quem não era criador, era criado’162”. 

 A modernidade alcançou os sertões trazendo não apenas as estradas para 

caminhões e carros, a energia elétrica e o telefone, conforme o relato de Câmara 

Cascudo, mas trouxe também em seu calço os desdobramentos sócio-culturais 

promovidos pela expansão de uma economia industrial, como a invasão de produtos 

importados (vindos da China, do Paraguai e de todos os lugares do Brasil) que hoje 

povoam as lojinhas das maiores cidades do interior, os supermercados que se 

                                                           
161 CASCUDO, Luis da Câmara. Vaqueiros e cantadores. Rio de Janeiro: Ediouro (ano não 
determinado). p.9;80.  
162 SOUSA, José Bonifácio de. Civilização da Pecuária. Diponível em: 
http://www.academiacearensedeletras.org.br/revista/revistas/1959/ACL_1959_22_Civilizacao_da_Pec
uario_Jose_Bonifacio_de_sousa.pdf  Acessado em: janeiro de 2015. 
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sobrepuseram as feiras locais (sem eliminá-las de todo), os sapatos de plástico 

produzidos em grande escala com valor inferior aos sapatos de couro, a televisão 

mostrando a moda das grandes cidades, e mais recentemente o avanço da internet 

e dos celulares. Tais elementos promoveram grandes mudanças no interior, 

extinguindo determinadas práticas, mas reconfigurando e criando outras.  

Além destes, Espedito nos assinalou ainda que a inserção das motocicletas 

no interior foi determinante para a transformação do contexto econômico que 

compreendia o ofício do seleiro, afinal, não fazia mais sentido produzir selas para 

vaqueiros que estavam utilizando motocicletas para o ofício do gado. Não queremos, 

no entanto produzir aqui generalizações. Ainda hoje encontramos vaqueiros em 

seus cavalos, mas o fato é que a cena pastoril contemporânea é exígua comparada 

àquela herdeira de uma civilização do couro.  

Diante deste cenário de profundas transformações, vemos se reconfigurar o 

personagem fundador daquela civilização, que vive seu tempo de decadência e 

transformação. Destacamos abaixo, um trecho que nos fala dos desafios 

enfrentados pelos vaqueiros nestes novos tempos.  

 

A introdução das relações capitalistas no meio rural, a divisão das 
propriedades, a decadência da pecuária, o quase desaparecimento da 
criação extensiva, o empobrecimento da flora e da fauna, o tempo e a 
modernidade, enfim, modificaram a vida no sertão e o próprio vaqueiro [...] 
Apesar do aperfeiçoamento tecnológico da pecuária, com a introdução de 
novos procedimentos e tecnologias, a situação do vaqueiro, em muitos 
aspectos, mudou para pior. Ele, que antes, nas fazendas de gado, 
constituía um seguimento de profissionais de elite, hoje, pouco difere dos 
demais trabalhadores rurais. Já não conhece a quarta, que lhe dava um 
bezerro em cada quatro nascidos sob seus cuidados e abria-lhe a 
possibilidade de ser ele também, um dia, fazendeiro. Virou assalariado 
como os outros, ganhando remuneração miserável, por volta de um salário 
mínimo. Com obrigações demais e direitos de menos, não tem hora para 
iniciar ou terminar o serviço, a não ser a determinada pela vontade do 
patrão, que raramente lhe assina a carteira de trabalho ou lhe concede os 
direitos trabalhistas. [...] O vaqueiro já não é considerado pelo patrão gente 
de sua responsabilidade. Sua obrigação para com ele acaba com o 
pagamento do salário. [...] 
De pastor e cavaleiro do sertão, o vaqueiro tornou-se sedentário “cuidador” 
de gado. Como figura emblemática do sertão, no entanto, sua mística 
mantém-se inalterável no imaginário brasileiro. Seja nas canções, nos 
repentes, nos romances, filmes e novelas, seja nas festas e folguedos, o 
vaqueiro é ainda o cavaleiro andante, o herói encourado, expressão máxima 
do ideal sertanejo.163 

 

                                                           
163 BARROSO, op.cit. p.57, 58.  
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Olhar para o ofício do vaqueiro hoje, é contemplar a face deste “nobre 

decadente”, que perdeu seu valor juntamente com as transformações promovidas 

numa cultura pastoril do interior.  

Voltando-se novamente para Espedito, vimos que ele se mantinha fiel ao 

fazer tradicional que havia aprendido com o pai, em sua oficina alugada, produzindo 

peças para vaqueiros e comercializando em feiras e lojas da região, vivendo com 

grandes dificuldades esses tempos sombrios, em que precisava trabalhar não só 

para seu sustento, mas também de irmãos e filhos. Quando mais uma vez o 

elemento trágico da seca  se aproxima forçando-o a tomar uma decisão que o retire 

daquela situação ou o faça partir para outro lugar.  

Frente a essa realidade de profunda dificuldade, Espedito conseguiu produzir, 

a partir de um resgate de sua memória individual, uma possível solução para o 

desinteresse dos comerciantes locais, justificado na homogeneidade das peças dos 

vaqueiros, presente no discurso “não quero suas peças não porque já tem um monte 

igual aí pra vender”. Dessa forma, Espedito nos contou que se lembrou da sela, 

segundo ele do tipo selote, que o pai havia feito para um cigano chefe, toda 

desenhada e que mais parecia uma “borboleta de couro” quando estava aberta. A 

partir desta lembrança ele falou para a esposa, que iria fazer uma transformação nas 

peças, que se desse certo ele continuaria no ofício, mas se não, eles precisariam 

migrar para outro lugar. 

A partir disso, ele confeccionou alguns pares de sapato, aplicando nestes os 

desenhos do gibão, e levou numa loja para vender. O dono da loja, sem lhe dar 

muita atenção falou para que ele deixasse em cima do balcão e que voltasse lá na 

segunda feira da outra semana para ver se tinha vendido ou para levar de volta os 

sapatos. Para seu alívio e alegria quando retornou descobriu que tudo havia sido 

vendido, sendo feita uma encomenda de mais pares pelo comerciante. A partir de 

então ele conseguiu recuperar um pouco o fôlego de sua produção e se manteve 

resistente no ofício. 

Dentre os personagens que praticamente desapareceram do sertão nestes 

novos tempos, citamos os ciganos, os tropeiros e os cangaceiros, andarilhos do 

sertão, que assim como os vaqueiros recuaram frente à modernidade, mas 

permanecem ainda vivos na subjetividade dos indivíduos. Como nos diz Cascudo: 
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Há uma multidão de heróis que jamais darão à História a honra de uma 
visita. Vaqueiros de outrora, carreiros admiráveis, rastejadores infalíveis, 
aboiadores de voz mágica, feiticeiros maiores que Merlino, amores, 
dedicações, sacrifícios, raptos, valentias, gente bonita, enamorada e boa, 
tudo morto, mas presente e ressucitando nas vozes evocadoras e doces, 
vivem realmente e participam da existência funcional presente.164  

 

Será por meio do resgate, de um ressuscitar destas lembranças que Espedito 

conseguirá, mais uma vez, sobreviver de seu trabalho remodelando seu fazer. Mas 

ele não o faz como um investigador de fontes de inovação, mas como um membro 

de uma comunidade que vivenciou este tempo em que os tropeiros, cangaceiros, 

vaqueiros e ciganos circulavam pelo interior, tendo essas histórias e lembranças 

marcadas em sua memória, em sua história de vida.  

Desta maneira, em um momento de dificuldade, Espedito aciona essa 

memória e reinventa seu fazer, garantindo uma “sobrevida” ao ofício no qual ele foi 

criado e se formou enquanto sujeito, passando a trabalhar com o couro recortado e 

tingido, ganhando cada vez mais cores ao longo dos anos, elaborando ainda mais 

os antigos desenhos do gibão, diferenciando-se assim das peças tradicionais do 

vaqueiro, descritas por Euclides da Cunha, como armaduras de um pardo 

avermelhado de uma só cor. Espedito conseguiu se afirmar como seleiro, ainda que 

hoje faça poucas selas, mesmo quando os tempos foram de grande sofrimento, 

como ele nos fala na transcrição abaixo: 

 

Tem o artesanato e hoje o povo gosta do artesanato, se é de comprar uma 
bolsa que ela é couro, mas parece sintético é diferente do trabalho que a 
gente faz que onde você chega ta vendo que é couro né? E o couro ta em 
primeiro lugar. 
Só que eu sofri pra segurar a barra do couro viu?  Porque na época que eu 
trabalhava com couro, os outros que trabalhavam com calçados, com 
bolsas, com essas coisas, trabalhavam com sintético, aí vendiam com o 
preço bem baratinho e o meu lá em cima. Eu sofri pra caramba pra segurar. 
E foi onde eu me obriguei a mudar a cor do couro e mudar o desenho. 

 

Podemos mesmo afirmar que neste contexto de grandes dificuldades e 

desvantagem, Espedito conseguiu desenvolver táticas, nos termos de Certeau, que 

o permitiram sobreviver dentro de seu ofício, apesar dos desafios impostos pelos 

novos tempos. Vejamos o que no diz Certeau sobre as táticas.  

 

A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar 
com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força 

                                                           
164 CASCUDO, 1956. Op.cit. p.XX 
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estranha. Não tem meios para se manter em si mesma, à distância, numa 
posição recuada, de previsão e de convocação própria: a tática é 
movimento “dentro do campo de visão do inimigo”, como dizia von Bullow, e 
no espaço por ele controlado. [...] Ela opera golpe por golpe, lance por 
lance. Aproveita as “ocasiões” e delas depende, sem base para estocar 
benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas. O que ela ganha não 
se conserva. [...] Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas 
particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. 
Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém espera.  

Em suma, a tática é a arte do fraco. [...] a astúcia é possível ao fraco, 
e muitas vezes apenas ela, como “último recurso” 165.  

 

Podemos dizer que com astúcia característica daqueles que tem somente em 

si mesmo sua fonte de sobrevivência, Espedito ao incluir novos elementos estéticos 

nas peças produzidas, mescla diferentes referências simbólicas e elabora com isso 

uma tática que o reposiciona no campo do inimigo, representado aqui por este novo 

modo de vida a se alastrar pelo interior.  

Vale ressaltar ainda que nos dias atuais, organizado em uma associação 

familiar, com oficina e lojas próprias e estabelecido no comércio, Espedito já não se 

situa mais no terreno das táticas tal qual apresentamos acima, mas no das 

estratégias, que como instituição passa a se articular e a negociar com outros, já 

tendo conquistado para si um poder, ainda que relativo, garantindo seu destaque 

dentro do contexto sócio-cultural. 

Mas se hoje ele é reconhecido nacionalmente, quiçá mundialmente, como 

artista popular, deve também a isso, não somente seu talento e capacidade de se 

reinventar, mas a interferência de outros sujeitos, que o ajudaram neste novo 

contexto, tendo destaque os amigos, Alemberg Quindins166 e Violeta Arraes167. 

Sobre Alemberg, Espedito nos falou: 

                                                           
165 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1- Artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.p.95 
166 “Francisco Alemberg de Souza Lima, o Alemberg Quindins, de 36 anos, criou um grande centro 
cultural para as crianças de Nova Olinda, no sertão do Ceará. A Fundação Casa Grande - Memorial 
do Homem Kariri nasceu em 1992 com o intuito de resgatar a memória do povo da região, o Vale do 
Cariri, e ser um centro de memória: "Nós resgatamos a cultura local nas áreas de arqueologia, 
mitologia, artes e comunicação", conta Alemberg. Os alunos mantêm um canal de TV, de rádio, uma 
editora de gibis e um museu que conta com um rico acervo de 2.600 HQs e 1.600 títulos de clássicos 
do cinema”. (Disponível em: http://revistatrip.uol.com.br/transformadores/site/homenageados/index. 
php?cod=80 – Acessado em: julho de 2015) 
167 Violeta Arraes, faleceu em 17 de junho de 2008, mas transcrevemos ao lado um trecho publicado 
no site da Fundação Casa Grande que nos fala de sua importância.  “Violeta Arraes tem sido, em 
suas atividades políticas e culturais, assim como em sua vida pessoal, um modelo de solução dos 
problemas estéticos, éticos e identitários do homem brasileiro. É que nela o movimento de 
desprovincianização se dá junto com o aprofundamento da identidade regional. O homem cariri 
afirma-se como homem brasileiro que, por sua vez, se afirma como homem do mundo. [...] Quando, 
depois da anistia, Violeta voltou ao Brasil, foi seu trabalho na Secretaria de Cultura do estado do 
Ceará que deu continuidade a esse gesto generoso, ampliando sua envergadura, pois se tratava de 
oferecer a mesma acolhida àqueles que estão desde sempre exilados dentro do território nacional: os 
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Alemberg eu conheci ele do tamanho de Raíssa (neta de Espedito com 
aproximadamente oito anos) aí depois ele foi embora pro Goiás, aí lá o 
Alemberg cresceu, mas lá ele tinha esse sonho de voltar pra Nova Olinda 
né? Lá o pai faleceu aí ele veio pra Nova Olinda. Aquela casa do museu ali 
era uma casa velha de fazenda que era do avô dele. Que aqui era uma 
fazenda, chamava Tapera. Aí aquela casa do museu ali ficou de herança 
né? [...] aí ele voltou, mas já casado. Eu não lembro se foi em oitenta e dois, 
ou,..., mas foi de oitenta pra cá. [...] 
Sim, aí eu conheci o Alemberg pequenininho, aí ele foi embora pra lá, aí 
quando voltou aí é que ele formou essa Casa Grande aí, ele voltou eu já 
trabalhava aqui, a minha oficina era lá embaixo, depois da Igreja, mas 
quando o Alemberg voltou pra morar, ele já vinha casado só que ele era 
músico né? Ele era não, ele é. Toca um violão da bexiga e canta, tanto ele 
como a esposa. Ele tocava o violão, e a esposa cantava. Aí a gente voltou 
às amizades de novinho né? que criança não tem amizade com ninguém, 
quem der certo deu, quem não deu não deu.  
 
 

Criador da Fundação Casa Grande168, juntamente com sua esposa Roseane 

Limaverde, Alemberg nos conta como foi o famoso caso do pedido da sandália de 

Lampião. 

Eu fiz uma exposição na Fundação, um senhor chamado Hilário 
Lucetti era um pesquisador aqui da região sobre o cangaço. E aí o seguinte, 
ele fez um livro chamado Estado Maior do Cangaço, [...] então, é um livro 
raro, que fala do cangaço de uma forma, como vou dizer de uma forma 
tirando o romantismo. E aí, na pesquisa que ele fez, ele entrevistou um dos 
sapateiros de lampião, e ele fazia a chinela de lampião e ele explicou como 
é que fazia a chinela de Lampião, que ela tinha duas fivelas porque 
Lampião mancava de uma perna de um tiro que tinha levado então ela 
apertava tanto na parte de cima como na lateral, que na lateral tinha um 
suporte de couro, que era pra quando ele corresse as pedras não entrarem 
em baixo do pé, e na frente tinha também uma proteçãozinha que era pra 
não pegar espinho no dedo na frente. E aí eu achei muito legal aquilo ali, aí 
quando a gente montou a exposição, Seu Hilário passou assim uma 
semana pra gente entregar o material, aí eu fui lá em Seu Espedito e pedi 
pra ele fazer uma sandália pra mim. Na época ele trabalhava só com artigo 
pra vaqueiro, então a bota era de vaqueiro, a sela era de vaqueiro, o gibão 
era de vaqueiro, e a primeira vez que eu vi um trabalho dele, foi em uma 
vaquejada em Nova Olinda, que a gente tava organizando a parte de show 
e eu entrei num espaçozinho que a Prefeitura tinha cedido, pros artesãos 
locais e tava lá aquele material, então quando eu peguei a chinela eu disse 
rapaz, eu vou procurar aqui um artesão.  

Primeiro eu fui nele, ele não teve assim interesse de fazer, ou eu 
deixei lá, parece que é assim, eu deixei lá e quando eu voltei na outra 
semana ele não tinha feito, aí eu peguei e me disseram tem outra pessoa 
que faz chinela, aí quando eu cheguei lá era o irmão dele, aí o irmão dele 
falou, não eu não faço mais, aí eu voltei novamente, aí ele fez a chinela só 

                                                                                                                                                                                     

sertanejos, os esquecidos.” (Disponível em: 
http://www.fundacaocasagrande.org.br/novidades_violeta. php - Acesso em: junho de 2015) 
168 “A Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri é uma organização não- governamental, 
cultural e filantrópica criada em 1992, com sede em Nova Olinda, Ceará, Brasil. 
Sua criação se deu a partir da restauração da primeira Casa da Fazenda Tapera, hoje cidade de 
Nova Olinda, ponto de passagem da estrada das boiadas que ligava o Cariri ao sertão dos Inhamuns, 
no período da civilização do couro, final do século XVII”. (Disponível em: 
http://www.fundacaocasagrande.org.br/principal. php- Acesso em junho de 2015). 
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que eu pedi a chinela pra ele fazer, até então a chinela de couro não tinha 
aqueles detalhes, ele não fazia aquele tipo de chinela, era mais a coisa 
mesmo, artigo pra vaqueiro. Aí eu peguei e disse, olha eu quero assim e 
disse pra ele como que eu queria, ele já tinha os desenhos de gibão, de 
tudo, aí eu disse assim, eu quero esse desenho que ta aqui nesse gibão, 
pra você colocar aqui na face, eu quero que no meio tenha essa 
amendoazinha da Casa Grande, esse do meio. [...] aí ele fez a chinela pra 
mim e faz com essa amêndoa, eu pedi pra fazer com essa amêndoa. Então 
ele fez as duas primeiras chinelas, a primeira chinela minha eu usei durante 
um tempo e aí as pessoas começaram a ver, começaram a pedir, eu 
comecei a encomendar e a fazer pedido, aí Regina Casé veio e gravou aí 
Guel Arraes começou a usar também e aí começou a disseminar isso aí 
né?169  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que verificamos nesta pesquisa, foi que até o momento desta solicitação de 

Alemberg, Espedito vinha produzindo as peças com desenhos e com o couro 

tingido, mas ainda se mantinha restrito a produção de peças para vaqueiro. Foi 

somente a partir deste momento que ele passou a produzir também sandálias com o 

estilo das utilizadas pelos cangaceiros, que faz com que ele novamente se utilize de 

um elemento gravado em sua memória, resgatando uma famosa história de seu pai, 

onde este teria feito uma sandália para Lampião. 

Podemos com isso, afirmar que Alemberg agiu em Espedito como “uma 

semente da rememoração” produzindo nele uma centelha de memória individual a 

iluminar um universo estético e simbólico tão distante dos tempos atuais, que foi o 

cangaço. Sobre isso, vejamos um trecho de Halbwachs.  

 

Em um e outro caso, quando as imagens se fundem muito 
estreitamente com as lembranças e parecem tomar sua substância 
emprestada a estas, é porque a nossa memória não estava como uma 
tabula rasa, e nós nos sentíamos capazes de nela distinguir por nossas 
próprias forças, como num espelho turvo, alguns traços e alguns contornos 
(talvez ilusórios) que a imagem do passado nos trazia. Assim como é 

                                                           
169   Entrevista concedida por Alemberg Quindins a autora, em maio de 2014, na cidade do Crato-CE. 

Figura 17: A sandália de Lampião. 

Fonte: Reprodução de imagem publicada em 

http://www.asandaliadelampiao.com.br 
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preciso introduzir um germe em um meio saturado para que ele cristalize, o 
mesmo acontece neste conjunto de testemunhas exteriores a nós, temos de 
trazer uma espécie de semente da rememoração a este conjunto de 
testemunhos exteriores a nós para que ele vire uma consistente massa de 
lembranças170. 

 
Foi a partir da intervenção, contribuição e divulgação de Alemberg que 

Espedito expandiu seu repertório, incorporando não apenas elementos do vaqueiro, 

do tropeiro, do cigano, mas também dos cangaceiros. Como já afirmamos 

anteriormente, todos esses personagens fazem parte de uma memória coletiva 

presente no território, que é ativada pelas memórias individuais, e neste caso 

podemos afirmar que a memória individual presente na história do pai (a sandália 

que o pai fez para lampião) remeteu Espedito a uma memória coletiva (os 

cangaceiros, sua estética e histórias). 

Sobre a relação entre as memórias coletiva e individual, vejamos ainda: 

 

Contudo, se a memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como 
base um conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, enquanto 
integrantes de um grupo. Desta massa de lembranças comuns, umas 
apoiadas nas outras, não são as mesmas que aparecerão com maior 
intensidade a cada um deles. De bom grado diríamos, que cada memória 
individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de 
vista muda segundo o lugar que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda 
segundo as relações que mantenho com outros ambientes. Não é de 
surpreender que nem todos tirem o mesmo partido do instrumento comum. 
Quando tentamos explicar essa diversidade, sempre voltamos a uma 
combinação de influencias que são todas de natureza social. [...] 
É como acreditar que um objeto pesado, suspenso no ar por uma porção de 
fios tênues e entrecruzados, permaneça suspenso no vazio, e ali se 
sustenta. 171 
 
 

Podemos com isso afirmar que Espedito vem construindo sua identidade 

enquanto artista popular a partir destes resgates da memória e da aproximação 

destes com novos elementos incorporados em suas práticas cotidianas. Sobre isso, 

vejamos ainda um trecho de Pollak a nos apresentar uma relação entre memória e 

identidade.  

 
O que a memória individual grava, recalca, exclui, relembra é 

evidentemente o resultado de um verdadeiro trabalho de organização. 
Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um 

fenômeno construído social e individualmente, quando se trata da memória 
herdada, podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito 
estreita entre a memória e o sentimento de identidade. Aqui o sentimento de 
identidade está sendo tomado no seu sentido mais superficial, mas que nos 

                                                           
170 HALBWACHS, 2003. Op. cit. p.32. 
171 Ibidem. p.69,70. 
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basta no momento, que é o sentido da imagem de si, para si e para o outro, 
é a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela 
própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, 
para acreditar na sua própria representação, mas também para ser 
percebida da maneira como quer ser percebida pelos outros. [...] 

Podemos, portanto dizer que a memória é um elemento constituinte 
do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em 
que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 
continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 
reconstrução de si.[...] 

 A construção da identidade é um fenômeno que se produz em 
referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de 
admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação 
direta com outros.  Vale dizer que memória e identidade podem 
perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos que devam ser 
compreendidos como essências de uma pessoa ou de um grupo.172 

 

A partir de suas lembranças e a partir de “negociações do presente”, Espedito 

foi a cada recorte de couro, cola e costura, produzindo a sua identidade, aquilo que 

o identifica como um elemento dentro de um contexto maior, que o incorpora e da 

formulação do qual ele também é responsável. Podemos mesmo afirmar que este 

processo se dá de forma contínua, não sendo alcançado um estado de identidade 

fixada, estando ela sempre em movimento até os dias atuais. 

Não poderíamos deixar de citar também uma outra pessoa, que foi 

fundamental para essa projeção de Espedito, que foi Violeta Arraes, citada por ele 

com tanta admiração e carinho, para quem ele fez a primeira sandália Maria Bonita. 

Vejamos abaixo o relato.  

 

Tudo tem uma história né? O da Maria Bonita foi pra Violeta né? Eu fiz por 
minha conta só pra ela..., eu digo vou fazer, que ela gostava muito daqui, eu 
digo vou fazer que eu já fiz a do Lampião foi aprovada, todo mundo gostou, 
aí eu digo, eu vou fazer a da Maria Bonita. É porque a da Maria Bonita, lá 
estão elas ali.  Só que ela não tinha esses desenhos aqui, ela tinha essas 
costuras feito à mão, mas não tinha esses coloridos aqui. Tinha só a 
costurinha na mão aqui, foi em seguida a que eu fiz de Lampião, em 
seguida eu fiz a da Maria Bonita, e dei uma à Violeta Arraes, porque ela 
andava muito igual a Alemberg né? E ela ia mostrar. E ela se interessava 
mermo, ela trazia o pessoal pra comprar e o cabra tinha que comprar, não 
tinha esse negócio de achei bonito ou achei feio não. Tem que comprar, não 
tem esse negócio não, ela era desenrolada. Quando, se fosse uma pessoa 
que pertencesse a ela, ela mesmo mandava escolher e falava pode deixar 
que eu pago. Parece que ela tinha o maior prazer em ajudar né? [...] 
Eu sempre digo que eu tenho três mães, é a Mãe do céu, a minha mãe que 
me teve e Violeta. Pra mim ela era boa demais, tudo o que eu pedia a ela, 
ela fazia. E ela tinha como fazer, era só ela querer, ninguém dizia não pra 
ela. [...] 
 
 

                                                           
172 POLLAK, Michael. Memória e identidade social. p.204. (Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1941/1080) 
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Temos com isso que Violeta Arraes, juntamente com Alemberg Quindins, 

foram os principais responsáveis por aproximarem universos distintos, levando 

artistas e intelectuais à oficina de Espedito Seleiro, na cidade de Nova Olinda-CE.  

Mas Espedito nos contou que Violeta o ajudou ainda de outras formas, como 

intervindo para que ele pudesse participar da FENEARTE (Feira Nacional de 

negócios do artesanato), ainda que ele não fosse de Pernambuco, e no 

fortalecimento de uma habilidade artística presente em Maninho, filho mais novo de 

Espedito, história que transcrevemos abaixo. 

 

É por isso que eu digo, Violeta me ajudou muito, porque eu tinha esse 
Maninho, que até hoje eu tenho, Maninho fez uns desenhos, inclusive esse 
aqui ele era criança quando ele fez esse desenho aqui. Eu trabalhando 
fazendo o gibão e ele sentado em cima da mesa e desenhando, aí tudo foi 
ele que fez aí, no lápis. 

Aí Violeta chegou e ele tava desenhando. Aí Violeta pessoa muito 
prestativa né? Prestava atenção nas coisas, aí ficou olhando e ele lá 
desenhando. ‘Aí disse, Seu Espedito e esse menino ta estudando aonde?’ 
Aí eu digo ‘Aí onde ele tá’, aí ela ‘Mas não tem nenhuma escola não pra 
esse menino? Que menino danado rapaz, pois o que você ta fazendo aí ele 
desenhou aqui num papel’. Aí eu digo: ‘Dona Violeta, ele estuda aqui e faz o 
que ele pensa porque eu não tenho condição de botar esse menino numa 
escola especial, lá pras bandas de lá não, eu não tenho condição. Aí ela 
falou: ‘Você não tinha, foi muito boa essa palavra que você falou ‘não tenho 
condição’, você não tinha porque a partir de agora você tem condição’. Aí 
eu digo ‘mas como? ‘Me mostre como é que eu tenho essa condição?’, 
‘Porque eu vou trazer um professor praqui, pra dentro da sua casa’, um 
professor pra ele. Aí eu digo ‘Eu vou ver se ela traz’. Num é que ela mandou 
buscar de São Paulo, o nome dele é Suzuka, é uma mistura de brasileiro 
com japonês, aí quando eu dei fé ela chegou. “Tá aqui, pronto, o rapaz é 
esse e aqui você faça de conta que quem tá mandando sou eu, mas quem 
manda é eles aí’, aí o cara fez um jeitinho de rir né? e toda semana ele 
vinha três dias. Aí ensinava, e o derradeiro teste ele falou bote seu olho 
dentro do meu que eu vou botar o meu dentro do seu, que você vai 
desenhar eu e eu vou desenhar você. E lá na oficina eu trabalhando 
cortando peça e eles lá nesse trabalho meio doido, eu presto atenção. Ele 
deu os minutos, aí Maninho desenhou ele e ele desenhou Maninho, tinha os 
minutos, era prova mesmo. Aí Maninho desenhou ele e ele desenhou 
Maninho, quando ele disse ‘você ta pronto’, Maninho disse ‘e você ta 

Figura 18: A sandália de Maria Bonita. 
Fonte: Reprodução com manipulação digital de imagem do 

acervo pessoal da autora. 
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também’. Aí ele foi embora e disse, não tem jeito não, ele ta aprovado pra 
tudo, e ele desenha bom!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente, embora todos os filhos (exceto uma filha que mora em São 

Paulo) trabalhem com o pai, ajudando também na criação de modelos, é Maninho 

quem cuida diretamente das encomendas e de uma gestão da oficina, 

acompanhando o pai nas viagens e nas compras de material, mas trabalhando 

também no ofício cotidiano, que se mantém artesanal. 

A partir de então, Espedito veio desenvolvendo, modificando e diversificando 

sua produção, antes voltada para o universo dos vaqueiros e das necessidades de 

uma comunidade pastoril, agora voltada, em sua maioria, para o público feminino, 

produzindo bolsas e sandálias. Ele nos fala de um castigo bom que Deus deu a ele 

que foi trabalhar para as mulheres. 

 

Quando eu era mais novo eu não gostava de trabalhar pras mulheres de 
jeito nenhum. Aí dizem mais por quê? Aí eu digo porque as mulheres são 
chatinhas pra caramba. A gente fazia uma sandalinha pra elas, aí elas 
diziam não amanhã eu quero outra de outra cor. E eu sozinho trabalhando 
tentando fazer modelo pras mulher, e as mulher é um chororô pra pagar 
também. É por isso que eu digo sempre, agora eu to dizendo, que eu fui 
castigado, Deus me castigou, mas um castigo bom, que hoje eu trabalho 
mais pras mulher. As mulheres têm oito, dez pares de sandália, o homem 
compra uma bota e passa cinco anos pra comprar outra.  

 

Importante destacar que Espedito mantém sua oficina e loja de portas abertas 

a todos aqueles que queiram entrar, aceitando encomendas das mais variadas, 

Figura 19: Desenho de Espedito feito por 
Maninho.  
Fonte: Reprodução com manipulação digital de 
imagem do acervo pessoal da autora. 

Figura 20: Detalhe de pintura de Violeta Arraes na 
oficina e fotografia de Violeta Arraes em frente à Casa 
Grande. (Fonte: Imagens do acervo pessoal da autora 
(fotos de cima) e de fotografia publicada em: 
http://www.fundacaocasagrande.org.br/novidades_  
violeta. php) 
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continuando a ser o seleiro que produzia os arreios, selas e gibões, tendo grande 

alegria em fazer essas peças. Enquanto estive com ele, Espedito atendeu 

encomendas para fazer desde coleira para cachorro à encomenda de bolsas para a 

Europa, e aceitou todas elas com a mesma simplicidade e alegria de sempre.  

Esse movimento de expansão do repertório e projeção de Espedito Seleiro, 

iniciado por Alemberg Quindins e Violeta Arraes, ganha força a partir da 

multiplicação de agentes que conhecem e compram suas peças levando e 

divulgando-as em outros territórios, fazendo com que surgissem encomendas de 

todo o Brasil e até mesmo de outros países, o que alimentou ainda mais as 

possibilidades de renovação de seu ofício, pois a cada novo sujeito de outro território 

que traz um pedido, traz também um novo horizonte de possibilidades de criação.  

Lembro que quando estive com Espedito em 2013 comentei que ele poderia 

produzir capas de couro para tablets, que na época ele desconhecia, mas pediu que 

eu anotasse num caderno aquele nome que ele ia passar para o filho pesquisar o 

que era. Quando retornei para a pesquisa em 2014, já haviam diversas capas de 

Ipad na loja, e ele me disse que tinha feito uma encomenda grande deles para 

Fortaleza.  

Essa capacidade de se reinventar e estar sempre em movimento faz de 

Espedito um representante da cultura popular que a partir da “superação” e da 

antropofagia, consegue sobreviver às fortes transformações produzidas nas 

estruturas tradicionais, promovidas por uma hegemonia econômica, que age 

também nas práticas e vivências culturais, que tanto modificam as paisagens físicas 

como os territórios das cidades. Sobre essa capacidade de se reinventar, essa 

trampolinagem,  nos diz ainda Certeau. 

 

Falando de modo mais geral, uma maneira de utilizar sistemas impostos 
constitui a resistência à lei histórica de um estado de fato e as suas 
legitimações dogmáticas. Uma prática da ordem construída por outros 
redistribui-lhe o espaço. Ali ela cria ao menos um jogo, por manobras entre 
forças desiguais e por referências utópicas. [...] O que aí se chama 
sabedoria, define-se como trampolinagem, palavra que um jogo de palavras 
associa à acrobacia do saltimbanco e à sua arte de saltar no trampolim, e 
como trapaçaria, astúcia e esperteza no modo de utilizar ou de driblar os 
termos dos contratos sociais. Mil maneiras de jogar/ desfazer o jogo do 
outro, ou seja, o espaço instituído por outros, caracterizam a atividade, sutil, 
tenaz, resistente, de grupos que, por não ter um próprio  devem 
desembaraçar-se em uma rede de forças e de representações 
estabelecidas.173  

                                                           
173 CERTEAU, 2013. Op. cit.  p.74 
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Ao promover uma mudança na sua forma de fazer, ao ousar, arriscar, fugir do 

padrão que estava colocado, Espedito produziu também um deslocamento de sua 

posição no campo social, passando a ser reconhecido por alguns como um artista 

popular, e não mais como artesão. Façamos aqui uma pausa para uma melhor 

reflexão sobre essas nomenclaturas e o que elas significam. 

Voltamo-nos com isso para o significados original da palavra “artesanato” 

apresentado por Ricardo Lima no artigo “Artesanato e arte popular: duas faces da 

mesma moeda”. 

 

Tomada em sua concepção original, a palavra artesanato significa um fazer 
ou objeto que tem por origem o fazer ser eminentemente manual. Isto é são 
as mãos que executam o trabalho. São elas o principal, senão o único, 
instrumento que o homem utiliza na confecção do objeto. O uso de 
ferramentas, inclusive máquinas, quando e se ocorre, se dá de forma 
apenas auxiliar, como um apêndice ou extensão das mãos, sem ameaçar 
sua predominância. [...] 
É o gesto humano que determina o ritmo da produção. É o homem que 
impõe sua marca sobre o produto.174 
 
 

Neste mesmo artigo, o autor ainda afirma que artesãos seriam aqueles que 

“executam com as próprias mãos o que concebem”. Com isso, a oposição entre 

artistas e artesãos teria sua origem num momento da história da civilização ocidental 

quando o saber se separou do fazer, a razão da prática, onde “o urbano, o 

escolarizado, o erudito, o intencional e o sofisticado” estaria relacionado ao universo 

do artista como representante de uma cultura erudita, enquanto que no extremo 

oposto estariam os artesãos, representativos de uma cultura popular. 175 

Como já havíamos apresentado na primeira parte deste trabalho, foi a partir 

da Revolução Industrial, no século XVIII, que esta ruptura se realizou mais 

intensamente, quando o modelo de sociedade industrial rompe com uma 

determinada organização e visão de mundo, valorizando mais uma racionalidade 

técnica cuja finalidade se sobrepõe ao processo, do que uma racionalidade 

contextual que contempla a multiplicidade de elementos que configuram uma 

prática. É como um desdobramento dessa nova configuração de mundo que se 

                                                           
174 LIMA, Ricardo Gomes. Artesanato e arte popular: duas faces de uma mesma moeda. Disponível 
em: http://www.cnfcp.gov.br/pdf/Artesanato/Artesanato_e_Arte_Pop/CNFCP_Artesanato_ 
Arte_Popular_Gomes_Lima.pdf Acesso em: junho de 2015. p.1 
175 Cf. Ibidem.  
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aprofundam as diferenças entre artista e artesão. Sobre isso, destacamos abaixo o 

trecho de Sylvia de Porto Alegre:  

 

Sabemos que um dos fatores constitutivos da era industrial e fabril foi 
o processo de divisão social do trabalho e a especialização do trabalhador 
em tarefas parcelarias (Marx, 1965;1977), processo pelo qual o trabalho 
intelectual, o saber, tornou-se separado e sobreposto ao trabalho manual, o 
fazer. Na antiga produção artesanal, pelo contrário, o processo de trabalho 
se caracterizava pela integração entre as duas esferas, não havendo uma 
imposição do saber sobre o fazer, mas uma fusão entre elaboração 
intelectual e perícia técnica.  

[...] inserido em um sistema independente de produção, circulação e 
consumo de obras de arte (Bourdieu, 1982), o artista contemporâneo busca 
seu lugar como categoria socialmente distinta, que sem estar integrada à 
classe dominante (a não se como fração dominada) está apartada da classe 
trabalhadora. A singularidade da condição artística procura afirmar-se pela 
intenção “criadora”, pela “originalidade”, pelo desejo de irredutibilidade da 
obra de arte a simples mercadoria e pela sua superioridade sobre a 
produção mecânica.  

Já para o artista/artesão popular, cuja origem de classe é inequívoca, 
a arte é antes de tudo um fazer, em que o processo inovador da criação 
aparece embutido no trabalho, na produção. O caráter de mercadoria da 
obra não só é desejado como é uma condição de sobrevivência, já que ele 
tem necessariamente de viver de seu ofício. Se existe uma relação íntima 
entre criação e técnica, se o artista enquanto faz, inventa o que fazer e 
como fazer, como sintetizou recentemente Alfredo Bosi em suas reflexões 
sobre  a arte (Bosi, 1985), essa relação é transparente e clara no exercício 
da arte popular.  

 
 

Desta maneira, vemos que tal separação (entre razão e prática) se dá neste 

contexto como uma construção histórica e social a alimentar critérios de distinção 

entre classes sociais, o que não se faz viável ao trabalharmos com a categoria de 

cultura popular, pois como vimos a origem de classe de todos esses artesãos é 

inequívoca.  

Podemos com isso afirmar que esta distinção entre artista e artesão, no 

contexto das culturas populares, se dá antes por meio de um julgamento de valor 

promovido pelas classes hegemônicas que “ora promovem determinados autores à 

categoria de ‘artista’ com o que se reconhece socialmente e se prestigia 

culturalmente seu trabalho, ora ficam eles submergidos na categoria coletiva de 

artesãos” 176, do que por uma relação intrínseca de diferenciação no processo de 

criação artística. 

Em outras palavras, o que fez com que Espedito passasse a ser nomeado 

artista popular, foi antes uma apropriação de seu trabalho pelas “elites” diante de 

                                                           
176ALEGRE, Sylvia de. Mãos de mestre: itinerários da arte e da tradição. São Paulo: Maltese, 1994.  
p.28 
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sua inovação estética, do que por uma mudança técnica no ofício em si, que 

continua a ser o trabalho com o couro de forma manual. Não pretendemos com isso 

desvalorizar a inventividade presente nas peças de Espedito, mas apontar uma 

complexidade presente no campo de relações que muitas vezes é deixada de lado. 

Assim como Espedito, muitos são os bons artesãos que dominam um ofício com 

risco de se perder, mas que infelizmente, não tiveram a mesma sorte e ainda hoje 

vivem precariamente. É ele mesmo quem nos dá um exemplo. 

 

A gente tem que agradecer a Deus que o povo gosta da gente. Tem muitas 
pessoas que faz cordel contando a minha vida aí e me pede pra fazer, aí eu 
digo: ‘pode fazer’. Ontem mesmo uma pessoa lá de Fortaleza, faz tempo 
que a bichinha peleja. Fez a história, bem bonitinha e tudo, mas aí ela disse 
que não tinha jeito, ela queria fazer mil né, mas lá é caro demais, não tinha 
dinheiro. A pessoa sabe das coisas, mas aí não tem condição de se manter 
não é isso? Isso é que eu acho um desfalque no nosso país né? Que tem 
tantas pessoas que tem um talento, bastante, de fazer tanta coisa que nós 
não esperava, nem espera e tem gente que tem isso escondido, que não 
mostra porque não tem condição. Agora um caso desse aí né, a pessoa faz 
a história, fez um cordel, aí ligou pra mim contou a história aí eu digo, pois 
mande a cópia que eu vou mandar fazer. Aí já que ela se interessou mesmo 
em fazer e não tem condição pra agir, eu posso ajudar, eu tenho minhas 
amizades aqui, se eu pedir qualquer um amigo meu espalha isso pra mim. 
Se a gente não fizer isso, se a gente não se juntar, a gente, nós que tem 
vontade de fazer as coisas, que nós não temos condição, a gente pode é 
fazer um grupo de pessoas pra ajudar aquela pessoa né, pra amanhã ou 
depois a gente ta mostrando alguma coisa que a gente nem sabia que 
existia. Isso é que é legal, isso é que é bom pro Brasil, que é bom pro 
mundo, melhor ainda pra esse povo novinho que não sabem o que já se 
passaram, não é? Se a gente fica esperando, a gente morre de velho e não 
chega. [...] 
Sabe fazer, mas não tinha condição. Olha ali em Santana tem umas moças 
lá de uns sessenta anos, aí elas fazem uma rede na almofada. Menina mas 
é linda as peças que elas fazem. Aí a bichinha passa um ano fazendo uma 
rede e vende por trezentos reais, isso não é uma judiação? Por que que as 
pessoas que tem condição e pode reconhecer isso, não podem dizer ‘olha 
eu vou lhe pagar de tanto e aqui eu vou segurar’? 
Eu tenho vontade de chegar numa pessoa dessas que faz uma rede e 
vende por cem real, cinqüenta real, quarenta real, trinta real, numa rede 
bem feita, feita no tear que ainda existe por aqui, isso é uma judiação com o 
pessoal, não é? E não dão valor porque a pessoa é pobre, a pessoa é fraca 
aí ninguém dá valor, se pede cem reais numa peça, ele bota trinta, 
quarenta, porque sabe que a pessoa tem que vender né, eu já sofri isso, eu 
digo a você porque eu já sofri.  
Eu já lhe contei a história do sapato, que eu chegava com meus produtos 
pra vender aí o cara dizia ‘só quero se for bem baratinho, porque eu tenho 
muito aí, ta vendo aí? A loja ta cheia’. E eu tinha que ficar calado porque 
tinha mermo né, aí foi onde eu me obriguei a mudar meu trabalho e dizer 
‘olha, você diz agora que você só não compra se você não tiver dinheiro, 
mas você não tem igual a minha’. 
 
 

A partir deste relato, podemos destacar algumas reflexões importantes que 

envolvem a prática artesanal e a diferença do tratamento dado a artesãos 
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consagrados e a artesãos desconhecidos, ao falar da importância da união das 

pessoas como modo de superar as dificuldades do meio, do esquecimento e 

abandono de bons artesãos existentes na região e da exploração maldosa da 

produção destes por parte de consumidores e comerciantes, que sabendo das 

condições precárias de vida destes, compram seus produtos por valores irrisórios. 

Com isso entendemos que Espedito teve a astúcia de promover em seu ofício 

uma inovação destacando-se dos demais artesãos, mas ainda assim, vemos que ele 

poderia ter deixado seu ofício ou ter vivido no anonimato, se não fosse à sua 

parceria com amigos como Alemberg Quindins e Violeta Arraes, a mostrarem ao 

mundo que ali existia um ótimo artesão, um verdadeiro artista177, capaz de reunir em 

uma peça elementos de uma história local, de um imaginário de uma cultura do 

interior com elementos contemporâneos, que impregnaram sua subjetividade. 

Buscando, portanto, uma solução para essa abordagem dicotômica (entre 

artista e artesão) nos valemos aqui de um outro trecho de Ricardo Lima que propõe 

a seguinte abordagem: 

 
Minha proposta é que reservemos o termo artesanato para nos referir ao 
processo de produção do objeto, à tecnologia que, predominantemente 
executada com as mãos, dá forma ao objeto, independente do fato de 
serem eruditos ou populares. [...] 
Num outro plano, podemos discursar sobre este mesmo objeto, 
preocupados em desvelar questões de estética, de equilíbrio de massas, de 
proporções, de contrastes entre forma e fundo, de ritmo, de cores. De 
conteúdos simbólicos, de sistemas de significados, expressos ou latentes. 
De representações. Aí estamos falando de arte.178  

 

Sendo assim, ao produzir suas peças a partir da técnica aprendida com o pai, 

Espedito pode ser abordado como artesão de um ofício tradicional, ao mesmo tempo 

em que, ao promover uma renovação estética com a inserção de elementos 

derivados de diferentes personagens do universo simbólico da história e cultura 

local, ele se enquadra na definição de artista. Espedito Seleiro pode ser identificado 

desta maneira como uma artesão-artista-popular, identificando neste último sua 

origem de classe distanciada das classes hegemônicas, ainda que hoje se 

mantenha em diálogo com elas.  

Com esta mudança no ofício da selaria, formulou-se uma nova maneira de se 

trabalhar com o couro, agora colorido e recortado, em desenhos que remontam a 

                                                           
177 “Artista é aquele que se distingue pela competência em sua profissão e, com isso, ganha a 
admiração e o reconhecimento dos demais”. (Ibidem p. 34) 
178 LIMA, op. cit. p.7 
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estética do vaqueiro, do cigano e do cangaceiro, que remontam por sua vez, a 

arabescos e símbolos mouros, que chegaram até nós por meio dos portugueses e 

outros imigrantes. Pode-se mesmo dizer que o Espedito “inventou uma tradição”, 

mas como uma renovação de um ofício, uma transformação daquilo que vinha 

sendo feito há séculos, mas que vinha perdendo espaço na nova configuração da 

sociedade contemporânea. Sobre esta invenção da tradição, nos mostra Hobsbawn.  

 
Provavelmente, não há lugar nem tempo investigados pelos historiadores 
onde não haja ocorrido a “invenção” de tradições neste sentido. Contudo, 
espera-se que ela ocorra com mais freqüência: quando uma transformação 
rápida da sociedade debilita ou destrói os padrões sociais para os quais as 
“velhas” tradições foram feitas, produzindo novos padrões com os quais 
essas tradições são incompatíveis; quando as velhas tradições juntamente 
com seus promotores e divulgadores institucionais, dão mostras de haver 
perdido grande parte da capacidade de adaptação e da flexibilidade; ou 
quando são eliminadas de outras formas. Em suma, inventam-se novas 
tradições quando ocorrem transformações suficientemente amplas e rápidas 
tanto do lado da demanda quanto da oferta. [...] 
Houve adaptação quando foi necessário conservar velhos costumes em 
condições novas ou usar velhos modelos para novos fins. [...] 
Mais interessante do nosso ponto de vista é a utilização de elementos 
antigos na elaboração de novas tradições inventadas para fins bastante 
originais.179 

 

Quando a velha tradição do homem encourado da caatinga já não se fazia 

mais tão intensa como antes, só existiam dois caminhos a seguir, ou abandonar o 

ofício ou se reinventar a tradição, e foi por este segundo caminho que Espedito 

seguiu.  

Foi a partir desta nova forma de se fazer peças de couro, que Espedito 

tornou-se um artista popular reconhecido, tanto em seu meio mais próximo como por 

pessoas de outros contextos e outras classes sociais, recebendo com isso o título de 

Mestre pelo domínio e manutenção de um saber esquecido pela sociedade atual, e 

por transmitir esse conhecimento de um fazer tradicional, agora renovado, as novas 

gerações. Sobre a condição de Mestre, vejamos abaixo um trecho de Sylvia de 

Porto Alegre.  

 

Para uns, a arte pode ser encarada apenas como meio de sobrevivência, e 
o objeto produzido como mercadoria, enquanto para outros ultrapassa 
esses limites, é bem mais do que isso – é vista como um “dom de Deus”.[...] 
A ética do trabalho, quando orientada pelo “espírito da arte”, envolve três 
aspectos particularmente importantes: em primeiro lugar, o trabalho torna-se 
o centro de toda a vida do indivíduo. [...] 

                                                           
179 HOBSBAWM, Eric J.; RANGER, Terence (orgs.). A invenção das tradições. São Paulo: Paz e 
Terra, 2014. p.11-15. 
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Em segundo lugar, o artista sente orgulho da profissão e da sua condição 
de autonomia. [...] 
Finalmente os três valores convergem para uma síntese da relação com o 
trabalho e a obra produzida, que se expressa na reputação do mestre. 
O aprendizado pode ser longo, a feitura do objeto pode requerer um 
domínio de técnicas e linguagem de materiais impossível de ser adquirido 
por meio de um conhecimento rápido e superficial. No domínio progressivo 
da arte está embutida toda a habilidade e toda a criatividade do artista. O 
reconhecimento deste difícil processo por parte dos outros se reveste por 
isso de fundamental importância para o artista, pois mais do que valor de 
troca, mais do que valor de uso, o objeto encerra e contem um valor moral 
do trabalho realizado. 
Daí a importância dada a aspectos como perfeição, durabilidade, 
acabamento e qualidade, nas avaliações feitas pelos artistas sobre os 
objetos produzidos. O mestre é reconhecido, identificado e procurado pela 
reputação que constrói, e é essa reputação que confere um sentido de 
dignidade do trabalho e de orgulho da obra produzida.180 

 

 

Podemos com isso afirmar que reconhecemos Espedito Seleiro enquanto 

Mestre, pois ao desenvolver seu trabalho orientado ao “espírito da arte” (com uma 

dedicação quase devocional prestando-se ao ofício quase todos os dias nas 

primeiras horas da manhã) cumpre em seu cotidiano todas as características 

apontadas pela citação acima. Em um trecho do filme “Sandálias de Lampião” 181, 

Espedito diz que pensava “Meu Deus, será que ninguém vai dar fé d’eu? Porque eu 

sei fazer coisa, eu tenho consciência que eu sei fazer peça de couro que ninguém 

nunca fez, eu tinha isso por dentro.”, revelando um pouco sobre seu trabalho visto 

como “dom de Deus”. Além disso, o Mestre me afirmou que tudo o que ele faz ele 

acha bonito, demonstrando o orgulho por seu trabalho e o cuidado com sua 

reputação, quando dizendo que a maior felicidade de quem trabalha no comércio é 

ser procurado pelos clientes e falar que não dá pra entregar rápido porque está com 

bastante encomenda.  

Reconhecido inicialmente pela comunidade, passa a ser reconhecido também 

pelos órgãos oficias, recebendo em 2008 o título de “Tesouro Vivo” da Cultura, pela 

Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que o reconhece como “mestre da cultura 

tradicional popular por trazer na sua arte através do seu traço a memória da história 

do couro na originalidade das vestimentas do vaqueiro e do cangaço, fabricando 

sela, gibão, botas do homem da caatinga” 182. 

                                                           
180 ALEGRE, 1994. Op. cit.. p.109-112. 
181 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1DQsUNOWv14 
182 Disponível em http://www.secult.ce.gov.br/index.php/tesouros-vivos-da-cultura Acesso em: janeiro 
de 2015. 
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Posteriormente, já em 2011, Espedito recebeu a “Ordem do Mérito Cultural” 

pelo Ministério da Cultura do Governo Federal, recebendo o título de comendador, 

em reconhecimento por sua contribuição à cultura brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espedito nos contou que não ficou nervoso com o convite recebido, mas que 

tinha o desejo de conhecer a presidente Dilma Roussef, de poder dar um abraço 

nela, lamentando sua ausência no evento no qual compareceu somente a Ministra 

da Cultura (na época Ana Buarque de Hollanda).  

Como uma provocação reflexiva destacamos aqui que foi somente após sua 

apropriação pela iniciativa privada e seu reconhecimento por artistas e intelectuais, 

que as instituições públicas passaram a reconhecer o trabalho de Espedito Seleiro, 

concedendo a este o título oficial de Mestre.  

Vejamos na seção que segue a diversidade dos desdobramentos destas 

apropriações nas dinâmicas sociais e de produção das peças de Espedito Seleiro.  

 
 

2.2.5 - O consumo, apropriações e re-significações das peças  

 
 

Dentre estas novas apropriações de uso de suas peças, podemos destacar 

como um marco em sua trajetória, a participação em um desfile da grife de roupas 

“Cavalera” no evento São Paulo Fashion Week de 2006. Não se trata aqui de uma 

afirmação baseada num julgamento de valor (como muitas vezes é realizado), mas 

Figura 21: Ordem do Mérito Cultural 
Fonte: Reprodução de imagens do acervo pessoal 

da autora. 
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interessa-nos aqui a leitura deste fato como a aproximação de universos sociais e 

simbólicos opostos, que na passarela se uniram.  O Mestre nos conta como se deu 

essa aproximação e seus desdobramentos. 

Eles tavam fazendo uma pesquisa no Nordeste né? aí pesquisaram a 
Paraíba, pesquisaram o Pernambuco, pesquisaram o Piauí,  o Nordeste 
inteiro, andaram por todo lugar, um dia parece que era uma horinha dessas, 
não era mais tarde, era uma quatro horas quando eles chegaram, ali na 
frente onde eu trabalho ali tinha um pezão bem folhadão, não tinha essa 
sombrona não, aí eles encostaram o carro embaixo do pezinho, aí eu vi 
quando um olhou pro outro e disse assim ‘o homem é esse aqui olha’, foi 
bem assim, aí eu digo será que eles vieram me prender, que isso que 
andam atrás deu, aí entraram pra dentro, eram seis estilistas e um 
motorista, aí começaram a pesquisar, fazer pergunta, e eu respondendo e 
aí começaram a separar peças, umas botas femininas, uns coletes que 
tinha pronto, gibão, um monte de coisa de couro né? As sandálias, e iam 
juntando lá. Aí depois ele disse ‘eu queria um gibão bem desenhado, no 
estilo daquele do Gonzagão, o senhor faz, ou já fez, ou tem feito?’ aí eu 
disse não, eu tava com uma exposição lá no Parque Vaquejada que tinham 
levado pra lá. Aí eu disse ‘ eu tenho um gibão lá que não é muito feio não, 
eu posso ir pegar lá pra você ver’. Aí eu fui no carro deles mais o motorista 
e um deles, um dos chefes né? Aí ele foi, quando a gente saiu ele disse, 
‘Seu Espedito, o senhor sabe pra que é que a gente ta fazendo essas 
compras e essa pesquisa?’ eu digo ‘eu acho que é pra você poder comprar 
as coisas, que você tava perguntando qual era o preço, se eu sabia fazer, 
se eu tinha condição de fazer’ aí ele disse, ‘não, não é por aí não, mas é 
parecido. A gente tá organizando um desfile, um desfile com as peças do 
sertão, e a gente escolheu o senhor pra fazer’, aí eu digo, ‘pois se der, se as 
peças derem certo lá a gente faz sossegado’ aí quando cheguei e mostrei 
gibão ele disse ‘é esse mesmo’, aí cheguei completaram as peças, aí eu 
embalei tudinho, direitinho jogaram dentro do carro, e fizeram mais 
encomendas de cento e vinte peças, levaram sessenta e ficou cento e vinte 
pra eu fazer. ‘Agora tem uma coisa o senhor vai ter que fazer daqui a 
quarenta dias, não pode falhar porque é pro desfile’. Aí eu fiquei doido, 
assim pensando que era um trote né?  Eu disse isso é uma loja que eles 
tem lá né? É uma loja que eles querem ganhar dinheiro. Aí foi quando eu 
pesquisei pra comprar o material aí não tinha por aqui, aí eu liguei pra ele, 
pro gerente lá e ele disse “Não Espedito, pois me dê o nome do material, 
que eu compro aqui’. Aí eu passei o nome dos produtos que eu tava 
precisando pra fazer, e eles compraram lá, assim que compraram vieram no 
mesmo dia, e chegou em Juazeiro. Eu liguei assim umas nove horas, 
quando foi assim quatro pra cinco horas ele riscou aqui com o material. 
Compraram lá pegaram o avião, só era muito no dinheiro, que no volume 
era pouquinho assim que era couro de porco e pelica. É um mundo de 
couro, mas quando você enrola fica pequenininho, aí deu pra vir no avião. 
Aí eu larguei a faca pra cima, mais os meninos, desenhando e marcando, e 
ele só ligando, e ele passou oito dias aqui mais nós.Foi legal, aí depois ele 
foi se embora e falou assim, ‘Agora Seu Espedito eu quero que o senhor 
venha assistir o nosso desfile, você tem coragem de vir?’ aí eu disse ‘Se 
você me pagar as despesas todinhas, eu vou com certeza, só que eu não 
vou só, eu tenho que levar alguém comigo’ aí ele falou ‘Pode trazer sua 
esposa Dona Francisca’ que era quem dava de comer a ele né? ‘e Maninho, 
pode trazer’ aí eu fui eles pagaram todas as despesas.  Aí foi legal botaram 
em revista, televisão, jornal, foi muito legal e eles me ajudaram bastante. Aí 
quando terminou o desfile lá que eu cheguei em casa, o telefone, eu já tava 
com o ouvido doído de tanto atender telefone pedindo sandália. Aí de 
imediato veio da Cantão, aí ficaram pedindo muitas peças mas eu não tive 
condição de manter, que eles queriam comprar de montão, mas nossa 
produção aqui é pouquinha né? Não tem como. 
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Como ele mesmo nos contou em seguida a sua participação no SPFW, veio a 

encomenda da grife de roupas “Cantão” e com isso o telefone da oficina não parava 

de tocar com solicitações de encomendas das mais diversas regiões do país.  

 Com toda essa divulgação, ele precisou aumentar seu número de ajudantes, 

agora não mais restrito a filhos e irmãos, mas incorporando também alguns 

moradores da região que tinham o interesse em aprender e trabalhar com o couro, 

em um ofício que se mantém artesanal, ainda que hoje já não seja mais possível 

realizar o curtimento do couro em todo o seu processo, comprando-se o couro cru 

de um curtume especial, e dando um tratamento na oficina para garantir sua 

coloração diferenciada.  

 No primeiro dia de nossa pesquisa, Espedito ia buscar o couro comprado em 

Ouricuri – PE para a realização de uma encomenda, com grande dificuldade por não 

ter conseguido um caminhão. No dia seguinte, o mestre nos mostrou o couro cru e 

contou seu processo atual. 

 
 Agora o sufoco é pra dar o trato no couro primeiro, que ele vem bruto, cru 
né?, Todo naturalzão. Ele vem natural, do jeito que sai do curtume ele vem 
né? Aí a gente passa um produto nele, pra ele escurecer e amaciar, pra 
poder cortar, ta vendo como é que ele vem, é assim ó, aqui ele ta do jeito 
que foi tirado do boi, aqui é o couro do boião né, aqui é só uma banda, aqui 
é o pescoço e aí é a bunda do boi, a bunda é mais larga né? Aqui é a zapá 
e aí é a anca, aqui é o lado do bucho do boi né, e aqui o lado do espinhaço. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

Figura 22: O preparo do couro cru.  
(Fonte: Reprodução de imagens do 
acervo pessoal da autora.) 

Figura 23: O esfolamento do boi.  
(Fonte: Reprodução de imagens 
publicada originalmente em 
COUTO Filho, Cândido. O couro 
história e processo. Fortaleza: 
Edições UFC, 1999) 
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 Desta forma, Espedito consegue manter o ofício vinculado a um saber 

tradicional, ainda que com novos elementos estéticos, como o couro colorido 

artificialmente e as novas formas e desenhos, incluindo informações que superam a 

categoria de objetos utilitários e os inserem nos objetos de arte.  

 Foi a partir da abordagem de suas peças enquanto arte que Espedito passou 

a ser procurado por diferentes pessoas, de universos múltiplos, que buscam por 

meio do consumo e uso das peças, agregarem um diferencial em suas produções e 

apresentações. 

 Relacionamos aqui alguns destes múltiplos contextos em que Espedito foi 

apropriado e com os quais ele dialoga a cada nova criação. Para a moda, como já 

mencionamos, ele desenvolveu peças para as grifes Cavalera, Cantão, FARM, 

dentre outras de menor visibilidade; como utilitários, ele produz cadeiras, bancos, 

baús, poltronas, carteiras, capas para ipads, e tudo o mais que se pedir, tendo 

destaque recentemente sua parceria com os Irmãos Campana183 para a confecção 

de uma cobertura em couro para os móveis da grife; para o cinema e televisão, vem 

desenvolvendo peças tanto para figurino como para cenário, sendo o exemplo mais 

conhecido,  a roupa feita para o ator Marcos Palmeira em “O homem que desafiou o 

diabo” 184. 

 Além desses, Espedito elaborou peças também para teatro, como as 

máscaras usadas no espetáculo de Rosane Almeida, chamado “A mais bela história 

de Adeodata”; na música ele já fez coletes e roupas para cantores sertanejos; para o 

circo ele criou as botas de palhaço e para os festejos populares, além dos 

apetrechos para a vaquejada (como luva, roupa e chapéu) ele também desenvolveu 

figurino para as quadrilhas das festas de São João da região, com destaque para o 

“Arraiá Danado de Bom de Nova Olinda”.  

 

 

                                                           
183 “Os Irmãos Campana (Humberto Campana, Rio Claro, 17 de março de 1953, e Fernando 
Campana, Brotas, 19 de maio de 1961) são respectivamente, formados em Direito pela Universidade 
de São Paulo, e seu irmão em Arquitetura pelo Unicentro Belas Artes de São Paulo.Hoje a dupla tem 
muito reconhecimento internacional por seus trabalhos de Design-Arte, cuja temática discute 
elementos do cotidiano, ou simplesmente produtos sem nenhum valor, que são transformados em 
peças de caráter artísticos, com uma linguagem única e de, até, uso possível”. (Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irm%C3%A3os_Campana – Acesso em: julho de 2015) 
184 “O Homem que Desafiou o Diabo é um filme brasileiro do gênero comédia, lançado em 28 de 
setembro de 2007 e dirigido por Moacyr Góes, baseado na obra As Pelejas de Ojuara do escritor 
potiguar Nei Leandro de Castro - que também é roteirista do filme”. (Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Homem_que_Desafiou_o_Diabo Acesso em: julho de 2015) 
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Neste processo de produzir peças a partir das múltiplas solicitações de 

universos distintos, podemos reconhecer em Espedito o que Gilberto Velho chamou 

de “potencial de metamorfose185”, uma característica que o permite transitar por 

esses diferentes contextos adaptando sua arte a cada um deles, sem perder 

elementos estruturantes de sua identidade primeira. Vejamos abaixo um trecho 

sobre a noção de metamorfose aqui utilizada. 

 

Sem dúvida a noção de metamorfose deve ser usada com o devido 
cuidado, pois os indivíduos, mesmo nas passagens e trânsitos entre 
domínios e experiências mais diferenciadas, mantém, em geral, uma 
identidade vinculada a grupos de referência e implementada através de 
mecanismos socializadores básicos contrastivos, como família, etnia, 
região, vizinhança, religião, etc. A tendência à fragmentação não anula 
certas âncoras fundamentais que podem ser acionadas em momentos 
estratégicos. Por outro lado a fragmentação não deve ser entendida como 
um estraçalhamento literal do indivíduo psicológico. O trânsito entre os 
diferentes mundos, planos e províncias é possível, justamente, graças à 
natureza simbólica da construção social da realidade.186  

                                                           
185 VELHO, Gilberto. Projeto e Metamorfose. Antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed. 1994 p. 26 
186 Ibidem p.27 

Figura 24: Montagem de apropriações do 
trabalho de Espedito. 

Fonte: Imagens retiradas de diferentes sítios 
na internet. 
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 Dentro deste universo de múltiplas apropriações Espedito passou a ser 

destaque também nas mídias, sendo constante a presença de jornalistas, 

pesquisadores e artistas na região em busca de um contato com ele. Diante de 

tamanha exposição, e com o aumento do apelo mercadológico de suas peças a 

inventividade estética de Espedito tornou-se alvo constante de cópias e reproduções 

não autorizadas, o que identificamos aqui como uma forma de “plágio”. Mas, sobre 

isso, o Mestre também nos dá uma outra leitura dos fatos:  

 

Mas não atrapalhou não… Melhorou até [risos]… é, mas eu não gosto bem 
porque cada um devia ter o estilo do seu trabalho porque organizava mais a 
cultura, chamava mais atenção. Por exemplo, eu chamava mais a atenção 
do pessoal aqui, mas lá tinha outro estilo já chamava o de lá né? Se nós faz 
aquela misturada e o trabalho é um só, aí faz aquele sangangu como diz o 
doido né?É aquele que faz uma misturada assim, aí fica, eu acho que não é 
legal, mas eles não sabem que isso não presta pra eles.[...] 
Eu acho que era legal eles fazer o estilo deles, eu fazia o meu, eles faziam 
o deles, cada artesão fazia o seu trabalho porque divulgava melhor o Ceará 
né? Se vai todo mundo num modelo só não tem nem graça. Mas aqui é o 
seguinte, se eu faço uma peça e que um cabra tá fazendo muito parecido 
eu sempre mudo, vai dar trabalho pra eles acompanhar, não é?  
É, eu não fico só naquilo que eu estou, eu sempre dou um pulo, foi por isso 
que eu fiquei mais conhecido, foi porque eu fiz isso né? Eu me achei 
acanhado com a mercadoria que eu estava fazendo, não estava vendendo 
bem porque alguém também fazia, se eu levava uma sela lá pra loja de 
alguém, aí eu ‘me compra essa sela aqui!’ aí o cara dizia ‘não eu já tenho, 
to cheio de sela, eu compro se for barato’, porque o comerciante tem essas 
quedas de asa, aí eu digo ‘não rapaz, barato eu posso vender, mas lá tão 
barato não dá não’. 
 

A sabedoria impregnada nesta fala nos garante que estamos diante de um 

Mestre, não somente de um ofício, mas das coisas da vida. Aqui, mais uma vez 

identificamos no fazer de Espedito a noção de “trampolinagem”, quando ele diz que 

como resposta às cópias de suas peças ele dá um pulo, promovendo novas 

mudanças, criando outras peças, outras formas. A ele não interessa processar 

ninguém, por violação de um direito autoral (ele não faz deste universo técnico) mas 

apenas garantir a qualidade e a reputação de suas peças.   

Desta forma a questão do plágio só começou a ser um problema quando 

começaram a vender as peças copiadas como sendo originais de Espedito. Em 

entrevista com Maninho, soubemos ainda de um caso em que ele e o pai estiveram 

em uma oficina de conhecidos e flagraram a produção de cópias, a partir de 

fotografias das peças que haviam feito na própria loja.  

Para resolver essa questão Espedito (com a colaboração de Alemberg que 

indicou a necessidade de uma marcação nas peças) resolveu passar a marcar suas 
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peças a fogo, assim como se marcava o gado na época dos vaqueiros, sendo que 

hoje ele esquenta o ferro no fogão da cozinha, diferenciando desta maneira, as 

peças originais das peças copiadas, que em geral são de qualidade inferior, tanto no 

material quanto no acabamento.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No ato de marcar as peças há um significado simbólico que vai muito além do 

simples fato de se identificar o que é original e o que é “pirata”. Há também uma 

demarcação de origem, um cuidado com a reputação construída e uma indicação de 

distinção, que aponta que naquela peça está presente uma história de um fazer, que 

remete a outros tempos, a outros sujeitos, ao tempo da tradição. 

  É a partir da marcação das peças também que se funda uma “grife”, não no 

superficial corriqueiro do glamour da moda, mas num sentido de usos, onde ter uma 

peça original de “Espedito Seleiro” passou a significar um símbolo de status na 

região.  

 Desta maneira, oficina e loja Espedito Seleiro, assim como a Fundação Casa 

Grande, tornaram-se atrativos turísticos para a cidade de Nova Olinda, recebendo 

turistas de todas as regiões do país e até mesmo do estrangeiro, movimentando 

ainda mais os elementos constitutivos deste território, tanto em termos econômicos 

quanto sócio-culturais. De artesão local, Espedito passou a ser reconhecido como 

artista nacional, tendo peças suas circulando também em contextos internacionais, 

levando um pouco do sertão para universos mais distintos desse. 

 Hoje Espedito já não precisa mais trabalhar em oficinas alugadas, nem 

participar dos rodízios das feiras locais para comercializar a sua produção, pois o 

trabalho que vem realizando garante a ele e aos filhos estabilidade, autonomia, e 

Figura 25: Nome de Espedito Seleiro nas bolsas. 
Fonte: Reprodução de imagem do acervo pessoal 

 da autora.  
 



160 

 

garantia da continuidade do ofício, atualizado nas muitas encomendas que recebe e 

nas participações das grandes feiras de artesanato e eventos no país.  

 Mas sua preocupação com o futuro e com a continuidade deste ofício, foi 

além de seu contexto familiar e se fez ainda mais concreta quando, juntamente com 

Alemberg Quindins e os meninos da Fundação Casa Grande, criou o Museu do 

Couro em Nova Olinda, a partir do investimento de recursos próprios sem o apoio de 

nenhum recurso de fora. 

 Essa preocupação com a manutenção de uma memória e de uma 

manualidade, que tanto diferenciam e qualificam seu trabalho, é o que está presente 

neste museu, que longe de ter a frieza dos museus tradicionais é antes um espaço 

de encontro, como nos disse Alemberg, no trecho que destacamos abaixo. 

 

 Ultimamente a gente tinha uma situação que ele tinha comprado uma 
casa há um tempo e essa casa tava lá na esquina e já tava em questão há 
muito tempo, e então um dia ele liga pra mim, e diz ‘Alemberg olhe o que 
acontece é o seguinte, o oficial de justiça disse que esse mês vai ser 
resolvido a situação da casa’, porque ele tinha comprado e outra pessoa 
também tinha comprado. Então tava essa briga fazia tempo na justiça, ‘aí 
como o oficial de justiça é amigo da outra pessoa eu estou com medo da 
gente perder a casa’, mas aí eu disse rapaz então vamos fazer o seguinte, 
aí fiz rapidinho um projeto de no máximo cinco folhas, fizemos uma 
fotografia com João Paulo na Casa Grande, fizemos um desenho da 
fachada restaurada, os objetivos, as metas, coisa pequena né? aí nós 
pedimos uma audiência com o juiz e fomos com o promotor pra audiência, 
aí fomos eu, ele, o promotor e o juiz. Aí eu disse pra eles ‘olhe tá aqui, se 
essa casa for pra mão de outra pessoa, vai ser vendido, e se for pra mão de 
Seu Espedito nós vamos fazer esse projeto aqui’. Aí dei o projeto pro juiz, 
nisso aqui vai circular escola, vai ser um museu a mais na cidade, ele vai 
fazer um, a associação dele vai fazer oficina pra capacitar crianças, foi tiro e 
queda, e estamos lá. Aí então restauramos, ele restaurou, e por que a gente 
ta restaurando e fazendo o museu sem apoio de nada? Porque ele é nosso, 
e a gente quer um museu que tenha as características parecidas com a 
Casa Grande, que esteja dentro de um contexto, que aquela população 
primeira, sejam os primeiros a entrar e não sejam intimidados. Então que a 
neta dele possa ir brincar de boneca dentro do museu, que o cachorro 
possa dormir na sombra do telhado, que ele possa beber um café lá na sala 
com as pessoas, então, que ta se construindo no Brasil uma série de 
museus preocupados mais com essa interatividade com essa coisa de 
tecnologia, e esquecendo a conversa né? Que na Casa Grande, a filosofia 
da Casa Grande é assim, que o bom recepcionista é aquele que tem uma 
conversa que encanta né? Então é o resgate disso, que possa ir lá ao Seu 
Espedito e conversar com ele no museu horas e horas ali dentro do museu 
dele. Fazendo uma coisa simples, não estamos querendo fazer uma coisa 
que fique intimidando, que queira ser, não, é como se sempre existisse 
aquilo ali. [...] Então, o museu de Seu Espedito é um museu que vem assim, 
vem falar um pouco do ciclo da boiada, do couro, e começar, a gente 
sempre diz o seguinte, na Casa Grande a gente começou, aí pessoas vão 
chegando e vão enriquecendo. [...] Eu acho legal é isso, porque seu 
Espedito, a história dele força que se crie um espaço pra falar disso aí.  
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 Na época em que realizamos esta entrevista, o museu ainda não estava 

pronto, tendo sido inaugurado em dezembro de 2014. No início deste ano, estive 

rapidamente com Espedito em seu museu, e o que vi foi o resultado deste desejo 

apontado por Alemberg, um local simples, bonito e agradável, com um cuidadoso 

trabalho de organização e apresentação da história e memória tanto do ofício, 

quanto do Mestre.  

Espedito nos revelou ainda que tem muitos outros planos e deseja que seu 

trabalho ainda tenha muitos desdobramentos, dentre eles o desejo de manter uma 

“Oficina Escola Espedito Seleiro”, que possa ser um espaço de aprendizagem tanto 

para os netos quanto para as crianças da região.  Em agosto de 2012, ele foi 

convidado a participar de um encontro no Ministério da Cultura em Brasília, 

organizado pela Secretaria de Economia Criativa, para debate do Plano Brasil 

Criativo, representando o artesanato, mas como ele mesmo nos disse o que ele 

queria ter conseguido neste encontro era uma ajuda para ele conseguir fazer a 

Oficina Escola sem ter de se sacrificar tanto, mas infelizmente nada conseguiu, e 

depois disso nunca mais teve notícias da Secretaria de Economia Criativa.  

 Assim como tantos outros artesãos e agentes culturais, ele também foi 

apropriado pelo discurso das políticas com base na Economia Criativa, que a partir 

destes “criadores” pôde garantir uma fundamentação prática para o conceito que o 

Ministério vinha apresentando como novidade para o amplo universo da cultura.. 

Interessa-nos com isso destacar aqui uma inversão pouco percebida, ou melhor, 

pouco refletida, por parte daqueles que se encantaram com a Economia Criativa. 

Trata-se, pois de compreender que não foram as ações em economia criativa que 

vieram fortalecer os territórios, mas antes, a história e a vivência destes territórios, 

cooptadas por sujeitos e instituições, que forneceram os subsídios para o 

desenvolvimento dos discursos do que ficou conhecido como Economia Criativa.  

 Nesta abordagem não há novidade nenhuma nestas políticas, a não ser que 

tal aspecto de novidade seja interessante apenas para alguns que conseguem tirar 

disso algum proveito para benefício próprio. Sobre isso, destacamos um relato de 

Alemberg que nos ajudou a refletir sobre esse modismo de se pensar todos os 

aspectos da cultura pela lente da economia criativa.  

 

Eu não tenho dificuldade de falar sobre essas coisas assim... 
Dificuldade de dizerem assim ‘Alemberg eu quero que você fale sobre 
Economia Criativa, eu falo o que eu penso dentro do que eu acho que é 
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Economia Criativa, eu não tenho dificuldade, isso porque o seguinte quando 
nós começamos na Casa Grande, nós chamava as crianças de 
recepcionista mirim, aí depois vieram dizer que aquilo ali eticamente não 
estava certo, mirim era uma coisa menor, ‘então como é pra chamar?’ é pra 
chamar então a gente chama também, não tem problema, então assim tão 
falando que isso que a gente faz é economia criativa, né? então que falem, 
aí daqui a pouco vão chegar outros que acham que não é economia criativa, 
que é economia interestrelar então vamos falar de economia interestrelar. É 
assim eu não tenho muita dificuldade [...] Então quando eu era pequeno que 
chegou pra mim informações de outros locais, eu sempre coloquei tudo na 
mesma mesa, por exemplo, pra mim é uma lenda a lenda da Mãe d’Água, e 
pra mim é uma lenda Jimi Hendrix tocando fogo em cima do palco na 
guitarra dele, a lenda é a forma de contar, é você pegar uma coisa 
quadrada e você fazer ela circular, a forma que você dá a ela, a forma de 
encantar né?  
 Então pra mim isso nunca foi problema não, eu não tenho dificuldade 
não, se você ta usando isso aí porque, porque isso aí beneficia mais as 
pessoas que acham que, por exemplo, eu implantei o projeto economia 
criativa aí o seguinte, eu acho que aquilo beneficia mais a quem tem aquela 
necessidade de que isso exista, do que pra quem já faz as coisas 
naturalmente, ta entendendo?  

É aquela coisa né? isso só serve pra quem ocupou uma função lá 
dentro, por exemplo eu ocupei a função, me chamaram pra trabalhar no 
governo foi, eu tenho que trabalhar, tenho que dar meu jeito então eu vou 
pegar como carro chefe, esse nome cultura criativa, porque eu conheci 
coisas assim e eu vou adotar isso aqui como carro chefe e vou ver, porque 
eu aprendi na faculdade determinadas coisas e vou desenvolver uma coisa 
que vai se chamar cultura criativa, e aqui vai ser meu carro chefe, pronto. 
Então eu começo pegar experiências e trazer praquele carro chefe, ta 
entendendo? Praquele carro chefe só me beneficia como funcionário 
público e só me beneficia como pessoa que ta nesse meio, agora tem o 
seguinte, tudo bem, você não ta dando de comer a seus filhos? você não 
está trabalhando? Então tá bom... Então se eu puder contribuir com minha 
experiência para que outras pessoas possam se desenvolver, elas podem 
chamar aquilo ali, sabe chegou um povo que estuda disco voador e acham 
que aquilo ali na Casa Grande, e eu vou falar ali na Casa Grande sobre a 
visão ufos, então o seguinte eu vou ser um capitão de uma nave que ta 
aqui, então beleza, como é que é o nome meu? É fulano de tal, então tá 
bom.187  

 

Concordamos totalmente com o posicionamento de Alemberg, mas 

destacamos também outra vertente nesta abordagem que muitas vezes se utiliza 

destas experiências, num sentido de uma exploração das inventividades populares, 

ainda que os sujeitos consigam, vez ou outra, reverter a situação e se manter em um 

posicionamento favorável na realização de suas atividades, como é o caso de 

Espedito. Para ilustrar tal posicionamento de um ‘uso’ das expressões artísticas 

populares, vejamos aqui um caso ocorrido enquanto estive com Espedito em sua 

oficina.  

 Em uma determinada tarde, chegaram à oficina dois jovens empreendedores 

de São Paulo, que haviam criado uma loja online de produtos do sertão (produtos 

                                                           
187 Entrevista concedida por Alemberg Quindins a autora, em maio de 2014, na cidade do Crato-CE. 
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com design diferenciado, criativo) para o público europeu, dizendo que atualmente 

moram em Barcelona, passando uma parte do ano na região do Cariri para o 

gerenciamento e a negociação da produção de artesãos fornecedores.  

 Logo no primeiro contato, me chamou a atenção à expressão de um deles 

que ao constatar as obras de melhoria que Espedito vinha fazendo na oficina, loja e 

museu, esboçou com surpresa a seguinte frase: “Pô Mestre, isso aqui tá virando um 

shopping”, o que já nos revela muito sobre a visão de mundo desses jovens, assim 

como de seu local de origem. 

 Espedito então se voltou para ele e o cumprimentou como a um velho 

conhecido. O rapaz então falou que gostaria de voltar a trabalhar com as peças dele, 

mas que não dava para ser daquela maneira, em que eles faziam o pedido e ele 

demorava muito para enviar, mas por outro lado, eles não podiam deixar de ter as 

peças do Espedito, uma vez que pretendiam ser uma loja com produtos da cultura 

popular.  

A esta altura perguntamo-nos então, quem afinal precisa de quem? Os 

rapazes, adeptos da economia criativa, criaram uma loja virtual de produtos 

originais, voltados ao mercado europeu, mas todo o ganho de sua loja se dá pela 

comercialização do trabalho dos artesãos que estão nos territórios, nos sertões. São 

estes artesãos que fornecem o material e o conceito que justificam a iniciativa 

virtual, mas são os donos do negócio que controlam o lucro, as vendas e o tempo de 

produção.  

 O reconhecimento da criatividade, da diversidade e da capacidade inventiva 

do artesão, se dá de forma superficial, considerando apenas seus produtos 

dissociados de seu contexto territorial.  Os representantes de uma cultura 

hegemônica contemporânea (no caso, os rapazes) que dominam as linguagens e 

técnicas que os permitem transitarem no mundo capitalista globalizado, exercem a 

“exploração” da capacidade de produção de outros (no caso, os artesãos) que se 

mantém fixados e, em alguns casos, sem perspectivas de melhoria de vida. 

 Ainda que no discurso seja abordado temas como inclusão social e geração 

de renda destes artesãos, nos perguntamos qual a real possibilidade de estes se 

libertarem de uma condição de empregados daqueles que se prestam como 

comerciantes de suas próprias criações? Dificilmente essa resposta caminhará para 

uma afirmativa que favoreça ao artesão.  
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 Além disso, podemos resgatar aqui outros elementos desse episódio, como o 

questionamento realizado sobre a escolha do fecho de uma bolsa feita por Espedito, 

apontando o fecho como um “acabamento ruim”, demonstrando um julgamento de 

gosto referindo-se a um “não dá pra aceitar”, e a seleção de peças mais “rústicas” 

menos modernas, menos coloridas. Buscavam peças que tangenciavam o exótico 

para o europeu, que não tivessem muitos elementos contemporâneos, que fossem 

mais do universo do vaqueiro propriamente dito.  

 Essas críticas sobre as imperfeições das peças, essa busca por um melhor 

aproveitamento do tempo da produção e sua pronta resposta ao mercado, assim 

como o congelamento estético de algumas expressões tradicionais visando a 

manutenção de um “exótico”, são abordagens comuns que vemos nas apropriações 

mercadológicas das produções artesanais e das práticas da cultura popular, 

voltadas para atender as demandas do mercado.  

 Espedito nos contou ainda, que muitas são as pessoas que lhe oferecem 

oportunidades para sair de Nova Olinda e ir trabalhar nas capitais e  que já houve 

inclusive um convite para ele assumir uma fábrica para produção de artigos de 

couro, mas que ele recusou, pois gosta mesmo é do seu lugar, e quando a pessoa 

argumentou que ele conseguiria produzir com muito mais rapidez e atender a mais 

encomendas, ele respondeu “pra quê que eu vou correr, se quanto mais eu corro 

mais perto da morte eu chego”. 

 Não há dúvidas de que Espedito tem uma clareza ou uma consciência de seu 

valor e de seu trabalho que, infelizmente, não se faz presente em todos os artesãos. 

Isso não quer dizer que exista uma ausência de qualquer aspecto intelectual a estes, 

mas significa que muitas vezes diante da precariedade de suas vidas, não podem se 

dar ao luxo de negar propostas que lhe prometem uma mudança de vida, ainda que 

esta mudança vá descaracterizar o seu fazer manual, expressão mais genuína de 

seu universo simbólico.  

 Esta consciência que se faz presente em Espedito, que faz com que ele se 

negue a executar desenhos de outros ou a mecanizar a oficina para acelerar a 

produção, foi algo construído por ele em sua trajetória, provavelmente com a 

colaboração de pesquisadores e estudiosos da cultura do local, o que garante a ele 

hoje uma posição confortável para negar propostas que outros artesãos com 

maiores dificuldades não poderiam se dar ou luxo de negar.  
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 Combatemos com isso a construção de  uma idéia de “gênio individual”, em 

cima da qual a economia criativa funda um de seus pilares, e enxergamos Espedito 

Seleiro como um ótimo artesão, um verdadeiro artista, que teve sua trajetória 

(conquistas e perdas, rupturas e continuidades, encontros e desencontros) como 

elemento estruturante de sua posição hoje. Sobre uma crítica a idéia de “gênio 

individual”, vejamos o trecho abaixo de Norbert Elias. 

 
Com freqüência nos deparamos, com a idéia de que a maturação do 

talento de um “gênio” é um processo autônomo, “interior”, que acontece de 
modo mais ou menos isolado do destino humano do indivíduo em questão. 
Esta idéia está associada a outra noção comum, a de que a criação de 
grandes obras de arte é independente da existência social de seu criador, 
de seu desenvolvimento e experiência como se humano no meio de outros 
seres humanos. [...] 
 No presente estágio de civilização, a transfiguração do elemento 
misterioso em gênio pode satisfazer uma necessidade profundamente 
sentida. Ao mesmo tempo, é uma das muitas formas da deificação dos 
grandes homens, cuja outra face é o desprezo pelas pessoas comuns. Ao 
elevar o primeiro acima da medida humana, reduzem-se as outras a um 
nível abaixo dela. Nossa compreensão das realizações de um artista e a 
alegria que se tem com suas obras não diminui, mas se reforçam e 
aprofundam quando tentamos captar a conexão entre as obras e o destino 
do artista na sociedade de seus semelhantes.188  
 
 

 Entendemos, portanto que não se trata de reconhecer uma genialidade 

presente em alguns artesãos enquanto deixamos muitos outros a sombra, não é de 

ações de marketing ou de potencialização da mercantilização, num sentido 

exploratório, dessas expressões que a cultura popular precisa, (disso as 

apropriações do mercado dão conta), mas de ações de base, que garantam a 

multiplicidade das expressões artísticas e culturais e o fortalecimento dos territórios, 

a partir dos quais os artesãos desenvolvem seus fazeres.  

 Políticas que se voltam para uma abordagem tecnicista de estímulo à 

comercialização desses produtos tendem a alimentar um processo de 

homogeneização das práticas ao invés de estimular a diversidade das expressões 

no território. Como exemplo serve-nos aqui o caso do Espedito, quando os artesãos 

locais passam a copiá-lo, estão fazendo isso pois há um apelo mercadológico tão 

grande da estética das peças do Espedito que eles passam a copiar porque é esse 

tipo de peça que vende.  

 O próprio Mestre nos falou que “seria melhor que cada artesão desenvolvesse 

o seu estilo, assim a cultura ganha mais”. Mas para o artesão ter condições de 

                                                           
188 NORBERT, Elias. Mozart, sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1995. p 53,54 
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desenvolver o seu estilo, ele precisa assim como Espedito, viver profundamente a 

sua história com conquistas e dificuldades, mas reconhecendo antes de qualquer 

coisa, o valor de sua própria cultura, de sua própria identidade, ainda que múltipla e 

em constante transformação; Valorizar o seu território, e fazer de seu ofício uma 

extensão da sua vida, para além de um trabalho pra dar dinheiro, ainda que essa 

dimensão comercial seja de extrema importância àqueles que vivem do artesanato.  

 Além disso, precisa também ter o acesso ao instrumental e ao conhecimento 

para o desenvolvimento daquele trabalho, os saberes e os fazeres locais, que 

muitas vezes são subjugados pelos conhecimentos dos “eruditos” e dos “técnicos” 

que querem racionalizar processos híbridos de trabalho e vida.   Por último, esses 

artesãos precisam de garantias de oportunidades nos mais diversos setores da vida.  

 Para o desenvolvimento dos territórios por meio da cultura, não basta a 

valorização das criatividades individuais contidas nos produtos resultantes, mas 

antes é necessário agir para garantir a existência destes territórios a partir dos quais 

essas criatividades diversas serão reveladas. 

 Após a análise destas apropriações voltemo-nos agora para a compreensão 

da trajetória de Espedito e dos deslocamentos promovidos ao longo dos anos, que 

continuam em movimento até os dias atuais.  

 
 

2.2.6 – Um estudo dos deslocamentos na vida e obra de Espedito Seleiro 

 
 
Em continuidade a discussão que vínhamos produzindo na seção anterior, 

vejamos abaixo uma citação de Bourdieu que nos fala da complexidade de se tentar 

compreender as biografias a partir de uma linearidade programada no interior do 

sujeito, desde o seu nascimento até sua morte, sem reconhecer que múltiplos são 

os fatores que o permeiam e com isso conformam sua história de vida. 

 
Tentar compreender uma vida como uma série única e por si suficiente de 
acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a associação a um 
“sujeito” cuja constância certamente não é senão aquela de um nome 
próprio, é quase tão absurdo quanto tentar explicar a razão de um trajeto no 
metrô sem levar em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das relações 
objetivas entre as diferentes estações. Os acontecimentos biográficos se 
definem como colocações e deslocamentos no espaço social, isto é, mais 
precisamente nos diferentes estados sucessivos da estrutura da distribuição 
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das diferentes espécies de capital que estão em jogo no campo 
considerado.189 

 

Mais uma vez, destacamos aqui que não queremos com essas reflexões 

desmerecer ou desqualificar a produção do Mestre Espedito, mas reconhecer que 

este se destaca não apenas por sua inventividade e destreza enquanto mestre 

artesão, mas também por sua capacidade de se deslocar em contextos 

diferenciados no campo das produções artesanais, compreendendo sua articulação 

com outros sujeitos e universos e a colaboração destes na construção de sua 

trajetória 

Certamente poderíamos desenvolver uma análise dessa trajetória de Espedito 

à luz da teoria de Bourdieu sobre os agenciamentos dos capitais (econômico, social 

e cultural) e com isso compreender seu deslocamento no campo, nos diferentes 

momentos de sua vida, mas por falta de tempo e de domínio da totalidade desta 

teoria, apenas assinalamos aqui que dentre os múltiplos fatores que hoje garantem a 

Espedito uma posição privilegiada, estão o acúmulo dos três capitais mencionados.  

Façamos então um esforço na elaboração de uma síntese que nos faça 

vislumbrar, ainda que de maneira incompleta, as rupturas e influências que Espedito 

teve em sua vida.  

- Nasce em 1939 em Arneiroz, nos Inhamuns e vai juntamente com os pais 

para Nova Russas. 

- Aos oito anos começa a trabalhar como aprendiz do pai na oficina, fazendo 

peças voltadas para uso próprio e para encomendas locais. 

- Aos onze anos, fugindo da seca com os pais, sai de Nova Russas e vai para 

a Região do Vale do Cariri, para a fazenda Umburana, em Nova Olinda.  

- Aos dezesseis anos, vivendo a seca de 1954-1956, decide migrar para o Sul 

com uma família de conhecidos. É deixado sozinho em uma fazenda no Paraná 

onde passa a fazer as peças que aprendeu com o pai.  

- Aos dezoito anos decide retornar para Nova Olinda, onde abre uma bodega 

e uma oficina.  

- Aos vinte e dois anos se casa com Francisca, com quem teve seis filhos. Vai 

a falência com a mercearia e fica trabalhando em uma oficina alugada. 

                                                           
189 BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: Usos e abusos da história oral. p. 189. Disponível em: 
http://historiacultural.mpbnet.com.br/pos-modernismo/BORDIEU_Pierre-A_ilusao_biografica.pdf p.  
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- Aos trinta e dois anos recebe a noticia do falecimento do pai e como filho 

mais velho assume o sustento de toda a família. 

- Aos quarenta e seis anos, vivendo a seca de 1985, se defronta com a 

necessidade de mudar suas peças para resistir no ofício. Faz sua primeira inovação 

estética.  

- A partir dos anos noventa, com o retorno de Alemberg e a criação da 

Fundação Casa Grande em 1992, e posteriormente com o apoio de Violeta Arraes, 

Espedito amplia seu repertório e passa a fazer peças mais diversificadas, não 

apenas para vaqueiros. 

- A partir dos anos 2000 começa a ser apropriado pelas mais diversas 

indústrias e iniciativas culturais e, recebe homenagens e títulos pelos órgãos dos 

governos, ampliando seu universo de sociabilidades assim como seu repertório de 

criação. 

- Hoje, Espedito é reconhecidamente um “Tesouro Vivo” de nossa cultura e 

participa de palestras, seminários, exposições, festivais, congressos, e muitos outros 

eventos, onde fala de sua vida e obra, e conta com infinitas publicações, tanto em 

livros e revistas, como nos meios audiovisual e na internet. Os filhos dão 

continuidade ao trabalho do pai, na oficina e loja exercendo o ofício artesanal do 

couro.   

A partir desse esboço podemos identificar dois deslocamentos distintos, onde 

um assume o sujeito em sua centralidade, e o outro assume os objetos produzidos e 

seus novos usos.  

Espedito enquanto artesão do couro, herdeiro de um ofício tradicional, 

produtor de peças que visam antes sua funcionalidade do que sua dimensão 

estética (gibão – resistente o suficiente para entrar na caatinga; bota de vaqueiro – 

com solado resistente ao espinho do mandacaru), torna-se artista-artesão uma vez 

que passa a empregar elementos figurativos e simbólicos, e a utilizar  cores na 

produção de suas peças que remetem a estética de um imaginário local, mediado 

pelas lembranças do pai e por referências de amigos locais. 

De artista-artesão reconhecido localmente passa a ser conhecido em todo o 

país e até mesmo fora dele. De artista-artesão nacional, herdeiro de um ofício, torna-

se também representante, oficialmente instituído, da cultura popular do país. De 

artista-artesão com uma oficina e loja, torna-se ponto turístico na cidade, onde 

constrói com recursos próprios um museu para a memória do couro. Como artista-
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artesão passa a ser apropriado por outras linguagens sendo chamado também por 

designer brasileiro, estilista, artista, mestre e tantas outras nomenclaturas de tantos 

outros contextos.  

Ou seja, a transformação e o movimento são uma constante na vida de 

Espedito que mantém o imaginário de seu território de origem como âncora. Assim 

também se dá com sua produção. As peças inicialmente voltadas para vaqueiros e 

usos cotidianos vão aos poucos agregando novos usos e novos nomes de acordo 

com esses novos contextos. Um alforje, é adaptado e se torna uma bolsa, um gibão 

e uma sela tornam-se peças de decoração ou figurinos de outras produções, o 

colete e o chapéu figurino para um cantor sertanejo, a roupa do vaqueiro se torna 

figurino para cinema, as sandálias de Lampião e Maria Bonita tornam-se sapatos 

cotidianos nos pés daqueles que se encantam pela cultura popular, ou aqueles que 

querem exibir seu status, ou seja inserir em algum grupo específico.  

Verificamos com isso que as peças de Espedito adquirem novos usos e novos 

significados, conforme os contextos que as envolvem, não estando seu uso e 

sentido intrínseco as peças, mas sim aos sujeitos que dela se utilizam. Dessa 

mesma maneira, os velhos usos não estão de todo ultrapassados ou esquecidos, 

mas estão vinculados aos sujeitos do território.  

Podemos afirmar que inicialmente, enquanto artesão de peças em couro para 

vaqueiros, Espedito assim como seu pai, avô e bisavô produziam peças que tinham 

uma finalidade objetiva e com um uso determinado e um destino específico, nos 

termos de Appadurai, uma “mercadoria terminal”, ou seja, “objetos que, devido ao 

contexto, ao propósito e ao significado de sua produção fazem apenas um trajeto da 

produção ao consumo.” 190  

No entanto, essas peças ganharam uma nova abordagem, o que Appadurai 

vai chamar de “desvios ”191 de rotas. Neste sentido a rota determinada pela “Origem: 

seleiro; Destino: vaqueiro” vai ser alterada pelos desvios, criar novas rotas de 

significação e comercialização. Sobre isso, vejamos que vão: 

 

Na lógica dos objets trouvés, mercadorias cotidianas são deslocadas e 
estetizadas.Tudo isso são exemplos do que podemos chamar de 
mercantilização por desvio, em que o valor, seja no mercado de moda ou de 

                                                           
190 APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas: as mercadorias sobre uma perspectiva cultural. 
Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense. 2008. p.39 
191 Ibidem p.42 
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arte,  é catalisado e intensificado, colocando-se objetos e coisas em 
contextos improváveis. [...] 
Todavia, desvios só são dotados de significados se relacionados às rotas de 
que foram extraviados. Na verdade, ao se observar a vida social de 
mercadorias em qualquer sociedade ou período determinados, parte do 
desafio antropológico é definir as rotas relevantes e costumeiras, de sorte 
que a lógica dos desvios possa ser entendida de um modo apropriado e 
relacional. As relações entre rotas e desvios são, em si mesmas, históricas 
e dialéticas, como mostrou com mestria Michael Thompson (1979) a 
respeito de objetos de arte no mundo ocidental moderno. Desvios que se 
tornam previsíveis estão a caminho de se tornarem novas rotas que, por 
sua vez, irão inspirar novos desvios ou retornos a rotas antigas192 
 

Neste sentido, podemos afirmar que as peças produzidas por Espedito já 

constituíram novas rotas e já se estabeleceram diante do novo contexto, mas 

preservam seu diferencial por sua conexão com a memória de uma tradição 

presente na história social193 das peças que faz (o vaqueiro, o cangaceiro) e suas 

biografias culturais (a sandália foi para o palco, o gibão para o cinema). 

Concluímos, portanto que a motivação para a aquisição de uma peça de 

Espedito, já não passa mais pelo crivo de uma necessidade objetiva, mas de uma 

necessidade subjetiva, quer pelo gosto do diferente, quer pelo reconhecimento de 

estar diante de um objeto singular, “isto é, uma coisa que já não é apenas um 

produto ou uma mercadoria, mas em essência é um signo em um sistema de signos 

de status” 194. Ou seja, as peças de Espedito já não são mais consumidas somente 

por necessidade, mas por inserirem os sujeitos dentro de um grupo diferenciado, 

sejam de “artistas”, “intelectuais”, “admiradores da cultura popular” ou pela inclusão 

dentro de um grupo representativo de uma “elite”, seja ela de qualquer tipo.  

Produções como as de Espedito, representam a mobilidade e a plasticidade 

dos sujeitos dos territórios e suas criações, podendo adaptar-se e deslocar-se a 

diferentes apropriações e usos, inclusive aqueles estritamente mercadológicos, que 

tendem a abordar estas criações como “arte étnica ou turística” 195. 

Entendemos que muitas ações em economia criativa se valem das produções 

da cultura popular pelo viés dessa “arte étnica ou turística”, tratando-as como 

mercadoria (“um item com valor de uso que também tem valor de troca” 196) voltadas 

mais ao consumo e a exploração de seu apelo turístico, do que por sua capacidade 

de alimentar um universo simbólico de referências culturais no território. 

                                                           
192 Ibidem p.45 
193 Ibidem p.54 
194 Ibidem p.65 
195 Ibidem p.67 
196 Ibidem p.89 
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Transcrevemos abaixo outro trecho de nossa conversa com Alemberg, dessa vez 

nos falando sobre sua concepção de turismo.  

 

Uma vez uma pessoa chegou lá na Fundação, de uma cidade aqui do 
centro do Ceará e disse ‘olhe vocês tem aqui um programa de jazz, quem é 
que escuta aqui um programa de jazz numa cidade dessas? Qual é a 
porcentagem de pessoas aqui?’ aí eu disse ‘é cem por cento!’, ele disse 
‘cem por cento da população escuta um programa de jazz?’, aí eu digo, 
‘não, cem por cento a mais do que em sua cidade que não tem um 
programa de jazz. Se uma pessoa estiver escutando o programa de jazz, 
pra nós ela representa cem por cento’. Então, o que é isso, é enriquecer o 
repertório, certo, então o turismo em Nova Olinda, a primeira coisa, 
representa dentro da seqüência como o que é uma fundação? O que é um 
museu? O que é o ciclo do couro? Isso são palavras que enriquecem o 
repertório das crianças do sertão. Então uma criança, que ela tem um teatro 
pra assistir no fim de semana, quando essa criança for por acaso passear 
no Rio ou em São Paulo ela sabe se comportar num teatro né? Se tem uma 
gibiteca, a tribo de uma gibiteca é diferente da tribo de uma biblioteca, então 
é bem interessante essa diferença que existe entre quem lê gibi, pra quem 
lê literatura infantil, ta entendendo? Cada pessoa, existem tribos, as 
palavras tem valores diferentes, se você disser uma palavra numa tribo 
dessas ela pode ser um crime na outra, então, essas coisas.  

Então enriquecer esse repertório, de sinônimos e de palavras eu acho 
importante, então primeira coisa, turismo como inclusão de repertório, então 
quando se fala ‘minha cidade tem um projeto de turismo’, olhe só que legal, 
por que é que turismo só pode ser aonde, vamos dizer assim, tem uma 
riqueza natural. Não. Tem riqueza mais natural do que o ser humano? 
Então o seguinte o ser humano ele pode criar, ele pode ser uma riqueza 
natural. Então a partir de que, aquele turismo vem lá do litoral para ouvir as 
histórias dos pescadores, para respeitar as famílias, e não pra dar dinheiro, 
ta entendendo, pra outros fundamentos que não sejam o bem estar daquela 
comunidade. 

Então turismo jamais pode ser, tanto que quando diz assim turismo 
eu vejo que as pessoas dizem turismo já se pensa em prostituição, em se 
vender, em massificação. Não. Turismo está sendo usado desta forma mas 
um turismo é ir conhecer a cultura do outro, e ir conhecer a cultura do outro 
não é chegar na agência de turismo e ficar circulando, não ali não é turismo, 
é conhecer a agência de turismo que vai levar você para dar um passeio. È 
diferente. Agora quando você de alguma forma, você chega numa casa num 
litoral e se hospeda na casa de um pescador para ouvir as lendas do mar, 
para comer a comida que a mulher dele faz, com o temperinho que eles 
comem ali há séculos, então assim você faz realmente o direito de exercer 
como cidadão a palavra turismo na sua maior amplitude cidadã e humana. 
Pra isso, pensando o turismo dessa forma eu vejo o turismo como uma 
coisa positiva.  

Eu até fiz um texto que o Ministério do Turismo pediu sobre o turismo 
comunitário, que depois eles até falaram que eu tava com uma visão muito 
romântica, onde eu dizia que o turismo não deve gerar riqueza, deve gerar 
nobreza, e que vai chegar um dia que trabalhando o turismo pela nobreza, 
de que o turista vai se sentir ofendido de ser chamado de turista, e a pessoa 
que o receber não vai se sentir bem de ouvir que ele é um receptor de 
turista.  

Então, por quê? Porque transformaram essa palavra numa coisa tão 
relacionada a dinheiro, e ao desenvolvimento do dinheiro que os valores 
locais se perderam. Você vê muitas vezes, por exemplo na Floresta 
Amazônica vai ter uma apresentação em hotéis de turismo sobre dança 
indígena aí aparece um índio misturado com pele vermelha, cantando coisa 
relacionada a dança do ventre,  ta entendendo? Então esse tipo de coisa.  



172 

 

Uma vez, uma coisa que pra mim foi muito marcante, foi uma vez 
uma pessoa que tava, quando começou esse boom do turismo no interior, 
tava querendo começar um negócio de turismo aqui e pediu, sabendo que 
eu conhecia alguns lugares e tal, pediu pra eu ir andar com um casal de 
uma agência de viagens que vinha aqui e eu fui andar com eles, e o cara 
chegou pra mim e disse desse jeito pra mim, ‘o turista quer provar da 
mulher local como quem prova de um prato típico’, desse jeito, e aí depois 
que eles conheceram tudo, esse pessoal passou a não importar mais 
quando eu ia mostrar as coisas, já estavam era se agarrando no caminho. 

Aquilo ali pra mim foi fundamental pra eu entender o que era esse 
outro turismo, que esse boom turístico do Ceará e que outros tão pensando. 
Então não, não é isso. Então vamos por aqui, o turismo deve de ser uma 
coisa de você conhecer o outro respeitando e trazendo, por que isso 
também? Tem uma ligação muito forte com a minha infância, tudo o que eu 
faço na Fundação, a imersão é na minha infância. Quando eu era criança, lá 
no Tocantins, na Belém-Brasília, tinha um hotel chamado Deus Dará, 
quando era na hora do almoço as crianças e eu, iam pra lá porque aqueles 
ônibus que vinham de Brasília pra Belém e de Belém pra Brasília, então 
esses meninos que vinham traziam revista em quadrinhos, na época 
revólver de espoleta, trazia aqueles bonecos do Hulk, do Homem Aranha, 
então quer dizer, ali era um momento pra mim que eu ficava ouvindo eles 
conversarem, falando sobre apartamento e eu imaginava como era, essas 
coisas, então era um processo pra mim  de atualização.  

Então aquilo ali pra mim, foi assim essa coisa de ver e de aprender 
com aquelas pessoas que vinham de fora né? então essa foi a peça 
fundamental pro tipo de turismo que a gente ta fazendo, e a outra foi a 
rejeição total daquilo que é, essa coisa de que o turista, ou o nativo pode 
ser um ato de canibalismo. [...] 

Então eu vejo o turismo que nós estamos fazendo como uma fonte 
boa de desenvolvimento porque a gente valoriza os valores locais.  

 

Sabiamente Alemberg nos mostra que o turismo exploratório é uma situação 

dentro de um universo maior representado pela riqueza do turismo enquanto 

aproximação de culturas e compartilhamentos de visões de mundo. A partir desta 

chave de leitura, entendemos também que o apelo mercadológico enquanto arte 

exótica ou turística de uma produção artística artesanal se faz também enquanto 

situação e não exatamente como algo que está determinado, mais uma vez de 

acordo com os sujeitos que delas se apropriam e dos contextos onde serão 

inseridos, produzindo com isso novos deslocamentos.  

Mas se a motivação inicial desta pesquisa se voltava a apresentar distorções 

e contradições nas políticas públicas com base na economia criativa voltadas às 

produções culturais populares pelos mercados e pelas indústrias culturais, hoje, 

assumimos um outro posicionamento, embora tais práticas de fato existam e muitas 

vezes sejam prejudiciais aos artistas populares, reconhecemos hoje que estes ainda 

conseguem por meios próprios, resistirem e se re-apropriarem dessas 

transformações, sobrevivendo num constante movimento de luta entre resistir, ceder 

e continuar, ou como nos disse Alemberg “ingerir, digerir e criar anticorpos”. 
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Reconhecemos também as infinitas perdas culturais que já tivemos devido ao 

sufocamento realizado pelas práticas culturais, artísticas e econômicas das classes 

hegemônicas, tantos saberes e fazeres que se perderam. Atentamos aqui também 

para esse risco, mas perceber as produções vivas e persistentes nos anima neste 

cenário tão complexo das produções culturais.  

Desta maneira, chegamos a um raciocínio que nos aponta uma luz (que 

prioriza o agente cultural local e seu território), mas sabemos que não por isso, 

devemos deixar uma reflexão crítica das políticas públicas da cultura de lado. É por 

isso que mantemos aqui nosso duplo posicionamento, que ao mesmo tempo em que 

valorizamos a história e a obra de Espedito Seleiro, produzimos também uma crítica 

das políticas de economia criativa.  
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CONCLUSÃO: 

 

 Ao longo do percurso desta pesquisa, percebemos a necessidade de 

estabelecermos dois movimentos de investigação distintos, porém complementares 

onde um se estruturou primeiramente como uma busca pela compreensão de 

conceitos que nos garantissem uma base sólida para a elaboração das reflexões 

aqui desenvolvidas, enquanto que o outro se voltou para uma análise mais 

territorializada voltando-se para o estudo da trajetória e obra de Espedito Seleiro, de 

Nova Olinda –CE, artesão incorporado pelo discurso das ações em economia 

criativa, a partir do qual pudemos aprofundar e complexificar algumas de nossas 

questões iniciais. 

 Como resultado, apresentamos um trabalho que se organiza em dois grandes 

blocos relacionados onde iniciamos com uma reflexão sobre uma teoria da cultura, 

apresentando as diferentes transformações do conceito de cultura ao longo do 

tempo não somente para a apresentação de nosso campo de discussão, mas 

também para uma demarcação de nosso posicionamento sobre qual o sentido de 

cultura utilizamos aqui para estabelecer as análises propostas.  

 Com isso, apresentamos nosso alinhamento a uma abordagem semiótica da 

cultura, que busca compreender as práticas a partir de sua inserção num contexto 

maior de relações no território, assumindo também que toda análise sobre uma 

prática cultural trata-se na verdade de uma interpretação pessoal dos fatos 

observados a partir de um posicionamento específico no campo social. 

 Desta maneira, ao nos voltarmos para a análise do ofício de Espedito Seleiro 

no segundo bloco desta pesquisa, não direcionaremos nossa análise aos aspectos 

formais de sua oficina, ou a descrição minuciosa de suas ferramentas e materiais, 

nem mesmo ao impacto financeiro da comercialização e circulação de suas peças, 

mas à compreensão da relação de seu ofício com o território em que está inserido e 

com outros universos simbólicos com os quais se relaciona. 

 Posto isso, avançamos para uma outra definição importante deste trabalho 

que diz respeito a definição de cultura popular, esta categoria tão complexa que 

transborda na prática a qualquer definição que se queira estabelecer como definitiva. 

Tal conceito interessava-nos por dois motivos, um primeiro por ser apresentado 

como “setor criativo” dentro das políticas públicas de economia criativa do Governo 

Federal juntamente com setores como moda, design, arquitetura, teatro, dança, 
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cinema, televisão, entre outros; e um outro relacionado diretamente a Espedito, uma 

vez que este é reconhecido oficialmente como Mestre da Cultura Popular e foi por 

isso incorporado pelo Governo nas discussões de economia criativa. 

 Entender esta categoria, suas disputas e incoerências, foi extremamente 

importante para esclarecermos nosso posicionamento no campo e estabelecer um 

ponto de referência para nossas reflexões. Com isso, estabelecemos nosso olhar 

considerando que toda prática da cultura popular se caracteriza como aquela que 

não fazendo parte genuinamente de uma cultura hegemônica, se estabelece no 

campo social num movimento constante de conter, resistir, ceder e se transformar, 

muitas vezes se utilizando de negociações e diálogos com esta para permanecer 

vivo em suas atividades. Sendo assim, podemos afirmar sem sombra de dúvidas 

que Espedito Seleiro se configura como membro da cultura popular, não apenas por 

sua origem de classe como por seu posicionamento enquanto artesão a negociar 

com forças hegemônicas cedendo e resistindo em seu ofício de seleiro, sem abrir 

mão das características mais marcantes de seu modo de fazer. 

 Avançamos, portanto, para a compreensão de como os discursos em 

economia criativa no Brasil vinham acionando os diferentes sentidos de cultura e 

cultura popular, demonstrando a permanência de algumas noções históricas de 

cultura como: cultura enquanto “instrução” onde uns tem cultura e outros não; cultura 

enquanto essência/ alma onde uns são puros e tem a cultura verdadeira e outros 

são corrompidos ou falsos; cultura enquanto mercadoria como aquilo que é 

produzido para ser consumido (livro, disco, programas de TV, entre outros) e por 

último sua noção mais atual, a cultura enquanto instrumento, como um meio para se 

chegar a outro lugar, investir em produções culturais para se chegar ao 

desenvolvimento (ainda que a definição deste não esteja totalmente clara).       

 Desta forma, se fez necessário compreender o que afinal embasava a noção 

de economia criativa e como ela havia surgido, e direcionamos nossa pesquisa para 

uma genealogia do conceito, sua origem na Austrália, sua apropriação pela 

Inglaterra e sua posterior disseminação pelo mundo por meio da UNESCO e da 

UNCTAD.  Neste momento ficou claro para nós que a noção de economia criativa, 

em sua origem, se embasava em dois pilares fundamentais sendo eles a seleção de 

tudo aquilo que fosse passível de registro de autoria e a possibilidade de 

comercialização de produtos e patentes movimentando com isso uma “nova 
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economia” cujo maior valor se encontra na capacidade infinita de criação e não mais 

no acúmulo de recursos físicos.  

 No entanto, somente a genealogia do conceito se mostrou insuficiente para a 

reflexão que pretendíamos produzir e foi preciso realizar um estudo que nos fizesse 

compreender o surgimento deste conceito de forma mais contextual, relacionando-o 

com os aspectos políticos e econômicos de nossa sociedade capitalista ocidental 

perpassada pelos intensos fluxos da globalização. 

 Entender a repercussão dos discursos com base na economia criativa 

voltados ao campo das práticas culturais só foi possível ao nos distanciarmos da sua 

relação direta de imagem e conteúdo e incorporá-la num movimento de 

transformação sócio-política-econômica. Para isso traçamos um fio condutor que nos 

possibilitou desenvolver uma reflexão crítica sintetizada pelo conceito que 

denominamos de “racionalidade criativa” na qual os processos de criação dos 

sujeitos deverão se enquadrar para que possam participar desta “nova economia” na 

busca pelo desenvolvimento, ainda que este tenha como objetivo principal o 

crescimento econômico e a produção de riquezas. 

 Neste sentido as práticas culturais, antes excluídas do setor mais forte da 

economia industrial tem com a decadência deste modelo a possibilidade de se 

inserir no mercado e fortalecer uma economia com base em outros recursos, no 

caso, a capacidade de criação dos sujeitos.  

 Verificamos, portanto que, seguindo essa tendência mundial o Brasil se 

inseriu discursivamente nesta nova economia trazendo como o carro-chefe das 

ações políticas do Ministério da Cultura nos anos de 2011 a 2014 com a criação da 

Secretaria de Economia Criativa e a divulgação do documento “Plano da Secretaria 

de Economia Criativa. Políticas, diretrizes e ações, 2011-2014”. No entanto, ao longo 

dos quatro anos poucas ações tiveram contribuições em mudanças estruturais, 

sendo a Secretaria extinta pelo novo governo em 2015.  

 Ao longo de todo o primeiro bloco buscou-se trabalhar conceitualmente 

fundando as bases da construção do nosso pensamento, para que ao olharmos para 

um caso concreto não tenhamos dúvidas sobre o que queremos, ou para qual 

caminho conduzir nossa pesquisa.  

 Dessa maneira avançamos para a escrita do capitulo Trajetórias e 

Aproximações onde nos voltamos inicialmente para uma melhor compreensão do 

território em que Espedito está inserido, desenvolvendo uma breve investigação 
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histórica que nos remeteu as origens do ofício do qual Espedito Seleiro é herdeiro. 

Alguns temas como: a história da ocupação do Ceará, sua colonização, a economia 

em torno do gado, as secas cíclicas, o eterno recomeço, a ocupação do cariri e a 

importância do vaqueiro, foram trabalhados nesse primeiro momento para criar uma 

ambientação sobre o local onde este artesão nasceu, cresceu e se formou enquanto 

sujeito, demonstrando com isso o impacto do território, em seus aspectos físicos e 

culturais, para a formação do indivíduo. . 

 Prosseguimos nossa pesquisa com a escrita de “Espedito Seleiro: filho dos 

inhamuns, mestre do Cariri, e artista do Brasil” capítulo no qual fazemos uma 

descrição das informações coletadas em nosso trabalho de campo e as reflexões 

produzidas sobre estas.  

 Para uma melhor análise e exposição do conteúdo produzido, organizamos o 

texto por seções onde reunimos as informações em períodos que consideramos de 

grande importância para a vida de Espedito, que denominamos de: “Aspectos da 

infância de aprendiz e herdeiro de um ofício”, onde traabalhamos os temas do gado, 

a técnica do curtume, o vaqueiro, o tropeiro, o cigano, o cangaceiro; em “Mais um 

retirante vítima da seca” buscamos conhecer a geografia física do território e o clima, 

entender a seca como um mal inevitável e o movimento do povo de resistir ou fugir;

 Prosseguimos com a escrita de “O retorno do sul e o desafio de ‘ganhar a 

vida’”, onde temos relatos de seu tempo de juventude, das festas populares, das 

vivências e práticas comuns, do lobisomem, dos caretas, do forró e das vaquejadas, 

da Festa do Pau da Bandeira, de seu casamento, das tentativas de estabelecer seu 

próprio negócio, do curtume com o irmão, da perda do pai, da importância das feiras 

locais e das mudanças do território com o avanço da modernidade no sertão. 

 Em “O renascer do ofício e a projeção de Espedito para outros territórios”, 

desenvolvemos temas como as transformações do interior, a decadência do 

vaqueiro, a inovação de Espedito ao fazer sapatos diferentes, o ressurgir de 

lembranças do tempo de criança onde ele aciona memórias e reinventa seu fazer, a 

importância dos mediadores Alemberg Quindins e Violeta Arraes, a sandália de 

cangaceiro para Alemberg, a história da sandália de lampião que o pai fez, resgates 

de memória coletiva e individual, as relações contemporâneas e aproximações com 

universos distintos, a criação de novos produtos.  Destacamos neste capítulo a 

trampolinagem e a capacidade de se reinventar deste artesão – artista – mestre da 

cultura popular.  
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 Em “O consumo, apropriações e resignificações”, apresentamos um relato 

das participações de Espedito em desfiles e coleções de grifes de moda famosas, 

assim como sua relação com outros setores como design, cinema e televisão, teatro, 

música, circo, festas populares, entre outros. Destacamos aqui seu potencial de 

metamorfose e o forte apelo comercial de suas peças o que fez com que surgissem 

copiadores e o artesão tivesse que marcar as peças para a identificação dos 

produtos originais. Esta ação fez com que atualmente, as peças originais de 

Espedito sejam símbolo de status na região, o que contribui para um aumento da 

atratividade turística, onde os visitantes buscam conhecer a oficina, a loja e o museu 

de Espedito.  

 E, por fim realizamos “Um estudo dos deslocamentos na vida e obra de 

Espedito Seleiro” com uma síntese de como ele conseguiu se transformar 

conservando elementos e aspectos fundamentais de seu fazer, e como suas peças 

ganham diferentes significados e apropriação em diferentes contextos.   

 Após todo este percurso, pudemos finalmente compreender o que 

inicialmente se colocava como uma questão para nossa pesquisa, que era o impacto 

dos discursos em economia criativa na formulação das ações de política pública do 

Ministério da Cultura (voltadas às diversas áreas da cultura incluindo práticas com 

maior e menor apelo comercial em um mesmo grupo) e seus resultados concretos 

para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da cultura, para uma maior 

inclusão social e para a promoção da diversidade cultural. 

 Ao nos voltarmos para a vida e obra de Espedito pudemos compreender que 

toda sua habilidade de seleiro e sua inventividade vêm não apenas de sua 

capacidade criadora individual, sua genialidade, mas tem como origem primeira sua 

história de vida e as relações simbólicas constitutivas do território em que está 

inserido e para o qual ele contribui hoje com novos elementos. 

 Desta maneira, as políticas públicas em economia criativa que tiveram como 

foco a potencialização da comercialização de produtos, o fortalecimento de ações de 

atratividade turística e a busca por um maior “aperfeiçoamento” empresarial dos 

trabalhadores da cultura, desenvolveram ações de forma pontual, ou seja, investiram 

recursos em iniciativas com pouco potencial de transformação, sem estar 

comprometido com um outro desenvolvimento mais voltado à melhoria da qualidade 

de vida em seu aspecto integral, buscando justificar suas ações por meio de índices 
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de crescimento econômico que muitas mascaram uma realidade desigual de 

concentração de recursos nas mãos de poucos. 

 Vemos com isso que para se alcançar o cenário desejado pelo discurso 

apresentado no Plano de ações da Secretaria de Economia Criativa e com isso, 

participar do fortalecimento de uma “nova economia” no país, com base em 

conhecimento e capacidade de criação, se faz necessário ações que se voltem mais 

para os territórios e seus processos, identificando potenciais e dificuldades, conflitos 

e oportunidades, do que para a realização de ações pontuais, onde apenas alguns 

podem se beneficiar.  

 Mais uma vez nos valemos aqui do estudo da trajetória de Espedito, onde 

verificamos que a valorização e orgulho de seu ofício tradicional já desacreditado por 

muitos, o resgate de elementos constitutivos de um patrimônio cultural artístico e 

simbólico da região, sua capacidade de resistir e criar um espaço no mercado local, 

a divulgação desse fazer e valorização do saber tradicional por outros sujeitos, sua 

capacidade de Mestre ao ensinar o ofício aos filhos e jovens da região, ao mesmo 

tempo em que consegue dialogar com sujeitos de outros territórios sem abrir mão 

daquilo que lhe é mais valioso, seu território e sua identidade, foram os aspectos 

mais importantes para que ele se estabelecesse como um artesão reconhecido 

pelos diversos segmentos do mercado, da política, e por sua importância cultural. 

 Desta maneira, ao elaborar ações de valorização e desenvolvimento dos 

territórios em seu sentido integral, as políticas públicas se voltariam para o 

fortalecimento dos processos de ensino e aprendizagem, valorizando elementos das 

histórias locais, patrimônios, lugares e saberes, para garantias de melhores 

condições de vida e saúde da população, o que garantiria a capacidade produtiva 

dos trabalhadores, para o fortalecimento e valorização e fomento dos ofícios 

tradicionais garantindo a renovação de práticas e saberes, e criação de espaços de 

mercado para estas, o combate a exploração dos trabalhadores da cultura, dentre 

outras ações estruturais que uma longa investigação no território pode revelar.  

 A partir de ações mais territorializadas e mais estruturantes faz-se possível o 

estímulo a geração de um novo desenvolvimento, que forjará as bases de uma 

“nova economia” que não somente atua na ponta valorizando e divulgando 

personagens como nosso Mestre Espedito Seleiro, como também investe em ações 

para que novos artesãos possam se destacar em suas trajetórias e territórios, e 

possam também conquistar o reconhecimento de artistas da cultura popular.  
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 Enquanto avançamos lentamente para este cenário ideal futuro conforta-nos 

saber que apesar dos desafios do cotidiano, sujeitos como Espedito Seleiro se 

inserem nesses campos de disputas de forma consciente, e resistem e negociam 

com forças hegemônicas como o mercado e política institucionalizada, criando 

brechas, rotas de escape, táticas e trampolinagens para não sucumbir as 

determinações destas, estando sempre atento ao trabalho e àquilo que é preciso 

realizar para melhorar sua situação atual sem abrir mão do ofício que aprendeu com 

o pai e que vem há tantos anos sendo praticado em sua família.  

 Por fim, destacamos mais uma vez que este trabalho não se pretende como 

conclusivo, ou detentor de uma verdade absoluta sobre os fatos, estando as 

temáticas aqui trabalhadas abertas para outros desdobramentos, análises e 

reflexões. Apontamos também para a necessidade de se produzirem mais debates, 

estudos e pesquisas sobre as relações entre cultura, políticas e mercados, voltando-

se para as complexidades das relações constitutivas dos territórios, revelando desta 

maneira suas potencialidades, dificuldades, identidades e desigualdades, 

contribuindo desta forma, para a prospecção e formulação de novas soluções, 

olhares e políticas verdadeiramente criativas no país.   
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