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RESUMO

O registro das festas populares como Patrimônio Imaterial, neste trabalho
especificamente as festas de origem italiana na cidade de São Paulo, representa muito
mais do que um reconhecimento da importante influência cultural dos imigrantes. A
tentativa de reconstruir a história das festas de Nossa Senhora de Casaluce, Nossa
Senhora Achiropita, São Vito, São Francisco de Paola e São Gennaro, permitiu
descobrir outras questões que não se limitam só a uma descrição ou recuperação de uma
tradição. Ao buscar a origem destas festas na Itália, o campo de estudo se alargou,
proporcionando uma análise sobre temas muito discutidos hoje como cidadania,
identidade, diversidade e multiculturalidade que não só completa a proposta inicial
como abre caminhos para uma discussão muito mais ampla do que a princípio se
poderia imaginar.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Patrimônio Imaterial, festas populares,
imigração italiana, cidadania, identidade, diversidade e multiculturalidade.

Silvio Pinto Ferreira Junior

The “Italians” festivals in Sao Paulo and the Intangible Heritage protection:
group’s identity in a context of diversity

ABSTRACT

The register of popular festivals as immaterial heritage, in this dissertation in
particular the festivals of Italian origins in the city of Sao Paulo, represents much more
than the recognition of the important cultural influence of immigrants. The attempt to
reconstruct the history of the festivals Nossa Senhora de Casaluce, Nossa Senhora
Achiropita, São Vito, São Francisco de Paola and São Gennaro, permitted to discover
other questions that are not limited to the description or recovery of a tradition. In
search of the origin of these festivals in Italy, the field of study broadened, providing an
analysis of today’s much discussed issues like citizenship, identity, diversity and
multiculturalism. These issues did not just complete the initial proposition, but opened
ways to a more far-reaching discussion than it could have been imagined in the
beginning.

Key-words: Sustainable development, Immaterial Heritage, popular festivals, Italian
immigration, citizenship, identity, diversity and multiculturalism.
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“Nesta cidade tudo é extremo, a multidão, o espaço, a fé e o
desejo livre de festejar que exterioriza o corpo, que procura as
ruas para estar entre outros. É mais do que comemorar, é passar
as horas, reencontrar. É acontecer, lembrar e continuar. Não...é

mais do que isso. É um deslocar no tempo, um viajar por outros
lugares, possuir algo que não é meu mas que ao mesmo tempo
faço parte”.

(PINTO FERREIRA, 2007)

Apresentação

A presente pesquisa “Festas ‘italianas’ em São Paulo e a Proteção do Patrimônio
Imaterial: a identidade de grupo no contexto da diversidade” recebeu este título porque
tem como objetivo principal relacionar a importância da valorização da tradição cultural
(aqui representada pela festa), onde cabe uma importante análise do Desenvolvimento
Humano, e como estas questões estão vinculadas ao Desenvolvimento culturalmente
sustentável.
Sob a justificativa de que este estudo, além de agregar conhecimentos e
contribuir com os estudos acadêmicos que abordam temas ligados a imigração,
identidade, cidadania, diversidade, multiculturalidade, entre outros, satisfaz também um
desejo pessoal de contribuir com uma cultura, da qual me sinto inserido. Descendente
de calabreses e napolitanos, nascido em São Paulo, portanto ítalo-brasileiro, foi na
busca de entender o que é ser duplo cidadão que nasceu este trabalho.
A pesquisa se desenvolve em São Paulo e nas regiões do sul da Itália –
Campania, Calábria e Puglia, e é uma extensão das pesquisas já realizadas nesta mesma
temática durante a dissertação de mestrado na área de Ciências Sociais da PUC-SP,
orientada pela Profª Drª Lúcia Maria Machado Bógus “(Brás)il – Itália: Laços culturais
unidos através da festa”.
O trabalho foi apoiado pelo CNPQ – Centro Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento – que, através do Programa de Doutorado-Sandwíche no Exterior, me
possibilitou enriquecê-lo contando com a orientação do antropólogo Marino Niola,
especialista em estudos sobre festas religiosas e professor da Universidade Suor Orsola
Benincasa de Nápoles na Itália.
A metodologia utilizada foi iniciada com um aprofundado
levantamento bibliográfico das questões aqui abordadas disponível no final deste

trabalho. Sobre as festas em questão a maioria do material consultado foi fornecido pela
igreja, portanto, muitas publicações sem referências, o que dificultou a relação final.
Vale um parêntese para especificar que a história dos santos e das festas realizadas no
Brasil e na Itália, são permeadas por muitas questões reconhecidas oficialmente pela
igreja, mas também recontadas pelo povo, por isso enriquecidas pelo folclore e crenças
populares. Por este motivo preferi utilizar a primeira pessoa na análise e descrição das
festas. Portanto são análises feitas a partir da minha interpretação pessoal.
Além das leituras, foram realizadas também, pesquisas de campo através da
coleta de entrevistas de história de vida e história oral, o que envolve a subjetividade e a
figura do pesquisador:

“(...) a qualidade de uma entrevista depende do envolvimento do
entrevistador, este não raro obtêm melhores resultados quando leva em
conta a própria subjetividade. Porém reconhecer tal subjetividade não
significa abandonar todas as regras e rejeitar uma abordagem científica, isto
é, a confrontação das fontes, o trabalho crítico, a adoção de uma
perspectiva. Pode-se mesmo dizer sem paradoxo, que o fato de reconhecer
sua subjetividade é a primeira manifestação de espírito crítico” (JOUTARD,
1996:57).

A preocupação com a reconstrução histórica das festas por meio de relatos, seus
entrelaçamentos, seus silêncios, esforça-se no sentido de conhecer, através deles, a
história como fato vivido e relatado na reflexão do presente.
Desde o início deste trabalho com as festas italianas, pude constatar a
importância do relato oral como redefinidor das identidades e como meio de
transmissão e conservação da cultura.
O ano em que iniciei esta pesquisa de doutorado foi 20041 e os personagens são
figuras representativas das festas, das igrejas e das comunidades (no Brasil e na Itália)
que, pela riqueza de suas experiências e disponibilidade como acolheram a proposta de
relatar suas histórias, trouxeram-nos a vida de ontem, olhada com a experiência de hoje.
1

A temática é uma continuidade da dissertação de mestrado que iniciei em 1998, portanto são mais de
dez anos trabalhando com este tema. Há algumas entrevistas que realizei durante este período, com data
anterior ao início do meu doutorado que são incluídas no decorrer deste trabalho. São histórias contadas
por moradores dos bairros aqui estudados e por freqüentadores e organizadores das festas, que em
oportunidade única contribuíram com informações preciosas que não poderiam ser excluídas desta
pesquisa.

O material que utilizo para as pesquisas de campo são uma câmera filmadora e
uma máquina fotográfica, além é claro, de um questionário especificamente elaborado.
Vale lembrar que este material é muito importante para o registro das histórias de vida,
e muito útil para registrar as cidades e um pouco do ambiente em que as festas italianas
são realizadas. O propósito é trazer para perto o que se imaginava tão distante. Sobre a
festa na Itália “se ouvia dizer” e formava-se uma idéia que muitas vezes não era real, daí
a importância de trazer estes registros.
Partindo do pressuposto de que as discussões circundam a relação economiaambiente-sociedade, a problemática a ser trabalhada aqui é:
Porque o reconhecimento da tradição cultural, em particular as festas populares,
pode ser importante dentro do contexto dos estudos e programas sobre
Desenvolvimento Sustentável?
Contudo a metodologia utilizada levará à confirmação ou negação das hipóteses
iniciais:
•

O reconhecimento da cultura dentro dos programas públicos como, por exemplo,
Agenda 21 Local da Cidade de São Paulo, poderá garantir a manutenção e
preservação da manifestação da cultura popular de rua, no caso deste trabalho,
especificamente as festas de origem italiana.

•

O reconhecimento da festa popular como Patrimônio Histórico Imaterial
garantirá a preservação da memória da cidade de São Paulo e fará com que as
festas italianas sejam vistas como um bem cultural a ser preservado e não
explorado economicamente.

•

O investimento nas tradições e reconstruções culturais vindo do capital
adquirido na festa faz com que o jovem, conhecendo suas raízes, participe mais
ativamente e garanta a continuidade do trabalho trilhado por seus precursores.

A confirmação ou negação das hipóteses serão retomadas nas considerações
finais deste trabalho.

Introdução

No contexto de uma cidade como São Paulo, a maior da América do Sul e uma
das maiores cidades do mundo, há muitas questões a serem analisadas sobre seu
crescimento e desenvolvimento desde que foi fundada em 1711. Sua urbanização é
objeto de interesse de muitos pesquisadores, historiadores, arquitetos, sociólogos entre
tantos outros e é neste século XXI, que apenas começou, que os olhos se voltam para
esta megacidade com a perspectiva de compreendê-la e projetá-la para o futuro. O maior
desafio que a cidade encontra é o de enfrentamento dos graves problemas ambientais
que ameaçam a qualidade de vida, e que para combater tais dificuldades é necessário o
fortalecimento da atuação municipal e da população paulistana no exercício cotidiano
de sua cidadania.
O CADES – Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, órgão superior do Sistema Municipal de Meio Ambiente, tem um papel
muito importante, cuja atribuição maior é garantir o Desenvolvimento Ambientalmente
Sustentável. Seu compromisso é conseqüência da Agenda 21 Global, lançada no Rio de
Janeiro em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e
Meio Ambiente – a ECO-92.
Para a realidade da cidade de São Paulo foi criada a Agenda 21 Local, que tem
como objetivo criar um documento base para subsidiar a política e a gestão ambientais
urbanas, num processo que deve cada vez mais ser aprimorado.
No âmbito da Agenda 21 Local há diversos itens destacados visando a busca de
melhorias para o futuro, porém “Cultura e Meio Ambiente” é a relação que propõe uma
interessante análise para este trabalho de pesquisa.

“A afirmação das culturas, assim como o conjunto das políticas que
foram postas em prática para o seu reconhecimento e viabilidade, constitui
um fator essencial no desenvolvimento sustentável das cidades e territórios
nos planos humano, econômico, político e social. O caráter central das
políticas públicas de cultura é uma exigência das sociedades no mundo
contemporâneo. A qualidade do desenvolvimento local requer a inter-

relação entre as políticas culturais e as outras políticas públicas – sociais,
econômicas, educativas, ambientais e urbanísticas”.
(Princípios da Agenda 21 da Cultura aprovados no Fórum Universal das
Culturas – Barcelona 2004, item 10).

Como todas as grandes e importantes cidades do mundo, São Paulo atrai o
interesse das pessoas pela infra-estrutura, pelas oportunidades de negócios e de trabalho,
pelas opções de lazer e também pela diversidade cultural.
Durante todo o processo de formação da cidade, a mistura de povos, raças e
crenças foram ficando cada vez mais evidentes. Ora com os índios nativos, ora com os
portugueses, mais tarde com os escravos, imigrantes de todos os continentes e migrantes
de todas as regiões do Brasil que chegavam e partiam todo o tempo, deixando a marca
da miscigenação e do multiculturalismo. Mas o destaque nesta pesquisa é dado à
importância da imigração italiana, que indiscutivelmente deixou uma importante
contribuição que está presente em todos os lugares e principalmente na memória de São
Paulo.
O processo de urbanização se caracterizou muito pelo fluxo de pessoas, depois
da industrialização da cidade. O espaço urbano continuará e deverá se desenvolver, a
economia precisa continuar crescendo e respeitando os compromissos sociais e
ambientais. Neste contexto é necessário que a cidade projete seu crescimento com a
preocupação de manter também o espaço público para a manifestação da cultura
popular, pois é isto que dá vida à cidade e que cria um laço de identidade que faz com
que a sociedade se preocupe e se responsabilize pelo meio ambiente em que vive.
São diversas as formas de expressão cultural que existem em São Paulo, porém o
objeto desta pesquisa é a festa de rua, poderia ser o carnaval, as quermesses de São
João, mas podem ser também as grandes festas de origem italiana que atraem milhares
de pessoas. Criam um calendário turístico de maio a setembro, movimentando milhões
de reais e sustentando também diversos trabalhos sociais direcionados à comunidade
dos bairros onde acontecem.
Para mostrar a importância das festas italianas como exemplo de uma importante
valorização do patrimônio cultural da cidade de São Paulo, este trabalho se divide em
três partes.
A Primeira parte - A imigração no Brasil e a concentração dos italianos na
cidade de São Paulo - se compromete em descrever, traçando um panorama histórico,

como se deu o início do incentivo à imigração no país e qual a influência deste processo
na cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, traz informações de como e porque a Itália
correspondeu à estas necessidades, incentivando a emigração em massa de sua
população. Os bairros do Brás, Mooca, Bexiga e Ipiranga podem ajudar a contar esta
história, pois conservam ainda muitas características da cultura e da diversidade de
povos que contribuíram para a formação da cidade que se industrializou tão
rapidamente.
Na Parte II, a Festa é o objeto de estudo que conecta todas as discussões
propostas neste trabalho. É através da festa que faço uma análise da formação de
identidade, sendo o espaço para se reconhecer as diferenças, oferece a oportunidade de
discutir questões como cidadania, diversidade e multiculturalidade tão importantes nos
dias de hoje. Vale explicar que foi na busca de reconstruir a história das festas
populares de Nossa Senhora de Casaluce, Nossa Senhora Achiropita, São Vito, São
Francisco de Paola e São Gennaro1, que decidi viajar pela Itália para buscar a origem
destas tradições.
A Parte III - As Festas Populares e o Patrimônio Imaterial no Contexto da
Globalização, propõe uma análise de como a tradição popular, aqui representada pela
festa, pode e deve estar inserida nas atuais discussões sobre Desenvolvimento
Sustentável. Partindo do pressuposto de que o indivíduo só pode preservar o meio
ambiente em que vive quando cria uma identidade com o lugar, é pertinente imaginar
que o desenvolvimento só é bem vindo quando garante ao cidadão o espaço público
para que este possa expressar sua própria cultura. Neste sentido, no contexto da
globalização, é preciso verificar que as transformações acontecem em ritmo acelerado
e o confronto entre o tradicional e o moderno é inevitável decidindo por si só o que
manter e o que deixar cair no esquecimento. Como uma das formas de garantir este
direito, esta parte do trabalho abre uma discussão sobre a importância do
reconhecimento do Patrimônio Imaterial.
Já há alguns anos o poder público vem criando formas de garantir a
preservação cultural. O Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura da Cidade
de São Paulo está estudando a possibilidade de Registro Imaterial da festa de São
Gennaro no bairro da Mooca, por entender sua importância para o bairro e também

1

Também conhecido como São Januário no Brasil e San Gennaro na Itália. Neste trabalho, optei por
manter a forma mais conhecida e utilizada de referir-se ao santo, ou seja, ‘São Gennaro’ de acordo com
os moradores e freqüentadores da igreja na Mooca.

para a população da cidade como forma de lazer e preservação de uma cultura de
grande importância como é o caso da cultura italiana. Se o processo for a fim, será o
primeiro Registro Imaterial da cidade de São Paulo. Um valor inédito que coroa a
importância da cultura popular de rua num contexto urbano de uma cidade com as
dimensões de São Paulo.

Parte I

A imigração no Brasil e a concentração dos
italianos na cidade de São Paulo

Neste capítulo farei uma reconstrução histórica a respeito do que
foi a imigração no Brasil, buscando respostas para entender: Porque o
Brasil atraiu tantos imigrantes a partir do final do século XIX? Porque a
Itália foi o país que mais correspondeu às políticas de incentivo para a
entrada de imigrantes no Brasil? Qual era o panorama político e
econômico da Itália no mesmo período? Qual a conseqüência da
imigração para a cidade de São Paulo em tempos de industrialização?
Quais foram as influências deixadas pelos imigrantes italianos nos bairros
em que se concentraram?
Este primeiro capítulo apresenta um panorama histórico da cidade
de São Paulo formada pelos muitos povos que ajudaram a construir uma
sociedade baseada na diversidade, fazendo desta uma das maiores e
contrastantes cidades do mundo contemporâneo.

1. Início da Imigração no Brasil: os primeiros incentivos para a substituição do
escravo pelo imigrante na lavoura de café

Para melhor compreender a relação entre Brasil – Itália aqui proposta e como
estes dois países se unem através da religiosidade e da fé a Nossa Senhora Achiropita,
Nossa Senhora de Casaluce, São Francisco de Paola, São Gennaro e São Vito, é preciso
entender, primeiramente, os fatores que levaram a este relacionamento fundamentado na
imigração. Deste modo, melhor se entenderá a formação das comunidades italianas na
cidade de São Paulo em bairros como o Bexiga, Brás, Ipiranga e Mooca, que ainda hoje
conservam os traços dessa cultura e como os hábitos e costumes trazidos pelos italianos
foram, ao longo do tempo, incorporados pela nossa sociedade.
Essa influência pode ser claramente percebida no sotaque paulistano, no jeito de
falar com gestos, na lingüística, nas artes, nos hábitos alimentares como, por exemplo, o
macarrão no domingo com a família reunida e a pizza e suas variações de sabores, o que
faz de São Paulo um importante centro de referência gastronômico mundialmente
reconhecido.
Muitos dos imigrantes que foram inicialmente destinados ao trabalho nas
fazendas de café incorporaram-se aos que permaneceram na capital por falta de
adaptação ao meio de trabalho no campo. Contudo, antes de entrar nesta etapa, é preciso
entender como foi pensada a imigração no Brasil e como foi também favorável à Itália.
A estabilidade política e econômica do Império na década de 1840 coincidiu
com a expansão do café, que, economicamente, aparecia como grande novidade,
destacando-se o Vale do Paraíba como a região mais propícia para sua produção. O
Vale reunia as condições mais favoráveis para a expansão do café, por sua situação
estratégica, a caminho de Minas, abrangendo parte de São Paulo e parte do Rio de
Janeiro, o que facilitava o escoamento do produto2.

2

O café teve sua introdução no Pará por Francisco de Melo Palheta, que trouxe as primeiras sementes da
planta em 1727, sendo utilizado para uso doméstico e mais tarde, por volta de 1760, chegou ao Rio de
Janeiro cultivado em pequenos pomares e hortas.

Foto 1 - Produção do café na Região Sudeste 3

Com a formação de grandes fazendas e o aumento da produção do café e de sua
comercialização, o pólo dinâmico do país se dirigiu para o Centro-Sul, enquanto um
longo processo de decadência instalava-se no Nordeste, tornando-se irreversível por
volta de 1870.
O café tornou-se o grande produto de exportação, no período de 1821 a 1900. Os
grandes fazendeiros do Vale do Paraíba receberam benefícios do poder central e a
região tornou-se a “menina dos olhos” do país. Com ela veio a criação de empregos,
aparelharam-se portos, mecanismos de crédito, revolucionaram-se os transportes.
Com a expansão do café, o tráfico de escravos também aumentou. No período de
1811-1820, o ingresso de escravos no Brasil foi de 32.770 e no período de 1821 a 1830,
de 43.140, recebidos principalmente pelos portos do sul da Bahia e do Rio de Janeiro.
Em 1826, a Inglaterra interveio com um tratado que declararia ilegal o tráfico de
escravos para o Brasil; sua eficácia se fez sentir a partir de março de 1830.
O acordo, no entanto, foi considerado uma lei “para inglês ver”, de onde a
expressão tornou-se comum até os dias de hoje, indicando uma atitude só de aparência.
O tráfico continuou e novas revoltas e rebeliões de escravos surgiram por toda parte.
Em São Paulo, os liberais eram contrários à escravidão, mas não tinham força
política, que só foi adquirida a partir da experiência do Senador Nicolau Vergueiro, que
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em 1840 financiou a vinda de 80 portugueses para São Paulo4. Mesmo tendo fracassado
sua iniciativa, devido à revolta liberal de 1842, Vergueiro, lançando a idéia da
imigração como solução para o crescimento da lavoura, apoiou uma lei que financiava a
vinda de imigrantes. Concebeu assim o “sistema de trabalho em parceria” 5, atraindo um
número significativo de imigrantes, sobretudo suíços e alemães, para sua fazenda em
Ibicaba (próximo à cidade de Limeira em São Paulo), e conquistou adesões entre os
fazendeiros.
Enquanto o sonho da provisão farta de escravos foi frustrado pelos ingleses6, a
imigração surgiu como substituta do trabalho escravo com restrições e garantias que
favoreciam os fazendeiros, preparando leis que vedavam o acesso à terra, como a “Lei
de Terras de 1850” promulgada em 18 de setembro daquele ano, cujo objetivo era
impedir o acesso à terra de todos que não faziam parte da elite, encadeando num grande
atraso no projeto de trazer imigrantes.
Enfim, 1850, com o fim do tráfico de escravos, foi o ano que encaminhou o país
para o que então se considerava modernidade. “A liberação de capitais resultante do fim
da importação de escravos deu origem a uma intensa atividade de negócios e de
especulação. Surgiram bancos, indústrias, fábricas, ferrovias, companhias de
iluminação, empresas de navegação a vapor, etc. Graças a um aumento nas tarifas dos
produtos importados (...) Esboçaram-se assim, nas áreas mais dinâmicas do país,
mudanças no sentido de uma modernização capitalista; ou seja, nasciam as primeiras
tentativas para se criar um mercado de trabalho, da terra e dos recursos disponíveis”
(FAUSTO, 1995:197).
O programa do governo central para atrair imigrantes que trabalhassem ao lado
de escravos teve efeitos quase nulos. Deram resultado apenas algumas tentativas do
4
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próprio imperador de ceder terras para colonos no interior do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo.
Já em São Paulo foi montado um esquema eficiente, com um sistema de
parcerias que atraiu sobretudo alemães, obrigados a trabalhar até serem capazes de
saldar as despesas com seu transporte, o que não repercutiu muito bem, já que os
imigrantes raramente conseguiam saldar suas dividas.
Para que essa imigração tomasse grandes proporções, o governo conservador
lançou algumas medidas antes de declarar os escravos livres definitivamente – a Lei do
Ventre Livre7 e a Lei Saraiva-Cotegipe8.
Acanhadas foram as medidas que a província de São Paulo adotou para a política
de imigração, mesmo aperfeiçoada desde 1840. Em 1870 os fracassos já haviam sido
absorvidos e a entrada dos imigrantes continuou ocorrendo pelo sistema de parceria,
embora modificado. Além da renda dos cafezais de que cuidavam, os colonos recebiam
também um lote de terra que podiam cultivar para si mesmos. Com isso, ganhavam o
suficiente para acumular algum dinheiro nas épocas boas. Dando um novo impulso à
imigração de São Paulo, o fluxo de mão-de-obra, de 13 mil pessoas durante a década de
1870 saltou para 184 mil na década seguinte, criando uma opção ao trabalho escravo.
Em dois de julho de 1886, Martinho Prado Junior liderou a criação da Sociedade
Promotora de Imigração, celebrando um contrato com a Província para promover a
entrada de 30.000 imigrantes em 1887 e 100.000 imigrantes no ano seguinte
(BEIGUELMAN, 1987:18).
Segundo a historiadora Sônia Maria de Freitas9, o número de italianos que
entraram no Estado de São Paulo no período de 1872 a 1952, superou ao de qualquer
outra nacionalidade conforme demonstra o gráfico a seguir:
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Declarava livres, quando completassem 21 anos de idade, os escravos nascidos a partir de 28 de
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Entrada de Imigrantes no Estado de São Paulo no período de 1872 a 1952

Já que a escravidão negra tornara-se dispensável com a clara preferência pelos
imigrantes, a população começou a se mobilizar. Surgiram vários movimentos sociais
em prol da abolição; para um número cada vez maior de pessoas, a escravidão tornarase uma vergonha evitável. O Brasil era uma das últimas grandes nações do mundo
ocidental a tolerar a escravidão, ao lado da colônia espanhola de Cuba.
No dia 13 de maio de 1888, no auge da discussão desse problema e sem saída,
por conta da pressão da sociedade em movimento, a princesa Isabel, então regente, foi
obrigada a agir. Assim, foi assinada a Lei Áurea, levando multidões às ruas para festejar
uma decisão do governo, como há anos não se via.
Com o fim da escravidão veio também o fim do Império; em 15 de novembro de
1889 é proclamada a República.
Diante desse panorama político, poder-se-ia entender melhor a política de
imigração e os caminhos posteriores, com destaque para a cidade de São Paulo daqui
por diante.

2. Panorama Histórico Político-Econômico da Itália.

A condição de país é recente, mas seu passado é secular e basta procurar a
história da Itália para encontrar a história da Europa. Por volta de 1860 eram muito
acentuadas as desigualdades que caracterizavam os diversos Estados em que se dividia a
Península, dos quais os principais eram: o Reino da Sardenha; o Lombardo-Vêneto,
dominado pela Áustria; o Grão Ducado da Toscana; o Estado Pontifício e o Reino das
Duas Sicílias ou de Nápoles, além de outros menores.
Tendia-se a considerar o norte do país como uma mancha industrializada, onde
se praticara uma agricultura de moldes capitalistas, portadora da bandeira progressista e
realizadora da unificação, enquanto o sul era retrógrado, com uma economia agrícola
que ainda guardava aspectos de servidão.
Diante deste quadro é compreensível que o Norte, especialmente o Piemonte,
tivesse a iniciativa do movimento de unificação, que, além do mais, era a região que
mais respondia às necessidades de expansão da economia, significando um mercado
mais livre, mais amplo, mais remunerador, em resumo, progresso econômico. Além
disso, o norte era beneficiado pela proximidade com grandes centros econômicos
europeus.

“A política unitária causou abalos tão violentos no organismo
econômico e social das outras regiões que o sul foi por eles arruinado e só
na emigração encontrou uma espécie de desforra que depois se revelou tão
frutífera para os mesmos interesses que inspiravam essa política” (IANNI,
1972:71).

Mesmo com a unificação nacional datada do século XIX (1870)
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quando os

domínios do papado foram incorporados à monarquia, a Itália foi praticamente o
principal palco para as transformações européias. O país teve sua história vinculada à
posição geográfica, entre o Ocidente e o Oriente, fronteira sul do continente,
projetando-se sobre todo o Mediterrâneo.
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“Entre 1860 e 1870, surgiu o Estado italiano. A história
contemporânea da Itália tem no fascismo um divisor. Até 1943, ela foi uma
monarquia longe do fôlego unificador, incapaz de resolver problemas como
a miséria social, e incompetente para ser imperialista. À aventura fascista
seguiu-se o período que vem até hoje, em que a volta da prosperidade teve
como complemento a instauração de todas as liberdades, apesar dos golpes.
E contragolpes que direita e esquerda tramaram” 11.

Com o novo Estado vieram novos problemas. A política que se seguiu é a
história da mais voraz opressão fiscal, que na década de 1860 encontrava poucos
paralelos nas nações civilizadas. Os pobres eram mais atingidos do que os ricos; o povo
italiano se tornou o mais tributado da Europa, com peso maior para os italianos do sul
donos de pequenas propriedades.
Entre 1873 e 1881, nada menos que 61.831 pequenas propriedades foram
tomadas pelo fisco por falta de pagamento de impostos; entre 1884 e 1901, o número
das propriedades perdidas pelos contadini12 por impossibilidade de pagar impostos se
elevou a 215.759; as propriedades vendidas judicialmente por dívidas a particulares
somaram 70.774 entre 1886 e 1900. Muitos agricultores contraíam empréstimos para
saldar suas dívidas. A miséria assolava o país, com a crise, mal sobravam recursos para
a subsistência. O sul teve sua taxa alfandegária aumentada e assim chegou a
desindustrializar-se depois da unificação. Em outras palavras, o norte enriqueceu por
conta da exploração da região sul do país, enquanto também o país se desenvolvia com
suas negociações junto ao mercado externo.
O desemprego se acentuou, muitos italianos do sul migraram para a região norte
em busca de trabalho, muitos para trabalhos temporários.
Com a migração interna “fechada”, muitos trabalhadores tiveram de acabar por
servir ao fascismo; segundo relatos, muitos “foram morrer de chumbo na Espanha para
não morrer de fome na Itália”, já que na sua pátria não podiam ganhar o necessário para
garantir a subsistência de suas famílias (IANNI, 1972:79).
Não há dúvidas de que a emigração italiana foi uma verdadeira fuga, um
abandono em massa da terra natal, um protesto contra as condições de vida e de trabalho
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em que, havia séculos, o povo era explorado pelos grupos dominantes13, mas foi
também um desabafo possibilitado pela nova liberdade resultante da unificação do país.
Foi igualmente uma grande “evasão” que livrava o governo dos deveres da simples
solidariedade nacional.
O próprio Estado já tinha consciência não só de que a emigração era uma arma
eficaz para preservar a mesma ordem social que lhe dava causa, mas também um
instrumento útil para a expansão da economia nacional no exterior, e as reformas
tributárias foram feitas, como vimos, não com o fim de eliminar a miséria, mas para
impulsionar a expatriação. Assim, o modesto fluxo emigratório se transformou na
avalanche que alagou o mundo e criou os “riachos de ouro” das remessas sem os quais a
prosperidade da Itália, especialmente a do norte, não teria sido o que foi.
Enquanto a crise assolava a população italiana, com as notícias de melhores
condições de trabalho, de vida e de salários mais elevados além dos Alpes e além-mar,
toma força a emigração em grande massa. Imagine-se, por exemplo, o efeito da notícia
de que nos Estados Unidos se podia ganhar até sete liras por dia, quando na Itália
Meridional os salários agrícolas giravam em torno de uma lira e até menos.
Em certas zonas, como na Calábria, em 1900 os salários na agricultura eram os
mesmos de 179014. “Se encararmos a emigração dos italianos em geral, isto é, daqueles
que partiram da Itália para os diversos países imigratórios, quer da Europa, África, Ásia
ou das Américas, verificamos que, na Itália, a emigração permanente contava com um
alto contingente de agricultores; seguidos em menor escala pelos artesãos e operários,
comerciantes e industriais, assim como os indigentes, pessoas que exerciam profissões
liberais e de artistas de teatro” (HUTTER, 1972:16-17). Estes últimos constituíam uma
porcentagem bem menor no contingente emigratório; devemos incluir também nesse
contingente os perseguidos políticos.
São os pequenos proprietários, pequenos arrendatários ou meeiros oriundos da
região do Vêneto que, num primeiro momento, constituem o contingente emigratório.
Suas condições de vida nos permitem entender por que foram eles os primeiros a
abandonar a Itália.

13

Outros fatores que forçaram os italianos a emigrar: o esgotamento das terras, as péssimas relações entre
trabalhadores e grandes proprietários, as crises agrícolas, a opressão fiscal, o desflorestamento, a política
comercial, progressivo aumento da população, etc.
14
Cf. IANNI (1972:84), referindo-se ao livro de Claude Woog (La politique d’emigration de l’Italie,
Presse Universitaires de France, Paris, 1930 pág. 24.)

As famílias vênetas contavam com até quinze elementos ao todo. Viviam do
pequeno núcleo de terra que lhes pertenciam. O pai era a autoridade máxima.
Em 1882, o jornal L’Amico Del Popolo destacou que mais de 20 mil pequenos
proprietários desapareceram dos cadastros da Itália e que certamente a maioria, senão
todos, teriam emigrado para a América (ALVIM, 1986: 35). Os Vênetos não saem com
a esperança de voltar, como os do sul. Saem se desfazendo de tudo e partem no outono,
entre setembro e novembro, depois da colheita do trigo. São os primeiros imigrantes do
contingente de trabalhadores de São Paulo. Na nova terra, ano a ano, mudam
significativamente suas características, embora até 1902 ainda sejam os imigrantes
setentrionais15 de maior predominância e os preferidos pelos fazendeiros brasileiros,
como se verá mais adiante.
Já no que se refere à questão meridional, no sul havia uma organização social e
econômica feudal. Os nobres possuíam as terras, que alugavam aos camponeses por
intermédio dos “gabellotti”, uma espécie de fiscal, tendo que pagar muito e aproveitar
pouco.
Tudo isto somou-se a uma grave crise econômica geral; o governo reagiu
impondo indiscriminadamente um aumento fiscal. Organizou-se um grupo de revolta, o
fenômeno do “brigantaggio”, que tinha propósito social e perseguia os ideais da justiça.
Surgiram sociedades com códigos específicos, como a “Máfia”16 na Sicília, a
“Camorra” na Campania e a “’ndrangheta” na Calábria.
Ao mesmo tempo em que apavora o sul da Itália, oferece às pessoas uma certa
proteção paternal negada pelo governo do país, que tem sua política voltada para o
norte.
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A Política de incentivo emigratório por parte do Governo Italiano e a emigração

A emigração na Itália ocorreu em três grandes ondas:
•

A primeira onda: fim de 1800 – Início de 1900 (primeira guerra Mundial, 1915 –
1918 ).
Emigra-se, sobretudo do Norte e do Centro da Itália. A meta preferida é a

Argentina, seguida do Brasil e do México.
•

A Segunda onda: de 1920 a 1950 (20 Anos Fascistas: 1922 – 1943 e Segunda Guerra
Mundial: 1940 – 1945).
Emigram principalmente italianos do sul para a América, Argentina e Estados

Unidos; na Europa - França, Bélgica, Alemanha, Suíça e na Itália migram para Gênova,
Milão e Turim.
•

Terceira Onda: De 1950 a 1970
O deslocamento acontece do sul ao norte do país; Piemonte, Ligúria e

Lombardia são as regiões preferidas.

Meu foco está concentrado na primeira onda emigratória, que se encaixa no
contexto histórico desta pesquisa, com olhar dirigido ao Brasil e especificamente à
cidade de São Paulo.
Vale ressaltar que as deficiências do sistema econômico italiano para garantir
trabalho e bem estar a todos coincidiam com períodos de grande desenvolvimento
econômico em outros países, especialmente nos Estados Unidos, onde a abertura de
novas terras e a implantação de novas indústrias, com volumosos investimentos de
capitais também europeus, ofereciam atraentes condições de trabalho, possibilidades de
ganho e de poupança nunca conhecidas anteriormente.
O fascínio da possibilidade de uma nova vida promove na Itália a emigração.
Surgem agentes, colaboradores e companhias marítimas, apoiadas em uma publicidade
que muitas vezes maquiava a realidade que os italianos encontrariam em outras terras.
Em primeiro lugar, muitos são vítimas do comércio das “cartas de chamada” ou
contratos de trabalho falsificados. Em 1920, por exemplo, o Comissariado para a
Emigração se vangloriava de ter previamente conseguido um contrato de trabalho para

camponeses destinados a certos latifúndios da América do Sul, embora não houvesse
nenhuma possibilidade de que fossem cumpridos.
Em suma, os meridionalistas e os liberalistas conservadores falavam de
emigração “salvatrice” (salvadora). Provavelmente seria também uma forma de
substituir e interromper o problema do “brigantaggio” (banditismo comum e político,
início da máfia) e da venda de crianças e por fim reduzir a tensão social. O governo
italiano instituiu o famoso “passaporto rosso” (passaporte vermelho), que em 1901
custava oito liras. Com esse documento, milhões de italianos partiram pelo mundo. Com
o então Comissariado para a Emigração, entraram em ação os “agenti per
l’emigrazione” (agentes para a emigração).
Além do “Passaporto rosso”, muitos italianos recebiam um manual do
emigrante que trazia informações sobre a viagem e sobre o país de destino, como por
exemplo, características do país, clima, economia, etc.

Foto 2 - “Manual Prático do Emigrante” – distribuído para os que escolhiam Argentina,
Uruguai e Brasil como destino17

O sonho, como se nota, era a América do norte e do Sul, onde havia, dizia-se,
uma grande necessidade de braços para o trabalho. O fluxo dos que partiam chegou a
números espantosos.
“Cifras e dados da nossa emigração não foram controlados. Segundo cálculos
aproximados, desde a unificação da Itália até hoje, mais de 25 milhões de cidadãos
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italianos emigraram para outros países e a metade destes não retornaram” 18. De 1880 a
1914 saíram da Itália mais de 13 milhões de pessoas. Um fenômeno impressionante
para uma nação que contava 35 milhões de habitantes. Era uma verdadeira maré
humana, demandada ao mar sobre velhas e escassas naves que empregavam, às vezes,
dois meses para chegar à Nova York ou Argentina.
Os agentes de emigração batiam todos os ângulos da Itália a procura de gente
que queria partir. Prometiam mundos e fundos para preencher os navios que partiam de
Gênova ou de Nápoles. As companhias de navegação (Lavarello, Piaggio, Rubattino,
Florio, e ainda Companhias estrangeiras) davam uma recompensa por cada emigrante
“catturato” (capturado).
Os únicos que naquele período procuravam defender os emigrantes de
trapaceiros e de enganosos foram os padres Scalabrinianos, que agiam nos portos em
meio àquele miserável rio de gente.
Sobre embarcações com capacidade para quinhentos ou seiscentos emigrantes,
as companhias faziam subir 1000 ou 1500 pessoas. As condições a bordo eram terríveis.
Na maioria dos casos, não havia lugar para dormir, refeitório, ambulatório, nem cabines.
Vivia-se e comia-se sobre as pontes, amontoados. Os banheiros não eram mais do que
quatro ou cinco e a água potável era racionada. Animais eram abatidos para distribuição
da escassa comida.
O Sírio, por exemplo, é um navio que partiu de Gênova em 04 de agosto de 1906
rumo à América do Sul e, por um destino trágico naufragou nas costas da Espanha.
Transportava 1700 passageiros, entre estes 700 emigrantes italianos (na maioria
Vênetos e Trentinos) que se dirigiam para o Brasil, Argentina e Uruguai. Destes, 300
morreram no ato e 200 ficaram desaparecidos. Os que se salvaram, perderam tudo e
foram abrigados pelas populações espanholas de Cabo Palos, Cartagena e Alicante.
Entre os passageiros morreu também missionários religiosos e o Cônsul da Áustria no
Rio de Janeiro, Leopoldo Politzer. O comandante do “Sírio” foi preso em Cartagena,
culpado pelo sinistro, pois, para ganhar mais, embarcava emigrantes clandestinos nas
costas da Espanha, aproximando-se demais dos arrecifes. A história do naufrágio serve
para demonstrar o quanto estas viagens ofereciam riscos para a tripulação que
normalmente excedia a capacidade das embarcações.
18

Dados extraídos de textos discutidos na “Universitá per Stranieri Dante Alighieri” durante minha
participação no curso de “Cultura e Civiltá”, no ano de 2001 em Reggio Calábria – Itália (sem referências
Bibliográficas).

Foto 3 - Naufrágio do navio Sírio que partiu de Gênova rumo à América do Sul, com destino ao
Brasil19

Acontecia também de muitos serem enganados por mercantes sem escrúpulos;
são antigas as histórias de italianos convencidos de estarem desembarcando na América,
após dias de navegação no Mediterrâneo, mascarado de Oceano, e ao invés disso serem
desembarcados de noite na mesma terra de onde partiram. Na Toscana há uma zona do
litoral chamada de “La Califórnia”, como testemunha de quantos foram trazidos para
essa costa na ilusão de terem chegado à América.
Se para a política emigratória esse fenômeno se converte em lucro, com as
remessas econômicas para a mãe-pátria, também contribuem com o favorecimento das
relações diplomáticas e econômicas com outros países. Era de interesse que os
emigrados permanecessem fiéis e patriotas, difundissem sua língua e cultura e que se
mantivessem nesses países receptores, enquanto o drama familiar se acentuava no plano
afetivo e sentimental. Não eram raros os casos dramáticos de pessoas que partiam e
abandonavam a família, verificado, sobretudo na Argentina, conhecida por “terra
du’scondu” (terra do esquecimento).
Não faltam aos que ficam nem aos que partem os cantos populares religiosos,
que descrevem as tensões e medos a bordo das embarcações que traziam os emigrantes
para a América, quando se acendia a fúria do mar. Naquelas ocasiões se invocava a
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intercessão dos santos e de Nossa Senhora. Os devotos das figuras sagradas e padroeiros
de suas cidades, simbolizavam para muitos italianos, o sentimento de carregar consigo
uma parte de suas raízes, tradições culturais e familiares, e também como maneira de se
sentirem protegidos. Por tudo isso foi importante, depois de estabelecerem-se em São
Paulo, homenagear estes santos construindo igrejas e celebrando festas, como também
aconteceu em outras partes do país.
Onde se concentrou os grupos mais numerosos ficou mais fácil para construir
uma igreja e homenagear o santo padroeiro como foi o caso dos bareses no Brás que se
reuniram e ergueram a igreja de São Vito; os imigrantes de Aversa e Casaluce que
construíram a igreja de Nossa Senhora de Casaluce também no Brás; os napolitanos que
juntos ergueram a igreja de São Gennaro; os calabreses de Rossano que construíram a
igreja de Nossa Senhora Achiropita e, não se pode deixar esquecer que contaram com a
ajuda dos cerignolanos, também da Calábria, mas que em menor número não
conseguiram erguer uma igreja a Nossa Senhora da Ripalta, mas que manifestaram sua
fé misturando-se com os devotos de Nossa Senhora Achiropita. Por fim, a colônia de
calabreses, que se instalaram no bairro do Ipiranga muitos anos depois, e realizam a
festa de São Francisco de Paola, padroeiro da Calábria, com o propósito de ainda
erguerem uma igreja em sua homenagem no futuro.

3. Da Itália para o Brasil

Organizada em 1883 no Rio de Janeiro, a “Sociedade Central de Imigração”
tinha como finalidade principal fixar imigrantes em pequenas propriedades,
promovendo o aumento da imigração européia no Brasil, e fundar e manter no Rio de
janeiro um escritório de informações para os imigrantes, onde seriam aconselhados e
encaminhados ao seu destino, fornecendo todo o esclarecimento necessário.

“A missão a que se propunha a Sociedade Central de Imigração era dar ao
Brasil a melhor população possível e esta, segundo eles, só poderia ser
fornecida pelos países mais avançados da Europa, por emigrantes

espontâneos dirigindo-se ao Brasil persuadidos de aqui encontrarem
condições para melhorar a sua sorte” (HUTTER, 1972:22).

Em agosto de 1885, o Ministro da Itália enviou ofício à Sociedade central de
imigração, no qual assegurava que o Governo da Itália estava inteirado dos fins daquela
Sociedade e da proteção por ela dispensada aos imigrantes.
Na Província de São Paulo, já em 30 de março de 1871 foi decretada uma lei que
autorizava o Governo da província a emitir apólices com renda revertida aos lavradores
de São Paulo que quisessem trazer “colonos” para suas fazendas. O auxílio se destinava
ao pagamento de passagens e mais despesas que cada “colono” fizesse até chegar ao
destino, e seria dada preferência àqueles que introduzissem os provenientes do norte da
Europa. À medida que ingressavam esses imigrantes, as leis foram ajustadas para
promover a imigração.
Mais tarde, por iniciativa particular, a dois de julho de 1886 foi fundada em São
Paulo a Sociedade Promotora de Imigração, encabeçada por fazendeiros paulistas, entre
eles Martinho Prado Jr.

“A Sociedade promotora de Imigração obteve, por meio de seu agente na
Itália, permissão de trazer para São Paulo imigrantes, sob certas garantias,
entre as quais destacava-se a certeza do imediato emprego para os mesmos
imigrantes e depois de convencer-se o governo que a Sociedade não visava
lucro nenhum, por expressa disposição de seus estatutos e não recorreria a
recrutadores e aliciadores, limitando-se a introduzir imigrantes chamados
por parentes e amigos residentes em São Paulo e espontâneos, pela primeira
vez, com assentimento expresso do governo, abriam-se as portas da Itália
para São Paulo, determinando-se até os lugares de onde podiam nossos
agentes retirar gente” (HUTTER, 1972:29).

Apesar da grande afluência de imigrantes italianos ao Brasil, na Península não se
tinha quase conhecimento, até princípios do século XX, de como era a realidade neste
país. Apenas ouviam a melhor faceta do Brasil, pelos agenciadores. A concorrente
Argentina tentava denegrir a imagem do Brasil na disputa de imigrantes, e vice-versa.
Vale ressaltar que enquanto a Sociedade promotora de imigração se empenhava
ao máximo para a introdução de imigrantes, os cônsules italianos não faziam mais do

que se apresentar a bordo, no momento em que chegava um navio, e perguntar ao
comandante se havia ocorrência a ser registrada.
Os agentes e intermediários recebiam uma porcentagem por cada emigrante
embarcado nos portos italianos, e por isso se interessavam em fornecer a maior
quantidade possível de emigrantes. Muitos navios partiram super lotados. Os emigrantes
só tomavam conhecimento das condições já no embarque; antes disso eram ludibriados
por propagandas exageradas, convidados a admirar belas fotografias dos navios e
ouviam relatos enganosos de italianos que supostamente retornaram da América.
Finalmente, chegando a hora do embarque, o sub-agente acompanhava o seu
cliente a bordo. Apesar do ordenado, o sub-agente cobrava uma taxa pelo serviço de
acompanhamento, fazendo com que o emigrante gastasse o dinheiro que viria a precisar
tão logo chegasse ao estrangeiro.
Os agentes ganhavam também de 5 a 10 liras por cada emigrante que
convenciam e mandavam ao porto de embarque. Registravam como “camponeses”,
pessoas que nada sabiam sobre o trabalho na lavoura: artesãos de pouca capacidade,
sapateiros, alfaiates, barbeiros, etc. Todos eram classificados como lavradores, gerando
descontentamento por parte dos fazendeiros paulistas.
Os navios que transportavam os emigrantes pertenciam a várias companhias e
faziam parte da frota da “La Veloce Navigazione Italiana”, cuja agência geral no Brasil
ficava no Rio de Janeiro. Essa companhia gabava-se de que todos os navios a ela
filiados faziam as viagens mais rápidas e regulares e eram, sem exceção, iluminados a
luz elétrica.
Depois que desembarcavam no Brasil, havia rotas de embarcações que
transportavam imigrantes para outras regiões do país, com destaque para a região sul.
Embora as Companhias, agentes e representantes informassem um rápido
transporte capaz de fazer viagens em até 14 dias, alguns jornais informavam um período
bem maior, de vinte e poucos dias a um mês (Jornal do Comércio – RJ). Como já
expressei anteriormente, as condições a bordo eram péssimas, sem contar que diversos
incidentes ocorriam, como troca de navio de embarque, desembarque em outro país que
não o combinado, perda do embarque por diversos contratempos, perda de bagagem,
etc.
A bordo, nascimentos e mortes eram comuns, sem contar as epidemias; como se
não bastasse o sofrimento na partida e a bordo, o mesmo continuava na chegada ao
Brasil.

Já em São Paulo, os imigrantes eram transportados de Santos para a Hospedaria
dos Imigrantes, no bairro do Brás, onde hoje funciona o Memorial do Imigrante.

A chegada dos imigrantes e a Hospedaria em São Paulo.

Foto 4 - Hoje: Museu dos Imigrantes, foto do autor, 2005.

Como o porto do Rio de Janeiro não oferecia comodidade para receber os
imigrantes destinados à Província de São Paulo, visto terem de fazer uma viagem de 13
horas de trem (conhecido como Expresso do Norte), o porto de Santos, que a partir de
1854, tornou-se o “pólo do café”, passou a receber esses imigrantes.
Uma vez que a cidade de Santos não tinha estrutura para recebê-los e hospedálos pelos primeiros dias, milhares de imigrantes foram encaminhados à hospedaria de
São Paulo localizada primeiramente no bairro do Bom Retiro, que funcionou de 1882 a
188720.
Considerando que as péssimas instalações no Bom Retiro não suportavam mais
o elevado número de imigrantes, por haver graves problemas de epidemias e após sofrer
um incêndio, o Governo Provincial autorizou por lei em 21 de março de 1885, a
construção da nova Hospedaria no bairro do Brás que começa a ser construída a partir
20

A primeira hospedaria criada pelo Governo Estadual foi instalada em dezembro de 1878, no bairro de
Santana chamada Hospedaria de Sant’ana, desativada em junho de 1880 e o prédio demolido em 1915.
Hoje há instalações do exército no local (Rua Alfredo Pujol). Posteriormente, em 1881, a Lei número 36,
de 21 de fevereiro, autorizava o Governo a construir um novo edifício com capacidade para quinhentos
imigrantes na antiga Rua dos imigrantes, hoje Rua Areal (continuação da Rua José Paulino) denominado
Hospedaria do Bom Retiro, concluído em 1882 e desativado em 1887. O prédio não existe mais e hoje em
seu lugar há uma Casa de Saúde.

de 1886 e inaugurada oficialmente em 1888 pelo então governador da província
Antônio de Queiroz Salles, o Conde de Parnahyba.
Vale ressaltar que mesmo antes de sua inauguração oficial, a Hospedaria dos
Imigrantes localizada na Rua Visconde de Parnaíba número 1316, já em 1887 entrava
em funcionamento extra-oficial com capacidade para acolher 3.000 pessoas com uma
estrutura bastante arrojada para a época21. Isso não impediu que - em casos excepcionais
– a nova hospedaria chegasse a abrigar cerca de 5 a 8 mil pessoas de uma só vez.
A passagem do imigrante pelas instalações da Hospedaria era o primeiro vínculo
entre o imigrante e o Brasil. Além de contar com alojamentos em amplos dormitórios
coletivos, locais apropriados para depósito de bagagens, refeitório onde faziam três
refeições diárias, enfermaria e um pequeno hospital para receber a assistência média
necessária, era também o lugar onde assinavam o primeiro contrato sob a supervisão da
diretoria daquela casa (não assinavam seus contratos nas fazendas a que eram
destinados) e então eram encaminhados para seus novos empregos no novo país.

Foto 5 - Desembarque dos imigrantes na Hospedaria no início do século XX22

Portanto a Hospedaria era o lugar que tratava dos primeiros passos do imigrante
no Brasil, construindo assim um registro seguro das famílias que aqui chegaram,
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Em julho de 1887, ocorreu um surto de varíola e difteria na Hospedaria do Bom Retiro, fazendo com
que as dependências do Brás, mesmo inacabadas, recebessem o primeiro grupo de imigrantes. A
Hospedaria do Brás não esteve imune, sofrendo com um surto de cólera em 1893, obrigou o governo
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município de Santo André), nos galpões pertencentes à Cia. Industrial de São Bernardo do Campo. Essa
hospedaria encerrou suas atividades em 1896, e os galpões foram devolvidos à companhia proprietária no
mesmo ano.
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rendendo um rico material de registros e fotografias importantíssimo para a memória,
não só de São Paulo, mas do país.

Foto 6 - Solicitação de imigrantes para trabalhar na fazenda de café 23

Assim como as viagens da Itália ao Brasil, o transporte de trem até o destino
final do imigrante, passando pela hospedaria, era gratuito, sendo custeado pelos
fazendeiros da Província de São Paulo.

“Quanto aos imigrantes vindos de Santos, eram eles desembarcados na
plataforma da hospedaria e, em ato contínuo, eram recolhidos e era feita a
chamada; se não houvesse tempo necessário, a chamada seria adiada para o
dia seguinte às 6 h da manhã; caso não respondessem à chamada corriam o
risco de não receber, de acordo com as disposições do art. 19 do
regulamento para o serviço de imigração (...). A hospedaria de imigrantes
era importante na medida em que fazia parte de uma infra-estrutura
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necessária para o desenvolvimento do sistema imigratório em São Paulo,
pois tinha aquele estabelecimento a função de alojar, por oito dias (sem
contar o dia de chegada), o imigrante que chegava a São Paulo, passando
também a ser, posteriormente, ponto de encontro de fazendeiros com
imigrantes para a contratação de mão-de-obra” (HUTTER, 1972:78)24.

Dentre os imigrantes italianos que chegavam a São Paulo, havia os introduzidos
pelo Governo Geral Provincial. Muitos não se adaptaram por diversos fatores, sendo os
principais, os maus tratos e a exploração nas fazendas de café e acabaram se dirigindo e
se instalando na cidade.
Havia também os italianos que imigraram espontaneamente, sem dívidas com os
fazendeiros, e que podiam escolher se preferiam trabalhar na lavoura do café, ou o que
era mais comum, se instalar na capital. Entre estes se destacam principalmente os
italianos do sul, que chegaram bem depois dos italianos do norte, e que tinham
conhecimento de pequenas profissões, como sapateiro, jornaleiro, barbeiro, entre outras.
Tinham aptidões para o comércio, porque não eram tão passivos como os italianos do
norte, principalmente os do Vêneto e também porque geralmente não vinham com toda
a família, pensavam em ganhar dinheiro e retornar ao país de origem. Uma vez que
aportaram aqui, se instalaram nos bairros do Brás, Bexiga e Mooca, onde se concentrou
o maior número de calabreses, napolitanos e puglianeses.
De 1882 a 197825, passaram pela Hospedaria cerca de 2,5 milhões de pessoas, de
mais de 60 nacionalidades e etnias, todas devidamente registradas em livros e listagens.
Vale lembrar que a hospedaria não serviu apenas a quem vinha de fora do país.
Ela abrigou muita gente que vinha para São Paulo em busca de uma vida melhor.
Primeiro foram mineiros, depois nordestinos e por último a gente do Rio Grande do Sul,
Paraná e Santa Catarina. O movimento era tão grande internamente, que em 1978, o
local passou a atender exclusivamente migrantes internos, funcionando ainda
atualmente como albergue em instalações do edifício anexo ao memorial.
Dentre os últimos imigrantes atendidos no local recentemente estão os
refugiados políticos principalmente latino-americanos, africanos e asiáticos, mas que
24

Pode-se ter uma idéia melhor e apreciar imagens da Hospedaria dos Imigrantes de S.P. no filme “Gaijin
– Caminhos da liberdade” (Brasil, 1980 – Direção de Tizuka Yamazaki, dur. 112’, drama: História dos
imigrantes e nordestinos).
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fazem parte de outro movimento migratório em tempos de globalização que não cabem
no contexto estudado aqui e nem utilizaram a hospedaria com os mesmos propósitos de
outrora26.
O conjunto arquitetônico foi tombado em 1982, pelo CONDEPHAAT e em
1986, foi criado o Centro Histórico do Imigrante, responsável pela guarda de toda a
documentação oficial da Hospedaria. A musealização dos espaços dessa antiga
instituição, com a instalação do Museu da Imigração, em 1993, foi a melhor forma de
preservar esse patrimônio arquitetônico e cultural. Hoje, Memorial do Imigrante desde
1998, o espaço oferece um acervo de centenas de fotografias, documentos,
depoimentos, além de jardins, auditório, salas para exposições e uma fazenda de café
com ferramentas de trabalho da época. Outra atração é o Bonde, construído pela
empresa inglesa Hurst Nelson, em 1912, e que pertencia a “The City of Santos
Improvements Company”, que faz o trajeto Memorial-Estação Bresser do metrô, ida e
volta, para reviver os velhos tempos.

4. São Paulo: A industrialização e a presença do elemento italiano na urbanização
da cidade no século XX

Tamanha foi a presença italiana no início do século XX que os línguas faladas
na cidade se confundiam, num dado momento, já não se sabia se o idioma era o
português, os dialetos italianos, ou os tantos outros sotaques que soavam pelas ruas da
capital paulista.

(...) Macola, um viajante italiano que visitou São Paulo alguns anos depois,
ficou impressionado ao ouvir que se falava, se chamava e se imprecava, por
toda a parte, “nos dialetos mais autênticos da Península”. Daí a impressão
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A antiga Hospedaria dos Imigrantes do Brás em edificação anexa com entrada pela Rua Dr. Almeida
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desde fevereiro de 1996. Mantido em convênio com o governo estadual, o Arsenal acolhe diariamente
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também, refugiados políticos de vários países do mundo em parceira com a Cáritas Arquidiocesana de
São Paulo. Fonte : O Estado de São Paulo - 19/03/2001.

de espanto de um mineiro a conhecer São Paulo em 1902: “Os meus
ouvidos e os meus olhos guardam cenas inesquecíveis. Não sei se a Itália o
seria menos em São Paulo. No bonde, no teatro, na rua, na igreja, fala-se
mais o idioma de Dante que o de Camões. Os maiores e mais numerosos
comerciantes e industriais eram italianos.” Sousa Pinto, um jornalista
português que esteve na cidade na mesma época, não conseguiu se fazer
entender por vários cocheiros de tílburi, todos falando em dialetos
peninsulares e gesticulando à napolitana. Escritas em italiano eram também
as tabuletas de vários edifícios: “Encontramo-nos a cogitar se por um
estranho fenômeno de letargia em vez de descer em São Paulo teríamos ido
parar à Cidade do Vesúvio.” 27

É inegável a importância do italiano na industrialização e, conseqüentemente, na
formação de vários bairros da cidade de São Paulo que abrigavam grandes indústrias e
uma grande concentração de italianos, sobretudo os meridionais, que como já vimos,
não tinha como anseio a pequena propriedade e nem a vida no campo como sonho. Sua
meta era as cidades e muitos lutaram para isso.
E, neste aspecto, um conhecido exemplo do qual se falou muito a respeito é o do
conde Francisco Matarazzo, que chegou ao Brasil em 1881. Em termos gerais, o
imigrante italiano foi o responsável e promotor das grandes transformações econômicas
que ocorreram na região paulista, praticamente até a década de cinqüenta. Essa primeira
industrialização brasileira seria originária, exatamente, do fato de que se tratava do
imigrante portador de um conhecimento e uma flexibilidade que os nativos não tinham,
de se integrar satisfatoriamente no processo de construção de uma burguesia industrial
brasileira. O conde Matarazzo veio da Itália não só com o capital, com o dinheiro,
provavelmente herança de seu pai, mas veio também com mercadorias que pretendia
comercializar aqui no Brasil. E se instalou, inicialmente, em São Paulo.
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Cf. SANTOS (1998:36), referindo-se à citação de BRUNO, História e tradições da cidade de São
Paulo, op. Cit., p. 58 e 59.

Foto 7 - O mito Francisco Matarazzo (1854-1937), foi figura importante para o crescimento
econômico de São Paulo28

“Sou comerciante de farinha, de bacalhau, de algodão... Não entendo de
mais nada”.

Nascido em 1854 na cidade de Castelabate, na província de Salerno, região de
Nápoles no sul da Itália, Francisco Matarazzo chegou ao Brasil em 1881. Inicialmente
se estabeleceu em Sorocaba, onde deu início à política comercial que conservaria para
sempre: “O bom negócio se faz na compra e não na venda”, era o lema que seguia,
cuidando mais de comprar barato do que vender caro.
Em 1890, trocou Sorocaba por São Paulo. Na capital, abriu um comércio de
secos e molhados na Rua 25 de Março, fez negócios com banha e começou a dedicar-se
à importação.
Bem sucedido, investiu num empreendimento industrial de grandes proporções:
comprou um moinho de farinha – o primeiro de São Paulo. Foi o início do que mais
tarde seria chamado de um “império industrial”. Para produzir os sacos que embalavam
sua farinha, Matarazzo adquiriu máquinas de tecelagem. Com elas, em pouco tempo
produzia tecidos para o mercado. Das sementes do algodão que comprava para a
tecelagem, delas o empresário extraía óleo.
Um subproduto da refinação do óleo de semente de algodão, chamado “pé” e
usado na produção de sabão, levou Matarazzo a comprar uma fábrica e comercializar o
produto. A necessidade de caixotes e embalagens fez surgir serrarias e uma metalúrgica.
28
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Com a madeira e o metal disponíveis, o empresário começou a fabricar móveis e
utensílios de alumínio. Na década de 60, o “império” do Conde Matarazzo reunia mais
de cem empresas, que empregavam cerca de 30 mil pessoas.
Houve um momento em que os negócios do conde Francisco Matarazzo no
Brasil tinham se diversificado tanto que até ele parecia confuso. Não era à toa. Nas
cinco décadas que levou para erguer seu império industrial, Matarazzo pôs o dedo numa
variedade de empreendimentos e atividades impressionante até para os dias de hoje.
Dizia-se em seu tempo que o conde tinha 365 fábricas, uma para cada dia do ano, e é
bem possível que isso tenha sido verdade. No auge, as Indústrias Reunidas F. Matarazzo
produziam tecidos, latas, óleos comestíveis, açúcar, sabão, presunto, pregos, velas,
louças, azulejos. Matarazzo tinha um banco, uma frota particular de navios, um terminal
exclusivo no porto de Santos e duas locomotivas para transportar mercadorias no pátio
da sede do complexo industrial, em São Paulo. Quando o conde fez 80 anos, suas
empresas faturavam 350 mil contos de réis por ano, dinheiro equivalente na época à
arrecadação de São Paulo, o Estado mais rico do Brasil. Se a conta fosse feita hoje,
nenhum dos conglomerados nacionais conseguiria bater Matarazzo.
Ele não foi apenas um pioneiro da industrialização. Matarazzo foi um dos
primeiros empresários a se voltar prioritariamente para o mercado interno, numa época
em que a economia brasileira era dominada pela exportação de café. Matarazzo
descobria consumidores onde ninguém mais enxergava oportunidades de negócio. Ele
achava possível ganhar dinheiro produzindo mercadorias que a maioria dos brasileiros
consumia aqui mesmo, no dia-a-dia. Arroz, vinho, queijo, quase tudo que aparecia na
mesa dos brasileiros era importado na virada do século. Matarazzo foi dos primeiros a
enriquecer produzindo esse tipo de coisa no Brasil.
O sucesso de sua trajetória é uma mistura de esperteza e oportunidade. Tinha
uma visão privilegiada da paisagem econômica. Conhecia os preços das mercadorias e
os interesses dos consumidores, além de acesso a crédito e relações com uma rede de
pequenos revendedores. Com tanta informação, ele conseguia saber a hora certa de
reduzir as importações de um determinado produto e começar a produzi-lo aqui. Além
disso, Matarazzo tinha dinheiro para investir. Especulava com o câmbio e lucrava com o
banco, que monopolizava a remessa das economias que os imigrantes italianos
despachavam para a terra natal. Como outros pioneiros da industrialização brasileira, ele
também teve uma bela ajuda do governo, cuja política de proteção alfandegária reduzia

o custo de importação de algumas matérias-primas e impunha tarifas elevadas a
produtos estrangeiros que poderiam competir com os nacionais.
As grandes fortunas do início do século foram cevadas nas fazendas de café.
Seus proprietários davam as cartas nos negócios, na política e no governo. Matarazzo
não fez feio nesse ambiente. Um dos homens mais ricos de seu tempo tinha mansão na
Avenida Paulista e ia para o trabalho de limusine, mas sempre foi visto como uma
espécie de novo-rico pela elite da época. O título de nobreza concedido pelo governo
italiano a imigrantes bem-sucedidos, recebeu do imperador Vitorio Emmanuele por ter
enviado à Itália mantimentos durante a Primeira Guerra Mundial. Matarazzo tinha
admiração por Benito Mussolini, a ponto de contribuir com o fascismo financeiramente,
e era um sujeito popular entre os italianos que viviam no Brasil.
A maioria dos operários em suas fábricas era formada por italianos, e eram feitos
em italiano os discursos do patrão aos empregados. Fora da colônia, Matarazzo era visto
com desconfiança pelos fazendeiros e pela nascente classe média urbana, e o
comportamento da família só fez a antipatia crescer depois de sua morte. Com o velho
conde fora de cena, seu império começou a ruir.
Na Europa era muito difundido o fato de emigrantes que fizeram fortuna e
viraram proprietários de terras com o trabalho na lavoura do café no Brasil. Com o
intuito de atrair mão-de-obra, a imagem do conde Matarazzo era usada para atrair
atenção dos que sonhavam enriquecer rápido.
“Matarazzo sai da Itália como o homem que sai para conquistar o mundo. Vem e
cria um império financeiro...”, etc. É tido como “mito”. Talvez não fosse este o objetivo
de Matarazzo e provavelmente não era isso que os outros imigrantes estavam buscando,
porque muitos deles estavam marcados pelo processo de expulsão, pela perda de
relações sociais, que para eles eram questões importantes em termos de condições de
vida e de existência. Por isso o processo migratório é para muitos imigrantes, parte de
um movimento social.

O imigrante italiano fora das fazendas de café – a liberdade e o trabalho na capital

O sucesso do Conde Francisco Matarazzo serviu de modelo de prosperidade ao
imigrante italiano. No entanto, este foi um caso a parte. A maioria esteve bem longe
desta realidade.

As mulheres, por exemplo, trabalhavam como lavadeiras, empregadas
domésticas, amas-de-leite, costureiras domiciliares e floristas e entre os homens
atuavam carroceiros, verdureiros, amoladores de facas, jornaleiros, engraxates,
vendedores de bilhetes de loteria e sapateiros. Era um enorme contingente que andava
de porta em porta, oferecendo seu trabalho ou produto, vivendo concentrado nas
cidades.
Algumas profissões do setor terciário estavam relacionadas às regiões de origem
dos imigrantes. Os “renaioli” tiravam areia das margens do Tietê e eram quase todos
Toscanos de Viareggio; os napolitanos viviam pelas ruas tocando sanfona ou qualquer
outro instrumento típico, ou então oferecendo-se para “consertar tudo”: panelas, móveis
ou encanamentos; os bareses eram geralmente jornaleiros.
Como o imigrante italiano era requisitado para o trabalho nas fazendas pouco se
estudou a atuação do grupo nas funções de pequeno negociante ou de artesão, já que não
se pretendia atrair imigrantes para tais atividades. Para se ter uma idéia da presença dos
italianos na cidade, pode-se considerar o número de propriedades pertencentes a eles
que aumentaram de 4.993, em 1902, para 7.462 em 1910, o que significa um
crescimento de 49,4% de imóveis em suas mãos.
Entre os estrangeiros, os italianos ocupavam o primeiro lugar como
proprietários, embora fossem imóveis de baixo valor e localizados em bairros pobres de
São Paulo como, Brás, Bom Retiro, Belenzinho, Barra Funda e Bexiga, habitados por
muitos italianos; eram bairros industriais onde a pobreza reinava. Esses dados indicam
que a posse de propriedade urbana estava longe de garantir ascensão social ou
econômica para o imigrante.
Por volta de 1902, mais de 600 mil italianos viviam em São Paulo e estima-se
que 30% dos que viviam no Estado, concentravam-se nas cidades, 141 mil
aproximadamente.
Sabe-se que a posse da terra ou pequena propriedade, foi um dos fatores que
impulsionaram o imigrante italiano a abandonar a mãe-pátria, porém não era tão
universal dentro do grupo. Tal anseio era marcantemente vêneto. Assim, se os traços
dos meridionais, como bareses, calabreses e napolitanos se referem ao pequeno
comércio e estão ligados à vida nas cidades, a marca vêneta está na terra.
É bom lembrar que a legislação brasileira não considerava italianos os filhos de
italianos nascidos no Brasil.

A concentração de italianos na cidade foi atraída também por nelas existirem
benefícios que não existiam na fazenda, ou eram escassos, como por exemplo, acesso a
transportes, a médicos, a escolas, a igreja, etc. Aos padres, como eles mesmos
reconheciam entusiasmados: “a vantagem máxima que esses pequenos núcleos
oferecem é a de facilitar o acesso dos missionários que ali podem exercer sua obra de
forma mais conveniente, representando a pequena propriedade também, a liberdade de
religião”
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. A busca de uma das formas conhecidas de identidade. Esse sentimento

comum era, na verdade, sua única forma de organização e seu único ponto de apoio. Por
isso, se fosse preciso, não hesitavam em construir com as próprias mãos e com o próprio
dinheiro uma igreja, por pequena que fosse.
No momento em que a cidade se urbaniza e se industrializa, a lavoura volta sua
expectativa em suprir a mão-de-obra para outros centros emigratórios, principalmente
Espanha e Portugal. Do contingente imigratório no período 1902-1911 participam:
139.228 italianos, 110.923 espanhóis e 78.140 portugueses. Ou seja, a imigração de
espanhóis e portugueses, conjuntamente considerada, sobrepõe de longe a italiana,
embora o total de imigrantes italianos entrados no período seja superior ao dessas outras
nacionalidades consideradas isoladamente.
No período imediatamente seguinte, a imigração italiana passará para o terceiro
lugar, depois das duas mencionadas, o que garante à cidade de São Paulo o aumento de
suas características e suas diferenças culturais.
A deterioração das condições de remuneração no Brasil facilita a promulgação
do decreto Prinetti, de 1902, pelo qual o Comissariado Geral da Emigração na Itália
proibia a emigração subvencionada que o Brasil promovia.
Era passada a época das “cartas que despovoavam aldeias” italianas em
benefício do café, pois agora as atenções se voltavam para a cidade que crescia
espantosamente, a indústria e o comércio propiciavam um grande momento para a
economia e o número de trabalhadores aumentava cada vez mais na capital.
Enquanto a liberdade de locomoção foi um direito adquirido, o caráter das lutas
sociais não esteve restrito.
Em termos assistenciais e políticos, as ações se espelham nas inúmeras
Sociedades de Mútuo Socorro (SMS) 30 espalhadas por todo o estado de São Paulo e nas
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Muitos fazendeiros impediam o acesso dos padres a suas terras porque temiam denúncias sobre a
situação miserável de seus colonos.
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respostas aos apelos lançados pelos grupos anarquistas, para problemas referentes à
comunidade italiana e o operariado.

Os italianos e seus interesses organizados em Sociedades e Associações.

O modo próprio de expressão de um dado grupo, no sentido de cumprir um
papel de apoio a seus membros ou de outros grupos, termina gerando uma consciência
que dá origem a associações, como as de bairro, de leigos na igreja ou como as de
Mútuo Socorro, de atuação à assistência médica e social, com alguns exemplos de
recreação e de instrução. Podem-se encontrar registros de SMS (Sociedades de Mútuo
Socorro) desde 1890.
O primeiro levantamento sistemático foi publicado em 1897, pelo BMAE
(Bolletino Del Ministero degli Affari Esteri). Segundo essa fonte existia em todo o
estado, na época, 98 associações com 9 mil sócios, o que representava 2% da população
italiana. Um decênio depois, 1908, uma nova publicação do mesmo BMAE trouxe outro
levantamento, revelando que o número de SMS praticamente duplicava, chegando a
170. Mas o número de sócios diminuíra de modo surpreendente para 8.213, embora
continuasse representando 2% do grupo italiano, pois uma parte regressara à Itália.
Finalmente, em 1923, quase voltara para a mesma cifra de 1897: 91 associações com
apenas 7.807 sócios, mas que ainda equivalia a 2% do grupo.
O maior obstáculo para uma ação mais relevante das SMS foi a grande divisão
entre seus membros. Os representantes da Lombardia, Vêneto, Calábria e Abruzzi,
uniam-se mais em função de seus interesses específicos do que em função da
coletividade.
Em 1897 realizou-se um Congresso de Associações de Mútuo Socorro que
contou com quatorze representantes e, entre outros temas, deliberou-se sobre a
concretização de uma velha idéia: a criação de uma Federação das Sociedades Italianas
no Estado de São Paulo. A Federação, porém, teve vida curta.
Em 1904, realizou o primeiro Congresso das Sociedades e Institutos Italianos no
Brasil, representada por 98 associações, 29 escolas, 8 jornais e ainda participaram 265
cidadãos independentes. Apesar disso, nada do que foi proposto e aprovado teve
continuidade.
No entanto, o exame da proporção desses dois congressos revela uma evolução
na esfera de interesses da coletividade italiana.

Se considerarmos que o próprio espírito de associação era uma prática a ser
conquistada e que a assistência médica, educacional e a previdência social eram um
direito negado, não se pode menosprezar a atuação de tais sociedades.
Esta atuação tomou força no período em que São Paulo começou a se
industrializar e a receber o imigrante italiano e sua participação no movimento operário,
por volta de 1906, o que foi fundamental para a cidade e seu desenvolvimento, uma vez
que este grupo começou a se organizar formando associações em defesa do trabalhador
que hoje estão atribuídas aos sindicatos.

“Sendo este período marcante pela atividade anarquista desenvolvida
pelo elemento imigrante, era natural a posição de destaque de São Paulo,
como principal foco de agitação operária, numa época de rápido
crescimento de seu parque industrial, onde os operários imigrantes se
aglutinaram. E foi esse grupo ativo e aguerrido que conduziu o movimento
operário com bravura, no momento em que a repressão policial foi das mais
duras. Doutrinaram, mobilizaram e organizaram o trabalhador neste período.
Os movimentos desencadeados pelos anarquistas foram caracterizados como
os mais radicais, com intensa atividade sindical de arregimentação. Foi a
época em que se fundaram várias organizações de classe, círculos políticos e
desenvolveu-se inédita atividade cultural” (FERREIRA, 1978:56).

Ainda existem muitas Associações, como as do começo do século, ligadas a uma
região específica da Itália, mas que recebem hoje uma ajuda financeira para ser aplicada
na divulgação da região para o turismo, para difundir a cultura e para auxiliar os
italianos que vivem no Brasil.
A mais antiga de São Paulo é a Lega Itálica, mas muitas já se extinguiram e
algumas novas surgem a cada ano, porém não é fácil mantê-las.
Só para possibilitar uma reflexão, que mais tarde será retomada no capítulo
referente às festas, cabe assinalar que as associações, em sua maioria, estão ligadas à
festa pelo fato de esta servir como a opção mais lucrativa para se arrecadar dinheiro
para a continuidade de seus trabalhos assistenciais.
Como se percebe, a festa concentra recursos do grupo e os redistribui. A fartura
e a possibilidade de fazer uma festa cada vez mais “rica” são motivos de orgulho para a
comunidade. Desse modo ela pode ser uma das maneiras de enfrentar dificuldades

práticas, como a falta de creches, asilos e escolas. A festa é ritual, divertimento e ação
política ao mesmo tempo (AMARAL, 1996:260).

A Presença dos Nacionais

Também é importante falar da presença do elemento nacional no contexto
histórico da cidade de São Paulo para entendermos que “nem tudo era italiano”
(SANTOS, 1998).
Com a imigração estrangeira tendo como um dos argumentos a necessidade de
inundar o mercado com trabalhadores que, devido à lei da oferta e da procura,
naturalmente iriam estabelecer uma situação de competição, barateando o custo da mãode-obra e criando um excedente de trabalhadores que podia ser utilizado pelos patrões
quando necessário. Houve então, como conseqüência, uma marginalização do exescravo no processo produtivo que beneficiou os setores dominantes da sociedade
brasileira, porque puderam contar com dois exércitos para o trabalho, um que era dos
imigrantes que trabalhavam ativamente no processo produtivo e outro, o dos negros,
que constituíram, na sua maioria, o exército de reserva (BORGES, 1999:92).
Sobre a sociedade que se formava na cidade de São Paulo: “(...) dominaram em
1906 os nascimentos de filhos de pais estrangeiros (...) Vê-se daí que em cada 100
nascimentos houve 73,10 de pais estrangeiros e 26,90 de brasileiros – o que vem
patentear uma verdade de há muito tempo assinalada: que é o elemento estrangeiro que
está formando a nossa nacionalidade e constituindo a nossa raça” 31.
A cidade de São Paulo procurava se desenvolver seguindo os moldes europeus de
comportamento, ressaltando a preferência pelos imigrantes europeus que estava
associada a uma rejeição aos modos de viver da parcela nacional pobre. Mesmo as
precárias condições de saúde, higiene e o considerável número de mortos entre os
nacionais, eram por vezes tratados como conseqüência dos costumes e hábitos dessas
pessoas, indesejadas pelas camadas mais abastadas.
Além disso, existiam os “imigrantes empresários”, que, ao que tudo indica,
priorizavam os trabalhadores estrangeiros, de preferência compatriotas, em seus
estabelecimentos, alegando que estes eram mais bem preparados por já terem trabalhado
em grandes indústrias da Europa e da América, preferindo a experiência destes ao
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despreparo do elemento nacional, porém já sabemos que o grande contingente formado
pelo trabalhador estrangeiro, trabalhava nas lavouras do interior do estado ou mesmo
eram camponeses no país de origem.
O ideário de europeização e branqueamento confunde-se com o da exploração do
trabalho e a perspectiva de consolidar a dominação por parte de alguns grupos. O oposto
às expectativas criadas, “os inconscientes” (nacionais ou europeus que não se
subordinavam) deveriam ser desqualificados ou omitidos, isto é, marginalizados,
excluídos e mesmo afastados da Paulicéia que buscava se europeizar (SANTOS,
1998:22).
Era considerado o verdadeiro coração de São Paulo, a região central conhecida
como “Triângulo Central”, por ser composta pelas ruas Direita, São Bento e XV de
Novembro.
Podemos ponderar que na “nova metrópole” cada grupo social teria um lugar
vinculado ao trabalho, ao modo de vida, à nacionalidade e à parcela da população à qual
pertencesse. Da mesma forma, seriam considerados perigosos e rejeitados aqueles que
não exercessem uma ocupação dentro dos padrões entendidos como “trabalho honrado”
e qualificado – os “psicoeconomicamente desmotivados”; e os que fossem pobres e
representassem uma maneira de viver ligada ao que se desejava apagar “qualquer traço
não europeu e caipira.”
Em São Paulo, a camada abastada da população, em sua maioria, residiria nas
“veredas maravilhosas”; o centro e seus arredores seriam os espaços destinados ao
comércio, aos negócios e a algumas ilhas de lazer, e os bairros populares seriam o lugar
dos operários junto às fábricas. Quais seriam então os espaços da população nacional
pobre?
Um deles era a chamada “Várzea do Carmo”. Entre os tipos mais populares
nessa área, ganham destaque as “lavadeiras da Várzea” – as “lavadeiras do Carmo” ou
simplesmente as “lavadeiras”, com suas trouxas de roupas, se dirigindo ao rio
Tamanduateí - local da costumeira e tradicional “briga das lavadeiras”.

Foto 8 - Lavadeiras do Carmo por volta de 190032

“Numerosos grupos de mulheres apressadas se dirigiam em direção à
Várzea do Carmo. A maioria eram ex-escravas e mamelucas, sendo poucas
as mulheres brancas. (...) Acontecia que muito antes de se acomodarem,
cada qual em seus lugares, já se iniciava a discussão que era acompanhada
de impropérios e palavrões e terminava em brigas – tudo isso para a disputa
de melhores lugares. Raro o dia em que a polícia não era chamada a intervir,
havendo, às vezes, até necessidade de as autoridades realizarem alguma
prisão, principalmente quando se tratava de lavadeiras mais exaltadas, que
brigavam como homem. A algazarra e os gritos histéricos das mulheres
eram ouvidos a distância; todas as vezes que tal acontecia, podia-se notar
enorme aglomeração de populares e curiosos, que, dos outeiros do Carmo e
do Largo das Casinhas (Largo do tesouro), se divertiam gostosamente,
presenciando, lá embaixo, na Várzea do Carmo, a já costumeira e
tradicional “briga das lavadeiras” (SANTOS, 1998:99-100).

Segundo o antropólogo Vagner Gonçalves da Silva, o escravo teve como única
alternativa inchar as cidades em busca de melhores condições de sobrevivência,
contudo, encontrou nelas situação semelhante ou pior do que aquela do seu tempo de
cativeiro.
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Povoando as ruas, o pequeno comércio foi uma das poucas alternativas,
dedicaram-se a venda itinerante de vassouras, cestos e outros produtos artesanais. Ou
ainda, instalados em humildes quiosques ou portinhas dos velhos sobrados coloniais,
comercializavam os mais variados produtos como comidas, bebidas, fumo, aves, etc. As
mulheres negras, normalmente exímias cozinheiras, ou continuaram como empregadas
domésticas na casa de seus antigos donos, ou se estabeleceram vendendo, em seus
tabuleiros, doces, acarajés, abarás e outras comidas feitas na hora, ali mesmo na rua.
Os que tinham sorte, à noite não dormiam nas ruas e praças, iam para os cortiços
que se multiplicavam no centro e na periferia. “(...) Foi nessas moradias coletivas, sem
água encanada, esgoto, energia elétrica, feitas de madeira e em locais abandonados, de
morros, nas regiões mais decadentes do centro da cidade ou nos subúrbios, que o negro
se viu livre do senhor, porém não da opressão, nem da pobreza”, relata Silva, quando
estudou a cultura e as religiões afro-brasileiras.

“O projeto modernizante que as classes dominantes queriam instituir
no país reclamava a necessidade de “civilizar” o Brasil colocando-o ao lado
das “melhores” nações européias. Junto com os trabalhadores imigrantes
que iriam patrocinar nosso desenvolvimento e as novidades tecnológicas da
era industrial, importou-se também o gosto e estilo de vida europeus”
(SILVA, 2005:52).

Dentre outras atividades que os “nacionais” exerciam para sobreviver, estava
também a de vendedor de ervas, devido ao precário serviço de saúde, os italianos e
demais estrangeiros recorriam aos ervanários, que serviam e muito como alternativa
para curar alguns tipos de doenças naquela época.
Estas pessoas continuam a existir ainda hoje em São Paulo. Apesar das
perseguições, são permanências das mais antigas raízes culturais da população
paulistana.
Considerar vagabundos os que não “estivessem assalariados, ou agregados a
alguma pessoa ou família” era também uma maneira de desmerecer e marginalizar a
experiência social e cultural dessa parcela “despossuída” da população. Para as
autoridades, neste caso, não se tratava de combater a falta de atividades, mas acima de
tudo, estigmatizar uma maneira de viver que fugia ao seu controle mais direto. Contudo,
apesar da proscrição, a capacidade de transgressão desses trabalhadores nas ruas e

praças conseguiu, por vezes, burlar a perseguição das autoridades e subverter a tentativa
de ordenação dos espaços e do trabalho.
O Censo acerca da distribuição das atividades por nacionalidade, em São Paulo,
em 1893, é elucidativo no sentido de apontar a diferença entre o trabalho dos nacionais
e o trabalho dos estrangeiros. Enquanto nas atividades consideradas as mais
qualificadas, por estarem ligadas aos setores vistos como os mais dinâmicos da
economia paulistana33, havia um quase monopólio dos trabalhadores estrangeiros, em
média superior a 70% do total; nos serviços domésticos – considerados menos
qualificados – a participação dos nacionais era significativa.
Cabe ponderar que a desvalorização de certas ocupações não ocorria apenas por
causa do tipo de serviço considerado pesado, grosseiro, sujo e mal remunerado.
Possivelmente havia uma estreita relação entre as pessoas que costumeiramente os
exerciam, geralmente apontadas como brutas, feias, perigosas, ignorantes, possuindo
uma maneira de viver bárbara, expressa por suas vestimentas e comportamentos, assim
como pela desqualificação dessas atividades. Em outras palavras, se as pessoas eram
julgadas pelas ocupações que possuíam, o inverso também ocorria: as ocupações eram
qualificadas pelas pessoas que as desempenhavam.
A cidade de São Paulo foi assim constituída, espaço para o encontro de diversos
povos como aqui busquei descrever, levando em consideração a chegada do imigrante
sem descartar a presença dos nacionais, o que é fundamental para entender sua
formação social e multicultural. Esta diversidade está ainda enraizada nas características
de muitos bairros da cidade mesmo depois de várias transformações, a Liberdade como
bairro de concentração de japoneses, o Bom Retiro de gregos e judeus, o Brooklin dos
alemães, além dos bairros de grande concentração de italianos recontados a seguir.
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As áreas mais dinâmicas da economia paulistana eram as vinculadas aos setores: industrial, financeiro,
comercial e o setor de transportes.

5. O Imigrante italiano e os Bairros do Brás, Bexiga, Mooca e Ipiranga

Este capítulo, que tratará da história dos tradicionais bairros do Brás, Bexiga,
Mooca e Ipiranga tem como objetivo trazer subsídios para a compreensão do contexto
sócio-cultural e econômico em que surgiram as festas religiosas – objeto central destes
estudos – e reiterar a sua importância para a memória da cidade de São Paulo.
Foi nestes bairros que a maior parte dos imigrantes italianos se
instalou e é para eles que muitos ainda vivos, junto com seus descendentes espalhados
pela cidade, voltam para festejar o dia dos padroeiros, que no passado, foram os grandes
símbolos de integração de tantos napolitanos, calabreses, puglieses, entre outros, com
um país estranho – o Brasil. Quando se anda pelas ruas de São Paulo, sempre na
correria do dia a dia de uma cidade que não para, vale a pena olhar para seus prédios,
casas, fábricas, esquinas, ruas, monumentos, igrejas, postes, parques e praças e notar
que a cidade guarda ainda sua memória e que esta deve ser descoberta, valorizada e
preservada para continuar servindo para as próximas gerações como exemplo de uma
cidade que acolhe a todos independente de cor, raça, religião, sexo, classe social, etc. É
um real modelo de convivência da diversidade e multiculturalidade que sobreviveu
aprendendo a se desenvolver por aproveitar o melhor de cada um que a escolheu como
lugar para viver.

5.1. Brás
O Brás no contexto da cidade de São Paulo

Quem anda pelas movimentadas ruas do bairro do Brás nos dias de hoje não
imagina o quanto a então freguesia já foi bem menos movimentada e pacata. Por volta
de 1810, o Brás ainda apresentava características rurais significativas, e mesmo
localizado próximo ao centro da cidade, estava separado pela várzea do rio Tamanduateí
com terrenos alagadiços e insalubres. Uma área onde ocorriam constantes deslizamentos
de terra, o que dificultava a urbanização.
A freguesia do Senhor Bom Jesus dos Matozinhos surgiu a partir do século
XVIII ao redor da capelinha branca, construída pelo português José Brás, proprietário
da região, daí o nome Brás. O tranqüilo bairro que se formava era caracterizado pelas

suas casas de taipa cobertas de telhas, chácaras, hortas e pomares que compunham a
antiga paragem do Brás. Paragem, porque era parada obrigatória para os que se dirigiam
à freguesia de Nossa Senhora da Penha, devido aos festejos religiosos e procissões
dedicadas às devoções tradicionais do catolicismo, que partiam da Sé e vice-versa,
criando-se ali uma “estrada religiosa”34.
No percurso existiam raras e humildes casas e, mais para o interior, as chácaras residências de algumas famílias abastadas como por exemplo, a que pertencia a D.
Domitila de Castro e Melo, a marquesa de Santos.
A capela, que foi reedificada em cinco de abril de 1800, e em seguida declarada
matriz, existe até hoje e de suas torres pode-se avistar todo o bairro que se formou ao
seu entorno.
O Brás também era passagem obrigatória aos que iam de São Paulo para o Rio
de Janeiro, então o sistema de transporte necessitava de estabelecimentos e atividades
que oferecessem: abrigos, alimentação aos viajantes e animais, sítios e fazendas de
criação, oficinas de seleiros e cangalhas, vendas de botequins; impulsionando a
expansão do bairro.
Mas a precariedade urbana na cidade ainda era enorme: a iluminação das ruas
era feita por lampiões, pois a iluminação a gás só viria em 1832.
Do ponto de vista sanitário, a ausência de cemitérios na cidade favorecia a
incidência de moléstias, sendo costume a sepultura nas igrejas, assim como também
eram precárias as condições de salubridade dos rios Anhangabaú e Tamanduateí que se
enchiam de resíduos, despejos domésticos e dos abates dos currais e matadouros. A
assistência médica e social era ainda deficiente e não davam conta de enfrentar as
freqüentes epidemias de varíola e febre tifóide.
Até 1850, São Paulo estava dividida em dez freguesias, sendo as centrais a da
Sé, a do Brás e a Santa Ifigênia. A partir deste ano, as chácaras que cercavam a região
central iriam desmanchar-se cedendo espaço à expansão urbana que começava a ser
habitada por gente pobre ou estudantes atrás de “repúblicas”, atraídos principalmente
pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
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O percurso era feito por onde hoje está localizada a Av. Celso Garcia (continuação da Avenida Rangel
Pestana a partir do Largo da Concórdia), que durante muitos anos foi a principal Avenida que coligava o
centro da cidade à zona leste.

A pavimentação das ruas só começou em 1858, favorecendo o escasso sistema
viário que era congestionado por carros de boi e animais de transporte (famílias
abastadas possuíam carruagem).
São Paulo ainda não era um centro industrial e comercial, embora houvesse
várias empresas de comércio e indústria: pequenos estabelecimentos fabris, oficinas
artesanais de velas, licores, tecidos e chapéus, curtumes, tendas de seleiros e arreios,
cangalhas, etc. Negras quituteiras vendiam peixe, doces e salgados e as lojas principais
estavam quase todas nas mãos de franceses, portugueses e alemães localizadas nas ruas
Direita, Rosário e Quitanda. O Mercado Central, edificado em 1870 à beira do rio
Tamanduateí, entre o centro e o bairro do Brás, é um dos marcos do início do
desenvolvimento da cidade.

As transformações do Bairro do Brás

A partir de 1850, começa as transformações na cidade de São Paulo com
a ascensão do café, momento que o bairro do Brás adquire grande significado e recebe
melhoramentos urbanos.
As melhorias começam em parte pelas reivindicações dos fazendeiros que
enriqueciam e começavam a fixar residência na capital, em bairros como Campos
Elíseos, Higienópolis e Cerqueira César. Conseqüentemente eles e suas famílias
passaram a gastar parte das rendas obtidas com o café, alavancando o setor de serviços,
o artesanato, o comércio varejista e certos ramos da indústria leve. Como efeito desta
melhoria, o telefone é inaugurado em 1884.
Para atender às necessidades de uma cidade que se desenvolvia, o Brás
recebeu por volta de 1865, ainda como rústico barracão, a implantação de uma
ferrovia35, por ser zona de várzea (plana) e próxima ao centro, valorizando suas
imediações e atraindo futuras indústrias, depósitos, além da presença da mão-de-obra
imigrante em suas modestas moradias.
São Paulo cresceu demograficamente entre 1872 e 1893, e o Brás foi o
distrito que mais incrementou sua população, apresentando um crescimento de 1300%.
Transformou-se também urbanisticamente moldando-se ao desenvolvimento da cidade.
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Por iniciativa de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá (depois Visconde), São Paulo ganha
sua primeira ferrovia, a “The San Paulo Railway Company Ltd” (depois com nome de Estrada de Ferro
de Jundiaí), inaugurada em 1867.

A atual Avenida Rangel Pestana (antiga Rua do Brás), se juntou à Rua do Gasômetro
constituindo um importante eixo de urbanização linear, enquanto que a Rua da Mooca e
a Rua Piratininga, embora já traçadas, ainda não estavam povoadas.
Um aspecto fundamental na expansão da cidade foi o surto industrial, e
em 1890 já existiam vários estabelecimentos fabris, um exemplo era a Tecelagem
Sant’ana, no Brás. De 1880 a 1895, o número de empresas industriais na cidade
triplicou, passando de 150 para 452 unidades.
No início de 1890, a cidade conheceu um crescimento demográfico
espantoso, quase quadruplicando sua população em dez anos (de 65 mil em 1890 para
240 mil em 1900).
O Brás urbanizava-se, porém não possuía praças públicas, e, sendo
importante aos moradores a existência de um largo fronteiro à igreja (especialmente nas
festas e manifestações das devoções religiosas); a Câmara Municipal reservou espaço
junto à chácara do Dr. Inácio J. Araújo, que passou a chamar-se Praça da Concórdia. Ali
também foi construído um moderno mercado (1897), que seria suprimido mais tarde
pelas feiras livres.
A Igreja Matriz do Brás (antiga Senhor Bom Jesus dos Matozinhos),
apesar de reformas, continuava velha e nem sempre se realizavam as procissões para a
Penha. Foi em parte demolida e substituída por um novo templo, inaugurado em 1903.
Outras capelas surgiam no bairro, como por exemplo a de São João, Santa Cruz, Nossa
Senhora do Parto, Nossa Senhora de Casaluce e São Vito Mártir.
Com a rápida mudança das características do Brás, a Comissão de Obras
Públicas da Câmara Municipal sugere, em 1874, a transferência do cemitério situado
atrás da igreja do Brás para um lugar mais retirado. Os terrenos da região, antes
considerados insalubres pelas enchentes e de baixo custo, atraíram grande povoamento.
Foram valorizados, instalando-se trabalhadores, substancialmente, em torno do Largo
da Concórdia e nas ruas Piratininga e Carneiro Leão.

O impacto do acelerado desenvolvimento do bairro do Brás na vida dos moradores

As transformações no bairro do Brás aconteceram de forma rápida
acompanhando a industrialização da cidade de São Paulo. Os moradores do pacato
bairro tiveram que se adaptar às novas condições de vida e, o bairro com ares de cidade
de interior que estava separado do centro pelo rio Tamanduateí, logo passou a ser uma

das regiões mais importantes da cidade por receber à instalação de novas fábricas, novos
moradores, a estação ferroviária e o comércio, dando um caráter de sub-centro
diversificado fazendo com que seus moradores não precisassem freqüentar o centro da
cidade.
Como conseqüência do desenvolvimento do bairro, mistura-se fábricas e
residências, portanto muitas instalações foram acompanhadas por protestos de
moradores que viam a tranqüilidade e segurança ameaçadas pelos rumores dos
maquinários, sirenes e pelo grande contingente de trabalhadores e veículos vindos de
outras partes da cidade, como por exemplo, em 1891, quando tentaram impedir a
implantação no bairro das unidades da Cia. De Fumos e da Fábrica de Sabão.
O comércio do bairro se desenvolvia ao longo da Avenida Rangel Pestana, desde
a Rua Caetano Pinto, destacando-se a Casa Pirani (fundada em 1886, dedicada ao ramo
de importação de objetos de presentes), a casa de móveis Paschoal Bianco, a Joalheria
Laurentis, a Casa Almeida e Castro, de louças, a “Fricano” de tecidos, etc. O Brás era
também um importante centro de comércio de madeira de São Paulo, com a principal
serraria a de F. Lameirão (fundada em 1897).
Com todas estas transformações a cidade recebia um grande contingente de
trabalhadores, principalmente de imigrantes. Em 1894, a proporção era de 68% de
estrangeiros e 32% de nacionais sobre a estrutura ocupacional de São Paulo. Os
imigrantes predominavam em quase todos os setores, desta forma, houve um complexo
processo de marginalização do trabalhador brasileiro. O estrangeiro parecia aos
empresários “gente operosa e de confiança”, pois vinham com o intuito de fazer fortuna,
investindo suas economias e adiando prazeres supérfluos.

A expansão do bairro após a Primeira Guerra Mundial

Outro aspecto importante a ser considerado envolve o fim da Primeira
Guerra. Se não foi totalmente favorável, pelo menos não prejudicou o crescimento da
indústria brasileira. Nessa fase o capitalismo industrial caracterizava-se pela absorção
de mão-de-obra e pela pequena empresa, de base técnica artesanal, com capital fixo
mínimo, com fabriquetas empregando mulheres e crianças e prolongamento da jornada
de trabalho, procurando ainda abrigar o trabalhador o mais próximo possível da fábrica,
para economizar tempo, devido às jornadas de doze e quatorze horas de trabalho. Com
isto o bairro se tornou celeiro e distribuidor de força de trabalho em São Paulo.

Em 1918 foi iniciada a construção do Parque Dom Pedro, com
saneamento na várzea do Carmo, aterros e avenidas, erigindo também o Palácio das
Indústrias e a iluminação elétrica chegava à Av. Celso Garcia em 1911.

A caracterização do Brás como bairro italiano

Na última década do século XIX, o Brás começava a se caracterizar
como bairro italiano. A Hospedaria, já em funcionamento, abrigava os que vinham do
exterior, e, os que por algum motivo, não se dirigiam às fazendas de café, ou fugiam
delas e fixavam residência nas suas imediações. Os imigrantes italianos, de longe em
maior número dos que escolhiam a cidade para morar, criaram um “núcleo italiano” ao
redor da hospedaria, marcando o bairro com seus costumes, seu linguajar, e até com
sotaques diferentes.
Os terrenos de várzea, mais baratos, fizeram com que os moradores
começassem a dar as primeiras características ao bairro. Morava-se em vilas operárias,
cortiços, pequenas casas alugadas, casas que os próprios italianos construíam,
contribuindo com particularidades que configuravam o espaço de acordo com seu modo
de vida. Tal influência se fez sentir nas ruas, que se tornaram verdadeiros pontos de
encontro e reunião, com cadeiras nas calçadas. Isso contribuiu para que o Brás se
tornasse um bairro com intensa vida própria, diferente do restante da cidade e dela
independente.

“Era comum encontrar-se no bairro casas de porão alto, e alguns
palacetes, de gosto e arquitetura discutíveis, pertencentes a imigrantes já
enriquecidos. Outro tipo de construção era o sobrado em cuja parte térrea
ficava o armazém, morando a família do proprietário no andar superior”
(VÉRAS 1991:385, nota 205).

Por volta de 1910, o padrão de moradia era o da construção de habitação
coletiva. Geralmente os lotes, retangulares, apresentavam variável dimensão. Os de
frente menor comportavam cortiços com uma entrada lateral, ao longo do qual se
alinhavam quartos geminados, perpendicularmente à entrada, com a presença de tanques
e banheiros comuns. Os de frente mais larga apresentavam uma entrada central e duas

filas de cômodos que a ladeavam; assumiam formas de ferradura e, alguns eram
assobradados.
Eram grandes os problemas de salubridade, má insolação, ventilação e muitas
famílias vivendo nos quartos-cozinhas. Com o tempo o aluguel era cada vez mais alto e
o desemprego aumentou com a farta mão-de-obra.
Muitos se apressaram em ter casa própria, já os que prosperavam instalavam-se
em bairros residenciais melhores, enquanto alguns nunca deixaram o bairro.
Como conta Matheus Rodack36, antigo morador do Brás, relembrando suas
características:

“Nasci aqui no bairro fazem 40 anos e nunca quis sair, porque eu
acho que aqui estão as minhas raízes, a minha história. A gente têm que
lutar para melhorar o lugar que a gente mora, o lugar que a gente nasceu
(...) e sempre falando bem, não admitimos que falem mal do Brás, quando
alguém fala mal daqui, quando alguém quer fazer algum comentário
maldoso a gente fica aborrecido, porque não gosta disso, a gente se sente
ofendido é como se alguém falasse mal da mãe da gente, a gente não gosta”
(A entrevista se deu na torre da igreja Bom Jesus do Brás no ano de 2001).

O Brás era para muitos, quase sinônimo de ralé e de segregação social (o
Bexiga também seria) com muitos cortiços e habitações coletivas que mais tarde, por
volta de 1920, seriam substituídos pela proposta do padrão “vila operária”, isto é,
conjunto de casas em série, de teto baixo, pequenas, geralmente com sala, quarto,
cozinha e um sanitário no quintal, que eram construídas por companhias, especuladores,
imobiliárias, ou pelos próprios industriais.
As indústrias construíam as vilas operárias para alugar a preços baixos ou
mesmo ceder gratuitamente a seus empregados, contrastando em muito com os cortiços.
Estes, já eram habitados pelos trabalhadores não qualificados (alguns negros e mulatos)
e pela chamada marginalidade (biscateiros, artistas, prostitutas, vagabundos) e por
alguns desempregados, migrantes do sul da Itália. Já as vilas eram para empregados das
indústrias.
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O entrevistado enriquece a descrição do bairro do Brás, como morador que acompanhou suas
transformações. É membro da Associação Beneficente São Vito Mártir, onde também dá seu testemunho
com lembranças descritas no capítulo relacionado à festa de São Vito.

Mas o Brás não era um bairro só de operários, havia até casarões remanescentes
na Rua Piratininga e apesar dos italianos serem a maioria, havia também os espanhóis,
principalmente na Rua Carneiro Leão e Santa Rosa. “Difícil era um italiano passar pela
Carneiro Leão e um espanhol pela Caetano Pinto, em dia de jogo então, era briga na
certa”37. Além disso, existiam as diferenças regionais internas – os bareses ficavam na
Rua da Alfândega e os napolitanos e calabreses na Rua Caetano Pinto. Lembra
Matheus:

“Os napolitanos sempre têm umas histórias muito engraçadas, é um
povo muito alegre, é um povo muito festivo. Um povo que gosta de
carnaval, gosta de festa, de tarantela, realmente é um povo encantador. Se
você olha esse pedaço assim, do Brás, muitas histórias têm, principalmente
a rua onde está a igreja hoje de Nossa Senhora de Casaluce, é a Rua
Caetano Pinto, essa rua eminentemente, era o centro nervoso da
comunidade italiana, porque era uma rua que não tinha sossego, era dia e
noite, parecia que existia festa o dia inteiro, porque era um povo que
brincava e às vezes estava todo mundo brigando. As pessoas tinham medo
de passar na Rua Caetano Pinto, porque diziam que ali corriam risco de
vida. As pessoas que vinham no Brás falavam que tinha risco de vida
porque de repente era um que saia correndo com faca, voava panela para
um lado e panela pro outro, pau de macarrão para outro, porque italiano é
assim, ele é alegre, é festivo, mas também na hora de brigar sai de baixo,
ninguém segurava. Tinha vez que você via as pessoas conversando e
pensava que a pessoa tava brigando e nada, era apenas uma conversa. E
tinha mesmo essa rivalidade com o pessoal que morava na rua Carneiro
Leão que eram os espanhóis e eles tinham uma torcida pelo Corinthians e
os italianos logicamente pelo Palmeiras, pelo Palestra Itália. Então,
quando tinha jogo do Palestra Itália, as pessoas da Rua Caetano Pinto não
passavam pela Rua Carneiro Leão e as pessoas da Rua Carneiro Leão
jamais iam passar pela Rua Caetano Pinto porque era briga na certa”.
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Idem Ibidem.

A vida no Brás, marcada pela mistura de diversas culturas, principalmente pela
presença do italiano, apresentava-se no cotidiano com hábitos característicos e
tradições: falava-se mais napolitano do que português, ouviam-se novos instrumentos
como flautas, bandolins e clarinetes que acompanhavam lindas serenatas, freqüentavamse cantinas para tomar vinho, comer provolone ou pecorino, jogava-se “boccia” ou
“morra”, fazendo do bairro um núcleo de convivência multicultural.

A educação e a vida cultural do Brás

A luta pela abertura de escolas noturnas se dá no final do século XIX,
eram mantidas pela municipalidade, para dar oportunidades de estudos para os que
trabalhavam durante o dia, criando-se então a Escola do Brás.
Com a expansão do bairro, várias outras escolas se instalaram na região, como o
Ginásio Estadual São Paulo (em 1894), hoje no Parque Dom Pedro II; em 1898, o
Grupo Escolar do Brás, com mais de mil matrículas (atual Romão Puiggari); em 1904, o
Grupo Escolar do Oriente (Hoje Eduardo Prado). E ainda, a Escola Normal do Brás
(atual Padre José de Anchieta), segunda escola normal da capital.
O ensino profissional no Brás, havia sido instituído desde 1911, sendo
uma escola feminina e outra masculina, que acabaram atraindo alunos de todo o Brasil e
davam formação técnica e contribuíam para a predominância da ideologia liberal sobre
o Estado.
O Colégio Dante Alighieri, reconhecido como um dos mais tradicionais
colégios da capital nos dias de hoje, iniciou-se no Brás, posteriormente mudando-se
para outra região mais aristocrática da cidade onde está até hoje38.
Os anarquistas também fundaram suas escolas – como a Escola Moderna
do Brás, que funcionou de 1913 a 1919 na Rua Muller numero 74.
No campo da cultura também foram se instalando, principalmente no
Largo da Concórdia, na Rua do Gasômetro e na Avenida Rangel Pestana, teatros,
sociedades lítero-musicais, cafés, salões de baile.
Na Avenida Rangel Pestana, já arborizada com eucaliptos e plátanos
desde 1910, também pavimentada e iluminada, havia o teatro Ivonete, o teatro Olímpia
e o teatro Mafalda. A Rua do Gasômetro, igualmente arborizada com plátanos, abrigava
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Localiza-se hoje na Alameda Jaú, 1061, no Bairro Cerqueira César e é um dos colégios mais
tradicionais da cidade de São Paulo.

inúmeros centros de reunião social e os teatros Popular e o Salão Dramático HispanoAmericano. Na Rua Xavantes, o teatro Oberdan e na Avenida Celso Garcia o Circo
Teatro Politheana.
Sem dúvida, o teatro de ópera mais importante era o “Colombo” no
Largo da Concórdia, que chegou a ser avaliado como um centro de arte Lírica no Brasil.
Foi inaugurado em 1908, com quase dois mil lugares e ocupava um prédio reformado
que havia sido o Mercado Municipal até 1907. Foi inaugurado antes mesmo do Teatro
Municipal da cidade e tornou-se o ponto de referência cultural em São Paulo. O teatro
do Brás existiu até 1966, quando foi destruído por um incêndio.
Assim, o Brás se tornara centro cultural, e chega a receber Grandes
Companhias italianas e artistas famosos que atraíam pessoas de todos os bairros.
Aos poucos os teatros foram se transformando em cinemas, onde se
intercalavam as temporadas de filmes e espetáculos.
Eram vários os cinemas; mas o primeiro cinema do bairro foi o “Cine
Popular”, nas esquinas das ruas Martin Buchard e Rangel Pestana, depois os cinemas
Piratininga - “o maior cinema do Brasil” e Oberdan, originados dos antigos teatros
Mafalda e Oberdan.
A Confeitaria Guarany, construída em 1888 pelos imigrantes italianos (demolida
em 1979), além de uma grande variedade de doces, oferecia sessões de cinema,
gratuitas, a seus freqüentadores que vinham do bairro e de toda a cidade, incluindo
personagens políticos, intelectuais e boêmios. Lembra Matheus:

“Aqui no Brás morava o grande Paraguaçu, compositor; o
Palmeira e o Adoniran (Barbosa) vinham sempre aqui. Eu era coroinha da
igreja do Brás e muitas vezes o Adoniran vinha conversar com o Vigário
Monsenhor Jesuíno Santino, que ficou aqui mais de 40 anos. Eu era
coroinha dele. Ele (Adoniram) chegava sempre com aquela voz rouca e
chamava a gente de bambino – “Bambino! Onde tá o padre?” – e era uma
diversão porque a gente queria ele bem e ele não saía aqui da porta da
igreja (...).Quando ele morreu, aqui no Brás foi decretado até luto pela
morte dele, as pessoas andavam com tarja preta no braço porque
decretaram luto pela figura saudosa do Adoniran Barbosa e eu tive essa
honra de conhecê-lo, de muitas vezes sentar do lado dele e conversar com
ele. Ele sempre abraçava a gente, queria a gente muito bem”.

Por volta da década de 1980, (quando os teatros já tinham sido substituídos
pelos cinemas e muitas salas antigas substituídas por outras modernas) surgem as salas:
Íris, Glória, Babilônia, Roxy e Universo.

O Futebol e o cotidiano do bairro

Em meio à enorme movimentação do bairro, o lazer fazia parte da vida cotidiana
das pessoas e o grande divertimento da várzea era aquele que seria o maior esporte
popular brasileiro: o futebol. Iniciado pelos ingleses, em 1888, nas proximidades da Rua
do Gasômetro e Santa Rosa, com uma bola de couro a rolar na lama, nessas partidas
geralmente jogavam ferroviários da Cia. Inglesa contra os funcionários da Companhia
de Gás, sob olhares atônitos dos imigrantes recém-chegados (VÉRAS 1991:394, nota
225).
O futebol foi um dos meios de socializar os trabalhadores, os moradores e as
diversas nacionalidades que se misturaram no bairro. Conta Matheus:

“Minha mãe é italiana da província de Polignano a’ Mare e meu
pai é do Líbano, é uma mistura de raças que houve aqui também. As
pessoas se juntavam. Aqui têm árabe casado com judeu, têm negro casado
com italiano, até têm um colega meu, o José “Cacciolito”, a mãe dele é
negra e o pai dele é italiano-napolitano, e ele nasceu em Nápoles, morou lá
até os 10 anos e a gente vinha jogar bola na rua e aí vinha aquele
mulatinho, falava tudo em napolitano, a gente dava risada porque era
estranho ver um mulatinho jogando bola com a gente na rua e falando em
napolitano, e torcedor fanático do Palmeiras, então a gente ia todo mundo
junto pro jogo. Era divertido de ver. Aqui é tudo uma família só, a gente é
tudo espanhol, português..., aqui era uma mistura de raças que a gente fica
até bobo de ver. O mundo inteiro fica brigando, as raças ficam brigando e
aqui no Brás é essa festa (...). Você vê o centro de tantas seitas aqui no
Brás, mas nunca se ouviu dizer que houve alguma discussão ou algum
conflito, então, é uma maravilha você poder conviver bem e querer bem as
pessoas”.

Passar pelas ruas do bairro nas noites de verão era ver mulheres conversando na
porta de casa enquanto os maridos fumavam seus longos cachimbos e jogavam “scopa”,
“tre sete” ou “víspora” ou liam o jornal operário, o “Fanfulla”, ou outro; especialmente
os calabreses criavam um clima de festa a cada um que chegava. Assim, se reuniam
carroceiros,

carvoeiros,

trabalhadores autônomos, verdureiros,

carregadores e

descarregadores de sacos do mercado.
A festa mais animada do Brás era sem dúvida o carnaval. Da Avenida Rangel
Pestana saía o corso39, que ia até o Largo São José do Belém, tão disputado que
rivalizava com o da Avenida Paulista. Durante o percurso, eram colocadas luzes
especiais e montados coretos onde tocavam bandas de música. Os carros desfilavam
com as capotas arriadas, com moças e rapazes fantasiados e em batalhas de confetes e
serpentinas numa diversão que durava a noite toda.
Nos salões dos principais teatros do Brás eram realizados os bailes, mas
nem tudo era alegria, a criminalidade, por exemplo, era uma realidade, já a partir de
1930, devido à falta de emprego, baixos salários, instabilidade profissional que levavam
pessoas a cometer roubos, extorsões, a se prostituir, etc.
No Brás, na Rua dos Xavantes instalara-se a prostituição pobre, chamada
de “ralé da prostituição”.
Já nas estatísticas dos crimes, nos inquéritos policiais predominavam
significativos roubos geralmente realizados por homens jovens e solteiros, brasileiros e
italianos.
“Algumas ruas do Brás são conhecidas como particularmente
criminógenas: a Caetano Pinto, a Carneiro Leão dos calabreses de ‘sangue
quente’, padrão negativo de comportamento” (VÉRAS 1991:394, nota 225).

A decadência do bairro

No ano de 1934, São Paulo possuía 1.060.000 habitantes, com 28 distritos, dos
quais o Belenzinho era o mais populoso com 109.209 habitantes, seguido da Mooca
com 98.600. O Brás ocupava o terceiro lugar de mais habitado, com 76.680 habitantes.
Entre 1935 e 1937, o Brás, já um grande centro industrial, principalmente
com as fiações e tecelagens de algodão, se encontrava densamente ocupado e com
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pelo desfile de carros de moradores mais abastados.

elevado grau de melhoramentos urbanos, criara-se certo orgulho, impondo-se com seu
sotaque anasalado e firmando-se como canto italiano. Mas no período pós-40, o Brás
começa a perder sua população gradativamente. Segundo dados censitários, o bairro, de
mais de 80.000 residentes em 1940, cai para 68.000 habitantes em 1950, perde
população ainda em 1989 (40.000), até chegar a 25.000 em 2000.
Surgiram novos ramos industriais, com a entrada do capital estrangeiro
por volta de 1950, que se instalaram fora do centro e na zona metropolitana de São
Paulo (Guarulhos, ABC, Osasco), a cidade se modernizara e se verticalizara, e o Brás
cada vez mais se caracterizava como zona comercial e de serviços com suas famosas
lojas, como a de móveis Paschoal Bianco, Lojas de Móveis Brasil, Teperman, as Pirani,
além de filiais das tradicionais casas do centro: Lojas Clark de calçados, Casa Lisboa,
Casa Almeida e Irmãos, assim como inúmeros restaurantes, cantinas, pizzarias. Até
empresas de outros estados abrem filiais no Brás.
Com a saída espontânea de muitas indústrias do bairro, o comércio se
desenvolveu ainda mais, apresentando zonas de comércio especificado em locais
diversos. A Rua Piratininga, estabeleceu-se como centro de peças usadas e máquinas,
especializando-se no ramo de ferro. Na Rua do Gasômetro e seu entorno, fixou-se o
ramo do couro e madeiras. Já o comércio e confecções de roupas, estabeleceu-se em
torno da Rua Oriente e Maria Marcolina “redutos da colônia Oriental do Brás” (judeus,
árabes e atualmente coreanos e chineses).
O grande crescimento comercial e de pequenas oficinas traria para o Brás
o aumento do desconforto dos bairros congestionados e poluídos que fez muitos
moradores de melhores condições financeiras procurarem locais mais aristocráticos, na
busca de ascensão social ou para mudar significativamente de vida. “Se não os jardins,
para os Altos da Mooca ou Belenzinho”
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. Dessa época data a nordestinização do

bairro, pois a entrada dos migrantes nacionais na cidade começou a se dar pela Estação
do Brás, como outrora se dera com os italianos. Até 1940, cerca de um milhão de
migrantes nacionais chegaram ao Estado de São Paulo e até 1970 chegariam mais de
quatro milhões de nordestinos.
O Brás se moldou a essas transformações e somaram-se aos cortiços e
residências tradicionais do bairro, as moradias adaptadas aos novos moradores: as
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Enquanto pessoas de menor poder aquisitivo que não podiam pagar aluguel foram expulsas para regiões
mais distantes, expande-se a periferia devido à procura de terrenos baratos para construção da casa
própria.

“pensões”, com aluguéis mais baratos e com precariedade cada vez maior, passando a
ser encarado como local de “acampamento”.
Dada sua posição geográfica, o Brás passa a ser encarado como ponto de
ligação entre o centro e a zona leste e se modifica (com a nova estrutura) com novas
vias e viadutos, como a Radial Leste, concluída em 1957 e com o metrô na década de
70, havendo desapropriações e complementando sua deterioração. Cerca de 5.000
pessoas tiveram de sair do Brás. Relata Matheus:

“Infelizmente o progresso acabou destruindo um pouco o pedaço
dos napolitanos, porque o metrô era para ser construído. O metrô da linha
Leste derrubou muitas casas daqui, e quando derrubaram aquelas casas,
foram derrubados também os sonhos daquelas pessoas. Muitas pessoas que
a gente conhecia tiveram que ir embora daqui porque o metrô derrubou até
mais do que o necessário para se implantar a linha leste. Construíram duas
estações, uma no Brás e outra na Bresser, aliás, três porque têm também a
do Parque Dom Pedro, mas muita coisa foi destruída, quando se destruiu
isso, acharam coisas impressionantes como teatro de marionetes italiano,
peças guardadas no fundo do porão, arcos, obras e peças trabalhadas em
ferro, que hoje se encontram até em museus. Dessas famílias, dos primeiros
imigrantes que vieram lá por volta de 1874, muita coisa que foi trazida e
construída, acharam quando foi construído o metrô. O progresso, em nome
do progresso, muita coisa é feita e muita coisa é destruída, é uma obra
necessária para a cidade de São Paulo, mas o coração das pessoas ficou
dividido, despedaçado. Porque as pessoas são obrigadas a sair dos lugares
que estão fixadas e procurar outros lugares”.

A densidade populacional que era de 13.666 hab/km² em 1970, em 1980
é de 12.221 hab/km² chamando a atenção. Na gestão do Sr. Jânio Quadros (1985-1988)
começou-se a construir ali torres de prédios de 20 andares da COHAB-SP,
comercializados em 1989 na gestão Luiza Erundina como tentativa de renovação
urbana. Atraindo atenção de antigos moradores e interessados no Brás que criaram o
“Movimento Pró-Brás”, procurando a recuperação do bairro e não sua renovação,
existente desde agosto de 1983.

A Cantina Italiana, famosa por abrigar grandes cantores, como Carlos
Galhardo, deu lugar a um açougue. Deixaram de existir a cantina do italiano Libanio, a
Casa dos Enxovais Iracema. No Largo da Concórdia, onde havia o Teatro Colombo hoje
é um sanitário público. Onde havia o Cine Teatro Oberdan, hoje estão as Casas Bahia,
outrora enxovais Zelo.
Aos domingos, zonas desertas são perigosas. Há bêbados dormindo em
calçadas e esquinas.
A Sede da prefeitura se instalou no “Palácio das Indústrias” como forma
de se recuperar o centro e a região do Brás, mas não continuou, mudando
posteriormente para o prédio do Banespa na Praça do Patriarca no centro. Já o Largo da
Concórdia, foi reformado e devolvido ao bairro em 2007 sem a presença dos
ambulantes. O projeto de recuperação melhorou a região do ponto de vista visual.
É no bairro do Brás que duas grandes festas da comunidade italiana
acontecem, Nossa Senhora de Casaluce e São Vito, acompanhando e adaptando-se a
todas estas mudanças. Sendo elas objeto de estudo deste trabalho; não teria sua história
compreendida sem uma descrição do bairro que as acolheu. Percebe-se na descrição do
bairro a importância da reconstrução histórica para compreender que a memória do
bairro é construída através da relação do patrimônio material e imaterial que vincula as
festas ao bairro e vice versa.

5.2. Bexiga

Primeiros habitantes

Até hoje ninguém sabe dizer ao certo se a grafia correta é Bexiga ou Bixiga,
assim como há divergências quanto aos seus primeiros habitantes. Negros ou italianos?

“As cantinas com suas massas, molhos e tarantelas convivem com
as rodas de samba da Vai-Vai, que rompem as madrugadas e arrancam
delírios nos desfiles de carnaval. A padroeira da paróquia é Nossa Senhora
Achiropita, cuja devoção foi trazida, no começo do século XX, por um
grupo de imigrantes calabreses da região de Rossano. Escolheram, desde o

início, a Rua 13 de maio como cenário para os festejos em homenagem à
Santa” (BORGES, 1997:6).

Devido à sua composição étnica, negros, quase todos ex-escravos, e
italianos oriundos da Calábria, o Bexiga durante muito tempo poderia ser denominado
um bairro ítalo-africano. Hoje, essas duas populações estão sendo superadas
numericamente pelos migrantes nordestinos.

Origem do nome

Dúvidas na grafia e na origem do nome, o Bexiga, no passado, soava
como uma espécie de insulto para aqueles que nasceram no bairro em famílias com
algum recurso financeiro. Esses logo corrigiam: “Bexiga, não! Bela Vista”.
Alguns dizem que Bexiga foi o nome dado a uma forte epidemia de
varíola que se alastrou na região, matando em torno de 8.000 pessoas41. A doença tinha
o nome popular de Bexiga porque formava bolhas na pele. Outros dizem que naquela
região, limitada pelo Piques, onde hoje está a Praça da Bandeira, as atuais ruas Santo
Amaro e da Consolação, alongando-se até a atual Avenida Paulista, era uma enorme
chácara, cujo dono se chamava Antônio Leite Braga, conhecido como Antônio Bexiga.
Quando a área foi urbanizada e os lotes colocados à venda em 1.878, o então popular
Bexiga deu nome à região.
Outra versão encontrada, é a de que Antônio Bexiga também tinha no
local um comércio que vendia bexigas de boi, visto que o Matadouro Municipal estava
localizado naqueles arredores. Segundo historiadores, pode ele também ter contraído a
doença da varíola e sendo um homem popular, teria ficado conhecido como Antônio
Bexiga.

A formação do bairro

Os limites do bairro que se formava eram demarcados pelos largos do Piques e
do Bexiga, o Matadouro Municipal e o rio Anhangabaú.
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“São Paulo – Memória em Pedaços: Bixiga” – Vídeo produzido pela TV Cultura.

O Largo do Piques aparece em vários escritos de historiadores como um dos
marcos na formação da cidade de São Paulo. Em frente a ele estava a então chácara do
Bexiga42, onde existia um campo limpo, com estacas, onde os viajantes de passagem
para o Rio de Janeiro deixavam seus animais, numa espécie de pausa, e ali
aproveitavam para vender e trocar objetos, animais e produtos variados, criando uma
atividade comercial que depois seria conhecida como “feira livre do Largo do Piques”.
O campo localizado em frente a chácara ficou conhecido como pátio dos
animais, terreiro e, por fim, Largo do Bexiga (atual Rua Riachuelo). Os dois Largos
ficavam em continuidade, um ao lado do outro, num mesmo espaço, separados apenas
pela nomenclatura, na região da baixada do Piques.
O Largo do Piques, onde está ainda hoje o Obelisco da Memória –
monumento mais antigo da cidade criado por Daniel Pedro Muller, em 1.814 concentrava na época o comércio local, promovendo o arruamento dos terrenos
próximos a ele, dando origem ao bairro do Bexiga, região também conhecida na época
pelo nome de Cidade Nova. Vale lembrar que nesse largo, junto ao chafariz, uma vez
por semana, acontecia o concorrido leilão de escravos.
Nos limites da região estava o Vale do Anhangabaú, nome de origem
indígena, provavelmente do tupi-guarani, significaria “água da árvore do veado”, nome
dado ao local devido à grande quantidade desse animal no vale do rio. Entre os índios, o
anhangá significa gênio do mal, espírito maligno, demônios, ou “rio do espírito
maligno”, “rio dos demônios”, ou ainda “vale do veado”43.
As pontes do Piques ou do Lorena (no caminho da atual Rua da
Consolação); e a do Bexiga, situada no princípio da Ladeira de Santo Amaro; a Ponte da
Limpeza (na atual Rua da Assembléia) e a Ponte do Açu, na altura da ladeira de São
João e do Miguel Carlos, na Rua Florêncio de Abreu, ligavam a região a outras partes
da cidade.
O Anhangabaú foi também durante muito tempo o protagonista das
várias enchentes registradas na baixada do Piques. O problema no rio somente foi
solucionado mediante sua canalização, no começo do século XX. Revelando que o
problema das enchentes que atormentam os moradores da cidade de São Paulo, vêm de
longa data, permanecendo o descaso das autoridades até os dias de hoje.
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Conhecida também como Pousada do Bexiga, por abrigar alguns tropeiros que pernoitavam ali.
ESTRELLA, Célia Maira da Silva (1991). O bairro da Mooca: História de um lugar para morar –
Tese de Mestrado, PUC SP, pág. 28.
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Nas primeiras décadas do mesmo século, na administração do Barão de
Duprat (1911-1914), o Vale do Anhangabaú foi marcado por uma nova fisionomia. Sob
a orientação do arquiteto Joseph Bouvard, a reurbanização do Vale surgiu com jardins e
palacetes de concreto armado, construções estas que anunciavam a preocupação do
poder público com a estética arquitetônica da rica metrópole do café.
O Matadouro Municipal, localizado na Rua Santo Amaro, nas
proximidades da Capela de Santa Cruz, Rua Jacareí e chácara do Antonio Bexiga, era o
responsável pela sujeira nas imediações do bairro que se formava e causador de diversas
doenças como, por exemplo, a cólera. Devido à sua localização – também poluía, com
sangue e restos de animais abatidos, as águas do Rio Anhangabaú, causando prejuízo no
abastecimento dos reservatórios da região. A escolha de instalar o matadouro municipal
na região do Bexiga, provavelmente, se deu devido ao fato de ali existir abrigo para os
tropeiros que vinham vender seus animais na cidade.
A Câmara do Município, em 1.830, posicionou-se contra a permanência
do matadouro e do curral naquele lugar, por causa de sua proximidade do centro da
cidade e do rio Anhangabaú, e em 1.851 foi transferido para a baixada entre as ruas
Pitangui e Humaitá, sem deixar de contaminar da mesma forma o rio. Somente duas
décadas depois é que o matadouro seria transferido para a Vila Mariana.
Apesar dos loteamentos e arruamentos terem início em 1.878, somente
em 1.910, através da Lei 1.242, de 26/12, o Bexiga passa a pertencer ao 17º sub-distrito
da cidade de São Paulo, com a oficialização da mudança do nome do bairro para Bela
Vista. Não se sabe ao certo o porquê da alteração do nome, mas os moradores, na
maioria imigrantes italianos naquela época, não gostavam de ver o bairro relacionado ao
nome de uma doença.

A ocupação do bairro

Quando o loteamento dos Campos do Bexiga começou, foram os
imigrantes italianos, os primeiros a ocupar o bairro oficialmente, portanto, no fim do
século XIX. Mas vale um parêntese para lembrar que no mato que existia naqueles
morros, que iam do centro à Avenida Paulista e circundavam a chácara do Bexiga,
viviam alguns núcleos de negros foragidos que escolhiam o local pela facilidade de
esconder-se dos capitães do mato no período da escravidão. Portanto os primeiros

moradores do bairro se dividem entre os negros, moradores ilegais e os italianos,
moradores oficiais.
Sobre os moradores oficiais, estes foram atraídos pelos terrenos baratos e
próximos ao centro, numa região chamada de Cidade Nova, pois correspondia à
expansão da cidade que antes estava concentrada no triângulo histórico.

As casas em estilo macarrônico: a influência do imigrante italiano no bairro do
Bexiga

As construções residenciais apareceram rapidamente e eram executadas pelos
próprios italianos, conta Armandinho do Bixiga44 em depoimento a Júlio Moreno para o
livro “Memórias de Armandinho do Bixiga”:

“(...) uma turma grande, todos dessa cidade de Rossano, uns 90%,
fugiram da fazenda de café onde trabalhavam, não sei em que cidade, e
acabaram caindo aqui no Bixiga. Isso renovou a esperança deles porque era
praticamente o centro da cidade. Tinha a Rua da Consolação, a Paulista,
onde moravam todos os barões do café, e o caminho de Santo Amaro, que é
a atual Brigadeiro Luís Antônio. E os Campos do Bixiga ficavam todos no
meio desse triângulo. Eles vieram cair no Largo do Piques, que é a atual
Praça da Bandeira. Mas quando eles chegaram lá, não sabiam fazer nada.
Então meu avô, para dar um exemplo, teve uma idéia. Ele ia no mercadão e
comprava queijo. Punha os queijos numa cesta, no braço, e saía vendendo
na cidade, na Consolação, na Paulista, na Brigadeiro. Um monte de gente se
virava vendendo queijo, outros cebola, outros batata, outros alho. E todo
esse terreno aqui do Bexiga pertencia a um português chamado Antônio
Leite Braga. Vendo que nesse comércio os italianos começam a ganhar um
dinheiro, ele fez o primeiro loteamento do bairro, em 1.881, para vender
para esses italianos. Eu até tenho recortes oferecendo esses terrenos, não
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Personagem peculiar do bairro do Bixiga (com i como ele prefere). Armando Puglisi – ficou conhecido
como Armandinho do Bixiga. Fundou o Museu do Bixiga que inicialmente funcionou na casa onde
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italianos e ele mesmo dizia “que não gostava de trabalhar” e que “nunca teve patrão”, mas a verdade é
que ele trabalhou muito em prol da preservação da memória histórica do bairro e de seus moradores.
Morreu em 1.994, aos 63 anos, vítima de um tumor no pâncreas.

muito longe do centro, na Rua Santo Antônio, terrenos baratos com água
boa e tal. Era interessante que o terreno que meu avô comprou e todos os
terrenos, se você andar pelas casas antigas aqui do bairro, vê que eles têm
pouca frente e muito fundo. Por quê? Porque valia a frente. O terreno que
meu avô comprou está escrito: ‘Sete de frente por cinqüenta e tanto, mais ou
menos, de fundo.’ Pegava quanto queria de fundo. Então eles começaram a
comprar esses terrenos. Comprados esses terrenos, quem vai fazer as casas?
Então eles começaram a escrever para a Calábria: ‘Quem é pedreiro vem
para cá porque nós estamos comprando uns terrenos, estamos ganhando um
dinheiro.’ Então começaram a vir os primeiros pedreiros italianos...Então,
esses pedreiros já chegaram aqui em São Paulo e se intitularam os
capomastre, os mestres dos mestres. Mentira. O pessoal daqui colocou o
apelido neles de engenheiros de cabo de guarda-chuva porque eles riscavam
o chão com a ponta do guarda-chuva, para indicar onde seria o quarto, a
cozinha, o banheiro...Tanto é que se você olhar todas as casas do Bixiga,
nenhuma tem um estilo definido. A turma até caçoava chamando de ‘estilo
macarrônico.’ Era o jeito que eles viam na Itália, mais ou menos, e faziam”
(BORGES, 1997: 54).

Uma característica que veio como herança desses grandes casarões,
foram os cortiços e vilas, quando, em 1.950, o bairro atingiu a maior densidade
demográfica de toda a cidade de São Paulo, com 17.731 hab/km².
O bairro também se dividiu entre as camadas mais pobres, na maioria
negros e libertos que se instalaram às margens do Saracura45, enquanto a camada mais
“abastada” do bairro se concentrava na Rua dos Ingleses, entre os dois extremos
moravam os italianos.
Antigamente o bairro não tinha cantinas, cafés, bares, boates, teatros,
como hoje. Mesmo fazendo parte da zona central de São Paulo, era considerado um
bairro pobre. Seus moradores eram pequenos comerciantes ou operários.
Além da indiscutível maioria de italianos, no bairro havia também
portugueses, espanhóis, judeus, etc. Enquanto que os negros, a população mais antiga,
foram superados pelos estrangeiros. Os italianos, por sua numerosidade acabaram
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Córrego na parte baixa do bairro no sentido centro, hoje, atual Rua Marques Leão e Rocha.

ditando as características do bairro, fazendo prevalecer sua cultura, costumes, tradições
e até o modo cantado de falar que acabou sendo incorporado pelo negro. Era comum
encontrar negros que falassem italiano no Bexiga, pois cresciam no mesmo espaço.

No entanto, não havia nenhuma intimidade maior entre as duas populações, o
que se pode destacar, é que os negros46 tinham muita dificuldade de arranjar trabalho
depois da liberdade e foram os italianos, que em busca de mão-de-obra mais barata,
recorreram a eles, e além do trabalho, alugavam os porões de suas casas. Os italianos
quando tinham dinheiro, iam deixando o bairro. Nessa época é que começam a surgir os
grandes cortiços no Bexiga.
As residências projetadas pelos mestres italianos, em média, tinham dois
andares, porão, sótão e amplas sacadas com floreiras, lembrando muito o estilo das
construções européias. As residências amplas possibilitavam ao proprietário alugar os
cômodos para outras famílias. Os mestres italianos, na maioria das vezes, eram fiéis a
dois estilos arquitetônicos: o neoclássico, apelidado pelos moradores de “estilo
compoteira” e o art-nouveau, designado popularmente de “estilo macarrônico.”
Além da arquitetura, os italianos trouxeram para o bairro outros aspectos
culturais. Na alimentação, introduziram o consumo das massas, dos molhos, das sopas e
do vinho.
No domingo era a macarronada o prato principal, com a massa e o molho
feitos em casa, pão italiano e vinho. A única padaria que existia era a São Domingos
(fundada em 1.913 e localizada até hoje na Rua São Domingos, 330). Lá, sempre
sobrava o pão italiano, que dormido, custava mais barato. Cortava-se o pão em pedaços
e o molhava na sopa.
Também na linguagem, a influência italiana foi marcante no Bexiga.
Denominada de “dialeto macarrônico”, a mistura da língua portuguesa com a italiana
vinha acompanhada de muitos gestos. Como retratou Antônio de Alcântara Machado
Oliveira no livro “Brás, Bexiga e Barra Funda – 1927.”
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As mulheres negras tinham mais facilidade de arranjar emprego do que o homem. Este sempre foi
excluído e discriminado, pela preferência dos patrões ao imigrante europeu, enquanto que a mulher tinha
facilidade em encontrar trabalho doméstico nos bairros nobres como Higienópolis, por exemplo. Muitas
vezes a mulher negra é quem sustentava a família. Essa realidade humilha o homem negro, que além de
desempregado não quer ser ‘sustentado por mulher’. Cf. BORGES, 1997:58.

Haim Grünspum, autor do livro “Anatomia de um bairro: o Bexiga”,
morou e trabalhou no local como vendedor de roupas nas casas, conhecido como o
“judeu da prestação” e escreve:

“O Morro dos Ingleses, o Morro dos Franceses, a Avenida
Paulista eram abastecidos pelas lavadeiras do Bexiga. As mulheres lavavam
muita roupa nos cortiços. As negras tinham sua freguesia e as italianas
também. A freguesia concentrava-se na Rua dos Ingleses, gente considerada
a classe média da época. A Avenida Paulista era local de rico, ninguém
chegava perto, nem para tocar a campainha. A população da Paulista
constituía-se de fazendeiros de Jaú e Itu ou ricos libaneses. Os empregados
das casas eram a “nata” dos empregados. Nos cortiços havia muito
xingamento. Veja: cada cortiço tinha uma privada, duas às vezes. Tinha um
tanque só para todo mundo lavar roupa. Algumas mulheres ficavam mais
tempo utilizando o tanque e daí começava a briga (...) Tinha também muita
briga com os donos de cortiços, devido ao consumo de luz. O dono alugava
a casa com luz e quando vinha a conta brigava porque achava que gastavam
muito. Era um poste na entrada para todos. Os italianos que já tinham uma
vida difícil na Calábria, aqui também continuaram a viver na dureza.
Depois, quando São Paulo abriu as indústrias, em meados da década de 40,
os mecânicos italianos do Bexiga foram para a indústria automobilística.
Eles eram mecânicos de alto gabarito. Os alfaiates tornaram-se chefes das
oficinas industriais. Aí enriqueceram. Eles saíram do Bexiga para a riqueza,
se comparado a como eles viviam. Eles formaram a grande classe média
paulista” (C.f. BORGES, 1997:62).

As manifestações culturais no bairro

Sobre as manifestações culturais, de todas a religiosa é a que mais revela
a presença calabresa no bairro que abriga a maior festa da colônia italiana na cidade de
São Paulo. A festa de Nossa Senhora Achiropita, que, sendo objeto desta pesquisa,
merece um capítulo à parte. O que merece destaque são as outras manifestações
religiosas que pouco são conhecidas, mas que fazem parte da memória e da história do
bairro.

A festa de Santa Cruz, tradicional entre os negros, foi perdendo seu
espaço, deixando de ser comemorada, a partir de meados do século XX. Era celebrada
no dia 3 de maio, em torno da cruz preta erguida no Largo do Piques.
Se, por meio da festa de Santa Cruz, celebrada com batuques e danças, os
“negros libertos tentavam afirmar que aquele espaço lhes pertencia”, já em 1.908
receberam das autoridades a proibição de sua realização.

“Os dados de que dispomos não permitem estabelecer relação
direta entre a ação dos calabreses e a proibição da festa de Santa Cruz. No
entanto, não deixa de chamar a atenção o fato de esta proibição ter recaído
sobre os devotos de Santa Cruz, na mesma época em que a festa da
padroeira dos calabreses começava a ganhar força. E, assim, a substituição
do escravo pelo imigrante apresenta-se, aqui, na forma de uma metáfora”
(VALSECCHI, 1989:48).

Apesar da proibição, a festa de Santa Cruz continuou a ser celebrada até
o final da década de 40, na Rua Treze de Maio, e a partir de 1.950, não se teve mais
notícias.
Os portugueses que ocuparam, inicialmente, a região do Saracura, ali
mantendo plantações de verduras e vacas para a ordenha, deram origem à devoção a São
José. Mais tarde esta devoção se transformou em festa quando, no final do século
passado, um grupo de vinte famílias portuguesas ocupou a Vila dos Portugueses, na Rua
Rui Barbosa. Por iniciativa do proprietário, uma imagem de São José foi fixada no
centro do pátio da vila.

“No dia 19 de março, no final da tarde, as solenidades se
iniciaram com a celebração da missa, queima de fogos de artifício e como
encerramento, uma mesa de ‘comes’ e ‘bebes’, preparados pelos próprios
moradores. No dia 19 dos demais meses, durante todo o ano, é feita uma
novena ao protetor – São José” (VALSECHI, 1989:52).

Com a morte do proprietário da vila, a imagem passou para o fundo do pátio que
existia ali, sob o abrigo de uma pequena capela. A festa permaneceu neste local até

1.980, quando em 1.985 a capela foi demolida e a festa acolhida pela igreja de Nossa
Senhora Achiropita.

A rivalidade entre calabreses e cerignolanos

A progressiva definição do bairro como um “espaço calabrês”, cruzou,
em seu percurso, com outro grupo étnico, igualmente do sul da Itália: os cerignolanos,
da Província de Foggia.
Numericamente inferiores aos calabreses, os cerignolanos ocuparam os
Campos do Bexiga – especialmente a Rua Conselheiro Carrão – na mesma época dos
calabreses, e, como estes, comemoravam com festa o dia de sua padroeira, Nossa
Senhora da Ripalta47, em 8 de setembro.
As relações entre calabreses e cerignolanos foram sempre marcadas por
fortes rivalidades, explicitadas muito mais nas relações entre si do que nas religiosas.

“Nunca soube de um casamento entre um filho da Ripalta e uma
filha de Achiropita. Se alguém pegasse um cerignolano namorando uma
calabresa dava a maior confusão. Tudo ia bem se cada um ficasse no seu
lugar. Eles com Nossa Senhora da Ripalta e nós com Nossa Senhora da
Achiropita” (VALSECCHI, 1989:51).

A origem destas rivalidades é bem anterior às submetidas em São Paulo,
mas como é ainda nos dias de hoje, os italianos se diferenciavam fazendo identificar-se
mais como lombardos, vênetos, napolitanos, calabreses do que como italianos48.
No espaço do Bexiga, a forma de marcar estas diferenças foi encontrada
nos santos, e através disso os calabreses foram definindo como seu, o espaço do bairro,
submetendo negros, portugueses e cerignolanos às suas marcas culturais.
Apesar das rivalidades, calabreses e cerignolanos encontraram momentos
de maior aproximação e entendimento devido à proximidade dos dias das duas
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Ver a história da santa e devoção nos anexos deste trabalho.
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pela implementação da “devolution” e do federalismo de modo a garantir uma maior autonomia à
Padania.
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padroeiras (15 de agosto e 8 de setembro), e a preocupação com a construção de uma
capela que abrigasse as duas santas, fez com que o período festivo algumas vezes se
ampliasse, de modo a cobrir as duas datas.
Mesmo assim, “o desentendimento entre os dois grupos revela-se desde
1.911, quando os calabreses ofereceram à Cúria Metropolitana um terreno para a
construção de uma capela, mas vincularam a doação a que o templo fosse consagrado à
Nossa Senhora Achiropita. Porém os cerignolanos colaboravam com a festa para em
troca ter um altar para Nossa Senhora da Ripalta.
A paróquia foi construída e denominada São José do Bexiga, como uma
forma da igreja apaziguar os conflitos locais, porém o altar central era ocupado pela
padroeira dos calabreses, assim como o primeiro pároco, padre Carlos Alferano,
também era um calabrês.
Depois de muita pressão, em 1.940, a igreja foi transformada, pelas
autoridades religiosas, em Paróquia de Nossa Senhora Achiropita.
Até esta data, durante alguns anos, o andor de Nossa Senhora da Ripalta
esteve presente na procissão da padroeira dos calabreses, porém, mesmo nestas
procissões comuns, segundo Valsecchi - “as santas não eram transportadas de forma
igualitária. A padroeira do grupo majoritário ia à frente num carro maior, com pompa.”

“Antes Nossa Senhora da Ripalta saía junto: na procissão de
Nossa Senhora Achiropita. Mas não dava certo não. Teve um ano em que na
hora de sair a procissão os cerignolanos resolveram colocar o andor da
Ripalta na frente do andor de Nossa Senhora Achiropita. Houve muita
briga” (VALSECCHI, 1989:53).

Aos poucos estas festas foram se separando e, em 1959, sua separação foi
definitiva. Em respeito a antigas alianças, e, como reconhecimento do auxílio que os
cerignolanos prestaram à construção da igreja, esta passou a abrigar uma imagem de
Nossa Senhora da Ripalta, mas no lugar que, segundo uma devota de Achiropita, “lhe é
devido”, num altar à direita do central, onde se encontra a padroeira dos calabreses49.
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Devota anônima. Cf. VALSECCHI (1989:64).

A festa de Nossa Senhora da Ripalta continua a ser celebrada, mas –
diferentemente da festa de São José, que foi acolhida no pátio interno da matriz –
acontece agora, na Rua Luiz Barreto, atrás da igreja Nossa Senhora Achiropita.
A festa portanto servia para: firmar uma identidade cultural dos grupos
dominantes, para marcar o território e submeter os outros grupos à hegemonia da cultura
dominante. Se de uma parte a festa foi o modo de manifestar ideais de agregação,
celebrações religiosas, etc., por outro lado também funcionou como instituto de poder:
cultural, social e econômico.

O samba no Bexiga

Afora as festas religiosas, o bairro do Bexiga abriga também a escola de
samba Vai-Vai, que surgiu do cordão carnavalesco Vai-Vai, passando à escola de samba
na década de 70.
O samba está presente no bairro do Bexiga desde praticamente o início
de sua formação.
O cordão Vai-Vai surgiu de um clube de futebol, localizado na antiga
região do Saracura – denominado Cai-Cai que, além do futebol, possuía um grupo de
sambistas que animava festas. Após algumas desavenças pessoais no clube, uma turma
resolveu fundar um clube de futebol e, posteriormente, um cordão carnavalesco.
Conforme entrevista ao Folhetin50, Henrique Felipe da Costa, um dos
fundadores da Vai-Vai, conta que o cordão saiu pela primeira vez às ruas da cidade de
São Paulo no carnaval de 1.928, apesar de constar na data da fundação o ano de 1.930, e
que ele inclusive compôs os três primeiros sambas-enredo.
Segundo Henricão, como era chamado, o percurso do cordão Vai-Vai,
era:

“Saíamos da Saracura, na Rua Rocha. O pessoal subia batucando até
a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, seguia até o Largo São Francisco e
entrava na Rua Direita. Como essa rua era estreita, sempre que dois cordões
inimigos se encontravam saía briga. Daí a gente seguia pela Rua 15 de
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Novembro e Avenida São João, até a esquina da Avenida Angélica, na
Barra Funda. Na volta, seguíamos pela Rua das Palmeiras.”

“Marinheiros” foi o tema do primeiro desfile do cordão Vai-vai. No
cordão carnavalesco não havia samba-enredo e sim um hino de exaltação. As pessoas
que acompanhavam o cordão cantavam o hino ou então as marchas do carnaval da
época.
Até 1.967, os desfiles das escolas de samba e cordões da cidade de São
Paulo eram patrocinados pelos próprios lojistas do bairro. Em 1.968, durante a
administração do prefeito Faria Lima, os desfiles passaram a ter o patrocínio da
Secretaria de Turismo da Prefeitura de São Paulo. Em 1.972, os cordões Vai-Vai, Fio de
Ouro (formado por dissidentes do Vai-Vai) e Camisa Verde – os três últimos a
abandonar a denominação de cordão – desfilaram pela primeira vez como escola de
samba. Em 1.974, o Vai-Vai adquire uma quadra da prefeitura de São Paulo, na Praça
14 Bis.
Atualmente a Vai-Vai é considerada uma das escolas de samba mais importantes
de São Paulo. De 1.978 para cá, já conquistou muitos títulos do carnaval paulistano.
Um aspecto importante que sempre esteve presente tanto nos cordões
carnavalescos como nas escolas de samba de São Paulo é o familiar, tão importante que
dele dependia, o sucesso ou fracasso da escola de samba.
O cordão Vai-Vai, justamente por este aspecto, conseguiu fazer com que os
antigos moradores do Bexiga com seus familiares se juntassem aos novos vizinhos que
chegavam. Os que tiveram que deixar o bairro devido à exploração imobiliária causada
pelo próprio crescimento da cidade, retornava para os ensaios e desfiles de carnaval. O
que mostra que o cordão Vai-Vai era um elo que mantinha os moradores vinculados ao
bairro.

O Caráter familiar do bairro afro-italiano e de todos os povos nos dias de hoje

O aspecto familiar pode ser verificado até os dias atuais, não só nos ensaios e
desfiles da Vai-Vai, mas nos principais eventos ocorridos no Bexiga, como a festa da

Achiropita, a passagem do Bloco Esfarrapado pelas ruas do bairro, o Bolo da Cidade51
e, mais recentemente, a partir dos últimos anos da década de 80, os eventos promovidos
pelo Grupo Pastoral Afro, em especial, no mês de maio quando o grupo homenageia a
Mãe Negra. A homenagem se dá numa celebração católica com elementos da cultura
afro-brasileira na igreja Achiropita e um almoço no salão paroquial, regado a caipirinha,
feijoada e muito samba, unindo através da festa, as duas comunidades que deram início
ao bairro.
Nas procissões percorridas nas ruas da região, com batuque e danças em
homenagem à Nossa Senhora do Rosário, no jogo de capoeira, na festa de Santa Cruz,
observa-se uma forte presença das manifestações da cultura afro-brasileira no bairro do
Bexiga. Assim, o desaparecimento de algumas manifestações desta cultura, não
significa o abandono de valores, mas apenas que esses valores encontraram em outras
práticas culturais a possibilidade de permanência, seja nos antigos cordões
carnavalescos ou na atual escola de samba Vai-Vai, ou ainda, mais recentemente nos
eventos organizados pelo grupo Pastoral Afro da Igreja Nossa Senhora Achiropita que
por meio da presença de elementos da cultura afro-brasileira nas celebrações católicas
possibilita um encontro cultural-religioso nas cerimônias sincréticas do batismo e da
missa.

5.3. Mooca

O significado do nome tem suas raízes na língua tupi MO-lugar OCA-casa, ou
seja, um lugar de moradia. Assim como a maioria dos bairros de São Paulo, a Mooca
também, antes de sua urbanização, era um local onde havia várias chácaras, pois a idéia
dos habitantes era a de morar em locais afastados, em grandes propriedades, onde
pudessem construir casas elegantes.

“As residências, cercadas de alpendres, enredados de madressilvas
no teto, têm telhados negros de quatro águas, com ângulos arrebitados. As
portas são largas, as janelas quadradas e as escadas de pedra com três
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No dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, os moradores comemoram com um bolo
oferecido a todos na Rua 13 de maio. Quantos anos a cidade comemora é quantos metros de cumprimento
o bolo têm.

degraus (...) As entradas destas propriedades constituídas em alvenaria com
pilares encimados por leões de louça. Têm os portões feitos de ferro batido,
com arabescos, verdadeiras obras primas de Carlos Pelaste, ferralheiro da
época. (...) As propriedades das famílias ilustres de Joaquim Sertório; Rafael
de Aguiar Paes de Barros e do Conselheiro Falcão conferem prestígio ao
local. (...) É elegante passear a cavalo à tarde, cumprimentando as famílias
de projeção. A Mooca é ‘chic’.” 52

A feição do bairro, como um centro social de São Paulo, se confirmou
com a instalação do Jockey Club em seu território, inaugurado a 29 de outubro de 1.876
com sua primeira corrida de cavalos.
O local foi escolhido pelas condições físicas que oferecia, apropriadas
para corridas longas e por ter um terreno pouco acidentado e macio.
Com o Jockey, o bairro passou a se constituir em uma sede de lazer,
transformando-se num pólo de atração social. Em seguida instalou-se também o AeroClub na travessa do Comércio.
Mas é com a instalação da Ferrovia São Paulo Railway que o bairro,
separado do Brás, sofreu uma desfiguração, pois a ferrovia promoveu, através da
concessão de terrenos, a instalação de indústrias e depósitos ao longo de seus trilhos na
Mooca e em todos os bairros por onde passava.
O retalhamento das chácaras, para a abertura de ruas e loteamento dos
terrenos, foi conseqüência dessa ocupação industrial que não coexistiu com as grandes
propriedades.
Entre 1.885 e 1.890, as empresas, que se estabeleceram na região,
esboçaram a formação de um bairro fabril, num arco à leste do centro da cidade,
serpenteando o Rio Tamanduateí.
O transporte que dava acesso ao bairro da Mooca em 1.879, era feito em
tílburis53 ou carros de quatro rodas até a chácara do Conselheiro Falcão, mas em 1.886
foi implantada uma linha de bondes do Brás à Mooca. Em 1.902, foi inaugurada a
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Carro de duas rodas e dois assentos, sem boléia, com capota, e puxado por um só animal.

primeira linha de bondes elétricos para a Mooca cujo ponto terminal ficava junto ao
Hipódromo.
Os carros tinham a cor branca para serem identificados à noite pelos
usuários e os bondes de tração animal, entretanto, continuavam funcionando
alternativamente, por que os serviços de bondes elétricos terminavam às 21:00 hs.
Em junho de 1.908 começou a circular uma linha denominada “Posto
Zootécnico” que também serviu a Mooca, passando pela Rua Borges Figueiredo, perto
da Estação Ferroviária.
Era importante também ligar a Mooca a outros bairros mais distantes do
centro, como a Vila Prudente, com o qual fazia divisas, como aconteceu com a nova
linha de bondes em 1.910, que ligava os dois bairros. Igualmente em 1.911, acontece
com o bairro do Cambuci e em seguida várias outras linhas inter-bairros são
inauguradas.
A mudança fisionômica da Mooca era tão visível que os órgãos públicos,
pressionados pela realidade, acreditaram ser imprescindível separá-la do Brás, ao qual
era integrada. Em 23 de dezembro de 1.910 a Mooca é reconhecida como unidade
administrativa autônoma do Brás.
No seu território já se encontravam várias entidades como: A Casa da
Divina Providência, instituição que amparava os menores da região, localizada na Rua
da Mooca; O Prado do Club de Corridas Paulistano, situado à Rua Bresser, que além
dos eventos esportivos, realizava concorridas festas; os Depósitos das Cias Pastoril e
Continental Produtos de Osasco, de onde saíam grandes quantidades de carnes suína,
ovina e bovina para o consumo da cidade, na Rua Borges de Figueiredo à esquina com a
Rua da Mooca e onde se realizavam diversos eventos como Exposições de animais.
Entre 1.910 e 1.920 foram abertas e prolongadas mais de sessenta ruas e estradas
nos terrenos cedidos pela Cia Parque da Mooca, doados e desapropriados de
particulares. Neste período ocorre uma explosão dos aterros, alinhamentos,
calçamentos, etc., mesmo assim insuficientes, dado o aumento populacional do bairro.
O dia 20 de abril de 1.924, é glorioso para todos os desportistas da Mooca com a
Fundação do Club Atlético Juventus, que consegue agregar torcedores tanto italianos
como espanhóis do bairro, viscerais adversários nas partidas entre palestristas e
Corintianos, (egressos das competições entre Apia e Madrid), mas companheiros leais e
corajosos nos momentos de lutas reivindicatórias trabalhistas e sociais.

O bairro foi se desenvolvendo pelas encostas das colinas descendo até a Rua
Padre Adelino, no Tatuapé.
Toda essa extensão permaneceu integrada à Mooca, até 1.938 quando foi criada
em 23 de dezembro, pelo interventor federal no Estado de São Paulo, Dr. Adhemar Paes
de Barros, a zona do Alto da Mooca, que a partir desta data passou a viver sua própria
história.
No Relatório de 1.921, do então prefeito da cidade, Firminiano Pinto, a Mooca
consta como o bairro mais popular, com 67.856 habitantes e com o maior número de
construções chegando a 7.245 prédios. Números que superavam o bairro vizinho do
Brás.54
O crescimento desta comunidade foi a propulsão engendrada por ela mesma, que
a elevou à categoria de popular; apinhada de fábricas, armazéns, oficinas, galpões,
depósitos, lojas e moradias.
Tratamos já, no estudo do bairro do Brás, da urbanização da cidade de São Paulo
e de seu crescimento e industrialização, portanto, neste ponto concentraremos a atenção
no bairro da Mooca e suas características dentro do crescimento da cidade.
O bairro operário, recebeu também muitos imigrantes, e muitos deles já vieram
com algumas economias como, Matarazzo, Gambá, Crespi, Puglisi, mas eram vistos
como patrões. Muitos trabalhadores reclamavam dos baixos salários, do excesso de
horas de trabalho, trabalho da mulher com baixíssima remuneração, motivando a classe
operária na organização de greves e manifestações.
A postura da polícia, inicialmente, foi de silenciosa observação mas, com o
transcorrer da marcha dos piquetes, a percussão se estabeleceu.

“A Mooca, um dos maiores centros têxteis paulista, serviu de campa
ao jovem sapateiro que, em um embate com a polícia, em frente à tecelagem
Matarazzo, na Rua Borges de Figueiredo, foi mortalmente ferido. O
confronto fatal, acirrou a hostilidade e a freqüência dos choques (...) a classe
trabalhadora, identificada com a tragédia, sentiu necessidade de fortalecer o
movimento” (ESTRELLA, 1991:73).
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Pinto, Casa Vanorden 1.922).

Era preciso lutar ainda mais efetivamente, utilizando todas as forças disponíveis.
Era também imprescindível a organização operária. As reuniões, nas esquinas da João
Antônio de Oliveira e da Rua Taquari, conhecida como a “Praça Vermelha”, sucedemse até a constituição da Liga Operária da Mooca, com seu espaço próprio.
A Liga da Mooca, colocou sua sede, na Rua da Mooca, 190 (depois transferida
para o número 292-B), funcionando permanentemente, servindo de ponto de reunião e
discussão dos operários.
Era para esse espaço que acorriam os trabalhadores das indústrias do bairro:
Antártica, Clark, Crespi, Labor, União, Matarazzo, dentre outras tantas.
Essas reuniões eram muito freqüentadas. Para a Liga afluíam proletários de
ambos os sexos, dada a recente integração da mulher no mercado de trabalho, e de todas
as categorias profissionais: tecelões, pintores, serventes, pedreiros, alfaiates e padeiros,
entre outros.
Dessa forma, esta associação foi uma base importante para a organização e
constituição da Federação Operária de São Paulo e a partir daí começou-se a elaborar
um corpo de leis trabalhistas que se constituíram em um dos fins imediatos do
movimento de 1.917.
O papel da Liga da Mooca foi tão importante, que se impôs o seu fechamento e a
prisão de seus diretores como forma de desmobilização do operariado do bairro,
conforme a publicação do jornal O Estado de São Paulo, a 10 de julho de 1.917.
O próprio “Comitê de Defesa Proletária” se manifesta, em protesto à ação da
polícia na Mooca, através do mesmo jornal, porém a Liga Operária da Mooca continua a
existir e a realizar manifestações operárias utilizando como espaço, seu Hipódromo para
comícios e reuniões de conciliações entre patrões e empregados.
A imprensa também se mobilizou com a proposta de se constituir como
intercessora, formando uma comissão com representantes dos seguintes órgãos: Correio
Paulistano, Jornal do Comércio, Fanfulla, Diário Popular, Gazeta, Platéia, A Capital, Il
Picollo e O ESP.
A Mooca, como bairro caracteristicamente industrial, contava em média com
aproximadamente 6.000 operários, e ao tentar reconstruir sua história, não se pode
deixar de lado as manifestações, movimentos e greves que ainda vive na memória de

alguns moradores antigos.55 Outros não tiveram a mesma sorte e sofreram
conseqüências drásticas e os imigrantes, que geralmente lideravam a luta dos
trabalhadores, foram o alvo principal. Muitos foram deportados, apesar da solidariedade
dos brasileiros natos, expressa em gestos como os dos maquinistas que se recusaram a
pilotar as locomotivas dos trens, que conduziam para Santos, os operários perseguidos.
Porém, o movimento de emancipação do proletariado saiu fortalecido do embate
e foi evoluindo até 1.919 quando novas lutas se concretizaram, dadas as precárias
condições de vida da população paulista, brutalmente empobrecida comprimida pela
incompatibilidade entre seus salários e o custo de vida.
As reivindicações eram: jornadas de 8 horas de trabalho, repouso semanal de 36
horas ininterrupto, proibição de trabalho

de menores e trabalho noturno,

estabelecimento de salário mínimo baseado sobre o custo atual dos víveres e
pagamentos efetuados semanalmente, igualdade dos salários de mulheres e homens,
plena liberdade de pensamento, baixa efetiva e segura dos gêneros de primeira
necessidade, redução imediata dos aluguéis, etc.
Depois de muita luta e sofrerem muita violência, mas com grande
sucesso entre a adesão dos operários e aprovação da população, a maioria das empresas
atendeu a boa parte das reivindicações, porém a população continuava a sofrer com as
condições de vida, pois logo a economia paulista, em 1.924, encontrava-se em crise
devido a alta do café que com ele veio também a alta dos produtos de primeira
necessidade.
As marcas de tais revoluções ainda hoje figuram pelo bairro, se não na
memória dos moradores mais antigos, que lembram o movimento de 1.930, com a
deposição de Washington Luiz e a ascensão de Getúlio Vargas, que acenava a bandeira
de uma sociedade mais igualitária, assegurando a todos os trabalhadores brasileiros:
moradia, saúde e alimentação, entretanto não houve sequer condições de cobrar o
cumprimento dessa promessa.

Os problemas de moradia num bairro em expansão

Outro problema que se acentuava no bairro da Mooca eram as moradias e
seu alto custo. Alguns industriais construíam suas vilas operárias também na Mooca,
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como por exemplo, a construída pelo Conde Rodolfo Crespi, que empregava milhares
de trabalhadores em seu cotonifício.

“Apenas aqueles mais especializados e que têm mais de três
membros da família atuando no Cotonifício Crespi, disputam a ocupação de
uma das casas e pode deixar seus filhos na creche Condessa Mariana
Crespi” (ESTRELLA, 1991:120).

Vale lembrar que tais empresas, entendendo que colaborar com a construção de
moradias para resolver tal problema e para beneficiar seus empregados, recebiam do
governo e da prefeitura, a isenção de diversos impostos municipais e estaduais, porém a
situação do morador da cidade era crítica. A oferta de mão-de-obra aumentava e sua
rotatividade também, logo a construção dessas moradias diminuiu sensivelmente, não
compensando o investimento na compra dos terrenos das áreas fabris, que começavam a
ser valorizados.
Com a transformação do arrabalde “chic” em bairro fabril, que não “combina
com a sociedade que freqüenta o Hipódromo”, o Jockey Club acabou mudando da
Mooca para o Jardim Europa.
O problema da moradia se agravava, os trabalhadores não conseguiam alugar
casas nas proximidades do local de trabalho, e nem tinham condições de comprar um
terreno na chamada periferia, que ainda não contava com serviços públicos
imprescindíveis à vida urbana, principalmente com os transportes que pudessem trazêlos às fábricas todos os dias.
Assim, o nível de exigência em relação à moradia decaiu sensivelmente e a
única solução que lhes restava era a habitação coletiva, que embora mal acomodados, o
aluguel lhes permitia comprar calçado, agasalho e alimentos que garantiam a
sobrevivência de suas famílias. Enquanto os bairros que concentravam as camadas de
mais alta renda, eram os que recebiam enormes investimentos em infra-estrutura urbana.
Um exemplo disso é o Palácio do Governo que antes se localizava no Pátio do
Colégio, centro da cidade, mudou-se para os Campos Elíseos onde a burguesia se
instalava em palacetes luxuosos, e atualmente encontra-se no bairro do Morumbi onde
os terrenos estão entre os mais caros da cidade.
Apesar de o cortiço ser visto com repúdio pela sociedade, devido às condições
de moradia que oferece em termos de higiene e moral, já faz parte do sistema, a sua

existência, sendo reconhecido e regulamentado pelo Código de Posturas do Município
de São Paulo, elaborando um capítulo denominado: “Cortiços, Casas de operários e
Cubículos”, sofrendo restrições e exigências sanitárias, como a existência de um ponto
de água para cada seis habitações e uma latrina para cada duas delas e de área mínima
dos cômodos, todos eles com abertura para o exterior, para garantir a ventilação.
A convivência neste meio de moradia mistura famílias, idades, etnias e destinos.
Assim, compartilham um espaço comum através de contato intenso, grupos sociais
diversos, que têm em comum o fato de serem os grupos mais miseráveis da cidade
como já vimos: imigrantes recém-chegados, totalmente despossuídos e dessocializados,
recém-ingressos no trabalho fabril; negros e mulatos que ocupam o famoso degradado
da produção.
A Mooca, que junto com o Brás e Belém, formavam o maior centro têxtil de São
Paulo, caracterizavam-se pela concentração de cortiços entremeados com as casinhas
operárias, que muitas vezes são também sublocadas e transformadas em habitações
coletivas.
Os aluguéis são altos: uma casinha simples na Mooca, com três cômodos, em
1.924, custava 200$000 réis e uma “casa” num cortiço com dois quartinhos de 60$000 à
80$000 réis, sem contar os gastos com água e luz elétrica.
No mesmo período, o salário de um bom tecelão era de 12$000 por dia e de um
chefe de seção era de 14$000 por dia, que eram vistos como trabalhadores privilegiados
dentro da categoria.
Os outros operários ganhavam em torno de 4$000 a 7$000 réis, o que
inviabilizava um alojamento adequado para a família comum, da época, composta por 8
pessoas.
Este problema, embora reconhecido pela sociedade, pelos trabalhadores e pelas
autoridades, ainda se estende até os dias atuais, encontrando-se cortiços ainda nos
bairros do Brás, Mooca, Bexiga, entre outros.
As pessoas que habitavam o bairro, tinham ocupações várias e desde as 8 horas
da manhã se assistia ao desfile dos ambulantes, o quitandeiro, o fruteiro, o pizzaiolo, o
português vendendo pinhão quentinho, o peixeiro, e os “turcos” vendendo de tudo,
alfinetes e roupas íntimas, tecidos medidos pitorescamente, inventa-se o “metro turco”.
Esticado, da mão direita até a ponta do nariz, com o rosto voltado à esquerda.
Sírios, árabes e libaneses... mas “turcos”. Cristãos e muçulmanos. Montam lojas,
os prósperos comerciantes, e misturam-se aos italianos, portugueses e alemães.

Juntos nadavam na Várzea do final da Rua Borges, onde passa o trilho do trem,
na “Ilha do sapo”.
As ruas estavam sempre cheias de gente desde o raiar do sol até a alta noite.
Gente que trabalha, sonha, fala cantando, come mal, xinga, briga, fica de mal e senta no
portão com os vizinhos para tomar a brisa fresca da noite, longe dos cômodos apertados
e abafados e para contar casos.
A Estrada da Mooca a São Caetano, longa, atravessa vários bairros, Mooca, Vila
Prudente, Ipiranga e São Caetano. Uma via para veículos pesados para transportar os
produtos paulistas típicos da primeira fase da industrialização do Brasil. Ali, localizavase originalmente a Bavária, a cervejaria de São Paulo, depois Antarctica, construída ao
lado da “inglesa” desde 1.891.
Os meninos se encantavam com a enorme cervejaria. Na fábrica, por dentro,
muitos trabalhadores de tamancos altos para entrar nos compartimentos gelados para
preparar a cristalina “birra” e os refrigerantes: Ceci, Gasosa e Guaraná.
A Rua Principal (Rua da Mooca), ainda é caminho para Água Rasa, Tatuapé,
Vila Prudente e São Caetano, ponto de referência na zona leste paulistana.
Como referência de ensino no bairro estava o Grupo Escolar Oswaldo Cruz,
onde todos iam aprender as primeiras letras, e existe ainda hoje.
A Mooca ficou conhecida como reduto dos napolitanos que se instalaram
próximos aos seus “paysanos”, no bairro periférico do Brás. Juntos construíram a igreja
de San Gennaro, e para ela se dirigiam além de toda a comunidade do bairro, mocinhas
e rapazes recém-chegados do leste europeu: Lituânia, Hungria, Polônia, que desciam do
Alto da Mooca colorindo as ruas e encantando os latinos com sua loirice.
Noivados, preces, promessas, casamentos, batizados, velórios, cerimônias
celebradas na igreja dos “paulistanos”, deram a “São Januário” o título de padroeiro e
protetor de todo o povo Mooquense.

5.4. Ipiranga

O nome Ipiranga, segundo historiadores, seria a contração de duas palavras tupis
querendo significar “água roxa”. Porém, o rio que deu nome ao bairro ficou famoso por
constar em qualquer livro de história que aborde a Independência do Brasil.

Mas o bairro demorou para chegar ao desenvolvimento que o caracteriza hoje.
No início os naturais chamavam o lugar de Ipiranga, Itipiranga, Piranga, Ireripiranga,
Hiporanga, e tantas outras denominações encontradas nos documentos, no entanto,
pode-se afirmar com pouca margem de contestação que o local, dos séculos XVI até
metade do XIX, para o paulista de então, era uma região obscura que mediava entre o
Cambuci, que ele conhecia bem por suas frondosas chácaras e São Bernardo, com um
núcleo de influência razoável no caminho de Santos. Jabaquara e Santo Amaro,
importantes centros minerais, de um lado, e a várzea sempre inundada dos rios
Tamanduateí – Ipiranga e Cupecê - de outro, completavam o contorno.
Esta região, recebeu mais atenção e conhecimento quando a partir de 1.850, se
cogitou a construção de um monumento que lembrasse a proclamação da
Independência.
Pela Lei de 3 de outubro de 1.895 criava-se o bairro de Vila Mariana que
passava a ter os seguintes limites: “Av. Paulista – Rua Paraíso – Casa da Pólvora, no
Ipiranga até o monumento – Tamanduateí e rio acima até São Bernardo”. Apesar da
economia, as informações tornam aceitáveis que o atual Ipiranga era dependente de Vila
Mariana. Todo o resto ficava sujeito ao Cambuci, como pode ser comprovado nas
escrituras de imóveis e documentos de cartório de 1.908, por exemplo.
Atualmente, as divisas do Ipiranga ficam situadas a sudeste de São Paulo,
localizando-se em área que dista aproximadamente 6 km do centro da cidade.
As constantes urbanizações escondem hoje a vasta rede hidrográfica que, numa
área relativamente pequena, dispõe, além do Rio Tamanduateí, e do riacho Ipiranga, os
inúmeros córregos: Jabuticabal, Cacareco, Capão do Reino e Moinho Velho.
A Administração Regional do Bairro do Ipiranga fica integrada pelos
subdistritos do Cambuci, Morro da Pólvora, Ipiranga, Sacomã, Saúde, São João
Clímaco, Aclimação, Bosque da Saúde, Jabaquara e Chácara do Castelo.
Historicamente, o bairro já era habitado desde a época da colonização
portuguesa pela sua posição estratégica entre a Vila de São Paulo e o caminho de
Santos.

“Para manter uma estrada de utilização permanente num local de
topografia irregular, onde chapadões de dois ou três metros de altura
despencavam

bruscamente

em

alagadiços,

intransitáveis

à

menor

precipitação pluviométrica, era forçoso usar as encostas das partes altas.

Desta forma para quem saísse do pátio do Colégio, após atravessar a atual
Praça da Sé, procurava a Rua da Glória e Lavapés. Para os que estavam
realizando o trajeto em direção oposta, antes de entrar na parte mais nobre e
habitada da vila, aprumavam suas roupas e limpavam os pés e botas da lama
ou poeira, conforme a estação, no córrego que havia no fim da atual Rua da
Glória e que, por isso, ganhou o nome de Lavapés. Em pleno Cambuci
começava a baixada da Rua Independência, deixando poucas opções numa
várzea só transponível a pé em período de seca. Em linha reta procurava-se
a Rua Bom Pastor que, de forma segura levava o viajante pelas Estradas das
Lágrimas ou São Bernardo” (BACELLI & BARRO, 1990:28).

Dentre os proprietários na região do Ipiranga, como os Proença, Nóbrega,
Almeida, Taques, Paiva e tantos outros, um que teve terras na “paragem chamada
Piranga” e que tornará seu nome bastante popular foi Lázaro Rodrigues Piques. Em
1.782 vence uma longa batalha nos cartórios, obtendo confirmação como proprietário de
uma sesmaria.
Difícil entender todo o empenho do morador do Piques em terras tão
reconhecidamente ruins, quando mesmo os padres da ordem do Carmo queriam se
desfazer de suas terras ali, indagando sobre a possibilidade de troca com outras mais
próximas do centro da cidade.
Talvez isso tenha alguma relação com a origem do nome Largo do Piques dado
à região onde é hoje a Praça da bandeira, como já citamos no estudo do bairro do
Bexiga.
Mas é através da história do Brasil que os olhos se voltam para o bairro.
Finalmente nos acontecimentos do dia 7 de setembro de 1.822. Conturbações de ordem
popular e política trouxeram o príncipe D. Pedro I a São Paulo. Nem bem solucionados
estavam os problemas da capital, e ele se desloca rapidamente ao porto de Santos, onde
outra insurreição lavrava. Na volta desta viagem é interceptado por um correio da corte.
Cartas de José Bonifácio, da Imperatriz Leopoldina e D. João VI levam o jovem
príncipe ao lance teatral, onde às margens do rio Ipiranga, proclama a Independência do
país. Às ruidosas comemorações, e com cofres limitados da Capitania não foi possível
suprir os gastos para a elevação de um marco que lembrasse o fato, um grupo de
cidadãos tendo à frente Antonio da Silva Prado, pede licença para abrir uma subscrição
pública “a fim de se erigir no lugar, denominado Piranga, um monumento”.

José Bonifácio dá a concessão para a construção do marco a 26 de fevereiro de
1.823, que parece não ter dado resultado, pois em meados de 1.825 houve um pedido de
não se erigir o monumento no sítio do Piranga, mas sim num outro local à entrada da
cidade para maior comodidade, o que não foi aceito.
Somente, depois de um tempo absurdo, ou seja, mais de um século depois do
grito da independência é que finalmente em 1.926, ano da morte do autor do projeto, o
escultor italiano Ettore Ximenez, é concluído o monumento, ficando completo o
conjunto arquitetônico simbólico de nossa Independência, que, apesar de remexido,
reestruturado, deslocado seus chafarizes, alterados seus jardins, etc., marca um
momento histórico e é porta de acesso à Estrada do Mar.
Nesse instante nem mesmo a mão-de-obra que trabalhava no prédio se fixara no
local, no descanso da jornada semanal, procuravam bairros de São Paulo ou São
Bernardo como moradia fixa, e os construtores do museu serviram-se de mão-de-obra
também de S. Caetano que, mesmo fixando-se lá os seis dias de trabalho, aos domingos
regressavam ao lar, portanto a migração pendular.
Nada fácil de explicar essa migração pendular se lembrarmos que o preço do
metro quadrado no local era dos mais baratos de toda a capital.

“Em 1.660, Izabel Ribeiro tem o sítio, casa e canavial avaliado em
32 mil réis. A roupa em 40 mil réis” (BACELLI & BARRO, 1990:55).

No fim do século XIX, parte considerável do bairro pertencia a Vicente de
Azevedo. Provavelmente é devida a ele a divisão quase geométrica do arruamento do
bairro ao contratar o engenheiro italiano Eduardo Loschi para realizar o plano de
urbanização local. Aquela malha perfeitamente quadriculada onde todas as ruas se
encentram em ângulos de 90 graus intriga qualquer estudioso do desenvolvimento
urbano em São Paulo, onde o crescimento desordenado e anárquico tornou como norma
o desalinhamento.
Como os moradores mais antigos confirmam que as antigas chácaras já
obedeciam essa conformação, logicamente ela foi urbanizada racionalmente
(contrariando a especulação imobiliária reinante em São Paulo), não acontecendo como
no Bom Retiro, bairro que se desenvolveu na mesma época, onde o encontro de
oblíquas e curvas é considerável.

Naquele momento a população continuava tão insignificante, que nem mesmo
igreja ou capela tinha. Se não perdermos de vista a origem dos homens que
participavam da ocupação do bairro, imigrantes italianos, chacareiros portugueses e
mamelucos prestadores de serviços, é fácil compreender a importância da igreja. Ela
não se fazendo presente, significa claramente que o núcleo, sob o ponto de vista
demográfico, era insignificante. Para receberem apoio espiritual precisavam se deslocar
até a Mooca ou o Cambuci.
Até 1.920 as poucas fábricas e incontáveis chácaras obedeciam ao
enquadramento rigoroso da régua e compasso do urbanizador.
O recenseamento da área que abrange o Ipiranga, Vila Prudente, Saúde e Vila
Mariana em 1.920, indica a população de 34.676 habitantes, considerando 98,42 km²
pelos limites atuais, podemos avaliar 353 hab/km², considerando também que a média
por casal era de cinco filhos, podemos calcular daí umas 50 casas por quilômetro
quadrado, o que confirma plenamente a descrição de solidão que nos dão os moradores
da época e as raras fotografias.
Mas, com o incremento que o local obtinha com a aproximação das festas do
Centenário, a avenida D. Pedro I passou a ser cogitada como uma extensão simplificada
da Avenida Paulista. E, por dez ou quinze anos a idéia permanece, levantando-se na
larga avenida, casas de relativo empenho arquitetônico de estilos misturados e mal
assimilados a gosto da classe industrial. Sendo esta considerada a parte nobre do bairro.
A década de vinte fixa no bairro os primeiros contingentes humanos. Começa
um progressivo e harmonioso crescer de fábricas, comércio e habitações.
Em 1.934, a população atinge 40.825 moradores, e o Ipiranga continuaria
crescendo, enquanto certos bairros como Liberdade e Sé ficaram estagnados; Bom
Retiro, Brás e Mooca também eminentemente fabris, retrocedem, já estrangulados pela
ocupação irracional.
Os trabalhadores das serrarias, tecelagens, laminações e outras indústrias de
transformação, chegavam de bondes e trens56 num percurso de duas horas de suas casas,
em bairros como Vila Mariana, para trabalhar na região do Ipiranga. Lembrando que os
salários nem sempre permitiam o gasto com a condução.
Muitos se aproveitaram desse desenvolvimento do bairro explorando o mercado
imobiliário, e também o solo em algumas partes da região, que dele se extraíam argila e
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pedregulho para a nascente indústria de edificações do bairro, formando enormes
crateras como conseqüência dessa prática criminosa.
A ocupação aconteceria primeiramente nas ruas entre a Bom Pastor e Silva
Bueno, no sentido Cambuci-Santos com suntuosos casarões nas imediações do museu,
ocupadas, por uma recriação ostensiva da Avenida Paulista na Rua Bom Pastor,
roubando a cena do que se esperava na Av. Dom Pedro I, protagonizada pelos sírios
libaneses das poderosas tecelagens.
Os quarteirões seguintes seriam ocupados pelos subalternos dos primeiros, como
chefes de escritório, mestres e operários especializados, etc. Com eles se mesclaram os
donos de lojas de armarinhos, panificadoras, armazéns, bares e farmácias. As casas
apresentavam uma arquitetura puramente utilitária descaracterizada como estilo, mas
com certo conforto interno. O andar térreo servia para o estabelecimento comercial, o
dono moraria no primeiro andar e provavelmente com algum inquilino morando em
outro pavimento.
Já no fim da rua, quase no início da Estrada do Mar, as casas são térreas e
modestas como eram os operários que recebiam menores salários.
Em 1.950 a população aumenta em 50%, subindo para 60.563. A taxa de
natalidade contribuiu só parcialmente para isso, portanto a imigração e novos
acomodamentos se fizeram, e a partir daí a situação explode e o local deixa de ser
considerado subúrbio para tornar-se bairro, com todo o espaço ocupado no sentido
horizontal, mas carente de higiene e urbanização fechando a década com 114.744
habitantes.
Para os anos seguintes só restaria a ocupação vertical. Primeiramente tímidas
tentativas de prédios de cinco andares, que posteriormente chegaram a triplicar em
altura e área, criando outra série de problemas urbanos e sociais inimagináveis para
alguns antigos moradores, que se lembravam de ter pescado no brejo que havia junto ao
Museu, ou que ouviam aterrorizados a narração do “crime da barrica”, ocorrido no
casarão de aspecto assombrado na esquina da Rua Ouvidor Portugal com a Av. do
Estado (BACELLI & BARRO, 1990:75).
Pode-se afirmar com certeza que na sua área conviviam, a poucos metros, a
classe rica, média e pobre, podendo-se encontrar o patrão da fábrica, o gerente e o
operário não categorizado morando a poucos quarteirões de distância. O rico, nas partes
altas da Silva Bueno até Bom Pastor, com as respectivas transversais; a classe média, no
início das baixadas, mas ainda resguardadas das águas em casas dos anos 30 e 40 e

poucos edifícios altos com acomodações e confortos menores; e junto aos rios do bairro,
partes baixas e alagadiças, pagando o preço de ter o local de trabalho a poucos passos da
residência, que geralmente são casas simples, vilas e barracões em fase de favelização,
lugar do proletariado.
Vale lembrar que, a área só veio a se valorizar quando a argila desencadeou a
primeira indústria lucrativa no local. E, não havendo mais necessidade de qualidade do
solo, com o crescimento industrial do século XX, sua valorização cresce na segunda
década, aparecendo hoje como uma das mais caras da capital.
Com a mudança do bonde de tração animal para eletricidade o percurso também
se ampliou. A avenida D. Pedro foi aterrada e urbanizada, recebendo paralelepípedos e
os trilhos. O bonde Fábrica servirá principalmente para o proletariado da Olaria
Sacoman, despejando e recolhendo várias vezes ao dia seus operários. O percurso do
veículo atravessava o bairro de ponta a ponta: Av. D. Pedro, Sorocabanos, Silva Bueno,
e Sacoman. Lá o bonde girava sobre si mesmo, retornando pelo mesmo trajeto até a
Praça da Sé.
Entre 1.925 e 1.930, quando começou a urbanização das ruas que apresentavam
maior importância comercial e residencial: Silva Bueno, Bom Pastor, Sorocabanos e
Manifesto, o bairro recebe toques de requinte para a época. Jafet manda asfaltar a frente
de sua mansão na Rua Bom Pastor. Anos depois a Av. Dom Pedro é a segunda via a
receber esta melhoria.
Vale aqui destacar, o crescimento industrial impulsionado pela Cia. Fabril de
Tecelagem e Estamparia Ipiranga que foi a primeira indústria de alto porte a instalar-se
no bairro, isto em 1.906. Sua existência deveu-se aos imigrantes sírios Benjamim
Ricardo e Nami Jafet. Benjamim chegou ao Brasil no início da República, seguindo-o
nos cinco anos os outros irmãos. Mascateando de porta em porta, vendendo pelo método
da “prestação”, com os trejeitos e linguajar típicos que enriqueceu a empreendedora
colônia.
O capital reunido pelos quatro irmãos os fez passar do comércio para a indústria.
Em 1.906 compraram 6.000 m² nas baratíssimas terras do Ipiranga, entre as ruas
Manifesto, Patriotas, Sorocabanos e Agostinho Gomes, e com o passar dos anos a área
edificada elevou-se a 16.000 m² elevando a família ao posto dos também bem sucedidos
imigrantes Matarazzo, Falchi, Crespi, Gamba, Pugliese e tantos outros.

Além das fábricas de cerâmica que aproveitaram do solo argiloso do Ipiranga, as
indústrias de tecelagem são as que preferiam instalar-se no bairro, levando emprego e
progresso à região, lideradas pelas indústrias da família Jafet.
As indústrias de tecelagem utilizavam, em 1.919, o mais moderno maquinário da
época.
Muitos moradores antigos do Ipiranga, com certeza trabalharam, direta ou
indiretamente para uma das três empresas de maior destaque da região: Estamparia
Ipiranga, Fábrica de Linhas Corrente e Sílex, pela importância histórica, social e
econômica dentro do bairro.
Notícias de 1.915 já indicam um pequeno exército só nessas três indústrias. A
Sílex com 350 operários, a Estamparia Ipiranga com 785 e a Fábrica de Linhas Corrente
com 400 operários.
Nem mesmo a recessão da gripe espanhola do pós-guerra perturbou o
desenvolvimento das indústrias. O capital e conseqüente número de obreiros, cresceu
ininterruptamente. E novas indústrias, aproveitando o exemplo destas três, fixaram-se
no bairro, ex: Artex S/A, Serraria Frandoli, Metalúrgica Mercúrio, General Motors,
porém hoje muitas já não estão mais no bairro como a General Motors que mudou-se
em 1.932 para São Caetano e lá está até hoje.
Porém, a demanda das indústrias que se instalavam e outras que se ampliavam
continuavam a sofrer a carência de mão-de-obra, em especial a residente no bairro.
Os Jafets, que por volta de 1.925 precisavam nas suas várias indústrias de mais
de 2.000 trabalhadores, investiram na construção do grande edifício de apartamentos
das ruas Manifesto com Patriotas, que o espírito irreverente do público apelidou de
“Pombal”. Pessoas credenciadas pelos Jafets percorriam as cidades do interior
oferecendo empregos, salários mais altos que os da lavoura e aluguel barato, quanto
maior fosse o número de pessoas da mesma família a trabalhar na indústria. Depois
muitos abandonavam a fábrica em busca de maiores salários, permanecendo apenas um
indivíduo da família a trabalhar, para garantir o apartamento.
O bonde “Fábrica” que fazia o percurso – Praça da Sé, Glória, Lavapés,
Independência, Av. do Estado, Tabor, Silva Bueno e Nazareth, - em certas horas do dia
parava dentro da fábrica para deixar os operários. Aliás, o próprio nome da linha tinha
relação com a industrialização, por servir inicialmente os operários da Olaria Samarone,
onde depois funcionou o cinema do mesmo nome.

As indústrias se instalavam sem o menor controle ou preocupação das
autoridades e em 1.960 é que começou-se a preocupação com a poluição e instalação de
filtros57 e neste mesmo período consolidava-se o comércio no local, com a retração da
indústria e aumento demográfico, instalaram-se padarias, farmácias, hospitais,
laboratórios, autopeças, lojas, restaurantes, bancos ocupando despreocupadamente as
partes altas, médias e baixas do bairro.
A população do Ipiranga foi formada por uns minguados portugueses,
sobrepujados por poucos mamelucos, ricos árabes, os migrantes do interior e também os
italianos, esses últimos num aumento sistemático foram os primeiros a trazer para o
bairro o passatempo preferido: a bocha.
O aumento progressivo do número de fábricas e moradias trouxe o segundo
divertimento: o futebol. Em 1.925 já se acendiam paixões entre o Flor do Ipiranga, o
Sílex e muitos outros. Mas o mais famoso deles não nasceu no bairro, o Clube Atlético
Ipiranga nasceu na água Branca e durante muitos anos foi visto como um time de sírios,
devido à ajuda que os Jafets passaram a dar ao clube, mas na verdade ele sempre
sobreviveu pelo carinho do proletariado do bairro. A andança de sua sede bem
demonstra essa dependência, mudando várias vezes de lugar indo parar no Sacomã,
quando deixou de participar da Federação Paulista de Futebol.
O grande golpe aconteceu no momento em que os Jafets precisaram da área
onde se localizava seu campo para realizar uma edificação.
Uma verdade era que, todo o bairro torcia pelo Clube Atlético Ipiranga, mas que
tinham preferência por um dos componentes do famoso Trio de Ferro: Corinthians,
Palmeiras e São Paulo.

A vida cultural no bairro

Sobre a vida cultural do bairro, em 1.913 a Companhia Antártica Paulista
inaugurou o primeiro cinema, depois vieram outros, mas o cinema de nome Parque
Ipiranga, localizado no alto do bairro, fatalmente não sobreviveu, isto porque, anos
após, o popular Cinema da Dona Anunciata, na Rua Tabor, em frente ao Ipiranga
Palace, era o preferido por estar constantemente cedido para bailes.
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A concentração fabril onde não faltam as metalúrgicas e fundições com seus altíssimos coeficientes
CO², forneceram ao local um dos piores ares da capital. - “História dos bairros de São Paulo: Ipiranga” –
BACELLI & BARRO, 1990:121.

O Cine Barracão, na esquina da Afrânio Barra, passava pelos mesmos entraves.
O Cinema Paroquial e o Ipiranga Palace, pertencentes aos Padres do Sion, somente
tiveram existência regular após 1.930, quando a população do bairro aumentou
consideravelmente, recolhendo os primeiros moradores da baixa classe média. Os cines
D. Pedro e Samarone, dispondo de amplas salas, tiveram sucesso nos anos 40,
continuando até 60.
A entrada numerosa da classe média, expulsa de outros bairros pela urbanização
desenfreada, sustentou o surto. Para os menos favorecidos, além do futebol, restavam as
constantes quermesses das igrejas e o namorico à distância. Ainda em 1.950, aos
sábados e domingos centenas de moços e de moças paqueravam no “Vai e vem da
Chica Boa”, entre a Rua Tabor e Sorocabanos.
Nos bailes do Olímpia, Paz e União, Independência e Indiano perdia-se aos
poucos a inibição, mas o mais comportado de todos os salões era o do Centro Ipiranga,
onde tocava orquestra de João Cofia, que anunciava através de cartazes no palco, qual
seria a próxima música.
Já teatros no bairro eram raros, só o Teatro Independência na Estrada do
Ipiranga.
Quanto ao aspecto religioso, depois do desenvolvimento do bairro, os membros
da Congregação do Sion inauguraram em 1.920 a capelinha que futuramente viria a ser
a Igreja de São José do Ipiranga58, edificada graças a cooperação da abastada recém
formada plutocracia industrial dos Ranieri, Jafet, etc. ao lado do proletariado. Os
primeiros fornecendo tijolos, madeira e cimento. Os outros, trabalhando gratuitamente
nos fins de semana. Simultaneamente começa a funcionar ali uma escola.

Estrutura educacional

A instalação da pequena classe média a partir de 1.935 propiciou a instalação de
muitos estabelecimentos escolares e os primeiros cursos secundários59.
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Lembremos que até a guerra de 1.914 não temos notícia de nenhuma igreja no Ipiranga e antes da vinda
ao bairro da classe média, depois da instalação das indústrias, os moradores se dirigiam a bairros distantes
como Brás, Mooca, Vila Mariana e Cambuci, para estudar e rezar.
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Deduz-se que os locais que poderiam ter ministrado as primeiras letras por volta de 1.913, eram as
instituições de caridade, asilos, etc. como por exemplo: Instituto Sagrada Família, que se dedicava antes à
proteção de escravos e descendentes; Asilo de órfãos Desamparados Nossa Senhora Auxiliadora do
Ipiranga; Asilo Bom Pastor, para meninos pobres e regeneração de mulheres, etc.

Do Grupo Escolar José Bonifácio saíram alfabetizadas, às custas do governo, as
primeiras crianças ipiranguistas. Provavelmente o grupo foi parcialmente inaugurado
nos fins da primeira guerra mundial. A escola funcionava em dois períodos na Rua
Ituanos60, entre a Costa Aguiar e a Praça Nami Jafet. O matinal com capacidade para 25
alunos, era freqüentado por garotos. À tarde, o mesmo número de classes e lugares era
oferecido às meninas. Isto até o terceiro ano, por que o último ainda precisava ser feito
no Grupo Escolar do Cambuci.
Em 1.930, como destacamos, era comum o trabalho de menores de 10 anos e a
escola aparecia como um empecilho ao trabalho, os mais esforçados procuravam estudar
no período noturno depois dos 14 anos.
Hoje o Ipiranga é um dos bairros da capital com capacidade para fornecer toda a
instrução aos seus moradores, desde o maternal e pré-primário até o universitário.
É também um bairro de grandes comemorações, como o dia da
independência no Museu do Ipiranga, com desfiles militares e festas religiosas como a
festa de São Francisco de Paola, realizada na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, na
Rua Labatut, orgulho da colônia italiana do bairro, na sua maioria calabreses que
chegaram depois da Segunda Guerra Mundial.

Os bairros, cujas histórias foram apresentadas aqui, foram descritos com um
enfoque na sua caracterização mais explícita. O Brás pela porta de entrada dos
imigrantes que chegavam no bairro que mais se industrializou e recebeu fábricas na
cidade, o Bexiga pelo exemplo de convivência familiar e de vida comunitária, com
todos os percalços não pode deixar de ser mesmo o retrato daquilo que é uma grande
família, com desavenças, comunhão, atritos e união; a Mooca pelo senso político e pela
organização dos operários que unidos, brigaram pelos seus direitos trabalhistas e pelo
direito de igualdade, o que deu à São Paulo a inspiração para seu crescimento
impulsionado pelo trabalhador e por fim o Ipiranga, o último destes a se caracterizar
como bairro mas que ao construir sua história pode reunir um pouco das características
dos outros três, por reunir contrastes, pelo exemplo de planejamento urbanístico e
organização social e pelos monumentos que reúne, símbolos de uma grande cidade.
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Nome dado à rua em alusão aos trabalhadores desta cidade que vieram trabalhar no bairro a pedido de
indústrias em busca de mão de obra. O mesmo ocorre com a rua dos sorocabanos. - “Memória em
Pedaços: Ipiranga” – Vídeo produzido pela TV Cultura.

Sem este retrato não seria fácil convencer que as festas de Nossa Senhora de Casaluce e
São Vito fazem parte da memória do bairro do Brás, Nossa Senhora Achiropita foi e é
importante para a comunidade italiana do Bexiga, São Gennaro ajudou a diminuir as
distâncias entre Brasil e Itália e São Francisco de Paola ajuda ainda a manter viva a fé
dos italianos que mais adiante merece um capítulo que conta a historia de cada um
destes padroeiros.

Parte II

A festa

Neste capítulo, busco, a partir do meu entendimento, aprofundar a
análise da festa como objeto de estudo, mas principalmente como veículo
utilizado pela cultura popular para manutenção de suas crenças, símbolos,
valores, etc. São questões como: - Quais os sentidos da festa? Como se dá a
festa no Brasil e na Itália? Qual a origem das festas italianas na cidade de
São Paulo? – que busco responder a partir de uma aprofundada pesquisa
não só teórica mas prática, com análise feita em ambos os países
enriquecidas pelas histórias dos seus participantes que trouxeram um olhar
autêntico para este trabalho.

1. Os sentidos da Festa

Antes de mais nada a festa é algo muito prazeroso de se observar e estudar. Há
etapas na vida de cada um que se tornam obrigação por uma questão de necessidade e

sobrevivência como no caso da educação e do trabalho, mas a festa não, ela estende e
extrapola o cotidiano. Está relacionada ao lazer, entretenimento, ou seja, é o lúdico meio
a tantas obrigações e escassos momentos de diversão. Por isto não é difícil fazer com
que as atenções se voltem a ela com grande curiosidade e interesse.
Muito fácil de compreender, ainda mais porque o brasileiro, de um modo geral,
espera, participa ou somente assiste e admira com orgulho aquela que é a festa popular
mais conhecida no mundo todo, o carnaval.
“O carnaval61 é festivo em excesso e aparentemente transgressor.
Um festejo de solturas ilimitadas, o seu personagem central é o folião;
figura que se dissolve no malandro, esse Macunaíma que habita dentro de
todos nós” (BRANDÃO, 1987:18).

Mas que fascínio é este que temos pela festa? Desde a Grécia antiga, como
explica o mito Dionísio, é momento de exaltação, presidido pela lógica do excesso, do
dispêndio, da exacerbação, da dilapidação. Na Bíblia também é cenário de várias
passagens caracterizadas ora como encontro, ora como peregrinação ao santuário de
Deus. Para citar algumas, temos o Dia do Perdão62, o Ano Novo, a Páscoa, muitas delas
eram apenas comemoradas em família, com rituais sem data marcada. “Contemplaram a
Deus, comeram e beberam” (Ex 24,11). São também oportunidades de se purificar de
algum pecado cometido. Já as profanas não recebem atenção na Bíblia.
Mas na história da humanidade, a festa sempre existiu, seja para comemorar a
colheita, os tempos da natureza, como a primavera e o outono; em um momento pode
celebrar o nascimento de uma pessoa, em outras culturas a morte; o nascimento de um
deus, de um herói ancestral, de uma nação, a libertação de um povo, as conquistas
políticas, a fertilidade, seja também para cantar e dançar e expandir o desejo de estar
vivo, de marcar o calendário através das datas comemorativas, ou o que for; fato é que a
festa coloca o homem em sintonia com o convívio coletivo.
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Não se sabe a origem precisa. Antecede à Quaresma, tempo de jejum para os cristãos, por isso o
carnaval era a última oportunidade para cometer excessos. Do latin “carrum novalis”, com o qual os
romanos abriam seus festejos, ou “carnevale” do dialeto milanês que significa “adeus à carne”.
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É a idéia de uma expiação/purificação geral, muito típica, remontando ao tempo do nomadismo. Isso
aparece no rito do bode expiatório em Lv 16.

“(...) a festa instaura e constitui um outro mundo, uma outra forma
de experimentar a vida social, marcada pelo lúdico, pela exaltação dos
sentidos e das emoções (...) Ou seja, na forma lúdica de socialização, o
único alvo é “o sucesso do momento sociável e, quando muito, da
lembrança dele”.63

Quando o passar dos tempos determinou que a sociedade seria baseada no
consumo como é no modelo de economia capitalista, não se desejava que como
conseqüência o individualismo e a segregação social se enraizassem nesta nova ordem
social. Ao contrário do que imaginava Karl Marx, quando vislumbrou uma sociedade
mais justa, que reservasse ao homem o momento de trabalhar para suprir suas
necessidades (e não para enriquecer) – a organização social deveria assegurar-lhe
naturalmente o lazer como parte do convívio coletivo e não um direito a ser
conquistado, garantido, ou protegido por lei.
Segundo o sociólogo Carlos Rodrigues Brandão, em “Festas populares
brasileiras”:

“Se algumas festas comportam o exagero de condutas e a aparente
ruptura da ordem da vida fora dela, há de ser para que as pessoas possam
estabelecer, com os seus símbolos, situações notáveis e privilegiadas, para
que realizem entre elas e sobre elas intenções e efeitos importantes. Assim,
no fundo nada há de inútil ou dispensável na vocação humana de festejar,
embora muitas vezes a festa aspire a ser o generoso reinado de um coletivo
ócio ativo e um momento de solidária e improdutiva gratuidade” 64.

É na festa que se evidencia também a tradução simbólica da diferença e da
desigualdade. Ela expõe a diversidade das identidades coletivas, é espaço para
confirmação de poder, mesmo quando convoca homens e mulheres sugerindo rupturas,
como em manifestações políticas por exemplo. Nela surgem as lideranças e hierarquias.
Também é no ambiente da festa, nos momentos alegres ou solenes, onde somos
singular ou coletivamente chamados à cena, festejados, presenteados, honrados com
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Explica Lea Freitas Perez em “Antropologia das efervescências coletivas”. Texto publicado em “A
festa na Vida” de Mauro Passos – Petrópolis, RJ : Vozes, 2002. Vários Autores.
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Cf. FERREIRA, Márcia (org) “Festas populares brasileiras” – São Paulo: Prêmio Editorial, 1987.

discursos e lágrimas, numa troca de afeto com o próximo. É por um breve instante que
somos colocados em evidência num momento especial. Essa possibilidade que a festa
dá é essencial para o ser humano, por isso as datas festivas ocupam grande parte do
nosso calendário pessoal, se não existissem as inventariamos. São feriados nacionais,
são as festas em família, nos grupos de amigos, na empresa, no bairro, na igreja,
comícios e concursos.
Podem ser também, um espaço de trocas entre pessoas: troca-se o trabalho por
honrarias, bens de consumo por bênçãos, danças por olhares, o investimento pelo
reconhecimento, a fidelidade da devoção pela benção divina, exposição talentosa por
aplausos, etc.
Define-se sempre pela dança, pela comida, pelo divertimento, pelo ritual, pela
música, pelo exagero, pela alegria de estar no coletivo. De ver e ser visto, de estar
presente e participar. De criar laços e buscar oportunidades de se relacionar
afetivamente ou economicamente com outras esferas da sociedade.
A festa propicia isto!

A festa para o povo brasileiro

A festa brasileira escreve um capítulo a parte. É certo que nos países da América
Latina, quase tudo se festeja. Esta é uma primeira notável diferença entre nossas festas
populares e a das culturas americanas de origem não-ibérica. O brasileiro reinventa e
extrai de qualquer cultura que possa ter influenciado o nosso país, algo muito original, e
portanto genuinamente brasileiro.
Como disse o então Ministro da cultura Gilberto Gil:

“Tudo o que vem de fora a gente digere, a gente processa e a gente
transforma em coisa brasileira”. 65

A festa brasileira evidencia dois grandes mitos de nossa cultura: o de que
“somos todos iguais” e - como nos ensinou o carnaval66 - “cada um pode ser livremente
o que quiser”. Entra quem quer, como quiser.
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Entrevista ao vídeo-documentário “Brasil 50 anos” produzido pelo Bank Boston em 2000.
O carnaval no Brasil surgiu em 1641, promovido pelo Governador Salvador Correia de Sá, em
homenagem ao rei D. João IV, restaurador do trono de Portugal.
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E por falar em carnaval, cabe aqui a interessante análise feita por Rita de Cássia
Amaral67 sobre o carnaval como o ‘modelo de festa’. O modelo processional, presente
já nos primórdios da festa brasileira, cuja base do processo de simbolização é o
deslocamento. Neste processo, a parte fundamental é a passagem de um ou vários
elementos, de um domínio para outro, como se faz nos desfiles68. Na maioria das festas,
é fundamental deslocar um objeto de lugar, seja este um lugar geográfico ou social. Ao
fazer isto, o deslocamento acentua a percepção da natureza do objeto, suas
propriedades, origem, adequação. Por esta razão, podemos entender que, tanto ao
simbolizar como ao ritualizar, é fundamental no carnaval, o desfile; do mesmo modo
que as procissões são caminhadas deslocando um objeto sagrado. É neste sentido que o
carnaval é “o modelo das” festas brasileiras e o “modelo para” as festas brasileiras,
especialmente na forma que elas vêm tomando atualmente. Até mesmo o São João
nordestino já conta com desfiles em avenidas e percorre distâncias envolvendo milhares
de pessoas (1998:123).
Toda a história do ponto de vista popular é contada nas grandes avenidas do país
por onde se deslocam todas as classes sociais, raças, categorias, todos os sexos, todos os
símbolos nacionais.
Segundo Amaral, a cidade e a imensa diversidade cultural que lhe é peculiar, dão
à festa muitos sentidos. Em lugares como São Paulo, onde a convivência de diversos
grupos obriga à reelaboração de conceitos, as festas podem também ser o modo próprio
de expressão dos grupos de origem, raciais, étnicos, religiosos ou ideológicos;
instrumento político destes. Podem ainda ser um modo de ação social, uma vez que
grande parte das festas mobiliza grande contingente de pessoas e recursos com
finalidades filantrópicas, no sentido de cumprirem um papel de apoio à comunidade e
seus membros ou de outros grupos.
E não foi tudo sempre divertido, colorido e alegre. Para festejar, muitos grupos
sociais, coletivos e culturais, lutaram muito e lutam ainda, como é o caso dos grupos
indígenas, para preservar os seus próprios ritos e a memória da tribo. Não há como
reparar o crime de negar ao homem o seu direito de expressar os elementos que formam
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AMARAL, 1998:122-123.
Antes dos desfiles, o carnaval era comemorado por cada povo, em cada cidade, a seu modo. No século
XIX, no período Vitoriano, é que os desfiles começam a moldar o carnaval, numa forma organizada
desfilando pelas ruas das cidades. Paris e Veneza foram as cidades principais a exportar este modelo. No
renascimento adotou máscaras, fantasias e carros alegóricos.
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sua própria identidade, sua religiosidade, língua, cultura, etc. através de uma aculturação
imposta.
Não foi diferente com os cultos e festejos afro-brasileiros, que igualmente
perseguidos pelos colonizadores portugueses, tiveram este direito bloqueado.

“Nas procissões que percorriam as ruas da cidade em louvor a
Corpus Christi, Cinzas, São Francisco, etc., a aristocracia branca, o clero, os
negros e os mulatos desfilavam sempre de modo a não se misturarem
durante o cortejo. (...) Também nos autos, teatralizações de passagens
bíblicas ou de eventos da história do cristianismo, os negros sempre
representavam os inimigos da fé. Nas cavalhadas, teatralizações com
cavaleiros que simulam a batalha entre mouros (povo islamizado que
invadiu a península Ibérica e eram considerados o “mal”) e cristãos (que os
expulsaram e eram considerados o “bem”), os negros sempre eram os
mouros, não só pela semelhança da cor da pele mas por ambos serem
considerados pagãos” (SILVA, 2005:40).

Mas pela força destes grupos, após tantos séculos, ainda conseguiram manter
algumas tradições culturais, e quando não, reinventaram da forma mais genuinamente
brasileira: com coragem, persistência e criatividade, uma maneira de expressar sua
cultura. O candomblé69 é um exemplo que cabe bem neste contexto. Hoje, fonte rica de
estudos até de grandes nomes de intelectuais europeus70, em outros tempos sofreu todo
tipo de preconceito.
Segundo Silva, a partir do modernismo de 1922, as elites intelectuais,
importando da Europa uma estética de vanguarda, romperam com o formalismo
artístico, elegendo radicalmente os tipos populares brasileiros como elementos centrais
para a expressão da cultura nacional.

“Na música, Dorival Caymmi, compondo sobre o cotidiano da
Bahia, acabou inevitavelmente divulgando o candomblé, do qual fazia parte.
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As semelhanças estruturais existentes entre o catolicismo popular, as religiões indígenas e os cultos
africanos (como a devoção às entidades intercessoras, o aspecto mágico que envolve essa devoção, entre
outras características) possibilitaram a tradução e o intercâmbio entre os elementos constituintes desses
sistemas religiosos. Dessa forma, uma rica e complexa gama de religiões afro-brasileiras pôde se formar –
algumas mais próximas das contribuições indígenas e bantos como o camdomblé (SILVA, 2005:130).
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Como Roger Bastide, Pierre Verger e Levi-Strauss.

Cantando suas composições, Carmem Miranda tornou a Bahia, o Brasil e o
candomblé internacionalmente conhecidos” (2005: 101).

Mas a festa não foi só palco de exclusão, mas também de competição. Relembro
a rivalidade entre os calabreses e cerignolanos, citados aqui na história do bairro do
Bexiga. Para estes grupos, a festa era o lugar para resolver as diferenças. Era ali que se
enfrentavam disputando quem era capaz de oferecer a melhor homenagem a seus santos
prediletos (Nossa Senhora Achiropita ou Nossa Senhora da Ripalta). Não era espaço de
exclusão mas de demarcação de território.
Iguais ou diferentes, na festa os homens aprendem o significado do
coletivo, de enxergar o outro, de sentir-se cidadão, em nome de um santo, da pátria ou
do que for, o espaço da festa é território de todos. Ela é motivo de encontro, de retorno,
de afirmação, de relacionamento, de convivência. Necessária, ela também escreve as
páginas da história e cria uma memória coletiva brincando com os sentidos e os
sentimentos, pois nada é mais gratuito e urgentemente humano do que isto.

O significado da festa na Itália meridional

Quando falamos em festa de um modo generalizado, muitas vezes, de forma
egoísta, pensamos que o modelo que conhecemos é o que se encontra mundo a fora.
Porém, se a essência é a mesma, as características mudam de acordo com a construção
da história de cada povo, cada país, cada continente.
Se no Brasil está marcada pela alegria, convivência, exagero, etc. espalhadas
pelo país a qualquer época do ano, no sul da Itália, por exemplo, suas características
diferem em algum aspecto e merecem destaque.
Marcado pelo regionalismo, subdesenvolvimento e contradições, o sul da Itália,
ou Itália meridional, guarda características muito peculiares se comparadas ao resto do
país. O norte e o sul, são dois mundos a parte, um marcado pelo progresso,
desenvolvimento, modernidade, o outro se reserva tradicionalista, a ser descoberto em
cada “paesino” em cada cidadezinha que esconde suas tradições, dialetos e extrema
religiosidade.
As festas meridionais têm uma dualidade de significados, a começar pelos
“transgressivo” e “penitencial”. De um lado o carnaval – em Nápoles simbolizado
pela ‘Festa di Piedigrotta’ e a ‘colheita’ – do outro, os ritos relacionados ao ‘sangue’ e

as ‘celebrações pascoais’ (e também natalinas) – simbolizadas pelos milagres dos santos
e pelos presépios.
Na transgressão, a festa é a passagem de uma linha de limitação social que
rompe, sobretudo, o circuito da miséria e da pobreza. Por isto tem no momento
alimentar o seu ápice e o seu fim. Mas antes de analisar as festas por este prisma, em
outro gênero (por exemplo, o sexual), o carnaval de Nápoles é simbolizado, pela orgia
pagã, explicada pela festa napolitana de Piedigrotta, que foi um elemento de expressão
cultural muito forte nos séculos XIX e XX e que nos anos 70 perdeu força, mas está
ainda enraizada nas tradições da cidade.
Na transgressão do “pecar para pedir perdão” é assim marcado o processo de
festejamento carregado de simbolismos.
A festa de Piedigrotta remonta as antigas celebrações dos Baccanalia, antigo
ritual em homenagem ao deus grego Priapo. Homens e mulheres se encontravam numa
escura galeria71 chamada “Crypta Neapolitana” para celebrar os rituais orgisticos da
fertilidade em frente ao templo de Priapo, acompanhados de música e danças frenéticas.
Nos tempos cristãos, segundo uma lenda, uma virgem aparece em sonho para três
crianças indicando o lugar onde estava sua imagem, esta foi encontrada no mesmo lugar
onde se celebravam as festas pagãs e ali foi construído um templo católico substituindo
o culto e o altar de Priapo. Onde hoje é realizada a festa da “Madonna di Piedigrotta”.
Esta passagem exemplifica o sentido da transgressão do profano72 para o
sagrado73.
Nos ritos de penitência, a linha interpretativa exalta, sobretudo, “a liturgia do
sangue” como ponto fundamental, e estes rituais estão muito ligados à morte, cuja
manifestação se dá através das visitas ao cemitério, acender velas, ofertas de flores,
celebração de missas, orações, os longos períodos de luto, etc.
O rito representa a prospectiva dor-redenção, no qual, o elemento central é o
sangue. Neste aspecto é incluída também sua relação com o poder.
Segundo Giuseppe Galasso74, as festas são marcadas por episódios singulares
como os ritos de flagelação e de misticismo popular como imagens que sangram e, no
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O profano, entende-se aqui, como o não pertencimento a uma religião, ou a violação dos princípios das
‘coisas sagradas’. Do latim pro (diante de) e fanum (espaço sagrado). Ou seja, diante ou anterior ao
espaço sagrado, portanto fora dele.
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Realidade assumida como perfeita, divina e dotada de poderes superiores aos humanos, suscitando no
homem respeito, medo e reverência.

caso do rito de São Gennaro, o sangue que se liquefaz. O poder, no entanto, está
relacionado com estes simbolismos que controla e mantêm acesa a fé cristã e portanto, o
povo ligado à igreja.

“São os simbolismos que marcam um paradoxo, representado pelo
sangue – lei, morte, delito, pecado, ideologismo, poder – do outro lado a
sexualidade – normalidade, vida, liberdade, realismo, autodisciplina”
(GALASSO, 2001: 151).

A festa pode significar também o testemunho da superação de uma crise, ou seja,
revela ainda o caráter cristão e religioso baseado na esperança. Ela só acontece para
exaltar num rito de agradecimento, a saída de um período de grande dificuldade.
Exemplo, a ‘Madonna del’Arco’, um outro ícone da devoção dos italianos meridionais,
principalmente em Nápoles, nos tempos marcados pela miséria, precariedade produtiva,
pelas rupturas traumáticas (como nos tempos recentes, a emigração), o caráter da festa
envolve os rituais de “pellegrinaggi” (peregrinação) simbolizados pelos “battenti”
(batentes). Estes representam ainda nos dias de hoje, nas comemorações religiosas
muito particulares, a peregrinação de um lugar a outro se auto-flagelando.
Neste caso, o milagre para livrarem-se da miséria em tempos ruins, não depende
só da ‘vontade’ e da intervenção da santa, mas sim da invocação dos fiéis para que se
sintam merecedores do consentimento divino. A esperança marca este ritual, pois
acreditam que desta forma serão atendidos por um milagre concedido pela “Madonna
del’Arco” 75. Esta é uma das festas mais conhecidas e de grande força popular na região
da Campania, e principalmente em Nápoles.
Outro caráter análogo de piedade e recolhimento, está representado também nas
celebrações natalinas, principalmente pelos presépios.
Entorno aos presépios, são desenvolvidas as representações dramáticas como por
exemplo, a cantoria dos pastores, o caráter noturno, a fuga do Egito, a simplicidade da
manjedoura, a modéstia que envolve o cenário, as figuras do caçador, do pescador, dos
anjos, etc.
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Artigo “La festa”, 2001:149.
Quando se fala em ‘Madonna del’Arco”, duas questões giram em torno da festa. Uma pela
particularidade das comemorações com a procissão acompanhada de música, etc., outra pela chocante
cena das senhoras devotas que se arrastam lambendo o chão imundo da igreja do altar até a porta. Uns
dizem que elas fazem por dinheiro que recebem dos Domenicanos, outros dizem que fazem por pura
penitência. Quando terminam o ‘serviço’, levantam-se com a face roxa e inchada.
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A páscoa marca o fechamento da fase descendente e o início de uma fase
ascendente do ciclo anual, quando as celebrações se modificam e a festa prevalece sobre
o rito76.
São os meses de festa em que o camponês se revela de imediato, talvez por isto
que os rituais transgressivos e as tradições pagãs aparecem com maior insistência.
Esta dupla polarização marca também o calendário das festas.
No dialeto napolitano o ano tem só duas estações vierne e staggione, ou seja, o
inverno e a boa estação (primavera-verão).
Esta dualidade remonta a era cristã, através das celebrações divididas entre ritos
e festas, por isto, o inverno é a estação ritual e o verão a estação festiva.
Nos dois tipos de celebração a relação vai além da oposição no calendário, o rito
compreende as celebrações orientadas pelas comemorações, pelo recolhimento, pela
piedade, pela preparação atenta dos festejamentos. A festa é a celebração da atualidade,
da exaltação, da glorificação e da realização da colheita. É a comemoração do restauro
da normalidade e o retorno à uma condição melhor após um evento ou um período
negativo. Por isto, em todos os casos e em todas as dimensões, a festa tem um sentido
positivo.
Ferragosto, uma das maiores datas festivas da Itália, marca justamente isto, o
limite dos tempos da boa colheita que dará início ao período invernal, teoricamente, de
maiores privações. No mês de agosto, o clima de verão, estimula as viagens, o turismo
tem o seu ápice e no fim deste período, setembro, começam as atividades rotineiras,
como início do ano letivo nas escolas e universidades, as pessoas retornam para suas
cidades para mais um período “de vida normal”. Período este que os preços para viajar
pela Europa, pela condição do clima, estão mais baratos.
Então, estas dualidades resumem-se em transgressão no período da boa estação
(festas e ‘boa colheita’); e penitência no inverno (ritos e ‘liturgia do sangue’ celebrações de páscoa).
Por estas razões, as festas cristãs se colocaram como uma forma de adaptação e
transformação das antigas festas pagãs, antes ligadas ao ciclo agrário. Hoje substituídas
por santos e milagres. Nos templos pagãos, foram erguidos templos católicos,
novamente explicitando o controle e o poder da igreja.
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Vale um parêntese per esclarecer que aqui a festa e o rito, ou ritual, se complementam e se confundem.
A festa no período da ‘boa estação’ ou ascendente, é marcada pelo caráter alegre e de exaltação, o seja,
transgressão. No caso do período invernal ou descendente, a festa é marcada pelo rito, pois são realizadas
com caráter de piedade e recolhimento (dor-sofrimento), portanto, penitência.

É importante ressaltar que a igreja apenas substituiu os ritos pagãos (declarados
como celebrações de bruxaria envoltas de magia) por outros ‘aceitos’ em nome de Deus,
como os milagres, o exorcismo, as relíquias, o êxtase, as comunicações místicas, a
existência do diabo, do inferno, do paraíso, os simbolismos do vinho-sangue, a hóstiacorpo de cristo, os incensos, etc.
Apesar das festas na Itália serem fortemente caracterizadas pela religiosidade,
analogamente perde sempre cada vez mais sua dimensão catártica77 vindo a reforçar a
representação e o espetáculo. Em tempos atuais, muitas são atrações turísticas.
Outra questão interessante a ser pensada é a de que muitas festas se perderam
neste processo de perseguição da igreja, deixando de existir, outras se enfraqueceram.
Uma festa interrompida, jamais será recuperada, a festa marca o tempo, a alma de um
grupo, a continuidade dos acontecimentos; quando se tenta refazê-la, nunca haverá o
mesmo significado, suas características e seus simbolismos perdem a essência.
Há razão quem sustenta que não há sentido ressuscitar uma festa destruída pela
marginalização da religiosidade popular. A exemplo disso, a festa de Piedigrotta
marcava a passagem para a estação invernal. Poucos dias depois, em 19 de setembro, a
cidade de Nápoles voltava as atenções para o segundo milagre anual de São Gennaro. A
cerimônia se fazia como hoje, no Duomo, descrita por dezenas de viajantes. Piedigrotta
perdeu força e importância, foi interrompida e agora em 2007, num desfile de carros
alegóricos pelo centro de Nápoles, buscou-se reacender as celebrações que há 30 anos
ficaram no esquecimento. Uma geração perdida, que não sabe mais o significado, a
importância da festa em tempos antigos, após esta ruptura, hoje a vê como uma espécie
de carnaval fora de época.
Vale lembrar, que esta análise apresentada aqui, vem de encontro ao que
anteriormente foi exposto no caso do Brasil, no que tange a questão da anulação da fé e
dos ritos indígenas e afro-brasileiros. A igreja esteve presente em todas as partes do
mundo, e em cada uma delas encontramos pontos em comum, no sul da Itália não foi
diferente. Muitos rituais, crenças e festas consideradas pagãs, foram substituídas e/ou
misturadas com elementos da igreja católica, o que abre um universo de descobertas
sobre a origem, as transformações e os significados das tradições culturais que devem
ser valorizadas em todos os povos.
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Catarse, entende-se aqui, é a purificação das almas por meio da descarga emocional provocada por um
drama. Conceito teorizado por Aristóteles. Do grego kátharsis – purgação, purificação, limpeza.

Festas religiosas: características gerais das festas brasileiras com destaque para as
festas de origem italiana conhecidas em São Paulo.

“Quem sustenta que a angústia e a esperança representadas também
no calendário sejam estranhas à cidade moderna, se desejaria então, opor
aqui uma outra convicção: a idéia de que a incerteza seja ainda um
problema, e não somente privado. As cidades não deixaram de procurar
modos de compartilhar o drama do tempo e não conhecem a receita que
permite conservar a identidade e manter aberta a possibilidade de construir o
futuro, e imaginá-lo”.78

A raiz da religiosidade popular brasileira, contudo, está nos elementos das
diversas camadas e tradições da herança indígena e africana,79 porém é intimidada mais
tarde pela igreja.
A hierarquia e o clero, durante muitos anos, caracterizaram o povo simples como
“ignorante, supersticioso, incongruente, fanático, embora sem culpa”

80

. Por muitas

vezes, procissões, peregrinações e festas de santos foram controladas, proibidas ou
apenas toleradas, contra a vontade, por parte da hierarquia religiosa. A igreja nem
sempre podia compreender que nas festas dos pobres expressava-se uma série de
tradições religiosas, violentamente reprimidas, mas carregadas pelo povo na história. A
atitude da igreja variava da complacência até a irritação dos vigários, que mal
disfarçavam quando tinham que acompanhar a procissão por força do ofício. Mas os
pobres se sentiam proprietários de suas festas.
Festa, cerimônia/ritual e divertimento não são redutíveis uns aos outros. Tal
como diz Durkheim:

“(...) toda festa, mesmo que seja puramente laica por suas origens,
tem certos caracteres da cerimônia religiosa, pois, em todos os casos, ela
tem como efeito aproximar os indivíduos, colocar em movimento as
massas e suscitar, assim, um estado de efervescência, às vezes até de
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delírio, que não deixa de ter parentesco com o estado religioso” (1985:
547-548).

Contudo, as festas de hoje não parecem excluir o pobre. São festas de
rua, qualquer pessoa pode participar ou assistir mesmo que de longe, e para alguns essa
alegria já é suficiente. Ver o padre dar a benção, aplaudir a passagem do santo pelas
ruas, rezar, agradecer, já é uma forma de participar.
Neste momento, o povo sente cumprir a sua obrigação com Deus, pois
este agora invade o tempo dos humanos, parece mais próximo numa relação de
intimidade. Por isto muitos se amontoam para tocar o santo, principalmente nos pés
como demonstração de humildade. E para o povo, quanto mais humilde parecer, mais
merecedor das graças divinas.
Todas as religiões ligam o culto à festa e a motivação desta é fazer memória.
Não celebramos um aniversário ou nascimento? Pois então, tudo teoricamente deve ser
fotografado para ser lembrado. Marca a passagem e a mudança de cada um na evolução
do tempo.
Neste caso é possível constatar a importância do relato oral como redefinidor das
identidades e como um meio de transmissão e ‘conservação’ da cultura. Visto que as
festas se transformam com o tempo, incorporam outros elementos que coloca o termo
“tradicional” em debate. Mas não as fazem menos importantes, ao contrário, se
enriquecem de novos elementos colocando-se como parte viva da história e de suas
transformações.
Interessante é a mistura de povos, ou seja, a multiculturalidade, encontrada na
cidade de São Paulo. São tipos de todas as nacionalidades, religiões, classes sociais,
enfim, um infinito de possíveis histórias e relatos que por si só já contariam grande
parte da história da cidade.

“Se a cidade é isto ‘coisa humana por excelência’, para ter uma
definição célebre, o ciclo das festas diz alguma coisa sobre o ritmo urbano,
sobre os modos de como uma cidade se organiza e representa os fatos
naturais e os ciclos vitais” (ANTIGNANI: 1996, 147).

Aqui, os relatos que colaboraram com as informações sobre a tradição das festas,
neste caso as italianas, são trabalhados de modo a buscar uma aproximação das origens

e reconstrução de uma tradição que com o tempo vêm se fragilizando. Os cenários de
interesse além da cidade de São Paulo são: as cidades de Aversa, Casaluce, Nápoles,
Paola, Polignano a’ Mare e Rossano na Itália. Os personagens são figuras
representativas da festa, da igreja e da comunidade que, pela riqueza de suas
experiências e disponibilidade, acolheram a proposta de relatar suas histórias nos
trazendo a vida de ontem, olhada com a experiência de hoje.

“As histórias de vida representam a melhor maneira de
compreender a cultura do ‘lado de dentro’ como um ‘conjunto vivo
regido pela harmonia interna, não como um conjunto arbitrário de
costumes e instituições, cuja realidade é apenas percebida” (CAMARGO,
1984:09).

A diversidade é uma das características mais marcantes da festa. É o que lhe
imprime contorno e sentido únicos. Nela convivem várias possibilidades de expressão
criadas pela cultura, seja em termos concretos, como os espaços físicos construídos em
formas e materiais distintos, seja em termos simbólicos, como as expressões estéticas,
religiosas e outras (cf. BRANDÃO, 1999).

“De fato, a festa é o momento em que a identidade dos grupos se
expressa plenamente. Ela pode ser definida como o paroxismo das
sociedades, que ela renova e purifica. É o momento da circulação de
riquezas, das trocas, da distribuição do que se tem de melhor. Expressa a
glória da coletividade (...) A festa é ritual, divertimento e ação política ao
mesmo tempo. Ela reaviva as velhas tradições, reforça laços de origem,
mas também incorpora novos elementos e anseios. O poder associativo,
reiterativo, identificador e reanimador da festa fica evidente quando
pensamos nestas realizadas por imigrantes, infalivelmente, ano a ano, ou
mesmo nas de grupos religiosos diversos” (AMARAL, 1996:260, 264).

Observando a festa como fato social81, a autora engloba as esferas de sentido,
transcendência, política, lazer, estética, tradição, trabalho etc. Em alguns casos pode ser
também uma forma de resistência sob a aparência de alienação.
Aqui as festas italianas, bem como tantas outras; iniciaram-se dentro da
simplicidade do imigrante trabalhador sem recursos financeiros, onde o principal
objetivo num país estranho como o Brasil era o de sentir-se mais próximo de suas
origens. Esperava-se portanto que a manifestação religiosa pudesse suprir esta carência
– “Festejar nada mais é do que resistir à perda de elementos individuais...” (COSTA,
2000:12).
Iniciaram-se de maneira simples pelas ruas dos bairros e ligadas à igreja. Eram
feitas com comidas típicas preparadas pela colônia, missas, seguidas da procissão pelo
bairro acompanhada pelos fiéis. Aos poucos foram incorporando-se as bandas de
fanfarra, fogos de artifício e mais recentemente shows musicais, grupos folclóricos,
coral e teatro; atraindo cada vez mais a atenção dos paulistanos que as freqüentam num
número espantoso de pessoas em busca de boa comida e diversão.
Com a globalização, a mídia e a mercantilização foram atraídas pelo crescimento
e a importância que estas festas tomaram, utilizando-as como importante local de venda,
merchandising, publicidade e divulgação de seus produtos. Hoje são patrocinadas por
empresas como a Petybom - grande fábrica de macarrão; Agip Liquigás, Brahma,
Antárctica, Coca-Cola, Farinha Dona Benta, entre tantas outras, como as que colaboram
com a divulgação (TVs, Rádios, Jornais, etc.); contam também com o apoio cultural da
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.
Nesse aspecto, cabe mencionar as análises a respeito da “cidade”, onde quase
todos os estudiosos viram nela a tendência ao afastamento da religiosidade,
especialmente quando o capitalismo e sua conseqüente racionalização do tempo e das
relações sociais impregnaram o modo de vida de seus habitantes.
No caso do Brasil e da Itália, a cidade mostrou-se profundamente
religiosa, festeira e criativa em termos de alternativas de convivência com a tendência
homogeneizante da cidade (AMARAL, 1996:256).
As festas, realizadas por todos os grupos, inclusive os urbanos, por motivos
vários ao longo da história, desempenharam um papel muito mais importante em nossa
cultura do que costumamos admitir. Elas puseram em contato os anseios, valores e
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crenças dos grupos. Elas mesclaram a música sacra aos ritmos populares. Misturaram os
corpos, as raças, construindo solidariedades que se mantiveram durante o decorrer da
história, desenhando os traços primeiros da cultura brasileira. Não parece ser à toa que
“no Brasil tudo acaba em festa”. O que é compreensível, já que ela pode comemorar
acontecimentos, reviver tradições, criar novas formas de expressão, afirmar identidades,
preencher espaços na vida dos grupos, dramatizar situações e afirmações populares. Ser
o espaço de protestos ou da construção de uma cidadania “paralela”; de resistência à
opressão econômica ou cultural” (AMARAL, 1996:258).
Com tudo isso, as festas hoje tornaram-se um grande e lucrativo mercado não só
para a comercialização de produtos como também para ser aproveitado em outras áreas,
como o turismo e a política, por exemplo.
Prova disso foi a visita em 1999, na Festa Nossa Senhora de Casaluce, do então
senador Eduardo Suplicy e sua esposa, a futura prefeita Marta Suplicy; fazendo um
breve discurso aproveitando a grande freqüência da festa como um poderoso
instrumento de comunicação.
Analisa Marcelo Barros, a festa como uma oportunidade de encontro com o povo:

“Em uma sociedade na qual a festa ocupa lugar tão central, os
poderosos também se servem de festas para dominar o povo e alcançar
seus objetivos. Todas as ditaduras criaram “festas patrióticas” com seus
símbolos nacionalistas e suas ambigüidades. Mas, o povo que adora
festas participa com alegria, mesmo que simplesmente como espectador,
de desfiles militares e comícios políticos que incorporam espetáculos
para atrair multidões. No Brasil dos últimos anos, até um fenômeno
religioso como os show-missas ou as missas-espetáculos reúnem
multidões”.82

Fica claro então o porquê da festa hoje perder suas características devido ao
aproveitamento de sua imagem para estes fins, esquecendo-se da sua finalidade cultural.
As comunidades eclesiais de Bases, ou CEBs pelo trabalho que fazem de
aproximar a comunidade da igreja, destaca o desafio de trabalhar mais com as massas e
não se fechar em pequenos grupos, “acolher melhor a religiosidade popular e respeitar
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mais seu universo simbólico” e “abrir-se criticamente aos novos desafios da cultura
urbana, do pluralismo cultural e religioso, da televisão”83. Também o convite
fundamental “de manter uma relação dinâmica entre fé e vida, dando grande atenção à
espiritualidade e à inculturação”84, aponta para a direção certa. Se as festas e a liturgia
de uma comunidade cristã não tivessem mais nada a ver com a vida das pessoas, se não
fossem mais expressão da cultura e de experiência de espiritualidade, mas somente
mercado e consumo, então teriam perdido o seu sentido cultural-antropológico e
sobretudo pastoral-teológico que ainda há, caso contrário não se discutiria ainda esta
questão.

“A festa, assim vista, é um fenômeno religioso. Para as CEBs será
fundamental que suas festas tenham esse significado e sejam expressão
de fé e caminhada do povo. Elas devem preservar não apenas as
saudáveis tradições multiculturais da religiosidade popular brasileira,
mas também a expressão de uma liturgia libertadora marcada pela
palavra de Deus, capaz de colocar os problemas reais dos pobres e
discutir criticamente os símbolos de uma sociedade pós-moderna,
dominada pelos Meios de Comunicação Social”.85

Confundem-se festa e espetáculo e, de fato, se parecem muito. Não há festa sem
comunidade e sem participação de todos. Na festa, todos dançam, brincam, cantam e no
espetáculo, todos assistem ao que alguém ou um grupo de artistas faz. O espetáculo não
precisa de comunidade. Alimenta-se de espectadores. Geralmente a festa é gratuita e o
espetáculo é pago pelo povo ou pelos patrocinadores.
Para Beatriz Ricardina de Magalhães86, a festa e os espetáculos definem bem os
espaços ocupados pelos vários segmentos sociais – nelas, a estrutura piramidal do poder
se impõe.87
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Explica Franz Weber em “Celebrar a vida – A cultura da festa nas Comunidades Eclesiais de Base
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Autores.
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Professora do Departamento de História, Fafich, UFMG. Cf. BARROS em Festa na Vida de PASSOS,
Mauro (2002:37).
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“O povo e a festa”. Idem Ibidem.

Antes que a festa religiosa vinculada à igreja seja iniciada, a maior preocupação é
a de quais serão os patrocinadores. Quase nunca há investimentos no âmbito cultural e
tradicional, respeitando os costumes dos italianos e procurando recuperá-los. A festa
italiana tornou-se um grande negócio concentrado na comissão quer da igreja, quer da
Associação88. Ambas concentram-se nas mãos dos organizadores responsáveis, não
permitindo que a comunidade participe sem estar ligada a uma das duas comissões e
neste caso, vê-se então o desinteresse e afastamento dos poucos membros antigos da
comunidade e principalmente dos jovens.
Procurar resgatar a própria identidade é fundamental para encontrar-se a sí
mesmo, por isto a recuperação do interesse do jovem para a festa é fundamental, visto
que dessa forma as tradições culturais desta comunidade estariam caminhando para sua
preservação ou recuperação. Pode-se afirmar que o objetivo da festa hoje é de
massificá-la e torná-la um negócio lucrativo.
Já que as festas são religiosas, apesar de às vezes isso não ser lembrado, a
intenção também é de arrecadar recursos para as entidades sociais do bairro como por
exemplo a creche que a Associação São Vito mantêm no Brás incorporada à sua sede.
Em geral as festas de Nossa Senhora de Casaluce, São Vito, São
Francesco, além das de São Gennaro e a de Nossa Senhora Achiropita – esta última
apadrinhada pela Rede Globo de Televisão, e a mais visitada e procurada pelos
patrocinadores – apresentam hoje características idênticas padronizadas como as
quermesses que conhecemos.
Nas barracas de comidas (nem sempre típicas), a preocupação é variar e agradar
o freguês, por isto se vende de brigadeiro a pastel e a música varia de forró a tarantela.
Todo o espaço da festa na rua é alugado para que as pessoas possam
vender seus produtos, mediante pagamento de uma porcentagem das vendas à comissão
organizadora. As bandas, artistas e bailarinos são contratados, gerando emprego e
dinheiro a estes profissionais.
Tais mudanças descaracterizam e destroem o aspecto cultural da festa e as
tradições culturais desta comunidade que aos poucos está se extinguindo. Daí a
necessidade de buscar o conhecimento das festas no país de origem - Itália, conhecer
onde são realizadas, qual a participação da sociedade e o que mudou para comparar com
o que se sabe por aqui sobre a origem das mesmas.
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A Associação citada aqui, refere-se à organização composta pelos membros responsáveis pelas festas.
Muitas delas estão vinculadas a atividades sociais paralelas como a manutenção de creches, asilos, etc.

Dessa forma, poderia se reconstruir a história dessas festas e recuperar suas
tradições já deterioradas pelas mudanças trazidas pelo tempo na cidade de São Paulo,
que cresceu espantosamente se comparada às pequenas províncias que pouco mudaram,
aqui no caso as cidades de Aversa, Casaluce, Paola, Rossano e Polignano a’ Mare na
Itália. Exceto Nápoles89 que é uma grande cidade e, portanto de transformação contínua
devido ao seu crescimento e população.
Nas cidades do sul que ainda continuam provincianas, as festas não se
caracterizam como um paraíso à publicidade. Estas ainda estão fortemente ligadas à
igreja que se mantêm importante ao tornar presente a memória dos santos e mártires.
Este vínculo entre igreja-comunidade satisfaz tanto a religiosidade da comunidade local,
onde o forte intuito é a devoção ao santo, quanto a manutenção do poder e influência da
igreja.
Já no norte e região central da Itália, bem como nas grandes cidades, as atenções
se voltam para as festas como uma “mercadoria” para a expansão do turismo, estando
todas ligadas de alguma maneira com o passado da cultura popular italiana. Por isso
suas características medievais e renascentistas e também os pálios (espécie de corrida
medieval), atraem a atenção de estudiosos e entidades que se preocupam em aproveitálas para a valorização da cultura e a atração do turismo para elas (mais parecidas com o
modelo das festas de São Paulo).
Quando se visita a Itália, nota-se que mesmo no sul, este objetivo vem tomando
corpo, claro que em proporções bem menores, mas pode-se observar que a festa é o
forte laço afetivo que o italiano tem com sua terra de origem e que o faz retornar à
cidade natal nas épocas de sua realização.
Pode-se observar e também ouvir relatos de italianos que migraram para
o norte ou que mesmo emigraram para outros países. Estes retornam ao encontro dos
parentes preferencialmente na época em que ocorre a festa na cidade, que em geral
coincide com o verão, época esta que o italiano aproveita para viajar de férias. Isso
mostra que o enraizamento continua presente na consciência do italiano do sul que
conserva ainda hoje muito fortemente sua religiosidade, observada também nas
homenagens aos protetores que muitos italianos carregam no nome. É comum numa
cidade provinciana, muitos se chamarem Ilário, Francesco, Ágata, Assunta, Vito,
Achiropita, Gennaro, etc.
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Nápoles é a terceira maior cidade da Itália com aproximadamente 1.000.000 de habitantes. Atrás
apenas de Roma e Milão.

Em São Paulo as festas italianas são bem freqüentadas e mantêm entre si boas
relações (apesar de um histórico de rivalidade e competição), e efetua um trabalho de
divulgação junto às principais cidades do interior paulista e também do litoral, além de
outros estados. Garante a venda antecipada de ingressos e o esgotamento dos mesmos,
transformando-a num grande sucesso.
Não é raro chegarem caravanas cheias de turistas vindos de Santos, Limeira,
Sorocaba, Araraquara, etc; fazendo desta divulgação uma relação comercial, pois estas
mesmas cidades têm a possibilidade de manter contato entre si. Isto garante um
intercâmbio turístico muito importante.
No início de cada ano, a associação, a igreja ou o “comitato” (no caso da Itália),
reúnem o conselho composto pelo presidente e pelos diretores (no caso da associação e
“comitato”), ou pelo padre e pela comissão de organização da festa (no caso da igreja),
a fim de discutir valores, espaço, estética e patrocinadores.
Com a esquematização do que se pretende para a próxima festa, são definidos os
patrocinadores e os apoios (secretaria da cultura, TV, etc.) e reúne-se a comunidade para
que esta tome parte de todos os trabalhos antes, durante e depois da festa. O que
mantém esta comunidade em contato praticamente durante o ano todo.
É definido o calendário do evento e com este as formas de divulgação.
Em média a festa acontece com o trabalho voluntário de 200 a 300 pessoas e a
finalidade é quase sempre a de manter obras assistenciais.
É importante ressaltar que embora com as mudanças, a festa ainda mantêm um
pouco das tradições.
Alguns relatos obtidos no decorrer da pesquisa, tanto em São Paulo como na
Itália foram registrados com uma câmera filmadora, sem inibir os entrevistados, uma
vez que estas pessoas também freqüentam as festas e são portanto conhecidas de muita
gente.
O objetivo destas entrevistas foi o de reconstruir a história das festas trabalhando
com a questão da memória, fazendo florescer relatos sobre trabalho, hábitos
alimentares, religião e histórias que são transmitidas de geração em geração (apesar de
modificadas); expressões culturais que revelam o cotidiano dos indivíduos que
participaram no passado e também os que participam no presente.
Por isto foi importante trabalhar com as lembranças, para reconstruir o que foi
deixado para trás.

“A análise da memória permite captar não só as lembranças, o
imaginário, mas também as reconstruções reais. É nesta perspectiva que a
memória significa resistência (...) Assim, enquanto existir esse grupo social
na metrópole existirá a sua memória, expressa no trabalho, na música, na
dança, na comida e na arte...” (BERNARDO, 1998:45).

Quadro que sintetiza as principais informações de cada festa

F

Dia
IT

Endereço
BR

Dia
BR

Origem

Comemoração BR

Visitantes(ano)

Características

Curiosidades

História do santo (síntese)

A
C
H
I
R
O
P
I
T
A

15/8

R.13 Maio
Bexiga

15/8

ROSSANO CALÁBRIA

Desde
1926
Durante o
Mês de
agosto

200.000

35 barracas de comidas
“típicas” e souvenirs que
ocupam três ruas
• A renda é investida em
obras e assistência a jovens,
crianças, idosos e moradores
de rua

Achiropita significa não
pintada pela mão humana

Uma noite uma senhora entrou no
santuário e não saiu mais, quando
procuraram por ela foi encontrada a sua
imagem estampada na parede da igreja

C
A
S
A
L
U
C
E

14/9

R.Caetano
Pinto, Brás

maio

CASALUCE
AVERSA CAMPANIA

Desde
1900
Durante o
mês de
maio

30.000

17barracas de bebidas,
pratos típicos e doces
• A renda é investida em
obras sociais

Na 2ª Guerra Mundial a
festa foi suspensa porque a
Itália era contra os
“aliados”, mas em 1950 a
festa recomeçou a ser
realizada
• Significa Casa de Luz

Numa noite uma senhora com seu filho
nos braços pediu asilo e pernoitou no
convento. Não mais foi vista, em seu lugar
foi encontrada uma pintura com sua
imagem.

F
R
A
N
C
I
S
C
O

04/5

R.Labatut,
Ipiranga

04/5

PAOLA CALÁBRIA

Desde
1992
Durante o
mês de
maio

4.000

É feita diante da igreja N. Srª
Aparecida no bairro do
Ipiranga com 15 barracas e
poucos patrocinadores
•Mantêm o ‘Circolo Sociale
Calabrese di San Paolo’
• A renda servirá para
construir uma igreja a São
Francisco

• É a festa mais recente e a
única que não têm ainda
igreja própria
• Padroeiro dos navegantes
• Padroeiro da Calábria

Dedicou a vida à religião. Fundou a
Congregação Eremita. Fez vários
milagres.

G
E
N
N
A
R
O

19/9

R.San
Gennaro e
Rua Lins,
Móoca

19/9

NÁPOLI CAMPANIA

Desde
1973
Durante o
mês de
setembro

120.000

22 Barracas com comidas
típicas, jogos e bebidas
• Mantêm uma creche

• Padroeiro da Campania,
dos emigrantes e protetor
das calamidades naturais

Foi decapitado em Pozzuoli. Não se sabe
muito sobre a sua vida mas sua sentença
de morte foi dada porquê era cristão

V
I
T
O

15/6

R.Fernandes
Silva, Brás

15/6

POLIGNANO
A’MARE PUGLIA

Desde
1918
Durante o
mês de
junho

130.000

25 Barracas na festa de rua
e com cozinha industrial na
área coberta da associação
•Mantêm obras sociais e uma
creche

A igreja organiza a festa de
rua e a associação organiza
a festa num espaço coberto
devido a um desacordo
entre ambas

Perseguido por ser cristão, foi torturado e
dilacerado, séculos depois foram
testemunhados milagres e sua aparição

2. A origem das festas italianas da cidade de São Paulo

As festas de origem italiana realizadas na cidade de São Paulo são,
simbolicamente e subjetivamente, o elo histórico vivo e rememorado de duas questões
importantes, a imigração e a devoção aos santos padroeiros.
O compromisso religioso enraizado nas tradições culturais italianas
amenizou a dor da partida e aproximou os italianos, tanto da terra natal como da
família. Foi depositada nestes santos, toda a fé para superar não só a ruptura com o país
e com a família (muitos nunca mais retornaram ou reencontraram os familiares), mas
também de sua proteção para superar as dificuldades que seriam enfrentadas em terras
estrangeiras.
Os santos padroeiros, neste caso, representam muito mais do que a
devoção ou a prática religiosa, mas um exemplo de superação da dor, das injustiças, da
perda, do sofrimento, da renúncia, etc., visto que estes foram mártires (São Gennaro e
São Vito), eremita (São Francesco de Paola) e as santas que representam a figura da
mãe, Maria sofredora (aqui, Nossa Senhora Achiropita e Nossa Senhora de Casaluce).
Como descreve Marino Niola em “Santi Patroni” (Santos Padroeiros),
estes exemplificam crucialmente a trama porosamente viva da história de um povo,
para o qual a religiosidade representa ao mesmo tempo princípio territorial, políticosocial e orientação das consciências: modelo e pólo determinante do espaço físico,
social e interno. Além do mais, pela força da sua territorialidade, o patronato constitui
um potente dispositivo identitário definindo o mapa do pertencimento, da exclusão e da
contraposição, refletindo por isso, a forma e o limite do lugar ou espaço com uma
lógica de tipo totêmico90 na averiguação que Claude Lévi-Strauss atribui ao termo
(2007:8).
Neste caso, podemos compreender o porquê do regionalismo ainda tão
presente na Itália, onde é muito comum antes de se declarar italiano, primeiro se autodefinir como napolitano, siciliano, calabrês, milanês, vêneto, etc. Muito das
características particularizadas destes regionalismos têm substancialmente uma
explicação no sentido religioso, sendo este parte da caracterização e expressão das
singularidades dos italianos vindos destas regiões.
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Qualquer objeto, animal ou planta que seja cultuado como deus ou equivalente por uma sociedade
organizada em torno de um símbolo ou por uma religião, a qual é denominada totemismo. Por definição
religiosa podemos afirmar que é uma etiqueta coletiva tribal, que tem um caráter religioso. É em relação a
ele que as coisas são classificadas em sagradas ou profanas.

“Santos como São Francisco, Santo Antônio, São Gennaro, Santa
Catarina, não representam só a si próprio. A sua figura não acaba
circunscrita entre um acontecimento religioso e hagiográfico91: cada santo
é também, sobretudo, um campeão para a coletividade – no sentido literal
de representar o todo – um emblema cívico que encarna o caráter da
cidade, da coletividade ou do grupo que lhe elegeu padroeiro, fazendo
assim do próprio lugar algo sobrenatural (...) Neste sentido o padroeiro, ou
melhor, o relacionamento entre os padroeiros da Itália, pode ser visto como
um federalismo religioso, em cuja instância “local” e “central”, encontra
um princípio de expressão das diferenças e ao mesmo tempo de
compatibilidade estrutural, de delicada articulação, de centralização bem
temperada” (NIOLA, 2007:8).

Isto explica como se caracteriza a identidade italiana,
uma identidade cuja definição política e social parece transitória, mas que ao contrário,
não é assim do ponto de vista religioso. A religião católica representou por muitos
séculos, o único traço efetivamente comum a todos os italianos, ou melhor, o único
aspecto unificante da península italiana – ‘o único elemento verdadeiramente italiano’.
Nos longos séculos que precederam a unificação do país, a igreja foi o único
poder não estrangeiro sobre o território. Isto determinou o nascimento de uma igreja
italiana unitária guiada pelo bispo de Roma, cujo guia espiritual e poder temporário, foi
a garantia da proteção da influência estrangeira.
Essa presença protetora da igreja que assegurou a Itália antes que fosse
unificada, foi representada pela figura dos santos protetores. Esta capacidade de defesa
e de proteção dos momentos de fraqueza, o espírito de sacrifício, foi um escudo para a
sensibilidade e os costumes italianos, contra as mudanças contínuas no território.
Isto explica, porque é depositada nos padroeiros a idéia de salvação assistidas
nos momentos de fraqueza e de grandes catástrofes que diminui o peso de qualquer
sacrifício.
Por isto, não foi encontrada outra alternativa, que não atribuir aos santos a
salvação da miséria da Itália no final do século XVIII e século XIX, a proteção de
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Estudo da biografia dos santos, beatos e servos de Deus, proclamados por algumas igrejas cristãs, pela
sua via e pela prática de virtudes.

travessia do oceano para chegar no país estrangeiro, o refazer da vida, da família, a
possibilidade de trabalho, etc.
Por tudo isto os santos padroeiros foram merecedores da continuidade da
devoção no Brasil e da construção das igrejas; a festa, portanto, é o momento de
agradecer, reconhecer e relembrar tudo isto, é o símbolo maior que representa a
oportunidade de comemorar a possibilidade de uma nova vida.

“Se é verdade que os milagres servem para fazer o santo, é
também verdade que o santo serve para fazer milagres, sobretudo na
qualidade de padroeiro e, por disso, merecedor de proteção e graça”
(NIOLA, 2007:12).

Em São Paulo, estas festas tomaram outra proporção, inseridas no
contexto urbano, não mais no agrário, identificaram-se com a cidade industrializada e
incorporaram novos elementos culturais misturando os regionalismos italianos, os
imigrantes de vários outros países, mesclados com a cultura nativa.
Para conhecer melhor a origem desta devoção, propõe-se aqui uma
viagem no tempo. Busquei reconstruir a história da origem dos santos coligando os
fatos que em alguns momentos não eram compreensíveis. São histórias reproduzidas
pela igreja e pelos fiéis no Brasil e na Itália, conectadas a partir do meu entendimento
pessoal e das experiências que tive no percurso desta pesquisa. O objetivo é completar,
ilustrar e dar um valor autêntico à importância das festas aqui estudadas.

2.1
Nossa Senhora de Casaluce (Madonna di Casaluce)92

Oração*

Ó Nossa Senhora de Casaluce, que
sempre protegestes este povo, volvei
benigna o vosso olhar sobre nós que
invocamos, súplices, o vosso auxílio.
Quantos perigos, ó Mãe, que nos ameaçam!
Quantas desgraças nos amedrontam!
Quantos inimigos nos assaltam de todo lado!
Mas Vós, que sois poderosa e piedosa,
Vós que sempre estais no meio de nós,
Homenageada qual Rainha, invocada com
Sentimentos de ternura, como Mãe, sorri-nos
E protegei-nos.
Quando Vos invocamos e não fomos, por
Vós, atendidos? Virgem Santa de
Casaluce, conosco, que somos o vosso
Povo escolhido e favorecido, mostrai-nos
Sempre Mãe; protegei todos os que estão
Perto de Vós; lembrai-vos dos que moram
Longe e elevam a Vós sua prece.
Nós colocamos em Vós toda nossa
Confiança. Socorrei-nos na vida e na morte,
No tempo e na eternidade. Assim seja.
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Casaluce significa “casa de luz”.

* Extraído do folheto fornecido pela Paróquia Nossa Senhora de
Casaluce em São Paulo

Origem e devoção

A história de Nossa Senhora de Casaluce tem sua origem no sul da Itália
(século XII) e segundo é divulgado pela igreja e acreditam os fiéis:
“Na cidade de Aversa (na província de Caserta93), em um dia de
temporal muito forte, uma linda moça de cor negra carregando uma criança
nos braços bateu à porta de um seminário para pedir abrigo, porém,
naquele tempo, não era permitido a entrada de mulheres nessas instituições.
Então os padres pediram que a moça fosse a um convento de freiras na
cidade mais próxima, Casaluce. As freiras a acolheram e a acomodaram
num quarto. No dia seguinte, quando foram ao encontro da hóspede não a
encontraram, mas sim um quadro onde estava gravada sua imagem tal qual
a haviam visto pela primeira vez. Diante do fato, as freiras acreditaram
tratar-se da visita de Nossa Senhora”94.

A partir daí a notícia correu a cidade e os arredores e vários milagres
começaram a ser atribuídos à ‘Madonna di Casaluce’. Mas o fato curioso é que tanto
Aversa como Casaluce, reclamam até hoje o título da cidade que deu origem ao culto.
Os padres de Aversa requisitaram o quadro por ter sido lá que a santa havia
estado primeiro, e em contrapartida, as freiras de Casaluce se negaram a dá-lo alegando
que foram elas que acolheram a santa quando esta pedia abrigo, e as duas cidades
entraram em conflito. Para evitar discórdia ficou resolvido que o quadro ficaria quatro
meses em Aversa e oito meses em Casaluce95.
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As cidades de Aversa e Casaluce são vizinhas, ambas pertencem à Região da Campânia, e estão a
alguns poucos quilômetros de Nápoles, sul da Itália.
94
História divulgada no Brasil e na Itália. O texto foi reelaborado com base nos folhetos fornecidos pela
igreja (sem referências bibliográficas) e relatos dos fiéis.
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Extraído do folheto de divulgação da paróquia de Nossa Senhora de Casaluce em São Paulo (sem
referências bibliográficas).

A disputa pela imagem da ‘Madonna di Casaluce’96

O culto à ‘Madonna de Casaluce’ se perde nos séculos. Entre a lenda e o
testemunho, não é tarefa fácil traçar uma síntese histórica e alguns elementos ficam
devendo um entendimento consistente. De qualquer modo, a história que remonta uma
outra versão é a seguinte:
Em 1277, um nobre napolitano, Ruggero Sanseverino, retornando de Jerusalém,
trouxe uma doação ao rei Carlo D’Angiò. Tratava-se de uma imagem simbolizando a
santa pintada por San Luca Evangelista. O soberano determinou que o presente fosse
colocado na “Capela Reggia” na cidade de Casaluce.
Tempos depois, no final do século XIII, por vontade de Ludovico D’Angiò,
bispo de Tolosa, a imagem foi confiada às mãos de Beltrando Del Balzo, contestador do
reino, afim de que fosse custodiada no Castelo da cidade.
Com a extinção da ligação dos Del Balzo com a igreja, o castelo que àquela
família pertencia, passou à ordem cristã dos padres Celestinos, que edificaram no seu
interior, a igreja dedicada à ‘Madonna de Casaluce’, nome daquele antigo povoado de
zona insalubre ameaçado constantemente pela malária.
No verão, para fugir das doenças que os ameaçavam, os padres e monges se
recolhiam no castelo Agioiano de Aversa que encontrava-se desocupado após ter sido
ali assassinado Andréa D’Ungheria, primeiro marido da rainha de Nápoles Giovanna I.
Tempos depois a rainha doou o castelo aos padres celestinos e na mudança de
uma cidade para outra, sempre no verão, os padres levavam também o quadro com a
imagem da santa. Iniciou-se assim a disputa entre a população das duas cidades; que
não queriam a imagem sacra apenas por um período mas sim durante o ano todo.
Certamente não foi uma disputa pacífica. Nessa divergência morreram diversas
pessoas, intervieram pacificamente soberanos, cardeais e bispos, acabando que em 23 de
março de 1857, depois de vários séculos de desavenças foi decidido pelo rei Ferdinando
II de Bourbone que a permanência da imagem na igreja em Aversa duraria de 15 de
junho a 15 de outubro e pelo resto do ano a imagem deveria ser custodiada em
Casaluce. Ainda hoje, mesmo se os ânimos estão acalmados, é muito sugestiva a
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Conforme Revista “La Campania” – ano 1, no. 7, agosto de 2001.

cerimônia de entrega que acontece nas proximidades da Abadia de San Lorenzo, no
limite entre Aversa e Casaluce, quando a imagem é transportada de uma cidade para
outra.
Esta devoção comoveu muitos soberanos no passado. Entre os nobres que
homenagearam a santa milagrosa, pode-se citar as rainhas Giovanna I, Giovanna II,
Alfonso D’Aragona, a imperatriz Eleonora de Portugal, Carlo III de Borbone, entre
outros. Seu reconhecimento como padroeira de Aversa se deu em 4 de maio de 1772
pelo Papa Clemente XIV.
Trata-se do culto à imagem de uma santa milagrosa que transgrediu as fronteiras
nacionais para ter também no Brasil a sua paróquia e milhares de fiéis desde o começo
do século XX.
As cidades de Aversa e Casaluce97

Buscar as raízes da festa dedicada à Madonna di Casaluce no bairro do Brás em
São Paulo, obriga à uma visita às duas cidades, já que estas ficaram ligadas até hoje por
conta da devoção.
Sobre a cidade de Aversa, sua importância histórico-política se inicia em 1030
com a chegada dos normandos. Cercada por uma muralha criou-se ali um condado98
independente, o primeiro da Itália. Nascia assim o “Condado de Aversa” que dominou
também boa parte da Região da Campania por 126 anos. Este foi o período mais
importante para sua história devido ao notável desenvolvimento econômico e cultural.
Mais tarde, durante o século XIV, foi residência da corte angioina, portanto, moradia da
dinastia do reino de Nápoles de 1190 a 1806. Marcaram também a cidade, invasões,
incêndios e os dois terremotos de graves conseqüências que ocorreram nos anos de 1805
e 1980.
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Estive nas cidades de Aversa e Casaluce em 23/06/01 após 15 minutos de trem partindo de Nápoli. Da
estação de Aversa, facilmente chega-se ao centro da cidade onde se localiza a igreja. Casaluce fica ao
lado, mas o acesso se dá com ônibus, pois não há estação de trem na cidade.
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Antiga jurisdição ou território de conde.

Por tudo isto, quando visitei a pequena cidade com cerca de 56.000 habitantes99,
notei que restou muito pouco da antiga arquitetura, sua reconstrução deu-lhe novas
características. Não apresenta ruas estreitas como a maioria das cidades do sul. É bem
servida pelo comércio e fácil de se locomover. Os prédios são geralmente de dois e no
máximo três andares.
A arquitetura lembra muito o bairro do Brás e o que esse bairro teria sido há
anos atrás. Fica visível a influência que os italianos oriundos desta cidade tiveram em
São Paulo, no tipo de construção, no modelo de residência com o negócio da família no
andar térreo, como por exemplo, “Confezione Cimmino”, de sobrenome familiar.
Quanto à igreja da “Madonna di Casaluce”, localiza-se na praça de mesmo
nome, no centro. Têm característica barroca com uma pequena torre. No interior, teto de
madeira e várias imagens como a de São José e de Jesus Cristo, num ambiente simples e
agradável. No altar, a imagem da santa pintada e envolta por uma moldura dourada no
tamanho de um palmo mais ou menos100.

Foto 9 – Igreja. Foto do autor -2001
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Segundo dados consultados no site: http://www.comune.aversa.ce.it/ em 15/05/2008.
É proibido fotos ou filmagens no interior da igreja.
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Há 15 minutos percorridos de táxi, cheguei a Casaluce, uma cidade ainda menor
do que Aversa com 9.555 habitantes101 que vivem basicamente da agricultura. De
construções, casas e mesmo a igreja em péssimo estado de conservação, guarda uma
história muito antiga, de época pré-romana, cujo ápice viveu durante o período
medieval.
Existem registros sobre a cidade desde o ano de 964 d.C., porém suas maiores
referências giram em torno do famoso castelo normando do séc. XI, onde está
localizado o santuário da ‘Madonna di Casaluce’, posteriormente erguido pelos padres
celestinos no século XIV.
O nome Casaluce deriva de Castrum Luci, que significa Castelo do Bosque102 e
foi também residência de muitos nobres do reino de Nápoles. De seus muros surgiram
várias histórias como a de uma possível passagem secreta para fugas em caso de
ataques. Depois, quando o castelo foi ocupado pelos padres celestinos e transformado
em monastério, com as adaptações na construção, não se sabe ao certo se ainda existe.
Ao lado do castelo está a pequena igreja construída em 1645. Na entrada, uma
espécie de Hall com antigos afrescos pintados em 1772. No seu interior de piso
quadriculado, as infiltrações e o teto em péssimas condições denunciam o castigo do
tempo.
Também nas laterais, imagens de Jesus, Maria e outros santos, decoram o seu
interior de tom salmão. No altar, a imagem idêntica àquela de Aversa, o que dificulta
saber verdadeiramente qual das duas é a original.
No passado a região não era a tranqüilidade que hoje aparenta, em 1807, um
comunicado da ocupação napoleônica no território, proibia as ordens monásticas do
reino de Nápoles e no mesmo ano foram perseguidos também os monges celestinos de
Casaluce e Aversa. Expulsos dos monastérios transformados em base militar e
saqueados, o Santuário de Casaluce é mantido sob o nome de “Santa Maria ad Nives” e
a igreja de Aversa passa a paróquia de “SS Filippo e Giacomo”, depois da retomada do
controle na região estas mudanças são anuladas e as propriedades restituídas, porém
muito danificadas.
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Segundo dados consultados no site: http://www.comune.casaluce.ce.it/pubblica/homePage.asp?tab=1
em 15/05/2008.
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Em latim, porém nos registros do material que reconta a história da santa, Casaluce significa ‘Casa de
luz’ como mencionei anteriormente.

O que marca os limites entre as duas cidades é o santuário de San Lorenzo e é
através deste que se faz a passagem da imagem da santa de uma cidade para a outra
duas vezes ao ano nas seguintes datas: 15 de junho para Aversa e 15 de outubro para
Casaluce em comemorações solenes com as autoridades locais e cidadãos devotos que
ainda hoje não estão totalmente de acordo com a situação.

Foto 10 - Transferência da imagem de uma cidade para outra103

O caso interessante desta festa é que a devoção à ‘Madona di Casaluce’ criou a
discórdia entre duas cidades que até então não existia. Até hoje disputam quem oferece
a melhor festa numa rivalidade transmitida há muitas gerações.

As festas na Itália em homenagem à ‘Madonna di Casaluce’
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Site:http://bp1.blogger.com/_sahEv6dZug/RxedqDigMsI/AAAAAAAAASo/V0bCxGwGgxQ/s1600h/
madonna+di+C3.jpg. Consulta em 15/05/2008.

O dia da padroeira é comemorado em 15 de setembro enquanto a imagem está
em Aversa. Para a festa os religiosos preparam o andor onde será transportada a imagem
da santa pela cidade, esta é decorada com luminárias que enfeitam as ruas por onde
passará a procissão. Tudo organizado com muita antecedência pelo “comitato” (comitê
de organização), com recursos da comunidade. Pelas ruas vendedores de souvenirs,
bolas coloridas e delícias da região, como o torrone confeccionado em vários formatos.
Os fiéis lotam as ruas e as crianças da comunidade acompanham vestidas de
anjos, cantando e rezando. Giuseppe, morador de Aversa, relata:

“Na festa têm música e procissão. As pessoas recolhem dinheiro
para a santa, uns se jogam no chão fazendo pedidos ou agradecimentos
para a Madonna. As crianças seguem rezando. É belíssima! Quando
caminham com a santa, todas as pessoas saem das casas para ver, é uma
grande coisa! (...) Muitos fogos de artifício, muita gente.”

Conforme descreve o morador, chama a atenção para o fato curioso de que na
Itália ainda é muito forte a tradição de oferecer dinheiro, jóias, objetos pessoais de valor
sentimental para a imagem do santo padroeiro. Fato este que presenciei em diversas
outras festas no sul da Itália.
É comum, antes da procissão, fazer um leilão entre as famílias da cidade para
decidir quem carregará a imagem durante o trajeto. Por certo será a família que oferecer
mais dinheiro para a igreja, no que resulta na união de famílias inteiras e amigos que
acabam somando uma boa quantia. Durante a procissão estas pessoas revezam entre si
na hora de carregar o santo.
Com isto a igreja coloca à disposição várias imagens, o que resulta numa
oportunidade maior de arrecadação. O santo padroeiro é a imagem mais disputada e
portanto a “mais cara”.
A procissão percorre o centro da cidade acompanhada de uma banda, muitos
fiéis e os santos exibindo todo o ouro e dinheiro que mereceu dos seus devotos. Isso é
muito comum nas festas religiosas italianas. E sabe-se que o mesmo acontecia no Brasil
durante as procissões da Madonna di Casaluce e de São Vito, o que logo foi descartado,
primeiro porque o povo vivia na mais dura realidade - trabalhavam muito os italianos
que vieram para São Paulo e ganhavam muito pouco - e depois porque nunca sabiam o
destino que se dava ao dinheiro arrecadado. Não que na Itália seja diferente, mas no

exemplo anterior, corre-se pela cidade a notícia de quanto a igreja arrecadou com o
leilão e pelo que me recordo (em 2000) foram mais de 3.000.000 de liras ou R$
3.200,00. Notei também que eles não se importam muito com o que a igreja fará com
este dinheiro, mas sim com a satisfação de ter mostrado a todos a importância que a
família tem para a comunidade quando carregam ou a imagem de Jesus Cristo, ou de
San Geovani e principalmente a de Nossa Senhora.
A festa é estendida por todo o mês e a procissão é realizada todos os domingos
de setembro quando as ruas ficam intransitáveis.

“Não se pode caminhar. É a polícia e os bombeiros por todo lado,
porque é a festa da santa. Quando chega a santa, não se caminha, é carro
para todo lado, é fechada a rua porque ela é muito importante para nós.”

Foto 11 - Procissão pelas ruas do bairro (direita) e a festa de rua com a antiga fábrica dos
Matarazzo ao fundo (esquerda). Foto do autor, 2005.

Esta importância que Giuseppe dá à festa, revela uma preocupação
com a perpetuação da devoção através de gerações, não só quando citou a participação
das crianças na procissão mas também quando lembrou de seu pai quando procurou
descrever a história da festa.

“A história é antiga. Desde que eu era pequeno, meu pai dizia
sempre que a Madonna di Casaluce fazia milagres, fez tantas coisas belas,
fez salvar da morte tanta gente doente, e tudo mais.”

A preocupação com a participação infantil no evento revela que provavelmente
seja este o caminho a ser trilhado para que a fé e as tradições daquela província
continuem.

“A história deve reproduzir-se de geração a geração, gerar muitas
outras, cujos fios se cruzem, prolongando o original, puxados por outros
dedos” (BOSI, 1987:90).

O morador se mostrou conhecedor da história da santa e da rivalidade entre as
cidades de Aversa e Casaluce. Descreve que sua imagem permanece um período em
cada cidade. Também cita a festa no Brasil dizendo ter visto alguma coisa a respeito,
demonstrando curiosidade.
Enquanto a festa é realizada em Aversa com a
preocupação de prepará-la da melhor forma possível, em Casaluce provavelmente a
intenção dos devotos será de superar a cidade vizinha.
A data das comemorações se dá no primeiro
domingo de maio e se estende por todo o mês. Período escolhido por ser definido pelos
monges celestinos como o período de chuva cuja água recolhida se dizia milagrosa e
também por ser importante nesta época para os camponeses que dependiam da
agricultura para sobreviver.
Até hoje o ritual é realizado pela igreja que recolhe a água da chuva num
recipiente e a disponibiliza ao grande número de fiéis que acreditam na cura de doenças
e outras graças104.

Foto 12 - Foto antiga do andor da ‘Madonna di Casaluce’105

104

Cf. PICCOLO (2006). Dados extraídos de documentação pesquisada na biblioteca da cidade de Aversa
escrita por: G. Parente “Origini e vicende ecclesiastiche della città di Aversa” Napoli, 1865.

A festa é celebrada há muitos séculos e nos escritos do padre Andrea Costa em
1709 chamado “Ramemmorazione istorica”, em que pretendia escrever a história da
cidade de Casaluce e também na publicação do Abade Donato Polieni de 1622,
descreviam:

“(...) a participação popular nas sacras celebrações, durante as
festas, era enorme; a igreja de Casaluce se transformava em um paraíso e
tudo era maravilhoso. Mesmo se na igreja, no monastério, nos jardins, nas
ruas ou no campo o povo era numeroso, e tudo acontecia sem incidente,
graças ao empenho e aos cuidados dos monges celestinos, que guiados pelo
Abade, eram acolhedores e atentos às necessidades de todos”106.
Ao contrário da rivalidade dos moradores das cidades de Aversa e
Casaluce, em São Paulo, tendo como preocupação maior a sobrevivência no país
estrangeiro que os acolheu, tiveram a oportunidade de venerar a santa padroeira sem
disputas, e no bairro do Brás deixaram para trás qualquer desavença para, com a união
de todos, organizarem a primeira festa italiana e arrecadar fundos com o objetivo de
construir uma igreja em homenagem à ‘Madonna di Casaluce’, atual ‘Paróquia Nossa
Senhora de Casaluce’.
Devoção no Brasil

Os napolitanos, como eram chamados todos os italianos que vinham da região
da Campanha, instalaram-se preferencialmente na Rua Caetano Pinto e ali revelaram a
devoção a Nossa Senhora de Casaluce. Eles trouxeram uma réplica do quadro, cuja
cópia fiel da imagem se encontra na Itália. Fundaram então a igreja em 1900 e
continuaram ligados assim, mais fortemente, à terra natal.
Até hoje, no mundo inteiro, só existem três igrejas dedicadas à Nossa Senhora de
Casaluce: a de Aversa, a de Casaluce e a de São Paulo. Através desse sentimento

105

Foto antiga sem data e sem referências. Disponível no endereço eletrônico (consulta 15/05/2008):
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Michele Verolla é padre do Santuario da ‘Madonna di Casaluce’. Obra: “La Madonna di Casaluce storia e culto”. Casaluce, 31 marzo 2001.

religioso, nasceu a primeira festa italiana de São Paulo, comemorada durante todo o mês
de maio, mas que a partir de 2002 ganhou o último fim de semana de abril.
A festa é realizada no número 608 da Rua Caetano Pinto, onde
fica a paróquia, estendendo-se por toda a rua. Desde 2000 é realizada também em um
salão adaptado de uma antiga fábrica da família Matarazzo107.
O festa é coordenada por Sérgio Matroni há vários anos. Sua estrutura conta com
uma média de 17 a 20 barracas com bebidas, doces e comidas típicas elaboradas pelas
“Mammas” e “Nonnas”. Nos últimos anos, fazem parte também um show com música
ao vivo e balé folclórico, encerrando-se com uma queima de fogos. Tudo realizado pela
comunidade com trabalho voluntário a fim de manter as tradições e costumes de seus
antepassados e arrecadar recursos que são revertidos para as obras assistenciais,
principalmente para a ampliação do centro Comunitário, que abrigará creche e centro
profissionalizante para adolescentes e carentes daquela região.
As informações e tradições são também transmitidas a cada novo pároco da
modesta igreja destinada à santa. Conforme observei ao entrevistar o Padre José Enes de
Jesus em 27 de março de 2006.
O Padre José, nascido em Minas Gerais, veio para São Paulo a procura de
melhores condições de vida em 1973; tornou-se padre em 1989 e em fevereiro de 1993
tomou posse na paróquia Nossa Senhora de Casaluce, onde está há quinze dez anos.
Pesquisou e conheceu bem algumas histórias sobre o bairro e sobre a igreja, o que lhe
possibilitou contribuir com informações importantes para este trabalho.

“A história da Madonna di Casaluce em São Paulo data do século
XIX, época do início da imigração italiana aqui no Brasil. Os napolitanos
escolheram esta Rua Caetano Pinto para aqui se instalar, e os devotos de
Casaluce, da região de Nápoles, trouxeram consigo uma réplica da
‘Madonna di Casaluce’. Aqui fizeram a primeira capelinha no começo do
século XX, 1900. Essa capelinha serviu até 1970, ano em que o bairro
começou a expandir, (...) os grandes conjuntos habitacionais começaram a
dar nova vida a nosso bairro do Brás. Percebendo que a paróquia ficaria
pequena por causa do número de pessoas que estariam morando nos
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Esse espaço foi cedido para a realização da festa e, mediante pagamento as pessoas podem se divertir
em ambiente fechado, mais seguro e desfrutar de música ao vivo e participação de grupos folclóricos.
Está localizado ao lado da igreja.

conjuntos habitacionais, derrubou-se a paróquia antiga e construiu-se esta
que nós temos hoje. Então esta paróquia têm 38 anos, mas a história da
comunidade de Casaluce aqui no Brasil, data de 1888, 1900. Então há 100
anos nós estamos aqui no bairro do Brás. (...) Ouvindo o relato das
‘nonnas’ e as pessoas desta comunidade, eles diziam que sempre
comemoraram Nossa Senhora de Casaluce. A princípio na porta de casa,
na Rua Caetano Pinto, vendiam comidas típicas e diziam que a festa
começava ali e ia até a Rangel Pestana. Então é importante a gente ouvir os
relatos destas ‘nonnas’ e também dos ‘nonnos’, a história mostra que os
napolitanos implantaram aqui na Casaluce, a solidariedade, o convívio
familiar, trocas de comidas, a devoção, a oração (...) faziam a procissão.
Então essa devoção é a mais antiga em São Paulo.”

No Brás, como em Aversa na Itália, a festa era
também comemorada no mês de setembro, porém no ano 2000 foi alterada para o mês
de maio como acontece na cidade de Casaluce, e principalmente por coincidir com a
festa de São Gennaro, na Mooca, o que prejudicaria a visitação do público que ficaria
dividido entre as duas, bem como a participação dos patrocinadores.

Segundo o padre José, os voluntários têm toda uma tradição passada de ‘pai para filho’,
e quase todos têm uma ligação familiar com a comunidade de Nossa Senhora de
Casaluce. Então a festa mobiliza mais ou menos 150, 200 pessoas que trabalham todos
os fins de semana. Hoje infelizmente não há mais imigrantes italianos da região
originária da festa, mas sim seus descendentes. Com as mudanças muitos já não moram
mais no Brás, mas retornam para prestigiar e colaborar com a festa.

“Ainda existe alguns napolitanos que vieram na segunda etapa da
imigração italiana aqui no Brás em São Paulo. Ela teve duas etapas, duas
grandes fases de imigração, uma de 1874 a 1920 e a outra de 1950 até
1960, então ainda têm algumas pessoas de mais idade que vieram lá de
Nápoles e eles têm esse amor muito grande pela Madonna di Casaluce”
(Entrevista com Matheus Rodack).

Existe um projeto dos organizadores da festa, para que as pessoas ligadas à
comunidade possam conhecer as origens nas cidades de Aversa e Casaluce, inclusive o
padre José nunca esteve lá, mas está sendo cogitada a possibilidade de organizar uma
excursão sem data prevista.
Com relação às obras sociais da igreja, existe um centro que acolhe alguns
moradores de rua que está causando certa complicação com a vizinhança. Então, além
do trabalho social com os moradores de rua chamado Cais, que fica na Rua Monsenhor
Andrade s/n, há também os trabalhos com dependentes de drogas e portadores do vírus
da AIDS. Especificamente não há na igreja este tipo de trabalho devido ao bairro estar
muito bem organizado nesse aspecto, mas a igreja e a comunidade ajudam estes centros
a continuar em funcionamento. Além disso, há uma colaboração com a educação das
crianças da comunidade.
No que diz respeito à comunidade italiana propriamente dita, no aspecto cultural
não há nenhum tipo de trabalho, mas há um projeto de ampliar o salão da igreja
aumentando dois andares. Para além de catequese e trabalhos com a juventude, há
projetos para um centro de atendimento odontológico, preparação e formação
educacional e profissional e conseqüentemente será levada adiante a história da
comunidade de Nossa Senhora de Casaluce.
Um fato curioso durante a entrevista que realizei com o padre José dentro da
paróquia, é que a imagem mais antiga, aliás a primeira vinda da Itália, é de uma santa
negra, porém por ser muito antiga não fica à mostra na igreja, e sim a imagem que
encontramos ao visitar a paróquia, que é de uma santa branca. Segundo o padre:

“Quando eu cheguei aqui na Casaluce, no dia da posse, o padre
que trabalhava aqui era italiano, o padre Antônio Fusari. Neste dia, na sua
locução me recebendo, ele dizia: - “a Madonna di Casaluce é negra e
recebe agora um padre negro” - então eu fui pesquisar a história e a
origem de Nossa Senhora de Casaluce nos arquivos, e lá nós vamos
encontrar depoimentos dos moradores de Nápoles dizendo que a Madonna
de fato era negra”.

Quando foi substituída a imagem antiga, tendo em vista sua preservação,
a comunidade se perguntava, porque uma santa branca? Já que a imagem original é de
uma santa negra. Claramente não se obtém a resposta, mas sempre se ouve este

comentário: Preconceito?! Segundo o padre José, “todas são imagens da mãe de Deus,
mãe de Jesus e são de nossa mãe.”
Matheus Rodack, morador do bairro do Brás, conta que a festa de
Nossa Senhora de Casaluce é a mais antiga do bairro mas não manteve sua
continuidade, interrompida por alguns anos. Em 1939 ou 1940, não sabe ao certo, a
posição da Itália que esteve contra os Aliados (apoiados pelo Brasil), realmente fez com
que muitas organizações, associações, escolas fossem fechadas ou proibidas de difundir
a cultura italiana em São Paulo. Porém, esta perseguição teve fim logo em 1950, quando
as atividades para organização de mais uma festa já estava a todo vapor.

2.2 Nossa Senhora Achiropita (Madonna Achiropita)

Oração108
108

Fornecida pela igreja de Nossa Senhora Achiropita em São Paulo.

Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe Achiropita, volvei o vosso
olhar piedoso para nós e para as nossas famílias. Através dos séculos, pelos
milagres e pelas aparições, mostrastes ser Medianeira perene de graças.
Tende compaixão das dificuldades em que nos encontramos e das tristezas
que amarguram a nossa vida.
Vós, coroada Rainha, à direita do Vosso Filho, cheia de glória imortal, podeis
auxiliar-nos. Tudo o que está em nós e em volta de nós, receba as vossas
bênçãos maternais.
Ó Rainha Achiropita, prometemos dedicar-vos toda a nossa vida para a honra
do vosso culto e a serviço de nossos irmãos.
Solicitamos de vossa maternal bondade os auxílios em nossas necessidades e
a graça de viver sob a vossa constante proteção, consolados em nossas
aflições e livres das presentes angústias. Com confiança podemos repetir que,
não recorre a vós inutilmente aquele que Vos invoca sob o título de
"Achiropita". Amém.

“Madonna Achiropita” e a Cidade de Rossano

Achiropita

significa

“Não

pintada

pela

mão

humana”.

Em

grego

“Acheiropoietòs”. Segundo a tradição, o afresco bizantino que data do séc. VII – VIII
conserva a imagem da santa gravada no centro de um monumento de mármore no
interior da igreja erguida em sua homenagem. Acredita-se que tal imagem não seria
obra do homem, mas sim da Mãe de Deus, daí o seu significado.
A imagem da santa está guardada na Catedral da cidade de Rossano, Província
de Catanzaro na região da Calábria – sul da Itália.
A cidade de Rossano possui hoje 35.835 habitantes109, é histórica e reconhecida
pelas suas construções antigas e religiosidade. Conhecida como “a parte bizantina da
Calábria” por ter sido, dos séculos VI a XI, uma região muito importante, tanto pela
localização estratégica e militar como pela política centralizada do Império de
Bisanzio110, representando o coração da espiritualidade greco-cristã. A cidade possui um
centro histórico considerado como um dos mais antigos e melhor conservado da
Calábria.
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Segundo dados consultados no site: http://www.comune.rossano.cs.it/ em 15/05/2008.
Bizâncio determinou as características peculiares à iconografia da Igreja Católica Ortodoxa.

Está a 270 metros de altitude sobre rochas que dominam toda uma planície.
Esta cidade entra para a história fundada pelos Romanos no início do século II a.
C. e se mostra resistente a várias invasões. Mais tarde os Bizantinos a fez assumir um
papel importante na área militar e administrativa. Deste período restam preciosas obras
arquitetônicas como a igreja de S. Marco.
No centro histórico existiu uma catedral no século VIII-IX que foi substituída
por uma maior no século XII, quando os normandos transformaram a cidade em sede
metropolitana. De lá para cá a catedral se enriqueceu com reformas, recebeu diversos
presentes e afrescos e em 26 de maio de 1949, com o decreto do bispo Giovanni Rizzo,
a Catedral de “Madonna Achiropita” é declarada Santuário Diocesano. Sua fachada foi
refeita depois de um terremoto no ano de 1836, assim como também a porta de entrada
principal, reestruturada em perfeito estilo gótico onde há também na parte superior o
busto de Nossa Senhora Achiropita.

Foto 13 - Catedral de “Madonna Achiropita”111. Foto do autor, 2001.

A catedral “nova”, assim chamada após as transformações que sofreu desde a
época bizantina, encontra-se na Praça Duomo, sobre o antigo oratório onde o monge
Efrem, segundo a tradição, venerava a imagem de Nossa Senhora Achiropita.
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Foto do autor, 2001.

Na fachada principal, está escrito “PER TE VIRGO MARIA ACHIROPITA
CIVITAS DECORATUR” (Por mérito seu, óh Virgem Maria Achiropita, a população
se vangloria), após ser abalada completamente durante o terremoto de 1836, foi refeita
e concluída em 1914 em estilo composto. Do lado oriental, está o afresco, protegido
pelo tempo, com a imagem de Nossa Senhora Achiropita conservada pela iluminação
originária do templo.

Foto 14 - Altar com a imagem da santa112.

A virgem com o menino nos braços, que desde o século XI começou a ser
chamada “ACHIROPITA”, é a imagem da mãe de Deus que segura o menino Jesus,
segundo simbologia da igreja católica. Acredita-se que a santa protege a cidade de
Rossano contra invasões, terremotos, epidemias, etc.
Segundo Francesco, morador da cidade de Rossano e devoto da santa:

“Achiropita é o coração pulsante desta antiga cidade e da fé
devocional deste povo”.

História e devoção

Segundo se conhece sobre a história de Nossa Senhora Achiropita, no ano 580
d.C., o capitão Maurício chegou a um vilarejo calabrês arrastado pelo vento. O monge
112

Idem Ibidem.

Éfrem veio-lhe ao encontro e lhe disse; “não foram os ventos que te conduziram para cá,
mas Nossa Senhora, para que tu, uma vez Imperador, lhe construas um templo”. De
fato, em 582, Maurício tornou-se Imperador e graças à insistência do monge, ordenou a
construção do santuário. Todavia, um episódio chamou a atenção da comunidade. A
imagem de Nossa Senhora que era pintada em tela e visível durante o dia, desaparecia
de noite. Numa noite, uma linda senhora falou com o vigia pedindo-lhe para entrar no
santuário e, como ela estava demorando a sair, o guarda entrou e não a encontrou mais.
Mas viu no fundo do Santuário, na parede interna do templo, a imagem de Nossa
Senhora pintada. Ao saber disso, o povo correu ao Santuário e entre lágrimas e cantos,
aclamaram o termo de “Achiropita”, que significa imagem não pintada pela mão do
homem. Acredita-se que a igreja foi visitada por nossa senhora e o fenômeno da
imagem que desaparecia à noite não mais aconteceu. Desde o século XII a devoção
passou a ser reconhecida em Rossano Cálabro113.
Em 15 de agosto de 1945 foi colocado atrás do pilar onde está fixada a imagem
da santa, um agradecimento à virgem por ter protegido a cidade de inimigos
devastadores, e desde então a festa é comemorada neste dia (antes disso se comemorava
durante todo o mês de agosto).
A história de Rossano elenca em suas páginas uma longa série de
fatos que atestam a proteção da Santa como, livrar a cidade da peste de 1764, e a
proteção de Achiropita que em 1806 livrou a cidade de invasões sem qualquer dano.

Festa na Itália

A festa acontece no dia 15 de agosto, em pleno verão, que
coincide com um dos mais esperados feriados na Itália - dia de “Ferragosto”114. É
também o mês em que o país celebra a festa pela Assunção da Virgem Maria.
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História remontada a partir do material de divulgação das igrejas em São Paulo e em Rossano, bem
como a reprodução dos fiéis a partir das entrevistas.
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Originalmente Ferragosto não era uma festa limitada ao dia 15, mas durava todo o mês de agosto,
quando o primeiro imperador romano instituiu as 'feriae Augusti', ou seja, festa em honra a Augusto. As
celebrações religiosas mais importantes que ocorriam nesse mês eram aquelas do dia 13 dedicadas a
deusa Diana, ligada à vida dos bosques, às fases lunares e à maternidade. À essa festa era permitido
participar tanto os patrões quanto os servos, sem que, ao menos por um dia, existissem diferenças sociais.
As mulheres, durante todo o ano, penduravam no interior do templo tabuletas votivas e consagravam à
deusa as próprias vestimentas, para obterem dela um parto fácil e feliz. No mesmo período ocorriam
festas em honra à outras divindades e todas eram festas ligadas à prosperidade e fertilidade da natureza
assim como da mulher.

A cidade de Rossano dedica todo o mês à Nossa Senhora Achiropita e, durante
as festividades é realizada uma novena com a procissão no dia 15 após a celebração da
missa.

Foto 15 - Busto da “Madonna Achiropita” em procissão115

Um grande mercado ocupa todo o quarteirão da igreja, onde as barracas
oferecem mercadorias variadas, de comidas típicas à souvenirs. A festa é uma
oportunidade de demonstrar a adoração e devoção à santa sob a voz dos inúmeros fiéis
que exaltam: - “A Madre nostra Achiropita, pregate per noi, pregate per noi!”.
Após percorrer todas as ruas da pequena cidade enfeitada com luminárias, a
procissão termina com o retorno do busto de prata da santa recolhido para o interior da
igreja.

115

Imagem extraída do site: http://www.comune.rossano.cs.it/ em 15/05/2008.

Foto 16 - Centro da cidade no dia da festa116

Durante as comemorações acontecem várias apresentações musicais, entre as
quais, um concerto apresentado na praça “Piazza degli Steri”, mas o momento
culminante é o espetáculo pirotécnico que conclui as manifestações que representam um
grande evento para a pequena cidade.

I
Foto 17 - Dia da procissão e as ruas tomadas pelos fiéis117

“Sempre fico emocionada quando vejo essa festa acontecer e a gente toda
comemorando o dia de nossa padroeira” – diz uma devota muito autêntica que, como
várias outras moradoras da cidade de Rossano, recebeu o nome de Achyropita (com y
mesmo), muito comum receber o nome da padroeira em nome de uma graça alcançada
ou apenas para homenagear a santa.
Disse ainda que durante a segunda guerra mundial, a pequena cidade de Rossano
se transformou num abrigo dos soldados alemães, tanto que os aliados haviam decidido
bombardear a cidade. Sem explicação, no dia do bombardeio, a cidade foi envolvida
116
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numa névoa que deixou tudo invisível. As pessoas disseram logo que foi uma
intervenção da santa e, desde aquele dia a crença e devoção foi reforçada.
A senhora Achyropita, que concedeu esta entrevista em minha visita à cidade de
Rossano em 2001, é freqüentadora da festa desde criança, herdando a devoção dos pais
e, embora não tenha homenageado os filhos com nome de santo, preserva a fé e a crença
presenciando as comemorações todos os anos em companhia de toda a família.

Devoção no Brasil

A fé dedicada a Nossa Senhora Achiropita foi exportada para várias partes do
mundo que tenha recebido emigrantes desta pequena região da Itália, mas só há três
igrejas dedicadas à santa. Na cidade italiana de Rossano, no bairro do Bexiga, em São
Paulo e em Tessaloniki, na Grécia.
No Brasil, a devoção começou com a chegada dos imigrantes calabreses da
cidade de Rossano, no início do século XX, fixando uma colônia no tradicional bairro
do Bexiga (conforme descrevi na história do bairro).
Sem igreja própria, o culto à santa era celebrado na casa de um dos imigrantes
vindos daquela cidade, José Falcone, que trouxe consigo a imagem de “Madonna
Achiropita”. Sua casa, situada na Rua Treze de maio, número 100 (antiga Rua Celeste),
era freqüentemente visitada por devotos que se reuniam para fazer novenas e orações.
Foi nessa época, cerca de 1910, que se iniciou a festa no dia da padroeira.
Foi construído um altar de madeira na Rua Treze de maio com a Rua Manoel
Dutra, ainda sem calçamento, e nos dias 13, 14 e 15 de agosto eram rezadas missas.
Depois a imagem voltava para a casa de José Falcone.
Logo uma comissão de festas foi formada. Os calabreses haviam decidido
comprar um terreno (local onde hoje está a igreja) para construir uma capela para
abrigar Nossa Senhora, ficando José Falcone como seu zelador.
Os devotos precisavam angariar os recursos necessários e então se deu início às
quermesses de rua e à procissão de Nossa Senhora Achiropita, organizadas por
Pepantino (Antonio Porrio).
A imagem da santa percorria as ruas com fitas nas mãos e os fiéis colocavam sua
contribuição, pregando as cédulas de dinheiro com alfinetes.
Em 1918, com o dinheiro arrecadado nas comemorações de agosto, foi
erguida uma capelinha de construção simples, sem qualquer imagem, que mais parecia

um quarto grande. Quase não havia lugar para sentar; por isso, quando se realizavam
novenas, geralmente as mulheres levavam uns banquinhos para acomodar todo mundo.
Posteriormente, os festeiros compraram uma casa ao lado, com a
ajuda dos recursos obtidos nas festas de agosto, ampliando o espaço. Falcone se torna
sacristão numa construção que faltava ainda grande parte do telhado, somente a nave
central estava coberta. Não havia vidros e faltavam grades na maioria das janelas.
Durante alguns anos, a comissão encarregada das obras, dividida118 e sem verba, não
deu continuidade aos trabalhos.
Graças à doação de 500 réis feita por uma senhora do bairro119 e um laudo
precatório que rendeu mais 500 réis, reiniciaram-se as obras e o telhado foi concluído,
dando à então capelinha, ares de igreja. A imagem de Nossa Senhora Achiropita, que
antes ficava nas casas dos fiéis, emprestada por José Falcone durante as novenas, foi
então instalada no pequeno altar e missas começaram a ser celebradas. Em 1925,
recebeu de D. Leopoldo Duarte e Silva, arcebispo de São Paulo, autorização oficial de
funcionamento.
Logo vários “capo mastri”120 arregaçaram suas mangas e a igreja foi concluída.
Com o decreto de 4 de março de 1926 foi elevada à condição de paróquia, com 51
bancos de 4 lugares, mais as cadeiras, poderia receber de 350 a 400 pessoas e obteve o
direito de ter sacrário, batistério, pia batismal, livro de tombo e livro de registros de
batizados, casamentos e óbitos. O lucro resultante dos festejos daquele ano serviu para
saldar as dívidas anteriores. Um grupo de calabreses fez a doação do altar-mór de
mármore. Dois anos mais tarde, comprou-se a casa atrás da igreja, que também seria
usada nas funções paroquiais.
Em junho de 1929, foi colocada a pedra fundamental da fachada da igreja e o
sino. Aos poucos foram sendo doadas diversas imagens de santos. Nas comemorações
estavam presentes todas as importantes autoridades da cidade e a imprensa.
São José do Bexiga foi o nome escolhido para a paróquia – recém criada pelo
Arcebispo de São Paulo, D. Leopoldo Duarte e Silva - que, finalizada, ainda não
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Os italianos do Bexiga, eram na maioria de origem calabresa e devotos de Nossa Senhora
Achiropita, mas havia também uma concentração de puglianeses da cidade de Cirignolano que eram
devotos de Nossa Senhora da Ripalta. Ambos os fiéis ajudaram na construção da igreja que deveria
abrigar as duas santas. Mas por desentendimentos, porque cada grupo considerava sua fé e sua protetora
mais importante, as obras da igreja pararam por um tempo.
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Mestre de obras, pedreiro.

possuía padre e era subordinada à Paróquia Espírito Santo da Bela Vista, na Rua Frei
Caneca, criada em 1908 sob a tutela do padre Kraus.
O nome da paróquia foi sugestão do Padre Carlos Alferano que acabou sendo o
primeiro pároco da igreja, e para não criar briga entre os fiéis de Nossa Senhora
Achiropita (calabreses) e Nossa Senhora da Ripalta121 (puglieses), que trabalharam na
construção da igreja, não deu à paróquia o nome de nenhuma das santas e sim de
Paróquia de São José.
Em maio de 1925 a igreja recebe a estátua de Santo Antonio içada por uma
carretilha para o alto da igreja, assim como a cruz. O altar-mor foi doado pelos
rossaneses Paschoal Romanelli, Luiz Tenaglia, Caetano Giardino e José Canciaruso.
Nas colunas de sustentação encontram-se plaquinhas com os nomes dos doadores. A
colônia de Auletto, devota de São Donato doa uma imagem de seu santo e Therezinha
Badollato doa uma imagem de Santa Terezinha. Em 1929 D. Maria Pidone e D. Maria
Nazaro oferecem o sino maior. Em 1935, Celestino Massaro e D. Angelina Fraiola
Massaro doaram a imagem de São Paulo. Em 1936, a imagem de São Pedro é doada por
Elias Napoli. Em primeiro de junho de 1949, muda-se o nome para Paróquia Nossa
Senhora Achiropita a pedido do padre Carmelo Putorti:

“No dia 4 de março de 1926 foi criada a paróquia de São José do
Bexiga, por D. Duarte Leopoldo e Silva, tendo por padroeiro principal e
titular São José. Antes disso, existia desde o ano de 1918, a capela
dedicada a Nossa Senhora Achiropita, devoção trazida por um grupo de
italianos. Sempre o altar foi ocupado e continua a ser pela imagem da
santa. O povo considera a igreja como sendo a padroeira principal Nossa
Senhora Achiropita, neste caso, peço humildemente à V. Exma. de
conformidade com o can. 1201, parágrafo 3, para que se digne dar a
necessária licença para mudar o padroeiro principal e titular São José
para Nossa Senhora Achiropita e fazer a necessária retificação”.122

Segundo Armando Melita ouvia de seu pai reconta:
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Lembrando que a história de Nossa Senhora da Ripalta encontra-se nos anexos deste trabalho.
Extraído dos registros da igreja sem referências.

“Ele já estava no Brasil há alguns anos e os calabreses queriam
ter aqui a imagem da Madonna Achiropita. Mandaram fazer uma réplica
em 1904. Quando ficou pronta, o Sr. Benedito Biaggio Melita e Angelina
Melita (irmão do Sr. Isidoro) colocaram a imagem numa caixa feita de
caixotes de cebola toda envolvida de palhas porque eles tinham medo que
quebrasse. Embarcaram no navio e ficaram junto com a imagem no porão
até desembarcarem no porto de Santos. Depois foi trazida até o Bixiga.
Quando aqui chegou, os calabreses se reuniram para receber e
desencaixotar a imagem, e eles foram tomados de profunda emoção ao
ver que esta não sofreu nenhum arranhão, estava perfeita e linda. Os
calabreses trouxeram esta imagem e nos ensinaram esta devoção que nós
cultuamos até os dias de hoje”123.

Anna Arnone lembra que o seu avô Antônio Sápia, contava que os calabreses
sentiam muita falta de ter aqui Nossa Senhora Achiropita, e pediram aos patrícios que
mandassem uma réplica da pintura. Depois de algum tempo, aqui chegou uma estampa
num rolo com um laço de fita. Sua tia Achiropita Sápia, era encarregada de, todos os
dias, abrir a pequena capela, (que nada mais era que um quarto), com uma chave muito
grande que era guardada em sua casa, e acender as lamparinas de óleo. Nesta capela
tinha um quadro de São José no centro, depois foram colocados os quadros de Nossa
Senhora Achiropita com a estampa recebida da Calábria, e o de Nossa Senhora da
Ripalta que veio de Cirignola na Puglia. Seu Antônio Sápia ia às feiras para arrecadar
donativos, e entregava ao Sr. Luiz Tenaglia, que era empreiteiro, e tocava a construção
da igreja. Quando o dinheiro terminava, as obras paravam até que conseguissem mais
doações para continuar.
Hoje a igreja de Nossa Senhora Achiropita promove vários eventos durante o
ano: Festa de São Filippod’Agira, Festa de São Benedito, Festa de Dom Orione e Festa
de Nossa Senhora da Ripalta.

A Festa de Nossa Senhora Achiropita em São Paulo
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A festa é organizada pela comunidade do bairro, resultado do esforço de
paroquianos e de moradores que se movimentam para que ela seja um grande sucesso.
Desde que foi iniciada, aos italianos juntaram-se os portugueses, os negros, os
nordestinos, etc. Hoje a comunidade é composta de descendentes de todos estes grupos
que, moradores ou não do Bexiga, mantêm contato por ocasião da festa.

“O principal objetivo da festa é levantar recursos para as Obras
Sociais. O trabalho vai além de socorrer as pessoas em suas necessidades
básicas, mas em recuperar o ser humano, resgatar sua dignidade e cidadania.
Este é o maior investimento” – diz Mônica, moradora do bairro.

A festa de rua é o ponto central das comemorações, cuja programação inclui:
novena, procissão, missa, etc.
Os cerca de 800 voluntários organizam a festa. Nas ruas Treze de Maio e São
Vicente são instaladas cerca de 35 barracas onde o público pode deliciar-se com
variados pratos típicos italianos, como fogazza, fricazza, polentas à bologneza e frita,
antepasto, sardela, peperone e melanzanas (berinjelas) ao forno, calabresas, macarrão,
pizzas, etc. Vinhos e refrigerantes também são servidos em quantidade e qualidade.
Uma grande variedade de doces típicos, como sfogliatelle e canole, barracas de jogos e
souvenirs, se misturam à outras de comidas diversas como churrasco, yakissoba, etc.
A "linha de produção" da fogazza chama a atenção, fica em exposição mais de
120 pessoas que trabalham sem parar. No meio da rua um queijo provolone com dois
metros de comprimento e mais ou menos 100 quilos, é um dos prêmios mais cobiçados
da festa. Também é confeccionado um tapete de flores, feito pelos alunos da Escola
Maria José em homenagem à Padroeira, para a procissão que percorrerá a Rua São
Vicente.
Estima-se a presença de 200.000 pessoas no período da festa e é previsto o
consumo de 10.000 quilos de farinha de trigo, 10.000 quilos de macarrão, 4.500 latas de
óleo, 5.000 quilos de mussarela, 5.000 quilos de lingüiça, 5.000 quilos de carne, 10.000
litros de vinho, 15.000 litros de chope e 15.000 litros de refrigerante.
Toda a área da festa e vizinhança conta com cerca de 100 policiais, viaturas,
motos e uma unidade móvel da polícia militar para maior segurança dos visitantes, além
da segurança particular no ambiente restrito da festa.

Toda esta estrutura nem de longe lembra a primeira festa de 1926, com ruas de
terra batida, algumas dezenas de casas espalhadas e os caminhões puxados por juntas de
bois.
A comissão de festeiros contratava uma banda, levavam um estandarte com a
imagem de Nossa Senhora Achiropita, e iam juntos pelas ruas até o Largo do Piques,
arrecadando prendas, panelas, vasos, cafeteiras, bebidas, cabritos, leitões, perus e
frangos que eram assados pelas “mammas” italianas e depois leiloados em cima de
carroças. As barracas eram de madeira e enfeitadas com papel crepom.
A animação era feita pela Banda dos Bersaglieri, que era composta por umas
trinta pessoas, que se hospedavam nas casas das famílias que custeavam a sua vinda da
Itália. Eles se apresentavam com seus chapéus de penachos e tocavam músicas italianas
em um palanque em frente a igreja.
A principal atração da festa era o Pau de Sebo onde ao alto colocavam
provolone, salames e uma quantidade de dinheiro.
Nas procissões eram levadas as imagens de Nossa Senhora Achiropita pelos
calabreses e de Nossa Senhora da Ripalta pelos cerigniolanos. Durante muitos anos as
crianças se vestiam de anjos para o cortejo de Nossa Senhora.
Outra tradição dos antigos italianos eram os enfeites com colchas e toalhas
colocadas nas janelas e sacadas. Todos procuravam por o que tinham de melhor para
homenagear a santa, mas sabe-se também que era uma forma de mostrar o potencial
econômico de cada família.

Fotos 18/19 - Colchas na janela para homenagear a santa (esquerda) e procissão pelas ruas
do Bexiga (direita). Fotos do autor, 2005.

A tradicional festa de 1926 deu um lucro de 5.500$000 que serviu para pagar as
dividas anteriores da igreja.
Durante anos a quermesse manteve aquela estrutura e lentamente subia a
construção do templo. Até mais ou menos 1930 a quermesse foi um sucesso. Depois
com as revoluções de 30 e 32, a festa começou a diminuir e até se retrair completamente
para o páteo interno.
Por volta da metade da década de 30, a quermesse volta para a rua, conforme
relata a senhora Egle Matiello Huete:

“A rua treze de maio, entre a Rua Manoel Dutra até o escadão do
morro dos ingleses, era enfeitada com arcos brancos trabalhados e
iluminados com lâmpadas”.

Conta ainda que existia uma barraca muito procurada pelas senhoras, pois nela
sorteavam quadros de santos, anjos, etc., e que as famílias levavam para a casa com
muita satisfação.
Nesta fase, todos os sorteios das barracas eram feitos com roletas. Não se vendia
comida, mas já existiam os ambulantes que ficavam nas proximidades vendendo
pipocas, cuscuz, etc.
Durante a segunda guerra mundial a quermesse novamente foi suspensa em
virtude da perseguição aos italianos pelo governo Getúlio Vargas. Porém a parte
religiosa continuou com missa, novena e procissão em honra a Nossa Senhora
Achiropita.
Na década de 50 as procissões eram muito organizadas porque as associações
estavam no auge e participavam fervorosamente dos festejos. Nossa Senhora Achiropita
era levada em cima de um caminhão de bombeiros enfeitado com panos e tules branco e
azul e em volta da imagem muitas meninas vestidas de anjo. Na frente do caminhão um
cortejo de meninos vestidos de pajem com roupas azuis e boina com pena branca. Tudo
isso era muito lindo. Sempre acompanhado da banda tocando músicas religiosas.
Lembra Egle.

As janelas continuavam enfeitadas e se aprimorava nas homenagens jogando
papel picado, pétalas de rosa e fogos de artifício, como fazia a família Scarlato.
Nos anos 50 e 60, quando tinham as novenas, eram convidadas duas famílias
tradicionais da comunidade para serem padrinhos da “Madonna”. Elas ficavam no altar
e no final da celebração ofereciam um envelope com a sua doação, isto acontecia
durante os nove dias da novena. Hoje este costume não existe mais.
Neste período foi feita a primeira barraca de comida que vendia sanduíche de
pernil e pipoca, a qual foi muito bem aceita, pois eram preparadas pelas senhoras da
comunidade, dando início à diversidade de comidas que se vende na festa.
No final dos anos 60, nova baixa, a quermesse volta para o pátio da igreja
apenas com poucas barracas. Com o advento do Encontro de Casais com Cristo, em
1975, ganha um novo impulso pela adesão e entusiasmo dos voluntários, que inclusive
traziam materiais de cozinha de suas casas para serem utilizados na quermesse.
As famílias faziam os pratos e os colocavam nas barracas que se resumiam em
diversas mesas espalhadas no local vendendo doces, pastéis, churrasco e outros quitutes.
Como eram poucas pessoas, todos faziam de tudo, inclusive faziam fila para lavar a
louça porque tinha só uma pia e todos queriam deixar seu material limpo e organizado
para o dia seguinte e ninguém escolhia o serviço. No final de cada noite, depois de feita
a contabilidade (mesmo quando o valor arrecadado era pequeno) o padre José agradecia
a Deus e as pessoas pelo que havia sido arrecadado, e isto era um estímulo para todos os
voluntários.
Em 1979, a festa foi definitivamente para a rua com grandes dificuldades de
montagem da estrutura, porém, com muito empenho e disposição da comunidade tudo
foi superado. Com a necessidade de um palco para a animação improvisou-se um
caminhão, sobre o qual os cantores das cantinas revezavam-se gratuitamente.
Em 1980, a festa firmou-se na rua com a devida autorização da prefeitura
municipal, com 13 barracas e cerca de 200 voluntários. Pouco a pouco a festa resgatava
um pouco das tradições. A primeira novidade foi a barraca da fogazza que começou
sendo feita apenas com dois quilos de farinha como experiência, que foi logo muito bem
aceita. Elas foram fritas junto com os pastéis mas já no dia seguinte foi preciso
aumentar a quantidade que sempre era insuficiente. Esta massa era feita a mão na casa
de Ida Pugliesi e de D. Carmem Nacarato. O sucesso foi tanto que precisou ser montada
uma equipe maior numa garagem em frente a igreja.

Tudo começou com dois quilos de farinha nos anos 80, e em 2003 foram
consumidas nove toneladas. A equipe que era formada por algumas senhoras passa a ter
130 organizadores.
Depois foram reativadas as barracas das comidas típicas como antepastos,
pimentões recheados, macarrão, fricazza, pizza, etc. Aumenta para 22 o número de
barracas com 350 voluntários. Em 1983 é lançado o centro de obras sociais mantido
com as arrecadações da festa, o CEDO – “Centro Educacional Dom Orione”.
Além da festa de rua, foi criada a “Cantina Madonna Achiropita”, a
pagamento, e mais reservada com garçons, para os que não querem enfrentar filas e a
demora do serviço externo. Com pista de dança, uma banda e grupos folclóricos
divertem os visitantes. Os ingressos para a Cantina são vendidos a partir da primeira
semana de julho, com 850 lugares reservados e preços variados.
Toda esta recuperação da importância da festa para a comunidade é devida à
uma comissão que se organizou com responsabilidades divididas, passando a ter várias
funções como: fé e compromisso, pessoal, relações públicas, cantina, externa,
manutenção, montagem, finanças, compras, almoxarifado, cozinhas 1 e 2, visual e
equipe de eventos. As funções são exercidas por casais que se renovam a cada dois
anos. E este trabalho resgatou as tradições da festa e envolveu os moradores,
comerciantes e empresas do bairro.

Segundo Sebastião Moitinho, voluntário:

“A Equipe de Festas é formada por cinco casais da paróquia e
tem, sob sua responsabilidade, a coordenação e supervisão dos trabalhos e
eventos relacionados à Festa de Nossa Senhora Achiropita, que se estendem
durante o ano todo e atingem o auge durante o mês de agosto. Todo ano a
equipe se renova, ou seja, em um ano troca-se dois casais e no outro ano
três casais”.

Anteriormente a procissão acontecia sempre no dia 15 porque era feriado, hoje,
porém, acontece no primeiro domingo após o dia quinze. A escola de samba Vai-Vai
também homenageia Nossa Senhora mandando algumas senhoras vestidas de baianas e
outras com o porta-estandarte para seguirem a procissão.

A tradição de colocar toalhas e colchas nas janelas, jogar papel picado e pétalas
de flores foi mantida.
Com esta recuperação na década de oitenta, a festa passa também a fazer parte
do calendário turístico do Estado de São Paulo e da Prefeitura. As emissoras de TV,
jornais, revistas e rádios reconhecem sua importância e passam a dar maior cobertura à
festa. A Rede Globo oferece seu apoio para a divulgação do evento e com isto ela se
torna conhecida em todo o Brasil.
Percebendo que era necessário aprimorar mais, as “mammas” começaram a
fazer os pratos mais tradicionais que aprenderam com as mães e avós. Na década de 90,
a festa teve um grande avanço em relação a patrocinadores, colaboradores e benfeitores.
Anteriormente os patrocinadores doavam produtos ou apenas parte deles. Aos poucos se
conseguiu mostrar aos mesmos a seriedade da festa e das obras e o objetivo final dos
recursos recebidos. O prestigio e a grandeza que a festa tomou, fez com que os
patrocinadores estimulados pelos casais de marketing e relações públicas, ampliassem
as doações em dinheiro e em produtos, desta forma a festa pode se estruturar ainda mais
e conseguir uma renda muito maior. Já nesta década a festa passa a ter 30 barracas.
Aproveitando o bom momento, decidiu-se fazer uma missa em homenagem aos
imigrantes italianos e também a seus descendentes que continuam trabalhando para que
isso não acabe. Acontece todos os anos em um domingo do mês de agosto, no horário
das dez horas. Nesta celebração leva-se a bandeira da Itália e do Brasil. Crianças e
jovens vem vestidas com roupas típicas. As músicas são cantadas em italiano e a missa
é celebrada parcialmente neste idioma. Atualmente visitam a festa de Nossa Senhora
Achiropita mais de 200 mil pessoas vindas da cidade de São Paulo, outras cidades e até
de outros estados com caravanas.
Grande parte dos visitantes vai à igreja participar das missas e das bênçãos que
acontecem de hora em hora. A festa propaga a devoção a Nossa Senhora Achiropita
para muitas pessoas, constrói as obras sociais e as mantêm. Podemos afirmar que ela é
muito mais conhecida no Brasil do que na própria Itália.
Atualmente, desde a década de 80, a abertura da festa acontece às 17 hs com a
saída da imagem de Nossa Senhora Achiropita para a rua, a qual abençoa a todos que
trabalham e visitam a festa. Após esta abertura os padres abençoam cada barraca e os
voluntários aspergindo água benta. A procissão é encerrada com um grande louvor a
Maria e com balões de gás que são soltos enfeitando o céu do bairro.

No último dia a festa é encerrada com uma grande queima de fogos. Percebe-se
que o envolvimento de toda a comunidade é gratificante o que se percebe nos rostos
emocionados dos visitantes e mais do que todos, dos voluntários.

O trabalho social mantido com recursos da festa

Todo o trabalho realizado através da festa tem destino garantido: a manutenção
do “CEDO - Centro Educacional Dom Orione” e a “Casa Dom Orione”.
O CEDO ocupa o prédio da Rua Dr. Luiz Barreto nº 315, onde acolhe em média
450 crianças e adolescentes provenientes de famílias de baixa renda, a maioria residente
no Bairro Bela Vista – Bexiga. O trabalho realizado por este centro busca promover
uma educação reflexiva e uma cidadania responsável, desenvolvendo a auto-estima,
autonomia e o raciocínio lógico. Para atingir este objetivo, é oferecida a garantia de uma
alimentação adequada com almoço e café reforçado e diversas atividades como: reforço
escolar, instrumento de orquestra e coral infanto-juvenil, artes, artesanato, teatro, dança,
ballet, jogos de mesa (especialmente o xadrez), esportes em geral, recreação, capoeira,
digitação, computação, editoração e formação em primeiros socorros. Também é
oferecido atendimento psicológico, pedagógico, odontológico e terapia comunitária.
Com os pais são desenvolvidos alguns trabalhos formativos: informática, grupos
com psicólogos, terapia comunitária, artesanato, e reaproveitamento de alimentos.
Geralmente uma criança ingressa no centro a partir dos 6 anos de idade e
permanece até os 15 anos quando são encaminhados para as empresas que mantém
parceria com os projetos e as obras sociais da paróquia Nossa Senhora Achiropita. São
estágios remunerados com duração de dois anos como Menores Aprendizes em
empresas como: Banco do Brasil, CESP e PETROBRAS.
Com todas estas atividades o CEDO está atingindo seus objetivos evitando que
as crianças fiquem na rua; preparando-as para uma vida melhor com dignidade e
condições de competir no mercado de trabalho; dando-lhes uma formação mais sólida
nos planos moral, espiritual e social.
Outra importante obra social mantida pela festa é a Casa Dom Orione – Espaço
Social d’Achiropita, que oferece aos idosos todas as tardes, encontros com profissionais
especializados em Biodança, Musicoterapia, Ginástica, Artes Plásticas, criando um
espaço de convivência. Nesta mesma casa também existe um serviço de atendimento
aos moradores de rua, acolhidos em espaços que proporcionam apoio, convivência e

garantem a proteção, a privacidade, a identidade e o reconhecimento da cidadania. As
refeições servidas, os cursos oferecidos, a arte, a saúde, os momentos de lazer e
espiritualidade, a possibilidade de emprego, a higiene, a alfabetização, faz desta casa um
espaço fundamental para os que dependem deste tipo de auxílio.
Na Casa Dom Orione funciona também o Grupo Liberdade que se reúne
diariamente para trabalhar na recuperação das pessoas dominadas pelo álcool; a
Farmácia Aquiropita, administrada por um farmacêutico e organizada por voluntários, a
partir de doações e amostras grátis, fornece medicamentos à população carente mediante
receita médica; o bazar permanente “Cantinho da Amizade”, espaço idealizado para
acolher doações de objetos (roupas, calçados, bijuterias, móveis, material de
informática, livros, utensílios de cozinha e decoração), reciclados e colocados à venda
por preços mínimos, entre outros serviços.
Por tudo isto se pode afirmar que o espaço da festa transcende o ambiente de
alegria e diversão dos que a visitam, vai além de uma relação social ou motivo de
reencontro às origens italianas ou com os laços afetivos com o bairro, mas proporciona
a manutenção de obras sociais que ajudam muitas pessoas.

2.3 São Vito Mártir

Oração

Oh, glorioso São Vito Mártir que no paraíso nos ouvis; sentimos o calor da
Vossa proteção e a força que nos envias para enfrentarmos a luta de cada dia.
Vivemos contentes sob Vossa proteção; o Vosso nome está gravado em
formas indestrutíveis em nossos corações e nossos lábios murmuram
seguidamente o Vosso glorioso nome, o que faz transbordar de alegria
nossas almas.
Oh, Santo milagroso, protegei nossos berços e nossa juventude; defendei
nossos lares e nossos altares; afastai de nós os espíritos maus; abençoai
nosso suor tornando férteis as terras que lavramos; protegei os nossos mares.
Fazei com que imitemos fielmente Vossas virtudes e pedi por nós ao nosso
sempre amado Jesus a nossa salvação; e que como protetor Vos amamos na
terra, possamos um dia honrar-vos no céu. Amém124.

História e devoção
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Extraído do folheto fornecido pela paróquia de São Vito Mártir em São Paulo (sem referências
bibliográficas).

A devoção a São Vito Mártir espalhou-se por diversos lugares do mundo
através dos emigrantes da pequena cidade de Polignano a’Mare localizada há poucos
quilômetros de Bari, na região da Puglia, sul da Itália.
Não havendo nenhum registro sobre a vida do santo, o que se sabe é fruto das
histórias recontadas pelo povo que, há muitas gerações, mantêm a tradição dos seus
milagres.
Dizem alguns que São Vito nasceu na Sicília, outros, com mais fundamento,
sustentam que nasceu na antiga Lucania, província atual da Basilicata, no ano 288 d.C.,
ano quarto do império de Diocleciano, grande perseguidor dos cristãos naquela época.
Sua família era rica, nobre e tradicional. Seu pai, Ila, ocupava um alto
cargo administrativo no império romano e por conta disto veio exercer sua função
fixando residência em Nápoles, tida como uma das mais belas e ricas cidades da Itália.
Diocleciano executou uma sangrenta repressão ao cristianismo e, obedecendo às
ordens do governo central, Ila, perseguia os cristãos com uma determinação igual à do
imperador a quem votava grande respeito e estima.
Nesse tempo, quem se declarasse abertamente cristão era punido
imediatamente, o que fez com que em apenas um mês mais de dezessete mil mártires
fossem sacrificados.
Vito, que não acompanhou os pais à Nápoles, devido ao cenário de tortura e
perseguição, foi entregue à Modesto e Crescência para que estes lhe dessem educação e
o criasse longe do cristianismo, assim estaria protegido do imperador. Porém o casal
professava a fé escondido e fez com que o menino crescesse dentro de uma educação
contrária à de que seu pai esperava.
Aos cinco anos de idade, Vito foi batizado e, em pouco tempo começou a
exercer a caridade e a realizar prodígios que lhe atraiam gente de toda a parte pedindolhe intercessão e ajuda. Com a palavra de Deus e uma cruz na mão, propagava
admiravelmente a religião cristã, o que fez com que a notícia chegasse a seu pai.
Irritado, Ila tentou afastar o filho da fé, mas Vito resistiu às suas imposições,
demonstrando-lhe a santidade da religião de Cristo e implorando ao pai que a aceite.
Convencido da inutilidade dos seus esforços, Ila, usando de sua
autoridade, mandou que Vito, Modesto e Crescência, ficassem reclusos no quarto mais
escuro do seu palácio.

A história conta que depois disto seu pai perdeu a visão e a recuperou
como sendo um milagre concedido através da interseção de Vito. A notícia deste
milagre se espalhou e atraiu gente de toda parte em busca de ajuda. Também atraiu a
fúria das autoridades que se sentiram confrontadas e ameaçadas, inclusive seu pai o
denuncia ao Prefeito Valeriano, que, sentado no Tribunal, enuncia a sentença do
imperador condenando Vito ao suplício do acúleo125.
Vito sofreu as tremendas picadas do aguilhão mas, em lugar de chorar e
lamentar-se, orou e louvou a deus, saindo vivo do castigo.
Todos que o condenaram sofreram com uma paralisia nos braços e entenderam
que Vito estava “protegido”, e converteram-se ao cristianismo. Porém, seu pai, movido
pela ambição de gozar o prestígio do imperador, pensa em mandar matar o filho que
considera como uma vergonha para a família.
Vito, Modesto e Crescência fogem, guiados por um anjo, para um lugar junto ao
rio Sele que divide a antiga Lucania de Picencia. Chegando lá, Vito começa a converter
as pessoas das adjacências e da cidade de Pesto, operando inúmeros milagres. Mas a
perseguição continua e o Anjo da Guarda fala à Vito: - “Prepara-te para vencer outras
batalhas. O imperador mandará buscar-te e conduzir-te a Roma”. E assim foi segundo as
histórias divulgadas pela igreja.
O Imperador Diocleciano tinha uma filha, Valéria, que estava sendo
terrivelmente obcecada por um espírito maligno, que através de sua boca proclamava: “eu não saio daqui se não vier Vito Lucano que mora perto do rio Silaro”. O imperador
manda buscá-lo com Modesto e Crescência, e com fingida humildade pede a Vito, em
nome de seu Deus, que livre a filha das garras do demônio. Vito fita o olhar no céu e
com voz divinamente sonora acrescenta: - “Espírito imundo, abandona essa criatura em
nome do Pai, do filho e do Espírito Santo”.
Ao ver a filha curada, Diocleciano ofereceu a Vito tudo quanto pode em
honrarias e dignidades mas este recusou tudo tornando-se mal visto aos olhos do
imperador. Vendo desprezada as suas ofertas e, mais ainda, vendo o dom do Santo e a
multidão que o segue, furioso, o imperador passa a considerá-lo inimigo, ordenando-lhe
que ofereça sacrifícios aos ídolos pagãos, caso contrário seria novamente condenado.
Mas Vito se nega a obedecer.
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Ponta aguçada, espinho ou ferrão de insetos. Nas histórias propagadas pela igreja, não fica claro e
Vito foi condenado a morrer pelas picadas de escorpião, abelhas, ou qualquer outro animal venenoso.

O imperador decide então pôr em prática a sua ameaça. Vito, Modesto e
Crescência são presos numa horrível masmorra de onde saem miraculosamente livres.
Presos de novo, são levados ao anfiteatro para servirem de comida aos
leões. Ainda aí se dá o milagre: os leões, ao Sinal da Cruz, tornam-se mansos vindo
lamber os pés dos condenados. Não se tendo realizado este castigo, são levados à
caldeira de óleo, resina e breu ferventes, onde se dão novos triunfos e novos prodígios.
Afinal, Diocleciano, crescendo em requintes de crueldade, ordenou que os presos
fossem postos nas rodas e os seus corpos dilacerados.
Os três dão entrada na máquina de tortura, aparelhada de cortantes lâminas e
agudas pontas de ferro. Quando mortos, desaba um furacão, raios e num clarão, a
máquina arrebenta e os pedaços matam seus executores. A terra treme, caem desabando
palácios e casas. Gritos de dor e desespero se ouvem de todos os lados. Todos gritam
imprecando contra o imperador que apavorado se refugia no palácio.
A morte gloriosa destes mártires ocorreu por volta de 15 de junho de 303
d.C.. quando Vito tinha quinze anos. A partir de então ficou conhecido como São Vito
Mártir.
Naquele tempo era proibida, sob pena de morte, a sepultura aos mártires
cristãos e os corpos de São Vito, Modesto e Crescência foram deixados em baixo de
uma árvore próxima ao rio Sele. Depois de cinco séculos, dizem que São Vito apareceu
em visão à Florência, uma jovem princesa da cidade de Salerno, dizendo-lhe que
mandasse tirar e transportar os seus restos mortais e dos seus educadores para um lugar
chamado Polignano a’Mare, na província de Bari, onde deveriam ser sepultados.
A princesa executou fielmente a ordem e os corpos foram encontrados no
lugar indicado pelo santo. Estavam intactos como se fossem enterrados na véspera.
A translação se deu no ano 801 d.C. numa segunda-feira depois da
Páscoa.126
Esta história é reconhecida e divulgada pela igreja e é recontada pelos fiéis
devotos de São Vito Mártir, considerado protetor contra epilepsia127, incontinência
urinária e doenças nervosas.
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Extraído do livreto “Breves notícias Biográficas, novenas e hinos” em uso na igreja de São Vito,
fornecido pela própria paróquia de São Paulo, quando mons. Manoel Meirelles Freire ainda era Vigário
Geral; data de julho de 1995 (sem referências bibliográficas).
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A cura da epilepsia se dava através do ritual da dança que ficou conhecida como “Ballo di San Vito”.
Uma dança desenfreada em que o indivíduo entra em transe para se curar da doença. É como se
expulsasse um espírito ruim e o ritmo se assemelha à tarantela. Existe um filme chamado “Sangue-Vivo”
que mostra bem este ritual.

A cidade de Polignano a’Mare

Existem várias versões sobre a origem da cidade, uma delas está relacionada a
deusa pagã Polymnia, em homenagem prestada por um nobre que, num dia de
tempestade, teve seu barco conduzido à região. Salvo, fundou a cidade no ponto mais
alto. Para outros estudiosos, no período da antiga Roma, teria recebido o nome de
Polymnianum.
Na era medieval foi o primeiro condado e mais tarde esteve submetida à
Veneza. Sofreu vários ataques de saqueadores, foi moradia de bispos e sempre esteve
muito ligada ao cristianismo. Entre 983-992 foi fundado o Monastério de São
Benedetto, habitado primeiramente por monges beneditinos, depois por frades. Hoje a
cidade é lembrada devido ao culto a São Vito seu padroeiro e protetor.
No período imperial, época da colonização Romana, foram construídas as torres
de defesa costeira, sucessivamente restauradas por Angioinos e Aragoneses contra a
expansão do domínio muçulmano e assaltos de piratas. Os múltiplos domínios situados,
sobretudo na costa marinha recordam o longo domínio Bizantino interrompido pelos
Normandos em 1071.
Em 1691 a cidade foi tomada pela peste que se alastrou por toda a região da
Puglia e, em 1692 o fim da epidemia foi considerado mais um milagre atribuído a São
Vito.
Pela sua posição estratégica, a cidade ofereceu hospitalidade a várias
cruzadas. É rica em belezas naturais, constituída principalmente de um límpido mar
azulado e diversas grutas marinhas, o que atrai hoje turistas de vários lugares do mundo.
O centro histórico é caracterizado por vilas estreitas e tortuosas e terraços
panorâmicos, com destaque para o Palácio Comitale e a igreja de São Vito.
Encontra-se a 33 km² ao sul de Bari, com uma população de aproximadamente
15.000 habitantes distribuídos num território comum de 62,50 km², situada
perpendicularmente sobre buracos rochosos a 24 metros do nível do mar.
A costa se estende por cerca de 16 km² e a principal atividade econômica
é a agricultura (batata, azeitona e figo da Índia principalmente), a pesca (já sem o
significado de antes) e o comércio.

Além de a cidade ser conhecida por suas belezas e pelo culto a São Vito Mártir,
é também famosa por ter nascido ali o cantor e compositor Domenico Modugno, autor
de “Volare”, uma das canções italianas mais conhecidas.
Particularmente a cidade hospitaleira é uma das mais belas que visitei na Itália,
de clima ótimo, organizada e de gente simpática.

A festa de São Vito na Itália

As comemorações em homenagem ao padroeiro acontecem nos dias 14, 15 e 16
de junho, quando a pequena cidade de Polignano a’Mare é tomada por fiéis vindos de
várias partes da Itália e de outros países, inclusive brasileiros que nesta época retornam
para visitar parentes e participar da festa.
O ‘comitato’128, órgão que organiza os festejos, se prepara meses antes contando
com a ajuda da igreja e dos fiéis. As ruas são enfeitadas com luminárias, é montado um
palco na praça central para apresentação de grupos musicais e de danças folclóricas.
A igreja localizada na praça do centro histórico129, expõe do lado de fora a
imagem do santo num altar montando provisoriamente para que todos os moradores e
visitantes o vejam e prestem suas homenagens durante os dias da festa.
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O Comitato “Festa Pátria” é o responsável pela organização da festa de São Vito em parceria com a
igreja. É presidido por Domenico Malellaro e localiza-se ao lado da matriz.
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Praça Vittorio Emanuele II, antiga praça do relógio, onde encontra-se a igreja matriz. Existe uma
outra, a Basílica de São Vito, que encontra-se a 3 km do centro histórico de Polignano a’Mare.

Foto 20 - Altar com imagem de São Vito montado em frente à igreja nos dias da festa na
Itália. Foto do autor, 2001.

São realizadas missas diariamente, feiras de variados produtos locais,
apresentam-se bandas de fanfarra e procissões pelas ruas da cidade. Porém, uma
particularidade é a procissão realizada em barcos que seguem a imagem que percorre a
costa de mar azul abençoando a cidade fazendo um percurso de 3 km entre as duas
igrejas dedicadas a São Vito (a do centro histórico e a Basílica). O espetáculo se encerra
com uma belíssima queima de fogos.
Estive na cidade em 16 de junho de 2001, período das comemorações, e de
todas as festas estudadas neste trabalho, esta é a que mais se aproxima do modelo
brasileiro. Percebe-se também que as cidades de Polignano a’Mare e São Paulo se
comunicam através dos organizadores das festas mantendo um padrão. Isto se dá por
que ainda são estreitos os laços de família que a emigração não conseguiu separar por
completo.
Para se chegar à igreja de São Vito no centro histórico, como é conhecida, pois
ao certo trata-se da igreja matriz de Santa Maria Assunta, atravessa-se um portal de
entrada que leva a uma praça rodeada por pequenos comércios. Tudo decorado com
armações de arame em formato de mosaicos que se ilumina à noite.
A igreja construída em 1613 guarda a história, a imagem e as relíquias de
São Vito, Modesto e Crescência que foram trazidas em 26 de abril de 672. De estilo
românico-pugliese com inserções góticas, renascentistas e barrocas, marca a influência
de várias épocas diferentes.

Sua capela, chamada também de “cappellone”, no interior, é alcançada
por uma escada na parte de cima do altar. Pela igreja estão espalhadas pinturas que
ilustram a saga do santo.
Ao entrar na igreja, encontrei logo do lado da porta, ao canto, o andor que é
transportado o santo e que os devotos da cidade de São Paulo dizem ter sido doado por
eles.
Ali conheci o Sr. Donato, membro do “Comitato” e morador da cidade
que acompanha os festejos há muitos anos. Numa entrevista relata:

“Para a festa de São Vito, montam este altar (aponta para o altar
do lado externo da igreja) e depois o retiram no dia 17. No dia 14 São Vito
vai ao mar portado em procissão numa jangada e depois é levado em
procissão pela cidade”.

Nos três dias em que a festa é realizada, a cidade investe no evento.
Sempre cheia de turistas, isso possibilita um retorno econômico muito
importante. Os investimentos posteriores visam uma melhoria local que faz de
Polignano a’Mare cada vez mais atraente para o turismo.

“Tem muito turista, digamos. O Sr. tinha visto a entrada da vila? A
iluminação? Antes aquela decoração era feita só até a metade. Agora se faz
até a ponta e em torno de toda a vila. E este altar tem uns dois anos. Tinha
um outro modelo, agora tem este novo.”

Foto 21 - Decoração especial para os dias de festa na Itália. Foto do autor, 2001.

Dentre os turistas que visitam a festa, o Sr. Donato destacou a presença de
brasileiros e argentinos que colaboram com a realização dos festejos:

“Sempre vem gente do Brasil ou então os argentinos. Eles têm um
“comitato” de San Vito e mandam dinheiro aqui para essa festa que é feita
com comidas típicas. Esta noite tem uma cantora, não terá uma banda
como nas outras noites”.

Para completar as informações fornecidas pelo Sr. Donato, chega o padre
conhecido como Don Vito. Em sua narrativa revela as particularidades da igreja numa
rápida visita guiada:

“Aqui estão guardados o braço e a rótula do joelho do santo. O
braço está ali (aponta o dedo para o centro do altar) e a rótula fica no altar
de cima. O braço é de prata mas dentro têm o braço verdadeiro.O joelho se
encontra na parte de cima...(nos afastamos para o fundo da igreja e
observamos o local onde está a rótula do joelho de São Vito, num pequeno
altar na parte superior do principal no centro da igreja)”.

A imagem oficial do santo permanece do lado de fora, num altar, durante os
festejos e retorna à igreja no último dia.
Com relação à festa Don Vito descreve:

“A festa é antiguíssima, temos testemunhos desde o ano 600. Têm
já 1400 anos esta festa, quando foram trazidas as relíquias a Polignano,
porque o santo não é daqui. A festa praticamente tem uma duração de 3
dias. A vigília começa no dia 14. De manhã chegam os peregrinos, vêm da
basílica de São Vito e depois de lá sai uma procissão e chegam aqui na
igreja para a missa. À tarde a imagem do santo sai numa embarcação até o
vilarejo levado em procissão ao mar. Tem o desembarque na mesma noite,
a procissão pela cidade e depois é elevado ao altar novamente. Naquele ali
na praça, de frente aqui para igreja (aponta para o altar do lado de fora).
Esta é a vigília. E no dia 15, ao invés, é a festa; no mesmo dia a celebração
do bispo e a procissão com a relíquia e a participação de todas as
autoridades. No dia 16 se faz descer a estátua do altar, se faz um giro por
toda a cidade, reentra na igreja e segue-se a festa”.

O padre Don Vito reafirma o elo entre Brasil e Itália criado pelos emigrantes:

“No Brasil, praticamente tivemos muitos emigrados. No fim do
século passado (XIX) e início de 1900 (XX) teve uma forte emigração de
milhares de polignaneses que agora formam a colônia de Polignano em São
Paulo, onde têm até mesmo uma rua com este nome. Tem ali uma igreja
construída por eles, atualmente a paróquia de São Vito. Desta presença
fortíssima de polignaneses nasceu a devoção ao santo, então construíram a
igreja e construíram muito daquela tradição que levaram daqui. Ali também
fazem a procissão, têm uma estátua, enfim, uma tradição que é
propriamente filha desta. (...)Todos nós temos algum parente ali, ou tios,
primos, sobrinhos. Meus familiares também estiveram lá.”

O curioso é que Don Vito Benedetti já me era familiar por ter sido citado numa
entrevista que fiz em São Paulo com o presidente da Associação Beneficiente São Vito,

o Sr. Luca, que me recomendou procurá-lo, pois este fora seu amigo de colégio.
Lembra:

“Luca! Ele esteve em Polignano, estudou o elementar comigo e
depois ele também foi um emigrante”.

Assim terminamos a entrevista, ressaltando que as pessoas de Polignano a’ Mare
têm um reconhecimento forte das tradições levadas para o Brasil pelos emigrantes. Nas
rápidas conversas com os moradores se percebe o entusiasmo ao lembrar de algum
parente ou conhecido que emigrou para São Paulo. Outros citam os que retornaram com
os filhos e netos ítalo-brasileiros, na maioria das vezes na época da festa, o que mantêm
viva as tradições e a devoção a São Vito e também as duas cidades sempre em contato.

São Paulo e a festa na Rua

No Brás a festa de São Vito está dividida em duas. Na rua é organizada pela
igreja e no ginásio é organizada pela Associação Beneficiente São Vito Mártir.
Antigamente era uma só e envolvia toda a comunidade, posteriormente foi separada
devido a um desentendimento entre ambas as partes.
Ninguém quer falar sobre o assunto, mas sabe-se que a causa de tudo são os
andares do prédio sobre a igreja, construídos pela colônia que hoje está diretamente
ligada à Associação, mas “tomado” pela igreja, causando uma briga judicial.
A Associação quer reaver por direito os andares que foram construídos pelos
pais e avós de seus sócios, enquanto que a igreja diz que faz parte de sua edificação e
portanto lhe pertence. Parece que a solução será dada através da “divisão” do prédio,
três andares para a Associação e dois para a igreja e ainda sua parte térrea onde se
encontra a paróquia e a sacristia.

Fotos 22/23 - Festa na rua (esquerda) e Festa da Associação em área coberta (direita).
Fotos do autor, 2006.

Depois do desacordo a festa de rua deixou de acontecer, mas foi
retomada em 1998 sendo realizada durante todo o mês de junho e estendida até a
primeira semana de julho. Acontece na Rua Polignano a’Mare número 51, no bairro do
Brás, com início às 19:00 h em frente à igreja.

“Resgatando as tradições originais, em 1998 a paróquia de São
Vito Mártir tornou a promover no dia de seu padroeiro, a festa de rua,
iniciativa cujos resultados superaram nossas expectativas. Em um único
final de semana, mais de 5.000 pessoas provenientes de diversas partes
da cidade e do Estado participaram da nossa festa de rua animados pelo
sucesso desta tradição. Ao longo dos cinco finais de semana de festa,
espera-se receber 40.000 pessoas. Toda renda arrecadada destina-se às
obras assistenciais, à manutenção da creche-escola e reformas da
igreja”130.
A estrutura da festa conta com 25 barracas que servem ficazella131,
guimirella132, macarrão, entre outras delícias da culinária italiana. Show de música
italiana ao vivo e diversão para as crianças, fazem da São Vito um ótimo passeio para
toda a família. É uma das mais tradicionais manifestações da colônia Ítalo-Brasileira em
São Paulo.
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Conforme jornal de bairro ‘Gazeta Penhense’ de 06 de junho de 1999.
Massa recheada com mussarela, tomate e orégano, frita na hora, mais resistente do que as massas
tradicionais brasileiras, e chega a vender três mil unidades em um único sábado.
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Churrasco de fígado.
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A festa ajuda a manter as Obras Assistenciais e sociais em prol dos mais
carentes da região, dentre elas a manutenção da creche-escola que atualmente abriga em
média 120 crianças de 0 a 6 anos.
A capela em honra ao santo padroeiro foi construída em 1917. Posteriormente
foi reedificada e hoje a paróquia exibe uma característica muito peculiar - não possui
torre por ser um prédio de cinco andares.
Já a festa realizada sem interrupção pela “Associação Beneficiente São Vito
Mártir”, acontece num ginásio e funciona como um enorme restaurante com música
italiana ao vivo e comida servida pelos jovens garçons vestidos a caráter. Cobra-se um
ingresso e seu público chega a 4.000 pessoas por fim de semana. É em grande parte
formado por caravanas vindas de várias cidades do interior, litoral e outros Estados
como Campinas, Americana, Santos, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, etc. A renda da
festa é destinada à manutenção de uma creche, conforme explica Matheus em entrevista
na sede da Associação:

“Desde 1818 que os italianos vindos de Polignano a’ Mare
realizam essa festa. O ponto alto é a culinária, porque a comida feita pelas
"Mammas", como a gente chama, é uma comida que não se come em lugar
nenhum, apenas na festa de São Vito. Por exemplo a richitelli133, a
guimirella, a ficazza134, a ficazzella, pezza dolce135 etc., então isso aqui é
um pedacinho, é um relicário para nós que fazemos parte da Associação
São Vito. Sobre a proteção do nosso santo a gente trabalha com afinco pra
manter uma creche com 120 crianças de 0 a 4 anos, fazendo jus ao nome de
Associação Beneficente. Temos também a sede social que fica no prédio da
igreja no segundo e no terceiro andar, mas tudo acontece nesse local.
Fazemos bingo, jantares, temos uma atividade com a juventude, esporte,
música e temos planos para no futuro termos também um grupo folclórico.
Uma parte cultural para reavivar a memória das pessoas que passaram por
aqui. Essa quadra nasceu do nada. Tudo que têm hoje foi feito com muito
sacrifício e trabalho da comunidade e é importante a gente salientar que foi
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Massa tradicional feita artesanalmente.
Pizza alta.
Torta de ricota, raspa de limão e canela.

um trabalho voluntário. Cada um deu um pouquinho de si e continua dando
até dos dias de hoje”.

No dia 15 de junho, dia de São Vito e dia também de esquecer as desavenças, na
igreja reúnem-se devotos das duas organizações para a celebração da missa e da
procissão. Tradicional no bairro, é momento de reunir e reencontrar pessoas e também
de reavivar lembranças.
O Sr. Ângelo Labate, nascido em São Paulo em 1927, mais precisamente na
esquina da Rua do Luca com a Rua Assunção, em entrevista a André Andria136 lembra:

“As festas dos santos padroeiros (junho – São Vito e em setembro
– Cosme e Damião) eram exceções em que se enfeitavam várias ruas com
luminárias de arcos de luzes preparadas com madeira e pintadas de branco.
Os festejos eram sempre encerrados com fogos. Nas quermesses de rua
havia barracas de brincadeiras e comidas típicas da tradição italiana. Todos
usavam as melhores roupas, quase sendo um desfile, além de leilão para
quem poderia carregar o andor, normalmente carregado por quatro pessoas,
uma disputa! Havia bandas famosas para acompanhamento de procissões.
As missas eram ministradas por três padres convidados porque a igreja não
tinha padre fixo. Era uma grande capela, depois construíram a atual Igreja se
tornando bem maior. Em outras ocasiões havia procissões na Páscoa e
Semana Santa”.

Segundo ele, muito da tradição foi perdida...

“(...) mas ainda há por exemplo, as senhoras que têm a tradição de
se vestir de preto em missas de pêsames, mas não está mais sendo usado. O
luto era muito respeitado! Também o bairro teve muita mistura de outras
culturas, outros imigrantes”.

A lembrança dos antigos moradores é muito importante para entender a
importância das tradições do bairro. Como analisa o autor William Stern em Psicologia
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Entrevisa extraída do Jornal da comunidade paroquial São Vito Mártir “Semente da fé” de
junho/julho de 1999 (sem mais referências bibliográficas).

Geral, memória poderá ser conservação ou elaboração do passado - “A lembrança é a
história da pessoa e seu mundo, enquanto vivenciada”. O autor refere-se ao estrato
objetivo da lembrança (“história”, “mundo”), mas subordina-o manifestamente à
subjetividade (“seu”, “vivenciada”). O passado entra plasticamente no universo pessoal:

“A função da lembrança é conservar o passado do indivíduo na
forma que é mais apropriada a ele. O material indiferente é descartado, o
desagradável, alterado, o pouco claro ou confuso simplifica-se por uma
delimitação nítida, o trivial é elevado à hierarquia do insólito; e no fim
formou-se um quadro total, novo, sem o menor desejo consciente de
falsificá-lo” (STERN, 1957:195).

Matheus, que trabalha na Associação desde 1959, forneiro oficial da festa
lembra das dificuldades da colônia italiana que trabalhou pelo bairro do Brás e se
aborrece com o descaso da juventude em reconhecer esse esforço.

“Quantas pessoas deram o sangue, às vezes deixavam até de
comer para poder fazer as coisas aqui. Hoje a gente fica triste porque não
encontra isso nas pessoas. A gente fica aborrecido com esta falta de
vontade da juventude, mas temos que dar o exemplo, não podemos deixar
de lutar pelos nossos ideais, temos que dar o exemplo e trabalhar com
afinco para que as coisas melhorem”.

No entanto há um desejo grande em manter as tradições ainda nos
dias de hoje. Enquanto andávamos pelas ruas do bairro Matheus relembrou algumas
histórias marcadas desde a infância:

“Esse é o famoso pau de sebo da Associação São Vito Mártir
usado na semana da festa. Várias pessoas vêm participar chegando de
vários lugares. Têm até banda de música. Para chegar lá em cima não é
fácil não, realmente a gente mais dá risada do que outra coisa e faz questão
de não deixar essa tradição morrer. Mais de 100 anos é realizada esta festa
e é organizada pelo pessoal aqui dos bareses da Associação. Era
organizada antes onde está a prefeitura, mas a gente resolveu trazer aqui

pra perto da gente pra ficar mais fácil de organizar. O que importa pra nós
é que vençam as pessoas que moram aqui, que a gente possa ter essa
alegria e uma forma de festejar essa tradição”.

Quando Matheus descreve a festa, reforça a idéia de que este é um espaço de
socializar-se. Não só os organizadores se sentem vinculados mas também é um ponto de
encontro com as diversas associações espalhadas em São Paulo.

“Contamos sempre com a divulgação e a presença das outras
associações como a dos Calabreses, dos Piemonteses, entre outras, que
sempre estão nos prestigiando. É um ponto de encontro dos italianos que
querem comer bem, beber bem e dançar, então são momentos de alegria
que as pessoas encontram aqui. Aqueles que vêm para cá, os filhos e os
netos dos imigrantes ficam emocionados a cada ano porque relembram os
seus antepassados e têm saudades dos seus pais e avós, então aqui é uma
forma deles se encontrarem com o passado também, com as coisas boas, as
boas lembranças. É uma festa na verdade de confraternização (...), e eu vou
dizer uma coisa, de todas as festas italianas, eu acho que a mais italiana é a
festa de São Vito, porque ela ainda traz consigo alguns italianos mesmo. As
outras (Achiropita, Casaluce, São Gennaro), são feitas pelos descendentes,
e aqui ainda nós temos os italianos mesmo, não sei se é pelo fato de a gente
ter uma festa que está num recinto fechado, fica mais fácil a gente manter a
nossa união, mas o fato é que nós ainda temos italianos e é muito comum as
pessoas estarem conversando em italiano aqui. As pessoas as vezes
conversam e não entendem porque às vezes eles falam o dialeto
“polignanês”, é um pouco difícil, mas geralmente a gente compreende. As
pessoas conversarem em italiano é coisa que já não ocorre nas outras
festas porque são feitas pelos descendentes. Nós temos uma comunidade
italiana!”.

O Sr. Luca (que estudou com o padre Dom Vito em Polignano a’Mare), é um
exemplo da descrição feita por Matheus. É curioso ouvi-lo por que trabalhou na
organização da festa na Itália e hoje participa da festa brasileira. Sua história de vida e
lembranças ao longo dos seus 75 anos, abre uma porta para a análise da memória e da

velhice. Muito pertinente neste caso, uma vez que traz consigo toda a experiência que
viveu e a preocupação de que todo o trabalho que ajudou a construir seja continuado
pelos seus filhos.
Simone de Beauvoir faz um comentário interessante em sua obra sobre a
velhice:

“As árvores que o velho planta serão abatidas. Quase em toda a parte
a célula familiar explodiu. As pequenas empresas são absorvidas pelos
monopólios ou se deslocam. O filho não recomeçará o pai, e o pai sabe
disse. Ele desaparecido, a herdade será abandonada, o estoque da loja
vendido, o negócio liquidado. As coisas que ele realizou e que fizeram o
sentido de sua vida são tão ameaçadas quanto ele mesmo” (BEAUVOIR
1970:402).

Também na mesma perspectiva, Ecléa Bosi descreve a rejeição do velho pela
sociedade, quando esta não oferece condição de sobrevivência à sua obra. O velho se
torna impotente para transmitir sua experiência, quando os meios de comunicação com
o mundo falham. Ele não pode mais ensinar aquilo que sabe e que custou toda uma vida
para aprender (BOSI, 1987:79).

“O vínculo com outra época, a consciência de ter suportado,
compreendido muita coisa, traz para o ancião alegria e uma ocasião de
mostrar sua competência. (...)Momentos desse mundo perdido podem ser
compreendidos por quem não os viveu e até humanizar o presente. A
conversa evocativa de um velho é sempre uma experiência profunda:
repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo desfiguramento das
paisagens caras, pela desaparição de entes amados, é semelhante a uma obra
de arte. Para quem sabe ouvi-la, é delineadora, pois contrasta a riqueza e a
potencialidade do homem criador de cultura com a mísera figura do
consumidor atual” (BOSI, 1987:82-83).

No caso do Sr. Luca, estas considerações me parecem muito pertinentes pelo
fato da importância de suas lembranças para este trabalho. Nelas procuro retomar no

final de sua entrevista, a consciência que o entrevistado tem da falta que o jovem faz
para a “Associação São Vito Mártir”.

“Eu nasci na cidade de Polignano a’ Mare no dia 21 de setembro
de 1933. O meu pai era artesão. Tinha uma oficina que trabalhava com
chapa de prata fazendo calhas, etc. E depois no tempo do verão nós
tínhamos uma pequena equipe que fazia festas religiosas na cidade.
Montávamos o coreto, montávamos o preparo luminoso que se costuma lá
no sul da Itália e isso era o que fazia meu pai(...) Eu vivi 23 anos lá em
Polignano a’ Mare, por isso eu conheço bem todo esse negócio aqui. Vivi e
fazia parte. Casei aqui. A minha mulher é brasileira, porém os pais dela
eram da minha mesma cidade. Eu moro na rua Fernandez, onde é a
Associação, há 42 anos”137.

As primeiras lembranças procuram remontar sua vida no bairro e a
representação forte dos bareses e polignaneses no Brás.

“O bairro quando eu cheguei era completamente de gente nascida
em Polignano A’Mare. A gente costumava falar “barese”(...). Aqui se
costumava falar o dialeto da nossa cidade, até os empregados que
carregavam e descarregavam caminhões, sendo aqui zona cerealista,
falavam o nosso dialeto. No Mercado Municipal, a maioria falava o nosso
dialeto, porque os donos das bancas eram quase todos da nossa cidade.
Então esse quadrilátero da Rua do Gasômetro, a Avenida Mercúrio,
Monsenhor Andrade eram todos de Polignano a’ Mare. As propriedades
ainda são deles aqui mas a vida foi mudando, eles foram desaparecendo, os
filhos foram morar em outros lugares e, entrou aqui o pessoal do norte e
nordeste, mas há 40 anos atrás eram todos da minha mesma cidade. Eu
comecei a trabalhar por minha conta. Comprei um caminhãozinho, comecei
a catar ferro velho, papel, etc. Me virar para sobreviver porque empregado
ganha o quê? Um salário. Então eu me aventurei”.
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Entrevista realizada na Associação Beneficente São Vito Mártir em 2001.

O Sr. Luca não passou pela Hospedaria dos Imigrantes por já haver parentes em
São Paulo:

“(...) eu vim com ata de chamada. Eu tinha uma tia aqui e ela me
chamou de lá da Itália, então eu vim com um destino já direto. Aqueles que
não vêm com destino passaram naquela época pela imigração”.

No que se refere à festa, relata:

“A primeira festa em São Paulo aconteceu em 1918, mas a
primeira procissão foi feita com esta imagem em 1895 na Rua do Carmo ou
dos Carmelitas, não me lembro bem. Eu não cheguei a pegar esse tempo,
dizem que eles montavam as luminárias quase igual lá na Itália. Já lá, as
festas que nós fazíamos eram majestosas, eram com muita luminária,
muitas bandas, por que envolvia a cidade toda e até o prefeito. Vinha
peregrinação das cidades vizinhas porque era um santo muito venerado, um
santo milagroso e eles lembram dele como protetor daquela “Doença de
São Vito”!? (epilepsia). Agora aqui em São Paulo nós temos um público de
5.000 a 6.000 pessoas por noite de festa”.

Os membros da associação obedecem uma hierarquia distribuída por cargos. No
caso, o Sr. Luca faz parte da diretoria.

“Eu aqui sou diretor de patrimônio da Associação, mas na função
da noite da festa, eu trabalho na churrasqueira que assamos “guimirella” é um espetinho de churrasco feito com fígado. É típico lá da região e só
aqui que se faz. Mas tem uns 200 voluntários na noite da festa. Mas se
trabalha o ano todo. Nas sextas feiras fazemos um almoço e temos os dois
bingos por mês e este é um tipo de trabalho que destina-se ao sustento da
creche. Nós temos um convênio com a prefeitura que paga 60% das
despesas. Os 40% nós temos que arrecadar”.

Percebe-se em sua fala, um pouco de tristeza quando fala sobre a parte
cultural da associação. Lembra das tentativas frustradas de realizar trabalhos que
favorecessem os filhos da colônia.

“Não temos uma parte cultural, mas temos uma programação para
o futuro! Queríamos ter uma escolinha de língua italiana. A programação
nossa e dos nossos antepassados era para ter para os filhos da colônia um
departamento médico, a escolinha, tudo isso, mas nós não conseguimos
organizar. Eu tenho três filhos e a minha filha participa da festa. (...)
Praticamente os meus três filhos têm a dupla cidadania. Todos eles falam
mais o dialeto da nossa terra que o próprio italiano. Porque nós
costumamos aqui não usar o italiano. Usamos o dialeto da nossa cidade
porque nós nos sentimos bem e o folclore da nossa cidade é o dialeto. Então
transmitimos para os filhos”.

Morador antigo do bairro do Brás, descreve que a parte conhecida como zona
cerealista mudou muito pouco e que há iniciativas de recuperar a história e as tradições
dos imigrantes:

“Olha, esse bairro aqui, no nosso pedaço, ele não desenvolveu
nada, ficou concentrado no comércio. Na parte do Largo da Concórdia
ficou a parte industrializada de São Paulo, depois vieram e se
estabeleceram o pessoal do norte e nordeste e, coitados, eles não tinham
poder aquisitivo para revolucionar o bairro, mas agora aqui no
quadrilátero nosso, têm um senhor italiano nascido em Polignano a’ Mare,
Andréa de Luca, que a despesa dele está dando um tom neste bairro. Estão
pintando ele, arrumando calçadas, plantando árvores para dar uma nova
vida no nosso quadrilátero, repito, onde vive a comunidade baresa”.

Ao finalizar sua entrevista, afirma o esforço que os italianos fizeram pela
associação e aponta a falta de interesse dos jovens pela sua continuação.

“Agora nós estamos fazendo, eu especialmente, uma força grande
para poder manter esse folclore, essa tradição que os bareses trouxeram

desde 1882. Eles lutaram para fazer uma associação, para fazer uma
igreja, para manter a tradição das nossas festas, para manter a tradição da
nossa culinária, dos nossos pratos típicos, agora, eu peço a todos os filhos
da nossa colônia, a todos aqueles que gostam da Associação Beneficente
São Vito Mártir e dos bareses, que venham participar conosco, por que a
nós o tempo já envelheceu. Temos pouco tempo pela frente, enquanto o
jovem tem um tempão para não deixar morrer essa nossa associação”.

Contudo, acredito que esta entrevista remete a uma discussão em torno da
velhice. No sentido de pensar o “velho” como desinteressante, desatualizado do ponto
de vista sociológico.
No exemplo das festas, o “velho” ocupa todos os espaços, decide, organiza, etc.
Muitas vezes não deixa espaço para o jovem ocupar, não por insegurança mas talvez por
acomodação, desconfiança ou por um sentimento de insatisfação de o outro ocupar um
lugar que foi seu, que deveria ser de seu filho, medo de se tornar desimportante, o que
cria um choque entre gerações. De um lado (os mais velhos) o medo de perder espaço e
ao mesmo tempo o desejo de dar continuidade à festa, do outro (os mais jovens) que não
encontra espaço e muitos, já na terceira geração, não dão mais a devida importância a
estas tradições.

“Hoje, a função da memória é o conhecimento do passado que se
organiza, ordena o tempo, localiza cronologicamente. (...)O passado
revelado desse modo não é o antecedente do presente, é a sua fonte” (BOSI,
1987:89).

O conteúdo da fala dos entrevistados confirma a hipótese de que ao participar da
festa, o jovem tem um contato maior com a cultura e pode ajudar a reconstruir esta
tradição que o tempo deteriorou. Não é tarefa fácil uma vez que a própria associação
têm dificuldades para iniciar um trabalho desta grandeza e o jovem de hoje infelizmente
não se sente motivado. Mas já é um grande passo saber que os antigos imigrantes têm
esta consciência e que possuem esta preocupação.
2.4. São Francisco de Paola

Oração138

Ó Glorioso pai São Francisco de Paola, que passaste por este
mundo operando tantos milagres, vos suplico que cuide de
minha alma, do meu corpo, de meus pensamentos, sentimentos,
e de toda a minha vida.
Não me abandone nas minhas aflições, e pela ardente
caridade que vos fez derramar tantas lágrimas pelas misérias
humanas, consola-me com a graça que humildemente vos peço,
se for para a maior glória de Deus.
Confiante na vossa poderosa intercessão vos prometo praticar
a caridade mais perfeita no amor e ajudar o próximo para
cumprir os preceitos de Nosso Senhor Jesus Cristo e assim como
vós, receber a recompensa eterna no céu. Amém.

História e devoção
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São Francisco nasce na cidade de Paola, província de Cosenza na Calábria, em
27 de março de 1416. Filho de Giacomo d’Alessio e de Vienna da Fuscaldo, um casal
muito católico e devoto de São Francisco de Assis, a quem foi atribuída a graça de ter
um filho já em idade avançada homenageado com o mesmo nome.
Quando Francisco ainda era um menino contraiu uma grave infecção num dos
olhos, o que fez novamente com que seus pais recorressem a São Francisco de Assis
para pedir-lhe a graça pela cura da doença. Em troca, o casal prometeu que o menino se
internaria no convento da ordem franciscana.
Sendo assim, aos quinze anos, seu contato com a religiosidade se deu
demonstrando muita fé, obediência e humildade cumprindo a promessa feita pelos pais
recolhendo-se por um ano no convento de São Marco de Argentano em Cosenza, sendo
rapidamente curado da doença.
Um ano depois o menino se encontrava adaptado à vida no convento realizando
sempre atividades simples como a limpeza dos pavimentos, cozinhava, etc. e também
praticava a abstinência e o jejum. Os frades decidiram mantê-lo na ordem, porém
Francisco se decide por experimentar outras modalidades da vida sagrada antes de fazer
a sua escolha.
Em 1430 parte com a família para uma peregrinação com destino a Assis,
conhecendo diversos centros dedicados à espiritualidade católica como Loreto, Roma e
Montecassino, porém Roma foi o lugar que mais lhe impressionou negativamente pela
riqueza que, segundo Francisco, nunca fez parte da verdadeira vida de Jesus. Disse a um
Cardeal - “Nosso Senhor não andava assim”. O episódio mostra como na alma do jovem
amadurecia a idéia de uma reforma na vida eclesiástica baseada na pobreza.
Quando retornou a Paola iniciou um período de vida eremita na propriedade de
sua família chamando a atenção dos moradores da cidade. Muitos se associam a esta
experiência reconhecendo-o como líder espiritual.
Com seus pais constrói uma capela e três dormitórios dando início à “Ordem dos
Mínimos”. A adesão de seguidores a esta experiência e também devido ao grande
numero de seguidores de Francisco, que neste momento a ele já se atribuía milagres e
era procurado para conselhos, fez com que o arcebispo de Cosenza aprovasse em 1452 a
construção no local de um oratório, um monastério e uma igreja.
Como prova de fidelidade e lealdade, os seus seguidores ajudaram na construção
com objetivo de apressar a obra.

A fama de Francisco crescia cada vez mais fazendo com que em 1467 o Papa
Paulo II enviasse a Paola um emissário para saber notícias do eremita calabrês.
Reconhecida sua importância e seriedade, em 1470 tem início o procedimento jurídicocanônico para aprovação definitiva da nova ordem dos eremitas. Em 1474 a ordem é
oficializada pelo Papa Sisto IV, reconhecendo-a com o nome de “Congregazione
eremitica paolana di San Francesco d'Assis”, mais tarde alterado para “Ordem dos
Mínimos”.
Francisco foi autor de vários milagres. A ele foi atribuída a cura de doenças
utilizando ervas e seu bastão em frente à “pedra dos milagres” que se encontra ainda
hoje no santuário. Também foi autor de profecias, como por exemplo, a previsão que
fez para a cidade de Otranto alertando que esta seria invadida pelos turcos e
posteriormente recuperada pelo reino de Nápoles em 1480.
Mas seu milagre mais famoso foi quando atravessou o estreito de Messina sobre
seu manto rendendo-lhe o título de “padroeiro da gente do mar da Itália”.
Sua fama chegou na França através dos mercadores napolitanos e despertou no
rei Luís XI o desejo de conhecê-lo, pois se encontrava gravemente doente. Mas
Francisco resiste em deixar sua gente para atravessar os Alpes a fim de encontrar o rei
da França e viver num palácio real, porém politicamente esta seria uma oportunidade de
aproximação com o poderoso país.
Convencido pelo Papa, partiu da Calábria rumo à França, passando por várias
cidades como Nápoles por exemplo, e sendo aclamado por multidões em todas elas.
Recebido de joelhos pelo rei, vive na França por vinte e cinco anos. Ali
conquista vários seguidores admirados por seu estilo de vida que se agregam a “Ordem
dos mínimos” fundando naquele país um convento e um monastério.
Mesmo solicitando várias vezes a permissão para voltar à Calábria, nunca foi
atendido.
Francisco morre em Pressis-les-Tours na França em 2 de abril de 1507.
O processo de reconhecimento da sua santidade aconteceu na cidade de Cosenza
de 1512 a 1513 e foram ouvidas 102 testemunhas, dentre estas 62 da cidade de Paola,
que o haviam conhecido pessoalmente.
Todas as pessoas ouvidas foram testemunhas oculares da vida santa do eremita e
dos pródigos por ele operados em Paola até 1483, ano da sua partida para a França.

Os paolanos consideravam que Francisco não era somente uma pessoa
vivida no passado, mas era uma pessoa “presente” capaz de interferir nos fatos e nas
situações da vida cotidiana dos seus devotos.
Por exemplo, um paolano havia deposto no Processo Cosentino que, dois anos
antes (1510), seu filho teve uma grave doença que lhe paralisou as pernas deixando-o
incapaz de erguer-se ou fazer qualquer movimento. Ao ser conduzido por seu pai e
pelos familiares ao convento de Francisco, “ali o fizeram colocar a túnica do frade e
moderadamente o menino começou a rir e disse para que o deixassem andar sozinho,
ficando bom como antes. Estas pessoas retornaram então, reverenciando Deus e o frade
Francisco pela graça que haviam recebido”.
Esta experiência teve continuidade durante os anos sucessivos 1515 e 1516 em
medida cada vez mais clara e evidente. Em 26 de dezembro de 1516, os devotos
endereçaram ao Papa Leone X um pedido para considerar os milagres do santo.
Nesta época o Papa recebia outras súplicas pela canonização de Francisco vindas
da Calábria e de toda a Itália, assim como da França e da Espanha, o que fez com que o
Papa procedesse com a solene canonização na Basílica de São Pedro em 1 de maio de
1519, e proclamava a toda a igreja universal prescrevendo: “Estabelecemos que a sua
festa seja celebrada todo dia dois de abril...”, e neste dia então começou em Paola a festa
de São Francisco.
Certamente a festa por todo o século XVI foi para os paolanos uma festa pura de
santidade e grande participação conquistando em Paola uma importância, uma
centralização e uma solenidade ímpar.
Uma prova é a difusão entre o povo paolano da devota prática das treze sextas
feiras de São Francisco. Essa, de fato, se pode considerar como uma solene preparação e
introdução à festa do santo. Iniciou-se de fato com a primeira sexta feira de janeiro e
terminou com a sexta feira que precedia o dia dois de abril. Esta prática difundiu-se
entre os paolanos a partir das primeiras décadas do século XVI e reuniu grande
popularidade, não só em Paola, mas em toda a Calábria.
Seu corpo foi encontrado intacto em 1562 e posteriormente lhe atearam fogo.
Um dos fatos mais lembrados e relacionados à intervenção do santo foi quando o
terrível terremoto que golpeou Paola e a Calábria em 27 de março de 1638 e, segundo
relatos, no momento em que a terra começava a tremer a estátua de São Francisco, que
do alto da porta do ingresso domina a cidade, foi vista mover-se e revoltar-se,
permanecendo assim até o fim do desastre, voltando depois à sua posição inicial.

Foto 24 - Vista do Santuário de Paola. Foto do autor, 2001.

O fato maravilhoso foi observado por muitíssimas pessoas. A opinião expressada
por todos foi a de que o santo, representado naquela estátua, voltou o semblante à pátria
para encorajá-la a não temer, resultando que a data deste acontecimento é comemorada
anualmente e desde então vem sendo realizada a festa do patrocínio de São Francisco
em 27 de março de cada ano. Esta festa se junta à de 2 de abril que permanece somente
como festa litúrgica.
Em Nápoles foi feita uma estátua de prata do santo que reafirma seu patrocínio
sobre Paola. Esta estátua é levada solenemente em procissão nos dias comemorativos
para benzer a cidade. E desde então, a festa de São Francisco começa a assumir em
Paola as características de festa em triunfo que exprime a jóia dos paolanos de
encontrar-se sob a forte proteção de seu santo co-patriota e, provavelmente a partir daí
aumenta o número de peregrinos que chegam à cidade vindos de várias partes para as
comemorações.
Os peregrinos vêm a Paola para visitar a casa onde foi concebido, onde nasceu,
na qual passou sua adolescência para visitar as igrejas onde ele recebeu o batismo e
outros sacramentos e, onde pregou; para respirar o ar onde se difundiu sua devoção, os
seus suspiros, as suas lágrimas, o seu sangue, para visitar o convento onde todas as
pedras têm um nome, para visitar a ponte, a fonte, o rio, etc. Chamando a atenção não só
de Paola, mas de toda a Calábria.

A cidade de Paola

A cidade combina presente e passado, história e cultura, pedras e vegetações, fé
e crença popular e acolhe quem a visita. Na costa, um mar azul e tranqüilo; na
montanha, um grande santuário visitado durante o ano todo por fiéis e turistas do mundo
todo.
A cidade surge entre dois golfos, o de Policastro e o de Santa Eufemia,
localizada num importante centro da costa tirrenica, uma das mais belas paisagens da
Calábria.
Seu território compreende 42,51 quilômetros e localiza-se a 70
metros acima do nível do mar, com um litoral de 7 quilômetros.
A população paolana é de aproximadamente 17.159 habitantes139 e vive
basicamente da agricultura, do pequeno comércio e do turismo.
A origem da cidade é confusa, pois nenhum historiador conseguiu estabelecer o
período de seu surgimento. A origem do nome também é uma incógnita. Alguns
sustentam que deriva de Patico, outras que tenha sido fundada por Lúcio Paolo Emilio,
ou ainda de um nome de mulher. O historiador Romano Napolitano assegura que o
nome Paola deriva da palavra latina Pabula, porém é tudo uma grande dúvida.
O desenvolvimento da cidade esteve sempre ligado ao frade eremita que a fez
conhecida pela sua santidade e sabedoria em toda a Europa, porém, foi fundada em
1496 por Afonso II e Ferdinando II d’Aragona, cujo título de cidade foi confirmado
pelo rei da Espanha Filippo II. Foi invadida pelos turcos em 1555, saqueada e
incendiada e o mesmo aconteceu mais tarde com a invasão dos franceses em 1806.
Muitas ordens religiosas que se instalaram na cidade, fizeram com que Paola
enriquecesse arquitetonicamente e culturalmente, como a ordem dos Agostinianos,
Capucinos, Dominicanos, Jesuítas, entre outras.
Seu passado fez com que a cidade de Paola se tornasse uma referência religiosa
na região fortalecida pela visita do Papa João Paulo II em 1984.
Visitei a cidade em 2001 movido por um interesse muito especial por ter
participado vários anos da festa de São Francisco em São Paulo e ter ouvido falar muito
da cidade de Paola. O acesso principal à pequena cidade se dá através de trem. A
estação ferroviária fica na área central onde está a parte residencial e comercial, porém
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o santuário fica a 2km da estação, no alto de uma montanha que pode-se chegar
caminhando ou de ônibus.
No limite entre a cidade e o santuário de São Francisco encontra-se uma grande
estátua do santo em posição estratégica voltada para toda a cidade e para o mar.
Dali se dá o acesso ao santuário através de uma escadaria com diversas imagens
que ilustram as passagens históricas sobre a vida e morte do santo. O santuário é de uma
paz total, os únicos rumores que senti durante a visita foram do riacho que corre ao lado
do santuário e do canto dos pássaros.
Já sendo no período da festa, chegavam alguns devotos e turistas para as
comemorações. No santuário pode-se ter acesso ao jardim interno rodeado por obras de
arte, a pequena capela, uma igreja construída mais recentemente para abrigar os fies que
aumentam a cada ano, a pedra dos milagres e também à gruta onde São Francisco viveu
como eremita durante vários anos.
Tudo muito conservado e bem estruturado. Circulam pelo local vários frades e
freiras que dão continuidade aos trabalhos semeados por São Francisco na “Ordem dos
Mínimos” ainda em atividade.

A festa na Itália

A festa em homenagem a São Francisco de Paola se dá nas datas mais
importantes relacionadas à vida, morte e milagres creditados ao santo.
Em 27 de março as comemorações lembram o nascimento e a
proteção atribuída a São Francisco durante o terremoto de 1638 que atingiu a cidade de
Paola; em 2 de abril permanece somente como festa litúrgica – data que marca sua
morte na França; mas é na festa comemorada no dia 4 de maio, dia do padroeiro, que se
faz as grandes e solenes comemorações ao santo que envolve toda a cidade e atrai
milhares de fiéis.
É de fato um evento histórico e de grande importância para a pequena cidade de
Paola. É a marca principal de uma lembrança viva, verdadeira, importante e única de
redescoberta religiosa.
A primeira festa em comemoração ao santo foi provavelmente
celebrada em 2 de abril de 1513. O Papa Leone X proclamou Francisco de Paola beato,
estabelecendo que os frades da “Ordem dos Mínimos” poderiam celebrar a festa nas
igrejas de seus conventos juntamente com uma missa.

No decorrer do século XX a festa de São Francisco em Paola sofreu
importante mudança. A primeira é a de sua data. Em 1904 se decide transferir a solene
festa do padroeiro para 4 de maio, para evitar que coincidissem seus festejos com os da
Páscoa.
De lá pra cá, a festa se enriqueceu de novos e de importantes elementos como a
elevação do Santuário de Paola, a “Basílica Minore” decretada pela Sacra Congregação
de 12 de outubro de 1921. Depois deste fato, todo ano é reunido em Paola, em ocasião
da festa, um legado papal que trouxe aos paolanos a benção apostólica do Papa
acrescentada à solenidade da festa.
Depois, em 27 de março de 1943, o Papa Pio XII proclamou São
Francisco de Paola “Celeste padroeiro das pessoas do mar de nacionalidade italiana”.
Em seguida, a este fato se incorporou à festa a jornada de 3 de maio dedicada então à
procissão do manto de São Francisco pelo mar, com a pregação dos marinheiros e com a
presença dos representantes da Marinha Militar Italiana.
No dia 2 de abril de 1943 iniciou-se a sugestiva cerimônia da “Ascensão da
Lâmpada Votiva” celebrada hoje em 2 de maio. Esta cerimônia é representada por uma
lâmpada acesa com o óleo derramado pelos prefeitos de cada uma das províncias
calabresas e que permanece ao lado da Relíquia do Santo.
Somente em 2 de junho de 1962, o Papa João XXIII proclama São
Francisco de Paola padroeiro da Região da Calábria.
No decorrer do século XX, a festa se apresenta enriquecida de mais
elementos de importância e significado cristãos. Trata-se de uma verdadeira festa com
solenes celebrações litúrgicas acompanhadas pelo esplendor e brilho dos enfeites e das
luzes, a rica harmonia das bandas de fanfarras musicais e a alegre confusão da feira e
dos duelos entre os vendedores de souvenires, com a festiva animação de uma grande e
variada multidão de pessoas; confundindo-se com a finalização dos fogos de artifícios
que atravessam o céu noturno após a meia noite de 4 de maio.
E por trás de tudo isso vem a verdadeira causa, a manutenção da fé e da tradição
religiosa, muito clara às gerações passadas, enquanto parece confusa aos paolanos desta
geração.
Ao observar-se fotos, ler-se os boletins do Santuário, toma-se nota de
alguns documentos onde é possível o acesso à tentativa de uma reconstrução histórica
da festa de “Quattro Maggio”. É possível procurar representar a atmosfera da festa ao

menos no passado mais recente, onde mais ou menos se testemunha os fatos,
entendendo o significado que se tem agora.
As pessoas de ontem eram diferentes das de hoje, os tempos mudaram.
Parece uma constatação óbvia e banal, mas é necessária para iniciar esta breve reflexão.
Os tempos mudaram, mas quanto? As pessoas mudaram, mas em que sentido? O que há
de verdadeiro, de essencialmente diferente? O que permanece?
Uma primeira coisa a ser notada, é a mudança da data da festa, mas o
historiador Francesco Fusaro140, morador da cidade de Paola e freqüentador da festa
aponta outras alterações:

“Com certeza a festa se enriqueceu de outros elementos com o
tempo tornando-a mais solene e espetacular. Depois da proclamação de
São Francisco “padroeiro da gente dos mares” (1943), a relativa procissão
do manto, a cerimônia do acendimento da Lâmpada Votiva (1943), a
proclamação do Santo padroeiro da Região Da Calábria (1962), reconheço
que além da festa ser uma das mais importantes e significativas entre os
lugares turísticos religiosos do Meridional, a participação popular foi se
enfraquecendo ou mudou profundamente”.

Chegava-se a Paola dificilmente. Viagens longas e complicadas por
estradas estreitas de cidades vizinhas que se faziam a pé, muitas vezes a noite,
acreditando estar-se vencendo as dificuldades devido à proteção do santo e por isso se
faziam cantando e rezando. Relata Francesco:

“Por promessa se faziam também, longos trechos descalços e
muitos de joelhos. Além de outras formas de devoção estranhas e pouco
compreensíveis, colocando-se no tempo uma dimensão de que a festa era
muito diferente de hoje, certamente mais autêntica”.

Continua ainda:
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“Toda festa teve um caráter de excepcionalidade que hoje se
perdeu em grande parte. Não que as festas sejam hoje mais freqüentes que
no passado, mas hoje festa significa mais que tudo – férias, passeio, etc.
Antes, ao contrário, a festa representava o momento para se fazer um bem
preciso: ornamentar um santo, por exemplo, celebrar um momento
importante, cumprir com deveres religiosos, etc. A festa tinha também um
caráter agregado, porque as pessoas naquela ocasião se reconheciam
pertencentes de um mesmo universo de crenças, símbolos e tradições. O
caráter de divertimento também existia, mas a diferença de hoje é que
servia para espairecer e envolvia espetáculos, o que era raro e por isto
contagiava os espectadores que se transformavam em protagonistas, e
talvez por isto o espetáculo mostrava sua natureza verdadeira”.

O clima de festa estava criado, também, as barracas, as luminárias, a
mesma multidão e personalidades que não faltavam à ocasião e, mais tarde o espetáculo
pirotécnico. Relembra ainda o morador de 65 anos:

“Antes a festa de aspecto verdadeiro e original, tinha
principalmente a força sincera da devoção ao santo que ocupava o lugar
central. Os momentos mais tocantes, lembrados pelos antigos, eram as
saudações de homenagem ao santo, de sua saída da igreja, de sua
passagem pelo povo, de sua benção e das pessoas envolvidas numa
atmosfera comovente de onde hoje ainda restam traços significativos nos
momentos mais solenes das procissões de 3 e 4 de maio. Momento também
de grande confraternização dos concidadãos e de todos os fiéis que se
identificavam pela ligação ao santo”.

Ligação que se dá por uma dívida de reconhecimento, um pedido de
ajuda ou recordação de um milagre. É sempre esta a autêntica religiosidade popular e
elo de amor que se estabelece entre o santo e seus fiéis, como o que se estabelece entre
uma criança e seus genitores. O afeto estreitamente proporcionado à necessidade do
reconhecimento base do cristianismo, o de dimensionar o sofrimento tolerado e
implícito do santo. Francesco Fusaro finaliza:

“O sofrimento é ofertado a Deus, como fez Cristo, como fez São
Francisco, por que esse é um dado que não se elimina da realidade em que
nós vivemos. O sofrimento elevado ao nível da santidade, transforma-se em
instrumento de salvação para si e para os outros, transforma-se em
‘Charitas’: a força que moveu o nosso santo e move ainda hoje segundo os
fiéis, que apesar de tudo vão ao encontro desta religiosidade”.

O entrevistado freqüenta a festa há muitos anos e ouviu histórias de seus
pais sobre as comemorações do passado. Embora sua reflexão denuncie as mudanças da
festa que foram acontecendo com o tempo, se mostrou orgulhoso em poder colaborar
com este trabalho relatando sua experiência. Lembra também que a festa é de grande
importância para a cidade de Paola e pra todos os calabreses e não se mostrou surpreso
ao saber que em São Paulo também se prestam homenagens ao santo, levado pelos
emigrantes no século passado.
A organização da festa na Itália se dá através da igreja e do “Comitato”
como em todas as outras aqui pesquisadas. Em 2008, as comemorações foram
organizadas e distribuídas entre 1 a 4 de maio.
O primeiro dia foi marcado pela celebração de missas em diversos
horários além de uma procissão pela cidade recordando a canonização do santo, seguida
pelos fiéis e pelas autoridades políticas.
É no segundo dia que a “Lâmpada votiva” é ascendida pelo prefeito da cidade
dando início às solenidades. À noite são apresentados espetáculos musicais na praça
central.
No dia 3 de maio, além das missas no santuário, o “Manto Sagrado” de São
Francisco é levado em procissão ao mar por um grupo de barqueiros pescadores,
partindo do porto de Cetraro até à praia de Paola. Neste dia é levada e entregue ao mar
uma coroa de loro que representa uma homenagem em memória aos marinheiros
combatentes simbolizando a proteção do padroeiro São Francisco. À noite as
apresentações musicais continuam na praça central da cidade.
No dia 4 de maio, último dia das comemorações, o busto do santo é levado em
procissão por uma multidão de fiéis abençoando toda a cidade de Paola, partindo do
santuário até o centro. Neste momento o prefeito entrega a chave da cidade ao padroeiro
e depois sua imagem retorna ao santuário.

A festa continua até a meia noite na praça central e o encerramento se dá com
uma queima de fogos entre as luminárias coloridas que enfeitam as ruas da cidade
durante todos os dias de festa.

A festa no Brasil

No Brasil, a devoção foi introduzida pelos imigrantes calabreses ligados
ao Circulo Social Calabrês de São Paulo, cuja presidente Senhora Emília Cairo, com
muita luta e determinação organiza a festa desde 1992 no bairro do Ipiranga, onde
muitos italianos se instalaram na última onda de imigrantes vindos após a segunda
Guerra Mundial.
Os festejos acontecem na Igreja Nossa senhora Aparecida na Rua Labatut
nº 781. Tem início no mês de abril e finaliza no primeiro domingo de maio como é feito
na Itália.
A festa se inicia nos moldes tradicionais com barracas de comidas
típicas, jogos e souvenires e no último dia, no domingo, é encerrada com a procissão
pelas ruas do bairro, quando é retirada da igreja a imagem de São Francisco, vinda da
Itália e doada pela Senhora Elvira Fiorito Cairo.

Fotos 25/26 - Procissão tradicional pelas ruas do bairro do Ipiranga. Fotos do autor, 2005.

Apesar de ser a mais recente festa de origem italiana comemorada em
São Paulo, é uma das que mais se preocupa em aproveitar o espaço para apresentar a
cultura da região da Calábria.

Embora muito modesta e bem menos freqüentada, oferece um festejo voltado
para a manutenção da tradição dos imigrantes calabreses.
A procissão sai da igreja e percorre o bairro por uns dois quarteirões
onde, os bailarinos do grupo folclórico “La Bella Itália” e integrantes do coral “Sapore
d’Itália” mantidos pela associação, saem em cortejo carregando as bandeiras do Brasil,
da Itália, da Calábria, de São Paulo e do Circulo Calabrês. As meninas carregam flores,
frutas, e pães enquanto que o padre segue fazendo as orações que são intercaladas pelo
som de uma banda de fanfarra e de gaiteiros de fole com mulheres que seguem batendo
grandes conchas do mar, criando um som autêntico. Esta representação é seguida pelos
fiéis que cantam e rezam pelo santo.
Esta festa, por ser a mais recente é a menos visitada, com dificuldade de
patrocínio se mantêm com a ajuda do Circulo e de voluntários.
A mídia utilizada para divulgação é limitada a apenas o jornal local do
bairro, tendo algumas vezes em anos anteriores atraído atenção de jornais maiores com
nota e pequena matéria sobre esta comemoração.
Após a procissão, São Francisco de Paola é levado para o centro da igreja
onde se celebra uma missa. Ao final as pessoas podem saborear no pátio da igreja, uma
boa comida, música italiana ao vivo e apresentações de grupo de danças folclóricas.
Dentre as cinco grandes festas de maior relevância, esta é a única que não é
realizada numa igreja própria do santo. O valor arrecadado na festa têm como objetivo
maior a construção de uma igreja para São Francisco de Paola a fim de torná-lo mais
conhecido e possibilitar um local agradável onde a fé expressada por estes imigrantes
possa ser praticada num local próprio.
Vale ressaltar que a festa realizada pelo Circulo Social Calabrês
de São Paulo é a que, talvez pelo grande numero de atividades culturais, atrai
proporcionalmente o maior numero de jovens, não só como visitantes mas também
como voluntários.
Em média 4.000 pessoas visitam a festa a cada ano e conta com
aproximadamente 100 voluntários a maioria estão vinculados também a outras
atividades culturais oferecidas pelo Circulo.
Como dançarino do grupo folclórico “La Bella Itália”, participei ativamente
desta festa por vários anos juntamente com outros jovens de origem calabresa, bem
como os integrantes do coral “Sappore d’Itália”, o que faz desta festa uma grande
organização cultural.

O Circulo Social Calabrês proporciona à comunidade italiana diversas outras
atividades como curso de italiano, aulas de culinária, excursões para a Calábria, teatro,
etc. É uma das poucas associações que investe verdadeiramente na cultura e conta com
uma importante participação dos jovens.

2.5. São Gennaro (San Gennaro) ou São Januário como também é conhecido no
Brasil

Oração141

São Januário,
Vós que fostes o Pastor fiel na pregação da palavra, ensinai a
nossa comunidade a viver e proclamar com muito amor a palavra de
Deus.
Vós que no pastoreio junto ao vosso povo sempre vos
preocupastes em não perder nenhuma ovelha do rebanho, ensinai-nos
a ser uma comunidade unida onde um se preocupa com o outro.
Vós que no trabalho emergente da caridade tivestes um carinho
especial com os pobres, com os marginalizados da vossa terra, ensina
a nossa comunidade a ter um amor preferencial pelos pobres que são
tantos ao nosso redor.
São Januário,
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Extraído do folheto da igreja de São Gennaro em São Paulo.

Nós queremos aprender de vós a vivência das virtudes, a piedade,
o zelo, o vosso amor incansável para com todos.
Que a vossa proteção acompanhe a cada um de nós em todos os
dias da nossa vida. Ajudai-nos a conseguir uma eternidade feliz.
Amém.

A história do padroeiro de Nápoles

Entorno à figura de São Gennaro, à devoção e o fenômeno da liquefação do
sangue, existem muitas questões complexas de acordo com muitos estudos publicados,
notícias e o que tange a opinião pública sempre em busca de certezas e respostas
definitivas a respeito do que é conhecido mundialmente como “o milagre de São
Gennaro”. Por tudo isto, essa discussão foi enriquecida de elementos duvidosos que
transformaram a questão em um fato quase exclusivamente folclórico, compreendido
apenas no contexto da religiosidade mediterrânea, extrapolando o seu verdadeiro
contexto histórico.
Sobre o que se pode considerar como notícia segura a respeito da vida do santo,
levar-se-á em consideração as publicações oficiais consultadas em fontes literárias e
litúrgicas, reconhecidas pela igreja142 e pela ciência.
São Gennaro nasce em Nápoles no século III d.C. numa família de origem
nobre. Segundo a igreja católica - “mesmo recém-nascido, já se podia prever que seria
um santo. Quando sua mãe se dirigia à igreja, sentia o filho agitar-se em seu colo
alegremente”143. Seguiu a vida religiosa e com apenas trinta anos já ocupava um lugar
de grande responsabilidade perante os cristãos de sua cidade, mesmo de família nobre,
nunca deixou de estar atento ao povo mais pobre agindo não só com palavras e
divulgação do evangelho, como também no trabalho e na caridade. Em poucos anos
conseguira varrer a indigência e o desamparo de toda a cidade.
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Os dados pesquisados sobre a vida de São Gennaro foram consultados em livretos propagandeados
pela igreja, bem como livros litúrgicos oficiais (sem referências bibliográficas). Vale ressaltar que sua
história é recheada de “outras histórias” milagrosas e fabulosas que certamente as colocaria em choque
com a visão racional da ciência. Mesmo assim, resolvi descrever toda a história conhecida sobre sua vida,
morte e mito respeitando a religiosidade cristã, ainda que gere observações duvidosas por parte do leitor.
143
Trecho extraído do livreto distribuído na igreja de São Gennaro em Pozzuoli-Itália sem dados ou data
de publicação.

Há poucos registros sobre seu nascimento e sobre sua vida e alguns dados
confundem a data de nascimento do santo com a data de sua morte. Porém, alguns
historiadores colocam em dúvida, ainda, a cidade de origem do santo:
“No mês de maio de 1995, a revista “La Cittá del Sole”144, publicou
um artigo do historiador Bruno Polimeni, no qual atestava que São Gennaro,
santo padroeiro da cidade de Nápoles, nasceu em Calafatoni, vilarejo que já
não existe mais, porém fazia parte da região de Joppolo, na província de
Vibo Valentia na Calábria (...) A notícia foi dada também na TV RAI e num
longo artigo escrito por Giuseppe Sarlo, jornalista de Vibo Valentia,
publicado na “Gazzeta del Sud”145 em 15 de novembro de 1996.”146

A história do santo, praticamente parece ter ênfase somente após seu martírio,
que resultou de uma dura perseguição do imperador romano Diocleziano aos cristãos
em 305. A partir de então, as informações começam a convergir.
Sobre o cenário de todos os acontecimentos relacionados ao santo, há citações
de diversas cidades, porém, todos os fatos se passam geograficamente nas imediações
de Nápoles envolvendo, além da capital da região da Campania, as cidades de
Benevento, Miseno e Pozzuoli.

A perseguição aos cristãos
Gennaro, bispo da cidade de Benevento147, decide ir à cidade de Pozzuoli para
visitar Sossio, no propósito de praticar a fé cristã, de falar da lei divina e da edificação
dos homens.
Sossio era um homem de aproximadamente 30 anos, de particular prudência e
santidade e diácono da Igreja de Miseno148, que por precaução, vivia quase na
clandestinidade. Habitava numa zona arriscada para os cristãos, pois era muito
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Tradução: “A cidade do Sol”.
Tradução: “Gazeta do Sul”.
146
Notícia extraída do site: http://www.sosed.it/4venti/SanGen.htm consultado em 07/03/01.
147
Na época, um Estado do Império Romano, fica a cerca de 65 km para o interior de Nápoles.
148
A prisão e o processo que levou à execução do bispo Gennaro, acompanhado de Festo e Desiderio, fez
da comunidade cristã de Miseno, cidadezinha do litoral em divisa com Pozzuoli, uma zona onde a fé em
Jesus se tornaria particularmente viva e forte.
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freqüentada por numerosos pagãos que vinham para a área flegrea149 visitar o antro da
Sibila150.
Durante uma celebração litúrgica, Gennaro recebe um sinal divino sobre o
martírio do diácono que em questão de poucos dias se confirma: O governador da
Campânia, Draconzio151, fica sabendo do encontro através de um espião que os
denuncia e ordena a prisão dos cristãos da região, que entre outros incluía Sossio.
Gennaro divulga a notícia e junto ao diácono Festo e o leitor Desiderio, ambos
da igreja de Benevento, propuseram-se a fazer uma visita para o amigo e, ao serem
também reconhecidos como cristãos foram igualmente presos e obrigados a confessar
sua fé. Ambos questionam os guardas - “Porque sem culpa é tido preso este homem de
Deus?” – Imediatamente os três são arrastados e conduzidos diante de Draconzio que os
interroga. O bispo Gennaro responde por todos: - “Sou cristão e bispo da igreja de
Benevento e este é meu diácono e aquele é meu leitor”. Festo e Desiderio não exitam: “Somos cristãos e estamos dispostos a morrer por amor a Deus”.
Draconzio, cheio de ira, oferece aos três a possibilidade de serem libertados se
aceitarem fazer sacrifícios aos deuses pagãos, o que é negado incontestavelmente.
A sorte dos prisioneiros é definida. Os amigos são condenados a um horrível fim
que se destina aos cristãos durante as perseguições: serem devorados por feras num
anfiteatro, mas depois o juiz muda a própria decisão ordenando a decapitação dos
prisioneiros.
Aos quatro mártires se juntam outros três, Procolo, diácono da igreja de Puteoli,
e os nobres e laicos de Pozzuoli - Eutiche e Acuzio, culpados por defenderem em
público a inocência de Gennaro e seus companheiros.
Então, é na cidade de Pozzuoli, no Fórum de Vulcano, numa zona vulcânica
conhecida como Solfatara, que se seguiu a sentença de morte em 19 de setembro de
305.
Segundo a história divulgada pela igreja de São Gennaro no Brasil:
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Zona vulcânica que sofre constante mutação durante vários séculos.
A Sibila é um mito conhecido por negociar a virgindade com o Deus Apolo em troca da vida eterna,
porém esqueceu-se de que deveria ser eterna também a juventude. Então, com o passar do tempo, de tão
velha, seu corpo foi encolhendo de tal forma até caber numa garrafa. Habitava uma passagem subterrânea
na zona flegrea e muitos a procuravam em busca de adivinhações e profecias.
151
Draconzio aparece em algumas versões como juiz romano e não governador da região da Campania,
porém segue neste texto como governador de acordo com registros da igreja de São Gennaro na cidade de
Pozzuoli.
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“O mártir foi condenado primeiramente à morte na fornalha. Lá
atirado, permanece três dias sem que as chamas lhe façam nenhum mal,
irritado, o governador ordenada que seja atirado às feras no teatro de
Pozzuoli, porém os animais vêm mansamente deitar-se a seus pés.
Timóteo152, o governador, louco de ódio e humilhado pelas suas derrotas,
manda que decapitem imediatamente a Gennaro e seus amigos. No mesmo
instante Timóteo fica cego, em meio ao desespero recorre à própria vítima
pedindo que o cure. São Gennaro cuidadosamente reza sobre o governador e
a luz volta a seus olhos, mesmo assim, temendo por sua posição junto ao
imperador, Timóteo não suspende seu mando, e o jovem bispo é por fim
decapitado junto a seus amigos.”

É o fim mas também o início. O fim da vida terrena do jovem mártir e o início
de uma história de devoção que fará de Gennaro, nos séculos seguintes, um santo entre
os mais amados e conhecidos no mundo cristão.

A morte e o início da devoção a São Gennaro

Gennaro ajoelha-se em oração e sua cabeça é a primeira a cair seguida dos
outros mártires.
A tradição conta que uma mulher muito religiosa e devota a Gennaro, recolheu o
seu sangue em duas pequenas ampolas, ás quais conservou consigo por muitos anos,
confiando posteriormente aos seus herdeiros ou parentes.
O costume de recolher o sangue de mártires em frascos ou ampolas, ou enxugar
o sangue em pedaços de pano ou tecidos e zelar conservando tais relíquias na própria
casa, era habitualmente permitido e usado pelas pessoas devotas como se atestou
também no caso de outros mártires como São Cipriano, Santa Perpétua e de Santa
Eufemia, menos conhecidos no Brasil. Tal episódio nos faz lembrar o Santo Sudário,
conservado até hoje após Maria Madalena ter enxugado o sangue que escorria no rosto
de Jesus Cristo durante o seu martírio.
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Na história narrada pela igreja no Brasil, Timóteo aparece como governador da Campania e não
Draconzio, como apresenta os registros na Itália, aliás a referência a este nome só aparece na história
relatada no Brasil, não encontrei nenhuma referência a tal nome na Itália.

Na noite seguinte à morte do bispo Gennaro, os napolitanos carregaram o corpo
de seu concidadão e o colocaram num sarcófago de sepulcro privado localizado na Via
Domiziana, entre as margens do vulcão Solfatara e a cratera de Agnano, chamado Agro
Marciano.
Draconzio parece ter vencido, mas daquele sangue derramado em adoração a
Deus surgiria uma devoção humana milenar que há dezessete séculos vem, ainda hoje,
oferecer um modelo de espiritualidade forte, corajosa e sem comprometimento.
Em 313, o Imperador Constantino concedeu de Milão um decreto que garantia
liberdade e paz à igreja. Nos anos posteriores, desejando que São Gennaro tivesse uma
sepultura à altura de sua importância, em 16 de abril de um ano impreciso do
episcopado do Bispo Giovanni I, que durou de 413 a 432, os ossos do santo foram
transportados de Agro Marciano para a atual catacumba localizada no sepulcro de São
Agrippio, aos pés da colina Aminei (Capodimonte) conforme atestam os documentos
registrados nos Atos de Bologna e também do Vaticano.
Segundo a tradição, enquanto o cortejo do clero desfilava em procissão pela Via
Antiniana, transportando os ossos do mártir, um parente da devota que recolheu seu
sangue, e que ainda conservava as ampolas, seguiu o cortejo e as apresentou ao bispo.
O bispo recebeu as ampolas e prosseguiu a viagem que terminou nas catacumbas
localizadas sob a Basílica do Buon Consiglio. Ali foram depositados os ossos de São
Gennaro e provavelmente as ampolas que continham o sangue do mártir, como era
costume entre os primeiros cristãos.
Vale registrar que sobre a colina de Antignano, localizadas no percurso do
cortejo, foram construídas outras duas igrejas, uma de San Gennaro ad Antigniano, hoje
basílica, e a outra de San Gennaro al Vomero em homenagem à passagem do santo.
No entanto, nem esta sepultura seria definitiva. Em 832, Sicone, príncipe de
Benevento, engajou uma luta contra o ducado napolitano e com a vitória impôs aos
adversários um castigo humilhante. Nápoles, devedora de tributos ao poderoso príncipe
beneventano, foi obrigada, entre outras coisas, a ceder um de seus bens mais preciosos:
as relíquias de São Gennaro, ou seja, os ossos do mártir e as duas ampolas de sangue.
O transporte das relíquias foi seguido de uma grande solenidade até a igreja de
Santa Maria de Jerusalém, onde foram depositadas. Então, São Gennaro bispo de
Benevento, depois do martírio em Pozzuoli, agora volta a sua cidade como santo
adorado por inúmeros fiéis.

Mas nem em Benevento, depois de permanecerem ali por vários anos, seus
restos estavam seguros, talvez pelo grande risco de saqueadores que invadiam
freqüentemente a área interna da Campania entre os séculos XII e XIII. As relíquias
foram novamente transferidas da cidade de Benevento para um lugar mais seguro, a
Abadia de Montevergine, onde ficaram abandonadas por muitos anos.
No século seguinte, em 16 de agosto de 1389, quase mil anos depois da morte do
mártir, foi registrado pela primeira vez o fenômeno da liquefação do sangue:

“O sangue do abençoado São Gennaro, que está numa ampola, naquele
dia apresentava-se liquefeito como se tivesse sido recolhido fresco do seu
corpo”.153

Após o milagre, bem mais tarde em 1480, seus ossos foram reencontrados sob o
altar principal em um vaso de terracota, assim, as relíquias do santo foram recuperadas e
a partir de então a fé em São Gennaro se reafirma.
O arcebispo de Nápoles, Alessandro Carafa, obtém do irmão Oliviero, que era o
abade comendador da Abadia de Montevergine, a permissão de reaver a Nápoles as
relíquias do santo. Obviamente tal permissão seguiu de uma forte contestação por parte
dos monges beneditinos no ano de 1497. Por fim, as relíquias do santo retornaram em
janeiro daquele ano a Nápoles e foram depositadas no Duomo, igreja principal da
cidade, onde se encontra até hoje guardadas pelas chaves que só o prefeito e o bispo
possuem.
Vale um parêntese para o fato de alguns registros indicarem que nesta
transposição, quando as relíquias foram depositadas no Duomo, o sangue do mártir se
liquefez assim que as ampolas foram aproximadas do seu crânio154.
Para reparar a perda e satisfazer os monges beneditinos da Abadia de Benevento,
foi construído por vontade e empenho do Cardeal Oliviero Carafa, um busto dedicado
ao santo.
O retorno das relíquias de São Gennaro a Nápoles registrou um grande marco na
história da fé e devoção ao santo, uma adoração que não se limitou aos lugares
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Trecho extraído dos registros do santo na igreja de São Gennaro no bairro da Mooca em São Paulo
(sem referências bibliográficas).
154
Há notícias sem registros divulgados que um pouco do sangue foi conservado também na Espanha por
vontade do rei Carlo III.

“institucionais” (catacumba, tesouro, Duomo) mas que invadiu todo o território e todo o
reino de Nápoles.

O milagre de São Gennaro

O milagre de São Gennaro está relacionado ao seu sangue recolhido por
uma devota desconhecida no dia em que foi decapitado em 305 d.C. e conservado até os
dias de hoje em duas pequenas ampolas.
Se conservar as ampolas até os dias de hoje depois de tantos séculos já é
considerado algo surpreendente, mais surpreendente ainda é presenciar a liquefação do
sangue em datas pontuais, e o que é inexplicável para a ciência é para a igreja e muitos
fiéis – um verdadeiro milagre: “O milagre de São Gennaro”.
O fenômeno que é atribuído pela devoção popular aos poderes milagrosos do
santo, se verifica três vezes ao ano em memória dos eventos significativos de sua vida:
no primeiro domingo de maio – para recordar a transferência das relíquias da Abadia de
Benevento para o Duomo de Nápoles, em 19 de setembro – em memória do martírio; e
em 16 de dezembro – festa pela proteção da erupção do Vesúvio de 1631 e da
arquidiocese.
O calendário religioso desta forma propicia que o santo seja lembrado durante o
ano todo com o intervalo de alguns meses entre uma celebração festiva e outra.
Segundo o antropólogo Marino Niola155, a espera do milagre se faz muito
presente ainda hoje na vida dos napolitanos:

“O milagre é invocado com orações, súplicas e ladainhas recitadas em
dialeto napolitano pelas suas devotas mais obstinadas, e por parentes de São
Gennaro156, aclamando-o com aplausos e orações de agradecimento”
(NIOLA, 2007:105).

A celebração mais importante acontece em 19 de setembro seguindo um
programa bem definido (disponível todo o ano na Duomo de Nápoles):
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Professor da cátedra de antropologia dos símbolos da Universidade Suor Orsola Benincasa que
orientou meu doutorado na Itália.
156
Devotos que pressupostamente sejam da mesma linha sanguínea de São Gennaro.

- Às 8:45 hs é aberta a caixa forte em que estão guardadas as duas ampolas com o
sangue de São Gennaro.
- Às 9 hs se inicia a procissão com o cardeal e figuras importantes da cidade.
- Às 9:15 hs as “preghiere” (pregações) são iniciadas.

Das cerimônias, fazem parte várias autoridades da cidade, entre elas o
“sindaco” (prefeito) e o “presidente della Regione Campania” (o governador).
Assim que o sangue de São Gennaro se faz líquido dentro das ampolas, e
neste estado pode durar alguns segundos, horas ou dias, são disparados do Castelo
dell’Ovo vinte e um tiros de canhão para que o milagre seja anunciado a toda a cidade.
Em caso negativo, as invocações continuam até que aconteça a liquefação do sangue. Só
assim a cidade de Nápoles estará protegida e poderá dormir tranqüila, assim acreditam
os fiéis.

Do ponto de vista científico

O primeiro registro sobre a busca de uma explicação científica, se deve
ao estudo realizado pelo francês Charles de Brosses em sua visita a Nápoles no ano de
1739, porém o resultado não agradou em nada a igreja católica.
O estudioso considerou o milagre da liquefação do sangue como uma
mentira arquitetada pelos padres com a finalidade de manter sobre controle um povo,
fanaticamente religioso, pronto a confiar a própria sorte a umas gotas de sangue.
Com estas considerações pitorescamente estereotipadas, Charles Brosses
deu voz àqueles incrédulos que, há pelo menos dois séculos, submetiam a relíquia, ou
seja, as ampolas com o sangue de São Gennaro, a uma severa interrogação sobre sua
autenticidade sem nunca haver uma resposta. Apesar de haver uns cinco mil processos
que confirmam o fenômeno, inclusive a declaração de Montesquieu157 que assistiu duas
destas liquefações em 1728, o ceticismo em torno do milagre não foi vencido.
Em 1902, o conteúdo das ampolas foi submetido a um exame eletroscópio diante
de testemunhas e o cientista Sperindeo declarou que não há dúvida de que se trata de
sangue humano, que uma vez coalhado, não perde o estado sólido. As interrogações
continuam ainda no século XXI.
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Charles de Secondat, Barão de Montesquieu (França 1689-1755). Político e filósofo.

Para lembrar as palavras de um fiel ao milagre de São Gennaro:

“Mesmo que um milhão de cientistas me diga que aquilo não era
sangue de São Gennaro, eu não ia acreditar. Afinal, nós, os napolitanos,
conhecemos São Gennaro melhor que eles.”158

Na visão de Niola, as dimensões e variáveis de um fenômeno tão denso e
estratificado são tantas, que é impossível reduzir tudo em uma explicação científica e
numa conseqüente constatação da verdade.

“Conduzir-se-ia, portanto, a uma posterior redução dupla: do mistério
à imposição e da crença à credulidade, ou mesmo ingenuidade. Tal
reducionismo impede de discernir sobre as razões “próprias” de um
fenômeno: a sua gênese, o seu significado, as suas constantes e as suas
metamorfoses, a permanência da sua forma e, uma questão decisiva, o seu
simbolismo, ou seja, a linguagem em que o fato vem anunciado, codificado,
comunicado e transmitido: os milhares de sinais que se cruzam neste evento
prodigioso. Tais sinais refletem os traços do encontro, mas também do
desencontro, das sobreposições e das cumplicidades entre a cultura “alta” e
a “popular”, entre a religião “oficial” com seus dogmas e a “folclórica” com
as suas liturgias” (NIOLA, 2007:62).

Niola destaca ainda que:

“A crucial indefinição a respeito do milagre, efeito de sua própria
profundidade histórica, social e simbólica, é exemplarmente atestada por
observadores de profunda, sensível, e menos rígida razão: de Bouchard a
Goethe e Montesquieu a Nietszche e Benjamim. Vale por todos o exemplo
de Goethe, no qual, em uma página do “Italienische Reise”, revela sob um
ponto de vista condenável que remete à data de 16 de março de 1787, ao
arcaico abismo do evento e aponta que os napolitanos recorrem a São
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Trecho extraído do material de pesquisa da igreja de São Gennaro no Brasil, relator anônimo, sem
referências bibliográficas.

Gennaro e ao seu sangue “como se todo o mundo recorresse ou desejasse
recorrer ao sangue, contra a morte e contra o demônio”159.

É notável a centralidade simbólica do sangue e de seus rituais,
estreitamente conectados – ou mais, sincreticamente conectados, quando se trata de
complexos culturais de origem pré-cristã – como o sacrifício de Cristo e dos santos
mártires da igreja. Particularmente como mostrou Luigi M. Lombardi Satriani, a
realidade cultural do mediterrâneo é, historicamente, lugar de um cruzamento entre “a
postura da igreja e o folclore do sangue em cujo amálgama é devido, em boa parte, à
obra mediadora das ordens religiosas populares e, em geral, do baixo clero” 160.
Para os fiéis, manter as relíquias do mártir, ou seja, o sangue e os ossos, é
como possuir também a presença e a potência, a força, e em certo sentido, sua própria,
através da representação de um componente físico, que é quase como se o santo “não
tivesse morrido por inteiro”. Essa é uma visão mágica proporcionada pela existência de
tais relíquias. O corpo santo, ou os seus restos transformam-se em objetos investigados,
reconstruídos, protegidos, “idealizados”, pelo fascínio de um tesouro capaz de
poderosamente proteger contra doenças, calamidades, desordem e outras catástrofes
naturais e históricas, cujo sinal inequivocável da presença e potência do santo é o
milagre da liquefação do sangue.
No século VII, são numerosas as histórias milagrosas que circulavam
sobre ampolas e frascos que continham sangue de santos e beatos que ferviam, o que
provocou inúmeros pedidos de reconhecimento à alma religiosa de Nápoles. São
dezenas de liquefações que tinham no milagre de São Gennaro, uma referência
paradigmática. A começar pelo sangue de São João Baptista, Santa Patrízia, São
Lorenzo, Pantaleone, entre outros, que mostra que era grande o número de ampolas
milagrosas, orgulho e ostentação dos monastérios mais potentes.
Mas o milagre de São Gennaro não se restringe apenas à liquefação do sangue,
mas como o fenômeno se relaciona com os principais acontecimentos da cidade. Podese citar o episódio de 1526-1527, quando se atribui ao santo o milagre do fim da
epidemia de peste que se alastrou pelo reino de Nápoles; ou, em 1631, quando o vulcão
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C.f. NIOLA, 2007: 108.
SATRIANI, Luigi M. Lombardi. De sanguine, Roma, Meltemi, 2000; idem MELIGRANA, Mariano.
Il ponte di San Giacomo. L’ideologia della morte nella societá contadina meridionale, Milano, Rizzoli,
1982, p. 319; idem CAMPORESI, Piero. Il sugo della vita. Simbolismo e magia del sangue, Milano,
Edizioni di Comunità, 1980. Cf. NIOLA, 2007: 109.
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Vesúvio entra em erupção e a lava ameaça destruir a parte oriental da cidade, atribui-se
a um milagre e a presença do santo, quando “a venerável imagem e o precioso sangue
de São Gennaro se voltam por um instante para um outro lado, indicando a direção do
mar”
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. Também está ligado ao fim da ameaça de cólera de 1884. Por tudo isto, o

padroeiro é associado à ira do vulcão e a outras grandes catástrofes vividas ou
temidas162.
Algumas notícias narram que cada grande “maldição” seria anunciada pela
ausência, ou imperfeita liquefação do venerado sangue, sendo portanto inevitável que
aconteça calamidades, epidemias ou, que a miséria tomasse conta da cidade de Nápoles.
Do contrário, os fiéis teriam a garantia da segurança e da prosperidade.
Há ainda uma crença na função divina relacionada aos diversos estados do
sangue de São Gennaro como por exemplo, a indicação da cor e da densidade do
sangue, sendo este transformado em um sinal dotado de um “específico e precioso
senso profético”, como se observa na celebre Elegia, escrita por Gennaro Radente163:

“Analisando repetidamente as ampolas de sangue segurando-as em
minhas mãos, posso espiar o futuro: quando avermelha me anuncia que
Marte reserva guerra. Se ferve, então o Vesúvio se irrompe das vísceras da
terra. Se escurece, então se teme os flagelos da morte numa emboscada.
Quando se mostra líquido, se teme chuvas destruidoras. Se se retrai, a terra
semeada nega o seu fruto. Quando uma bolha de ar aparece no sangue
liquefeito, ai de mim! O horizonte tem grandes males como os montes. Se
desbota, a terrível peste se abaterá sobre os homens e sobre seu rebanho.
Quando a jóia espumeja é muito bom por que é feliz a resposta do sangue.”

Para confirmar os estreitos laços entre o culto ao padroeiro e os acontecimentos
da cidade, existem episódios que dizem ser o milagre modelado de acordo com
interesses, sociais, políticos ou religiosos. Exemplo disso é ligar a invasão de Nápoles
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LELLIS, Carlo de. Aggiunta allá Napoli Sacra del D’Engenio. Napoli, Fiorentino Editrice, 1977, p.
97. Cf. NIOLA, 2007: 111.
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A cidade de Nápoles permaneceu intacta depois da ameaça de erupção do Vesúvio em 472. O povo se
refugiou na colina de Capodimonte para rezar para São Gennaro na sua sepultura, e desde então o santo
passou a ser o padroeiro da cidade depois de ter sido atribuído a ele tal milagre. O texto consultado pela
internet diverge das datas publicadas em artigos da igreja, mas vale a pena registrar, por trazer mais uma
referência de quando se daria a ligação de São Gennaro à ameaça do Vesúvio pela primeira vez. Segundo
o site http://www.geocities.com/Athens/Fórum/5299/gennaro.htm, consultado em 19/04/2008.
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Cf. Niola, 2007: 111.

pelas tropas francesas em 1799 à intervenção de São Gennaro, quando a Itália se
recupera. Tal fato é atribuído por muitos como sendo um milagre do santo que protegeu
e devolveu a cidade aos napolitanos através da ação bem sucedida dos militares.
Segundo ouvi de uma devota, que em seguida se misturou na multidão, durante o
festejo do primeiro domingo de maio “São Gennaro não ama outra coisa senão sua
pátria, protege contra qualquer perigo e de qualquer inimigo (...) Se o mundo inteiro
sofresse outro dilúvio, São Gennaro não moveria o dedo mindinho, mas se uma gota de
água ameaçasse a sua cidade, ele moveria céus e terras para trazer o Sol de volta a
Nápoles” (06/05/2001).
Por tudo isto, o padroeiro de Nápoles estaria ligado a todos os
acontecimentos históricos que ameaçaram ou engrandeceram a cidade, que de alguma
forma encontrou-se explicação para os fatos. O que é simbolizado como presença viva e
atuante através do milagre da liquefação do sangue – símbolo de morte que se
transforma em sinal de vida.

As igrejas de São Gennaro

Quando se chega a Nápoles, é no Duomo que a história do santo está
centralizada. Um fato curioso é que somente nas passagens históricas do santo é que se
encontra referência à cidade de Pozzuoli, para ser mais exato, quando a história se refere
ao seu martírio que ali aconteceu. Porém, na pequena cidade, localizada há poucos
quilômetros de Nápoles, ligadas pela linha metropolitana de trens numa viagem que
dura em torno de 20 minutos, encontra-se uma pequena igreja erguida no local da morte
do santo e que reserva parte da história e muitas “outras histórias” que enriqueceram
esta pesquisa.

Foto 27 - Duomo de Nápoles onde estão guardadas as relíquias de São Gennaro. Foto do autor,
2008.

Talvez pela suntuosidade do Duomo em Nápoles, pela localização no
centro histórico e pelo apelo turístico da igreja e do museu que guardam as riquezas do
santo, a pequena igreja de São Gennaro em Pozzuoli seja menos conhecida, portanto,
menos visitada.
Particularmente confesso que para o pesquisador seja uma visita praticamente
obrigatória para remontar os dados históricos e aprofundar os estudos sobre a vida e
morte do mártir, mas talvez para o devoto, principalmente aos que visitam Nápoles a
turismo, o Duomo reserva uma contemplação satisfatória. O que faz da igreja de
Pozzuoli menos conhecida mas não menos importante.

Igreja de São Gennaro em Pozzuoli

No lugar do martírio do santo foi erguida uma igreja em sua homenagem,
porém foi destruída, muito provavelmente, por uma erupção do vulcão Solfatara em
1198. Em seguida foi substituída por outra, como dizem alguns autores do séc. XVI,
que provavelmente se basearam em alguns documentos recuperados de uma outra
erupção, desta vez a que gerou o Monte Nuovo em 1538. Desta, acredita-se que restou
as ruínas do altar que protegia “a pedra de São Gennaro”, onde foi decapitado.
Por iniciativa de um nobre napolitano, provavelmente Bernardino Caracciolo
(não há registros que confirmem), financiada pela Comune de Nápoles, foi construída

uma nova igreja no ano de 1584 e confiada aos frades capuccinos. Para que os frades
pudessem permanecer definitivamente no local, foi construído também um convento
segundo as regras desta congregação.
A igreja foi ampliada durante os anos de 1701 e 1708 com projeto do arquiteto
Ferdinando Sanfelice, porém, em 21 e 22 de fevereiro de 1860 um incêndio a deixou
semi-destruída. Sua restauração foi feita em pouco tempo com financiamento da
Comune (prefeitura) de Nápoles e com a contribuição dos fiéis, mas novamente
danificada pelo constante fenômeno do bradisismo164 em 1970, 1983 e 1984 mas
finalmente recuperada e reaberta ao público na noite de sete de abril de 1990.
O que me chamou a atenção dentre todas as belezas da igreja foram as esculturas
de mármore, uma representando em baixo relevo a decapitação do mártir e a outra o
busto do santo. E como relíquia a igreja reserva o bloco de pedra em que São Gennaro
teve sua cabeça decapitada conhecido como “Pietra della decapitazione”. 165

Fotos 28/29 - Igreja de São Gennaro em Pozzuoli (direita) e a pedra em que o santo foi
decapitado (esquerda). Fotos do autor, 2007.

Em 14 de novembro de 2007, em uma das minhas visitas a igreja de São
Gennaro em Pozzuoli, entrevistei o frade capuccino Sisto Ambrosino que recontou a
história do martírio e me doou algum material bibliográfico e distribuído pela igreja.
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Fenômeno ímpar e particular da região do Campi Flegrei. Uma região vulcânica e costeira, o que
provoca a movimentação do solo que se infla em determinadas épocas, danificando casas, ruas e
monumentos. Muitos deixaram a cidade na última década por determinação da prefeitura, devido à
insegurança da área.
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“Pedra da decapitação”.

“A igreja de São Gennaro em Pozzuoli é um lugar riquíssimo porque
guarda a memória do santo, além de tudo, foi nas redondezas da igreja que
o mártir viveu. Por isto sempre vai estar ligada à sua história”.

Foto 30 - O Frade Sisto Ambrosino e eu, em momento de entrevista. Foto do autor,
2007.

Além das histórias registradas pela igreja, há também muitas histórias
sem registros e que são contadas pelos devotos e pelos moradores da cidade. Uma delas,
de fato curioso, foi narrada pelo morador Mário Morelli, italiano que fala perfeitamente
o português por ter sido missionário religioso no Brasil por alguns anos. Mário, além de
freqüentador da igreja, trabalha na organização da festa em homenagem ao santo.

“Não há registros oficiais desta história mas há uma crença popular
muito forte em torno desse acontecimento. Está vendo este busto aqui?
(aponta para o busto de mármore do santo) Olha bem para o nariz. Percebe
que o nariz está destacado da estátua? Pois então, durante as invasões
bárbaras e de piratas saqueadores que atacavam constantemente esta
região há muitos séculos, para humilhar os devotos de São Gennaro, que
tentavam a todo custo proteger as riquezas da igreja, eles conseguiram
arrancar o nariz da estátua. Quebraram a estátua somente nesta parte.
Levaram tudo o que puderam mas a estátua ficou na igreja por muitos anos
com esta deformação. Era um busto de mármore que lhe faltava o nariz.
Conta-se que um pescador, todas as vezes que jogava sua rede ao mar, não
conseguia trazer nenhum peixe, mas em sua rede trazia sempre um pedaço
de pedra. Constantemente realizou tentativas de pesca, mas todos os outros
pescadores obtinham êxito menos ele, que só trazia do mar um pedaço de
mármore. Então, esse pescador resolveu mostrar o tal pedaço de mármore
a um pescador mais velho que reconheceu ser o pedaço que faltava no

busto de São Gennaro. Este que se encontrava incompleto aqui na igreja.
Os pescadores então levaram até o padre o tal pedaço de mármore a fim de
experimentá-lo na estátua. Todos ficaram perplexos quando o pedaço de
mármore saltou da mão do padre e se fixou no rosto da imagem diretamente
aonde faltava uma parte. Era o nariz de São Gennaro querendo voltar para
a igreja e completar a estátua! Pode olhar, é perfeito. Já fizeram até
estudos científicos e não foi encontrado nenhum registro de cola ou
qualquer outra coisa. As pessoas acreditam até hoje nesta história”.

Vale ressaltar que nos anos de 2001, 2007 e 2008, quando estive na Itália
por vários meses, pude vivenciar momentos muito importantes que não só me
remeteram às informações que obtive através das pesquisas bibliográficas mas que me
ofereceram uma oportunidade ímpar de visitar lugares incríveis e conhecer pessoas,
dialogar com devotos e de me aprofundar na história.
Pozzuoli me reservou surpresas que não poderia deixar de citar, como o
vulcão da zona Flegrea, o Solfatara ainda em atividade; bairros onde pessoas moram
propriamente dentro da cratera de vulcões inativos; o Lago de Averno que se formou
dentro de uma cratera; as inúmeras ruínas, como a do templo de Apolo e do Antro da
Sibila; a cidade submersa na costa litorânea da cidade, que se pode visitar e observar
através do fundo transparente de um barco; entre tantas outras maravilhas.

A Festa de São Gennaro na Itália

Nos últimos dias de verão, Nápoles se prepara para uma autêntica jornada
festiva em comemoração ao dia do padroeiro. É em 19 de setembro que os devotos não
se deixam distrair. Mais do que nunca voltam suas atenções para São Gennaro
esperando que o milagre seja anunciado mais uma vez. É um compromisso antigo, de
séculos.
Já há um dia antes, vendedores ambulantes de doces, brinquedos e souvenirs,
invadem a Via Duomo, no centro histórico, com suas barracas aproveitando o grande
movimento de pessoas no entorno da igreja.
Desde as primeiras horas da manhã os fiéis lotam o templo. As relíquias – o
busto e a ossada – são expostas na capela do tesouro, depois são transferidas para o altar

maior da catedral. Após as 9hs da manhã é quase impossível entrar e se mover, tamanha
é a quantidade de pessoas para invocar pela cidade a proteção do padroeiro.
Um alto-falante externo informa que já não se encontra mais lugar na igreja.
Começará o ritual. Portanto: - “Silêncio: a missa vai começar”.
O arcebispo comanda a assembléia em oração, onde faz um breve discurso para
ilustrar o significado do martírio e convidar os fiéis às orações.
Os olhares de todos se concentram num único lugar, a “teca”166 com as ampolas
de sangue do santo. Cada vez que o arcebispo inverte a “teca”, as orações são retomadas
numa corrente emotiva que atravessa a catedral.
Quando o sangue de São Gennaro se torna líquido, o milagre toma conta do
coração de toda a multidão e num gesto, todos na catedral acenam com um lenço branco
e aplaudem calorosamente o milagre.
O sangue de São Gennaro se derreteu, é como se o coração de Nápoles
começasse a bater mais forte alarmando um novo ânimo para superar as dificuldades de
cada dia, e a notícia se espalha rapidamente por toda a cidade.
Depois do meio dia “o milagre” é noticiado nos jornais, rádio e TV, envolvendo
na mesma emoção a todos que não puderam ir à igreja, mas que desejavam com
ansiedade que o milagre se repetisse.
E por várias vezes, durante oito dias consecutivos, os fiéis retornam à catedral
para beijar a relíquia do sangue que toda manhã é retirada da caixa forte da capela do
tesouro e exposta para homenagem dos fiéis.
Neste momento, é como se o tempo tivesse parado a cinco, dez, dezessete
séculos atrás. Nápoles se encontra diante das relíquias de seu padroeiro, completa um
exame de consciência, formula bons propósitos, e assim redescobre a melhor parte de si.
Parece inacreditável que na era do computador, depois de viagens espaciais e tantos
avanços tecnológicos, inclusive controles que podem perfeitamente anunciar uma
possível erupção do vulcão Vesúvio ou alertar sobre um tremor de terra, ainda haja tanta
crença religiosa no milagre de São Gennaro.
Porém, os menos religiosos lembram que no dia 19 de setembro de 1980 o
milagre da liquefação se sucedeu, mas dois meses depois em 23 de novembro, a
Campania e a Basilicata foram golpeadas por um desastroso tremor de terra. Os que
viveram este momento não se esquecem do susto que golpeou a cidade: “O tremor
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Uma espécie de suporte onde ficam as ampolas de sangue,

durou por volta de um minuto, mas parecia uma eternidade. Todo mundo ficou
desesperado. As coisas se moviam dentro de casa, os objetos caiam no chão”.
Relembra Dora Caracciolo, napolitana, que não se esquece do susto que levou naquele
momento.
Também no caso do milagre não ocorrer, explica o frade Sisto Ambrosino da
igreja de Pozzuoli :

“A igreja procura difundir que o atraso do acontecimento não é
uma profecia de possível desgraça, mas um convite à conversão e a uma
profunda análise de consciência para mudar radicalmente o nosso modo de
agir e viver em relação ao próximo, sendo esta a vontade de Deus”.

Durante as missas em comemoração ao santo, pois assim são as
comemorações na Itália, extremamente religiosas, os “parentes de São Gennaro” tem
lugar garantido na igreja e pregam sem parar num dialeto napolitano quase
incompreensível.
Por serem “parentes” rezam utilizando-se de palavras de tratamento íntimo, que
exprimem amor e devoção, despertando muitas críticas.
As pessoas que não compreendem tal dialeto, confundem as palavras como uma
forma desrespeitosa de se dirigir ao santo, gerando comentários que colocam à prova a
forma de tratamento respeitoso. No entanto é uma forma de manter as raízes de um,
dentre inúmeros dialetos que ainda são falados hoje na Itália, principalmente na região
sul.
Muitos dizem que hoje estes “parentes” não existem mais, ao vosso posto
resiste um grupo de anciãos devotos. Porém o pequeno grupo afirma que representam
uma linha sanguínea direta com o santo, o que gera muitas discussões a respeito.
Segundo Mario Morelli, As orações deste grupo em dialeto napolitano somente
são permitidas antes das celebrações, pois o Cardeal Corrado Ursi as proibiu durante os
rituais alegando que:

“...esta foi uma decisão tomada a fim de evitar todo o risco de
contaminação folclorística, que pudesse subtrair o espaço que facilmente
poderia ser afetado prejudicando o rito sacro realizado pela igreja”.

Durante os festejos, para favorecer um contato mais intenso entre as
igrejas locais com São Gennaro, o comitato167 convida todo ano uma diferente diocese
campana a doar o óleo para a “lâmpada sangennariana”168, que é acesa na noite de 18 de
setembro depois da celebração das vésperas do mártire. À diocese interessada juntam-se
centenas de fiéis, sacerdotes, além de outros como numerosas autoridades civis, sendo
acolhidos pelo prefeito de Nápoles, percorrendo em procissão por toda a Via Duomo.
As cerimônias das vésperas são realizadas pelo Cardeal Arcebispo, por seus
auxiliares e pelo Pastor da diocese convidada. É um momento de profunda comunhão
entre a igreja e as outras comunidades eclesiásticas da região.
Na década de 80, depois da cerimônia, grupos folclóricos musicais juntavam-se
aos peregrinos oferecendo um breve espetáculo com canto e danças típicas de sua terra.
Porém há anos que não se apresentam mais. O que demonstra que a organização da festa
busca algumas novidades que se alteram de ano em ano.
Sobre a festa em 16 de dezembro, esta é organizada para uma jornada de
doadores de sangue que prevê uma procissão, uma cerimônia religiosa na Via Duomo e
distribui medalhas e atestados aos doadores. É um modo de chamar a atenção da opinião
pública a uma questão de grande relevância social. Sendo o sangue elemento divino do
culto a São Gennaro, transforma-se aqui símbolo de empenho civil, de solidariedade e
de ajuda ao próximo.
No mês de junho, o comitato São Gennaro indica o prêmio “Fidelidade à
família”, oferecendo um reconhecimento simbólico ao término de uma missa aos
casados por mais de 25 anos, invocando o padroeiro para dar paz e prosperidade às
famílias napolitanas.
Estas comemorações são consideradas parte da festa de São Gennaro e desta
forma a igreja mantêm seus fiéis durante praticamente o ano todo em contato com a
igreja.
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Equipe que organiza a festa.
Esta cerimônia de acendimento da lâmpada se iniciou pela primeira vez em 1985. Agora faz parte das
comemorações.
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Foto 31 - Procissão com a imagem do santo e as ampolas com o sangue milagroso. Foto do
autor, 2008.

Por ser São Gennaro o padroeiro também dos imigrantes, a imagem do
mártir é destinada a acompanhar pelo mundo o trabalhador que tenta reconstruir um
ambiente familiar. Por isto, além das igrejas em Nápoles e em São Paulo, existe também
uma igreja em Nova York, onde os ítalo-americanos organizam sua homenagem ao
mártir no coração da Little Italy. Aliás, a igreja é oficialmente destinada a São
Francisco, mas considerada como igreja de São Gennaro. As comemorações duram dez
dias, movimentando milhões de dólares.
O santo é venerado por toda parte onde haja uma comunidade italiana.
Dos Estados Unidos à Rússia passando pela Ilha de Madagascar e Austrália como
reconhece a igreja em Nápoles. Porém não se tem um controle de todos os lugares que
veneram o mártir, uma vez que os napolitanos emigraram para diversas partes do
mundo. Mas é certo que São Gennaro continua sendo o companheiro de viagem para
todos os trabalhadores longe de casa. Em 1988 o mártir foi proclamado padroeiro dos
emigrantes campanos de modo a firmar oficialmente o laço espiritual entre milhares de
pessoas que o veneram.

A Festa no Brasil

A devoção a São Gennaro no Brasil, foi trazida pelos imigrantes
napolitanos que se instalaram nas imediações dos bairros do Brás e Mooca.
Além de fazerem parte do desenvolvimento da cidade, estes imigrantes
trouxeram para São Paulo uma devoção fervorosa ao padroeiro de Nápoles, erguendo a

paróquia de São Gennaro, fundada em 1914, na rua de mesmo nome, pelo então
Arcebispo Dom Duarte Leopoldo e Silva.
A paróquia é simples e situada na parte baixa da Mooca onde funcionou até
alguns anos atrás uma zona industrial. Hoje, concentram-se no local ainda alguns
moradores antigos mas muitos se mudaram para o Alto da Mooca, parte do bairro mais
desenvolvida e embelezada por grandes condomínios de luxo.
Os poucos imigrantes e descendentes que ainda permanecem no local contam
com o retorno dos devotos que se mudaram do bairro, para organizarem juntos uma das
mais conhecidas festas italianas da cidade de São Paulo.
O padroeiro de Nápoles na Itália é no Brasil, padroeiro do bairro da Mooca em
São Paulo. A festa aqui é realizada desde 1973 e vem crescendo a cada ano e atraindo
cada vez mais um público interessado em boa música, boa comida e muita diversão.
O clima da festa é bem familiar, acontece nas imediações da igreja com barracas
típicas espalhadas pelas ruas, enquanto que o restaurante particular com música ao vivo
fica ao lado do salão paroquial, numa rua sem saída onde os moradores convivem ali
com um grande palco de shows e muitos visitantes invadindo a porta de suas casas.
Além de música ao vivo, apresentada por conhecidas “bandas italianas”, que se
revezam a cada ano, apresentam-se também grupos de danças folclóricas.
A festa tem o objetivo de divulgar a devoção a este padroeiro e também de
arrecadar fundos para obras assistenciais mantidas pela igreja.
A paróquia esteve por 35 anos sob a direção direta do Cônego Esvígio Concílio
que alavancou os trabalhos da comunidade paroquial, hoje formada por adultos e
jovens, dirigida e assistida pelos padres, cujos fundos são direcionados a trabalhos
sociais.
Com tanto esforço, já foram adquiridos três prédios para com a sede própria
funcionar também a creche “Menino Jesus” que beneficia as crianças carentes do bairro.
Em proporção bem modesta se comparada com a gigantesca comemoração deste
santo na cidade de Nápoles, esta festa no Brasil acontece durante todo o mês de
setembro com missas realizadas a cada fim de semana com diversos temas como por
exemplo, “São Gennaro e a família”, “São Gennaro e a espiritualidade”, etc. As missas
são acompanhadas pelo Coral São Gennaro e em cada uma são recebidos convidados,
ora são os moradores de ruas vizinhas, ora são os empresários do bairro entre muitos
outros.

A festa começou com um chamado do cônego Esvígio Concílio que reuniu um
grupo de pessoas para procurar resolver os problemas de reforma da igreja. O prédio
estava ruim: as telhas quebradas ou rachadas, o forro se desfazia, o sistema elétrico
estava em situações precárias, a ramificação hidráulica entupida, a aparelhagem de som
defeituosa, isso tudo sem falar nas urgentes reformas de que necessitava o salão
paroquial.
Foram propostas várias maneiras de se conseguir a verba necessária para o
empreendimento. A possibilidade de bingos e rifas foi ventilada, mas não satisfez as
exigências, era preciso algo maior, daí então que surgiu a feliz idéia de se fazer uma
festa de rua, tal qual se realizava em Nápoles.
Para organizar a primeira festa, foi reunida toda a comunidade do bairro para
ouvir sugestões. Estabelecido uma idéia de como seria, começou a correria – conta o
padre Pasquale169:

“Enquanto uns se preocupavam com a arrecadação de prendas
outros preparavam as barracas e alimentos. Em uma união e força que só a
fé pode nos dar. E aí está a grande festa: barracas com comidas típicas
italianas (macarrão, pizzas, anti-pasto e doces), isso sem falar no
restaurante. Tudo montado em plena rua (Lins e San Gennaro). Ao som da
música italiana a festa transcorreu com um sucesso que não era esperado,
havia tanta gente na rua, que por melhor que nos tivéssemos preparado,
não conseguíamos dar conta; chegamos a ver pessoas sentadas na calçada
comendo e bebendo, cantando e se divertindo”.

Com o sucesso da festa e a capacidade da comunidade, a festa foi
realizada nos anos seguintes, proporcionando a reforma da igreja.

“Numa retrospectiva, agora, se olharmos para a Igreja, veremos
todas as telhas trocadas, os vitrais substituídos, o forro reforçado
internamente, o sistema hidráulico e elétrico em pleno funcionamento, nova
aparelhagem de som, construiu-se uma cozinha totalmente equipada,
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Entrevista com o Padre Pasquale Priolo (Pároco e membro da Comissão Organizadora da Festa de São
Gennaro desde 1992) concedida à Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, Realizada em
13/02/2007.

banheiros novos, concluímos o revestimento externo e a pintura. Outros
benefícios como a aquisição de fogões, fornos, cadeiras, mesas, etc.
Adquirimos também prédios próprios, para funcionar a nossa creche
menino Jesus, da igreja de São Januário. Distribuímos verbas a outras
entidades e cestas de natal para os necessitados” - continua padre Pasquale.

Na festa se faz missas em vários horários durante os domingos do mês de
setembro, na rua começa a partir das 17 horas com banda de fanfarra seguida de shows
e barracas com comidas típicas “napolitanas”. Alguns anos o show foi comandado pelo
maestro Záccaro - “O italianíssimo”, com seus cantores e orquestra.
Há alguns anos atrás, na Rua Lins, se fazia o “Rally San Gennaro” – saía as 22
hs da Rua Lins e a corrida era válida para o campeonato Brasileiro e Paulista de Rally.
Mas hoje não existe mais.
O dia do santo é comemorado em 19 de setembro como na Itália, porém a
procissão é realizada num domingo e percorre as seguintes ruas: Rua da Mooca, Rua
Luiz Gama, Rua Dom Bosco, Rua Lins, Rua San Gennaro, Rua D. Ana Nery, Rua da
Mooca e Igreja, quando é celebrada uma missa em homenagem aos imigrantes italianos.

Foto 32 – Procissão pelas ruas da Mooca (detalhe da igreja do lado direito). Foto do autor,
2005.

Durante os festejos, é também organizada pelos jovens da comunidade a
representação dos doze apóstolos, vestidos com uniforme vermelho representando a
coroa do Martírio de São Gennaro, acompanhados por crianças vestidas de Anjos.
O trabalho da comunidade envolve ao todo uma média de 400 voluntários
trabalhando para um público final que pode chegar a 160 mil pessoas ao ano. Conta
também com apoio da prefeitura da cidade de São Paulo, cobertura da imprensa,
incentivo de grandes patrocinadores e de pequenas empresas do bairro.
A história da devoção a São Gennaro reproduzida no Brasil é contada pelo Padre
Pasquale, imigrante italiano, que descreve seu conhecimento da seguinte forma:

“Eu nasci em Lauria, província de Potenza, fica perto de Nápoles.
O povo napolitano é muito religioso e tem uma devoção muito grande a São
Gennaro, porque recebeu no passado e ainda recebe no presente, uma
proteção muito grande do santo. Começou que em 1600 o Vesúvio começou
a acordar e a cidade toda ia ser engolida pelo vulcão e coberta de cinzas.
Até porque, por baixo da cidade existe um túnel de fogo que se comunica
com Pozzuoli. Na cidade de Pozzuoli a água ferve. Em algumas localidades
a água ferve mesmo, pode colocar uma panela em cima que a água começa
a ferver. Então entre o Vesúvio e Pozzuoli tem um túnel que passa por baixo
da cidade. Se esse túnel começa a explodir a cidade pode ser engolida e
submersa no próprio fogo de Nápoles. Então naquele ano o povo
napolitano recorreu a São Gennaro com muita devoção e com muita fé, e
alcançaram a graça que o Vesúvio parou e não jogou mais cinza. É um
milagre permanente, porque a cidade corre perigo. A cidade é bonita e tem
muita história e muita cultura e monumentos. Nápoles era chamada pelos
gregos Neápoles, depois passou a ser chamada Nápoles. Foi fundada pelos
gregos e é uma cidade muito importante na Itália. Os napolitanos
obtiveram essa proteção que se tornou, eu diria, cotidiana. Todos os dias
São Gennaro protege a cidade de Nápoles”.

Ao descrever a festa na Itália, se lembra também da festa de São Gennaro em
Nova York, descrevendo alguns detalhes:

“Lá (em Nápoles) não tem festa de gastronomia, assim, de comida.
Não tem. É só festa religiosa. Novenas, missas e procissão. Uma procissão
muito solene, muito bonita. Agora tem uma outra festa muito bonita
parecida com a nossa em Nova York. Lá realizam uma festa de gastronomia
muito grande, maior do que a nossa. Mas a comida é a comida típica da
região de Nápoles, que é o macarrão, a pizza, a berinjela, enfim, essas
coisas...Nós realizamos a novena, a procissão e a festa turística que é o
“comes e bebes”, e o show que atrai muita gente. Em Nova York também.
Tem a novena, a procissão e a festa das comidas típicas”.

Lembrando de como a devoção a São Gennaro teve inicio no Brasil,
conta:

“No começo do século passado os imigrantes italianos que vieram
da região de Nápoles trouxeram a devoção a São Gennaro. A pessoa que é
católica e freqüenta assiduamente a igreja, a missa aos domingos, participa
dos sacramentos, da eucaristia e muda de uma cidade para outra, leva sua
devoção. Então foi assim com os napolitanos que vieram para São Paulo.
Eles começaram a se preocupar em como cultivar a devoção aqui e
transmiti-la para os filhos e netos. O jeito foi construir uma igreja,
participar dos eventos, levar as crianças para o catecismo e criar uma
devoção aqui. Não podemos ir lá, mas podemos criar uma devoção aqui.
Então os imigrantes construíram uma igreja muito bonita, onde
freqüentaram assiduamente e educaram seus filhos. Então surgiu a devoção
a São Gennaro aqui por causa dos imigrantes”.

Lembrando das reformas que precisavam ser feitas com urgência na Igreja,
Padre Pasquale descreve o início da festa de São Gennaro em São Paulo.

“A festa surgiu em 1973. A igreja estava precária. O teto e o telhado
estavam precisando de uma reforma muito grande para salvar o templo. A
comissão paroquial não tinha dinheiro, então começaram a estudar e a
trocar idéias de como fazer a reforma. Vamos fazer uma rifa ou uma
campanha? Aí alguém sugeriu a idéia de fazer uma festa. Aí começaram e

fizeram a primeira festa. Deu certo e arrecadaram um dinheirinho razoável
na época, em 73, e começaram o trabalho de reforma na igreja. Ora, com
uma festa só não se restaura uma igreja grande como esta. Aí vieram outras
festas e foram registrando a primeira, a segunda, agora estamos na 34ª.
Este ano de 2007 vai ser a 34ª Festa de São Gennaro. Festa turística, de
gastronomia. Porque a festa religiosa acontece desde a fundação da igreja
com as novenas e procissões”.

Ao lembrar das festas italianas na cidade de São Paulo há mais de trinta anos
atrás, afirma que a festa de São Gennaro foi pioneira e conta sua evolução marcada pelo
trabalho voluntário da comunidade do bairro da Mooca.

“Naquela época não existiam tantas festas. A Festa da Achiropita,
era uma quermessinha, como era lá na minha outra paróquia. Era uma
coisa restrita, pequena. Aí a comunidade daqui fez esta festa que foi um
sucesso. É uma festa de rua e trouxeram os cantores e a comunidade
gostou. Na segunda festa já foi um pouco maior. Na terceira maior ainda.
Aí foi crescendo. Tudo era feito manualmente, as pizzas e as massas eram
feitas na casa de uma família que existe até hoje. Depois traziam para cá e
assavam no pequeno forno a lenha. Nos anos seguintes a festa foi crescendo
e então tivemos que chamar mais gente pra poder trabalhar como
voluntário. Precisou começar a comprar máquinas para produzir os
alimentos como a masseira para fazer a massa, as maquininhas de cortar
legumes, cebolas, etc. Era necessário porque a mão de obra era muito
grande e então logo se precisou de maquinários para produzir mais
comida. E a festa foi crescendo. Agora é uma festa grande, tem muito
público e a gente então tem que se organizar para atender a demanda”.

A comunidade que participa da festa hoje conta com moradores de toda a cidade
de São Paulo. Muitos até vêm de cidades vizinhas como Santo André e São Caetano.
São antigos moradores do bairro que retornam nos dias de festa, ou então criaram um
laço afetivo com a igreja ou com a comunidade.

“Na época da festa são 50, 60 jovens que servem no restaurante.
Tem um grupinho de jovens que vêm das Igrejas Cristo Rei, Nossa Senhora
Aparecida dos Ferroviários. Eles gostam! Eles comem, dançam, conhecem
pessoas diferentes e se vê que o pessoal gosta mesmo de participar. Tem
também membros antigos do início da primeira edição que ainda
participam. A Dona Nata está desde a primeira festa, assim como a Dona
Nega, a Dona Lili. São todas da primeira festa. Agora outras pessoas foram
morrendo, outras ficaram muito velhas, não tem mais força. Mas elas vem,
ficam sentadinhas assistindo o show. Se mexem um pouco [risos]. Assistem
a missa, freqüentam a missa aos domingos, tudo gente boa!”

Sobre as celebrações na época da festa, descreve:

“Não tem nada de extraordinário. A novena, por exemplo, são nove
dias seguidos com a missa, a pregação e a procissão dentro da igreja. Isso,
no mês de setembro. Começa no dia 10, termina no dia 18. São nove dias
seguidos. Têm a missa, a pregação e na hora do ofertório tem um grupo de
pessoas que passam recebendo as oferendas. É uma missa mais solene, não
é aquela missa vapt-vupt, é uma missa mais demorada, com pregação, etc.
No dia 19, que é o dia litúrgico de São Gennaro mártir, costuma-se fazer a
procissão aqui no quarteirão. Antigamente era feita de domingo, porque
vinha muita gente de fora e, mesmo as pessoas que vinham com excursões
para a festa gostavam também de participar da procissão. Agora, de dois
anos para cá, mudamos, achamos mais certo realizar a procissão do santo
no dia 19 de setembro. São três missas solenes. Uma é de manhã, outra às
três horas da tarde, que é a missa seguida da procissão aqui no quarteirão,
e a noite é a missa com a celebração do bispo - é a missa dos italianos onde
vêm a maioria dos imigrantes que moram por aqui na redondeza”.

A organização da festa é feita por uma comissão, da qual o Padre Pasquale
também faz parte.

“Tem uma comissão de umas dez pessoas. Cada pessoa fica
encarregada de uma coisa. Tem o setor de compras, tem o setor de

vigilância, nos dias de festa eles ficam vigiando. São pessoas encarregadas
para isso, além da polícia que vem também para dar cobertura. São mais
ou menos uns 60 policiais que vem para fazer a segurança da festa. Sobre
os voluntários, cada um trabalha num determinado setor. A maioria das
pessoas trabalha nas barracas. Tem a barraca do macarrão, tem a barraca
da berinjela, dos doces, barraca da calabresa, barraca do churrasco, da
pizza, etc. Cada equipe tem sua barraca e um grande número de jovens
trabalha no restaurante servindo as refeições”.

Uma parte da comissão se encarrega de divulgar a festa e contatar os
patrocinadores. Na última festa puderam contar com um número grande de
patrocinadores como Bradesco, Ceratti, e algumas marcas de molho, massa, Farinha
Dona Benta, etc.

“Nós mandamos os ofícios para estas empresas e pedimos
patrocínio. Algumas ajudam um pouco mais, outras um pouco menos, mas o
patrocínio é importante. É muita gente envolvida na festa, que trabalha
como voluntários, estas pessoas não pagam pela comida, comem de graça.
Então, a gente tem que arrumar patrocinadores para cobrir as despesas de
todas estas pessoas que comem de graça. Dá trabalho, mas em
compensação, estas pessoas jantam aqui e algumas almoçam também.
Então o gasto é muito grande. O show que contratamos também é muito
caro. No ano passado nós pagamos quase R$ 70.000,00 pelo show, é muito
dinheiro. Tem que pagar os artistas, tem os direitos autorais, etc. Também
temos que comprar alimentos, por exemplo, nós compramos a mussarela,
batatas, berinjela, pimentão para fazer a sardela, temperos, etc, isso é tudo
comprado. Essas coisas têm que pagar, então, nós cobramos ingresso no
restaurante que é praticamente para pagar o show, e cobramos a comida
vendida nas barracas, que é para angariar dinheiro e pagar o que se
compra. Ganhamos o molho, a Petybon deu o macarrão, tem uma firma que
trabalha com vinho, é lá de Jundiaí e fizeram um descontinho, mas o vinho
tem que pagar. Eles fazem um desconto porque vende em grande
quantidade, mas pagamos o preço de mercado com desconto. A calabresa é

comprada. A Marba deu um pouco de Mortadela que foi servida como
antepasto”.

Todo o esforço mantém a creche e a igreja. Explica o padre.

“O lucro não é muito. Mas nós temos uma creche, uma obra social
que é mantida com o dinheiro que é arrecadado na festa. Dá uns R$
120.000,00 a R$ 140.000,00 de lucro. Pagamos todas as despesas, o show,
etc. Sobra mais ou menos isso. O máximo que chega é R$ 150.000,00. A
creche tem despesas o ano todo com manutenção, compra de comida para
as crianças, a manutenção da igreja, o pagamento de funcionários, etc. Há
7 anos atrás foi restaurado este salão que agora está precisando de outra
reforma. Foi feita a pintura da igreja. Foi consertada a fachada. Foi
reformada uma parte do telhado, e foi construída a torre, que ainda não
está terminada. Foi reformada a creche e mantida durante o ano todo.
Foram adquiridos quatro imóveis aqui do lado, que ainda estamos pagando
as prestações para poder fazer o salão. Há três anos que o número de
visitantes chega a cerca de 150, 160 mil pessoas durante os 6 dias de
festa”.

Para manter o público e melhorar o visual da festa, está programado:

“Trocar as barracas que são de madeira, por barracas de ferro tipo
pirâmide. Quero as lonas nas cores da bandeira da Itália e do Brasil,
porque a festa é feita aqui, então vou fazer um tipo de lona que lembra a
bandeira da Itália, por causa dos imigrantes, e a bandeira brasileira,
porque estamos no Brasil. Estamos querendo fazer um show de qualidade
para agradar o público. Se não tiver um show de qualidade, a festa não
acontece. O salão não enche”.

Para o padre Pasquale a festa não é só importante para a igreja e para as obras
assistenciais, mas lembra que muitas outras pessoas lucram nos dias em que acontecem.
Explica a importância da festa para o bairro da Mooca:

“É importante porque muita gente lucra com a festa. Por exemplo,
existem estacionamentos na redondeza que lucra cobrando dos visitantes,
em torno de 10, 15 e até 20 reais. Este dinheiro entra e fica no bairro.
Algumas lojas vendem muitas coisas também. Tem gente de todos os cantos
da cidade de São Paulo. No ano passado vieram pessoas de Itaquera,
Aricanduva, Vila Carrão, Santo André, São Caetano, Santos, Sorocaba,
Campinas, Jundiaí, etc. De todos os cantos vem gente para participar da
festa. Por isso movimenta muito dinheiro. O bairro é falado, a mídia fala da
festa, fala do pessoal da Mooca, que se orgulha de ter uma festa de nome. O
bairro é falado e todo mundo fica contente”.

Lembra que o apoio dos órgãos públicos é importante. A prefeitura ou o Estado
ajudam autorizando a realização da festa.

“A prefeitura manda lavar as ruas todos os dias quando o público
vai embora, depois da meia noite, vem um caminhão pipa para lavar a rua,
deixa tudo limpo, recolhem o lixo. Junta mais de 20 garis que ficam fazendo
a faxina. Então a prefeitura dá muito apoio neste sentido. Se a gente tivesse
que pagar funcionário seria um gasto grande e a prefeitura faz esta
gentileza para nós porque a festa faz parte do calendário turístico da
cidade. Mas falta muito, por exemplo, já faz uns quatro anos que nós
pedimos para a prefeitura para embutir a rede elétrica aqui na rua da festa,
e não fomos atendidos ainda. Não dá para enfeitar a rua com bandeirinhas
com todos estes fios atravessando a rua. Se deveria fazer uma calçada
diferenciada, um asfalto bonito, a rede elétrica embutida, a Net embutida, a
Telefônica embutida. Assim, fica tudo bonito. Uma iluminação diferenciada,
etc. Tudo isto é um prato cheio para o turista vir participar da festa. Nós
temos feito das tripas o coração para criar uma infra-estrutura que possa
atender o público, mas nós precisamos da ajuda das autoridades. O lugar
tem que ser bonito, senão o público não vai. Tem muita malandragem por
aqui, a gente sabe. Corre muita droga por aqui, por exemplo, invadiram um
galpão grande aqui e criaram uma favela ali dentro. Então, na época da
festa é um tormento. Essa molecada não dá sossego pra gente, pede comida,
rasgam as lonas das barracas, e nós procuramos fazer um trabalho de

amizade, chamamos as crianças para a comunidade, damos coisas para
eles, ajudamos doando cesta básica. Favela gera delinqüência, assalto,
bala perdida. Imagina se de repente tem um tiroteio por ai, uma bala
perdida mata um turista, acaba a festa. As pessoas não vêm na festa de São
Gennaro porque tem bala perdida. Graças a Deus não aconteceu nada.
Deus nos livre e guarde! Repercute mal, porque é uma festa popular e
religiosa. A repercussão seria muito negativa!

Sobre o Registro da Festa de São Gennaro como Patrimônio Imaterial da cidade
de São Paulo a pedido do vereador mooquense Juscelino Gadelha, comenta:

“Ele é daqui do pedaço. Freqüentou muito tempo a nossa missa.
Nós que pedimos! Eu, junto com outras pessoas, pedimos para que fizesse
alguma coisa para a festa se tornar mais conhecida e tombar como
patrimônio da cidade! Isto é importante para a própria prefeitura. Ele disse
que ia ver o que podia fazer. É difícil, mas a tradição é sempre a mesma. As
receitas para preparar as comidas são sempre as mesmas. Muitas pessoas
que já criaram receitas para esta festa já morreram e, as receitas
continuam a mesma coisa. Passam de geração para geração, então, a festa
permanece igual. Ela cresceu em público, visitantes, maquinários para
preparar as comidas, mas os temperos, as fórmulas para preparar os pratos
são a mesma coisa como foi há anos atrás. Seguem um padrão napolitano,
mas nunca chega a ser igual o de lá porque a água tem outro sabor, os
molhos são um pouquinho diferentes, então, se vocês vão comer um prato
de macarrão com molho vermelho lá em Nápoles, notam a diferença. Mas a
grosso modo é a mesma coisa [risos]. A receita é a mesma”.

A entrevista com o Padre Pasquale foi realizada em 13 de fevereiro de 2007 pela
Secretaria da Cultura da cidade de São Paulo, onde colaborei com as informações sobre
as festas no Brasil e na Itália.
O Departamento de Patrimônio Histórico se empenha em documentar a
importância da Festa de São Gennaro para registrá-la como Patrimônio Imaterial da
cidade, no caso, o primeiro registro, que garantirá à festa sua continuidade, além de
beneficiá-la com a sua valorização e maior divulgação.

Além de desenvolver o turismo, será também uma forma de reconhecer a
importância da contribuição dos imigrantes italianos para a cultura da cidade.
O registro da Festa de São Gennaro como patrimônio Imaterial da cidade de São
Paulo é retomado no Capítulo III, item 2 deste trabalho.

Parte III

As Festas Populares e o Patrimônio Imaterial no
contexto da Globalização

O que é Patrimônio Imaterial? Como a festa pode ser reconhecida
como patrimônio imaterial? Qual a importância das tradições culturais no
contexto da globalização? Como a cultura está relacionada e pode ser
inserida nos programas para o Desenvolvimento Sustentável? São
questões que neste terceiro capítulo procuro analisar com o objetivo de
relacionar o sentimento de identidade com o local a fim de garantir o
espaço público para as manifestações da cultura popular a partir de
programas e compromissos, como por exemplo, a Agenda 21 Global desenvolvida pela Cúpula da Terra no encontro das Nações Unidas em 92
conhecido como ECO-92, e a Agenda 21 Local - desenvolvida pela cidade
de São Paulo para estipular metas, buscar parcerias entre o poder público
e privado a fim de estimular o desenvolvimento da cidade em harmonia
com três esferas importantes e fundamentais que compõem este
desenvolvimento: ambiente, sociedade e economia.

1.

O que é Patrimônio Imaterial

No atual mundo contemporâneo, a princípio, patrimônio significa, mais do que
nunca, riqueza acumulada por gerações passadas, disponível hoje como recurso, que
deve ser valorizada e transmitida para as gerações futuras.
Antes do reconhecimento do patrimônio imaterial como um bem coletivo, o
destaque era dado para o patrimônio material170. A trajetória tem como ponto de partida
a preservação dos monumentos históricos da Europa no século XIX, por parte de
instituições governamentais e civis. Os países europeus consolidavam a idéia de
patrimônio histórico e artístico nacional através de leis de proteção, criadas até como
uma forma de catalogar e organizar seus bens materiais. Dentre o patrimônio
selecionado estavam os edifícios, obras de arte, templos religiosos, castelos da Idade
Média, etc. com valor reconhecido pela arqueologia ou pela história da arquitetura
erudita.
Este quadro começa a ser alterado somente às vésperas da Segunda Guerra
Mundial quando passam a ser selecionadas como patrimônio todas as formas de arte e
de construção, eruditas ou populares, urbanas ou rurais, edifícios públicos ou privados,
suntuosos ou utilitários, conjuntos de edifícios, vilas, cidades e até conjunto de cidades.
Paralelamente, a fronteira cronológica do patrimônio também se expandiu. De início,
contemplando apenas produtos excepcionais da antiguidade e da Idade Média, ao longo
do século XX passou a incluir a primeira metade do século XIX, depois a segunda, o
começo do século XX, até chegar a obras produzidas pelo modernismo (SANT’ANNA,
2001:151).
A expansão territorial da valorização dos bens materiais, antes restrita à Europa,
se expandiu muito mais tarde. Em 1972, em Paris, 80 países não-europeus assinam a
Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da UNESCO171, o que
demonstra o definitivo reconhecimento mundial da importância da valorização do
patrimônio cultural, porém ainda com muitas restrições.
Sendo assim, acrescentaram-se outras experiências àquela européia, novas
categorias foram postas em cena pelos países asiáticos e também por muitos países de
modernidade tardia172, sendo chamadas de “patrimônio imaterial”.
170

Também são utilizados os termos patrimônio tangível e intangível (material e imaterial).
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Organismo
especializado do sistema das Nações Unidas criado em 16 de novembro de 1945 com o objetivo de
contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a ciência, a educação, a cultura e as comunicações.
Com sede em Paris, França.
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Por sua coerência, empresto aqui o termo utilizado por Stuart Hall (2001) em A identidade cultural na
pós-modernidade, para referir-me aos países que antes (ou para alguns autores ainda hoje), eram
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Se para os ocidentais, exclusivamente os europeus, a seleção de certos bens
materiais cria um testemunho e define uma perspectiva histórica numa relação
específica com o passado; para os orientais as tradições são vividas no presente
importando mais a transmissão dos saberes a elas vinculadas do que a conservação dos
objetos produzidos.
Segundo Márcia Sant’Anna:

“Os templos japoneses, por exemplo, são mantidos sempre novos
mediante reconstrução idêntica, periódica e ritual, o que evidencia uma
concepção de preservação totalmente diversa da ocidental, cuja ênfase recai
na permanência do objeto e na noção de autenticidade. Para os orientais, ao
contrário, o que importa não é a permanência da coisa, mas a preservação do
saber. Do saber fazer e refazer monumentos, escritos ou construídos, mas
também do saber reproduzir fielmente tradições que se manifestam de outro
modo na execução de rituais, por meio de expressões cênicas ou plásticas,
de celebrações. Há muito tempo, no Japão, tais manifestações são
percebidas como monumentos ou bens culturais e, desde os anos 50, aquele
país possui legislação voltada para a sua conservação e transmissão, por
meio de incentivos a grupos ou pessoas que as mantêm, preservam e
transmitem” (2001:154).

Deste modo, o patrimônio imaterial pode ser definido como o conjunto
de bens culturais formado por saberes, modos de fazer, formas de expressão e
comunicação e celebrações, enraizados no cotidiano das comunidades, vinculados ao
seu território e às suas condições materiais de existência, dando sentido às noções de
identidade cultural e de lugar.
Esta definição tem raiz eminentemente oriental e sua assimilação pelo mundo
ocidental só se alarga a partir dos anos 80.
O primeiro documento a valorizar a importância do patrimônio imaterial foi a
Carta de Veneza, de 1964. Em seu artigo 1º estabelece que a noção de monumento
histórico se estende a “não só as grandes criações, mas também às obras modestas, que
tenham adquirido com o tempo, significação cultural”.
chamados de sub-desenvolvidos ou de terceiro mundo - termos ultrapassados e que não condizem mais
com a atual realidade.

Ao longo dos anos 70 e 80, nos encontros internacionais em países menos
periféricos, com destaque para o México, vários países reagem ao conceito restrito da
UNESCO de considerar o patrimônio cultural como sendo marcadamente material. A
Bolívia lidera a reivindicação da realização de estudos a fim de se propor um
instrumento internacional para as “expressões populares de valor cultural”. Estes
estudos avançam, e em 1989 é aprovada pela 25ª Conferência Geral da UNESCO em
Paris, a Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular,
definida da seguinte forma:

“Conjunto de criações que emanam de uma comunidade cultural,
fundadas na tradição, expressas por um grupo ou por indivíduos, e que
reconhecidamente respondem às expectativas da comunidade enquanto
expressão de sua identidade cultural e social. Seus padrões e valores são
transmitidos oralmente, por imitação ou por outros meios. Suas formas
compreendem, entre outras, a língua, a literatura, a música, a dança, os
jogos, a mitologia, os ritos, os costumes, o artesanato, a arquitetura e outras
artes”.

Esta recomendação é o documento que vigora a fundamentação do
patrimônio imaterial ou intangível. Nela se recomenda:
- identificação dos bens produzidos por essa cultura, por meio de inventários nacionais
ou outros registros;
- a sua salvaguarda contra a influência da cultura industrializada, dando-se suporte
econômico a essas atividades e introduzindo-as como tema nos sistemas educativos;
- sua conservação por meio de documentação, registro, acesso aos dados sobre suas
manifestações, bem como o estudo de sua evolução e modificação;
- sua difusão com vistas à sensibilização das populações;
- sua proteção – definida como análoga à das produções intelectuais – mediante
dispositivos semelhantes ao do direito autoral, com vistas à proteção da privacidade dos
detentores da tradição e dos interesses dos pesquisadores.
Vale um parêntese para ressaltar que neste documento não se menciona a
expressão “patrimônio imaterial ou intangível”, mas sim o conceito de cultura
tradicional e popular que inclui aspectos materiais e imateriais. De qualquer modo dá
importância aos processos de criação e manutenção do conhecimento sobre o produto da

manifestação popular expressado pela festa, dança, celebrações, música, pela peça de
artesanato, etc.

“As expressões ‘patrimônio imaterial’ ou ‘intangível’, procuram ressaltar
que o que interessa preservar como bem cultural é o modelo e suas
transformações/variações e não o objeto resultante, embora este seja sua
expressão material e seu fim. O problema é que estas expressões levam a
desconsiderar, não só o produto destas manifestações, mas, principalmente,
suas condições materiais de produção. Enfim, a cultura material que está por
trás ou imbricada em sua produção/reprodução. O que se conclui é que
ambas as expressões não dão conta da complexidade do objeto que
pretendem definir” (SANT’ANNA, 2001:155).

Outras expressões tentam complementar a definição de patrimônio
imaterial ou intangível, como por exemplo, “patrimônio oral”, “espaço cultural” e
“paisagem cultural”. A primeira tenta dar ênfase ao modo de transmissão dos bens
culturais, a segunda vincula essas manifestações ao espaço físico ou ao território em que
ocorrem, e a terceira busca realizar a síntese dos aspectos materiais e imateriais do
patrimônio cultural por meio da idéia de paisagem, que abarca todo esse conjunto e o
enraíza no território. Porém todas elas deixam lacunas.
Como conseqüência dos avanços para o reconhecimento das tradições populares
como patrimônio imaterial, em 18 de março de 2001, a UNESCO criou o título de
“Obras Primas do Patrimônio Oral e Intangível da Humanidade”, para homenagear
dezenove espaços culturais ou formas de expressão de diferentes regiões do mundo. Em
2003, foram acrescidos mais vinte e oito itens e a última, de 2005, chega a 90 obrasprimas inscritas. É curioso observar que a representatividade dos países menos
desenvolvidos é bastante significativa173.
Os critérios utilizados na seleção desses valores foram as raízes das tradições
culturais, a afirmação da identidade cultural, a fonte de inspiração e as trocas
interculturais, a cultura contemporânea e o papel social, a excelência na aplicação das
práticas, o testemunho único de uma tradição cultural viva e o risco de desaparecimento.
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O Brasil possui dois itens inscritos na lista de “Obras Primas do Patrimônio Oral e Intangível da
Humanidade” da UNESCO: a arte Kusiawa dos índios Wajãpi e o samba de roda do Recôncavo Baiano.

Esta iniciativa tem por objetivo preservar a cultura tradicional popular, devendo
se tornar complemento na lista dos Patrimônios da Humanidade.
As discussões em torno do reconhecimento do patrimônio cultural imaterial
trouxeram, a partir da década de 80, uma nova visão a respeito da preservação das
tradições e dos bens culturais dando um grande destaque à questão. Uns implementaram
um sistema de proteção há mais tempo como a Coréia, França e Japão, mais tarde vários
países começaram a repensar a valorização dos seus bens culturais, tomando medidas,
criando leis e incentivando projetos, que se não são completamente satisfatórios, ao
menos impulsionam um avanço para o reconhecimento da autenticidade de uma
identidade cultural.

Patrimônio cultural no Brasil

Todas as questões que permeiam as discussões sobre patrimônio imaterial já
haviam sido sinalizadas há muitos anos pelo sempre pioneiro, poeta, musicólogo e
folclorista Mário de Andrade, ícone da Semana Moderna de 1922, num ambicioso
projeto elaborado por ele, abrangendo uma série de pesquisas que causaram impacto nos
meios político e intelectual. Era a primeira vez na história do Brasil que a diversidade da
nação era mostrada a todo o país.
Seu projeto deu margem para que o patrimônio cultural brasileiro fosse
resguardado, e em 1933 o país teve o seu primeiro órgão voltado para a preservação de
seus bens, a Inspetoria de Monumentos Nacionais, vinculada ao Museu Histórico
Nacional. A Inspetoria foi instituída pelo Decreto nº 24.735 de 14 de julho de 1934, e
tinha como principais finalidades impedir que objetos antigos, referentes à história
nacional, fossem retirados do país em virtude do comércio de antiguidades, e que as
edificações monumentais fossem destruídas por conta das reformas urbanas com o
pretexto da modernização das cidades. A primeira iniciativa da Inspetoria foi, ainda em
1934, o decreto de tombamento da cidade de Ouro Preto, atualmente considerada como
um dos principais exemplos do patrimônio histórico nacional.
A inspetoria precedeu o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), criado em 13 de janeiro de 1937 e regulamentado pelo Decreto Lei nº 25, no
dia 30 de novembro do mesmo ano, poucos dias após o golpe que instituiu o Estado
Novo.

O Decreto que organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
e criou o instituto do tombamento, foi promulgado porque a Constituição de 1934
instituiu, como principio constitucional, a função social da propriedade, possibilitando
no Brasil, o desenvolvimento de todo um organograma jurídico, de cunho social, no
campo da saúde pública, do trabalho, do urbanismo e da preservação.
A propriedade passou a ser definida como um composto que possui, de um lado
uma face privada ou material ligada ao seu proprietário e relativa ao seu fundamento
econômico; de outro, uma face pública ou imaterial que diz respeito à coletividade e
sobre a qual pode incidir um interesse público. A esta última, se vincula o tombamento,
como instrumento de preservação, cujo efeito rebate também na sua face material,
afetando o valor econômico do bem.
Para
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o
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preservação

costuma

ser

entendido

exclusivamente como tombamento e sob uma análise crítica descreve:

“Essa circunstância veio reforçar a idéia de que as políticas de patrimônio
são intrinsecamente conservadoras e elitistas, uma vez que os critérios
adotados para o tombamento terminam por privilegiar bens que referem os
grupos sociais de tradição européia, que, no Brasil, são, em sua maioria, os
grupos identificados às classes dominantes” (2001:189).

Por outro lado, como observa Sant’Anna, o tombamento é, assim, um
instrumento legal cuja aplicação se justifica e se legitima por meio da face pública da
propriedade, ao tempo em que opera basicamente na sua face privada ou material. Os
bens culturais de natureza material têm, portanto, uma face imaterial que diz respeito
aos valores coletivos neles investidos, mas que também resulta do seu uso e apropriação
social. Exemplifica:

“Um sítio urbano tombado, além dos valores históricos, artísticos,
arqueológicos e paisagísticos que nele se reconheça – valores que se
vinculam a determinada configuração espacial ou física – possui ainda
valores que se ligam ao uso e à prática social daquele espaço. (...) Aspectos
que também compõem a face do bem cultural ligado à coletividade e que, se
há interesse em guardá-los para a posteridade, só podem ser registrados, já
que são processos dinâmicos que se atualizam e se transformam

permanentemente. Não faz sentido, portanto, querer aprisioná-los numa
determinada forma ou identificá-los exclusivamente com ela. O sítio urbano,
em seus aspectos materiais, é tombável, mas não os processos que compõem
sua face imaterial” (2001:159).

Portanto, valorizar um patrimônio cultural é levar em conta os seus
aspectos materiais e imateriais, visto que um não faz sentido sem o outro e ambos se
complementam. Um permanece e é também conservado pelo tempo enquanto forma
dada, o outro se transforma permanentemente e acaba. Um pode ser contemplado, o
outro lembrado, mas ambos dinâmicos.

“Patrimônio material e patrimônio imaterial não aparecem mais como
duas áreas separadas, mas como um conjunto único e coerente de
manifestações múltiplas, complexas e profundamente interdependentes dos
inúmeros componentes da cultura de um grupo social” (LÉVY-STRAUSS:
2001, 23).

Mas para que a função de um patrimônio cultural se cumpra
efetivamente, é necessário que a ação de proteger seja precedida pelas ações de
identificar e documentar – bases para a seleção do que deve ser protegido – e seguida
pelas ações de promover e difundir, que viabilizam a reapropriação simbólica e, em
muitos casos, econômica e funcional, dos bens preservados, ou seja, foi necessário
inscrever no texto constitucional para que a responsabilidade do Estado em relação à
face menos visível da cultura, então denominada “imaterial”, desse finalmente força e
importância fundamental à questão.

A Constituição Federal de 1988, nos artigos 215 e 216174, entende como
patrimônio cultural brasileiro:
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Ver anexos.

“Os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.”

O que era serviço (SPHAN), em 1946 passa a se denominar Departamento do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), e em 1970, Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Primeira Instituição dedicada ao
patrimônio histórico e cultural criada na América Latina175.
Hoje o IPHAN, subordinado atualmente ao Ministério da Cultura, já registrou 15
itens considerados como patrimônio imaterial brasileiro. São eles: a arte Kusiwa dos
índios Wajãpi, o ofício das Paneleiras de Goiabeiras176, o samba de roda no Recôncavo
Baiano, o círio de Nossa Senhora de Nazaré, o ofício das baianas do acarajé, a viola de
cocho, o jongo no sudeste, a cachoeira de Iauaretê, a Feira de Caruaru, o Frevo, o
Tambor de crioula, matrizes do samba no Rio de Janeiro, modo artesanal de fazer queijo
de minas, roda de capoeira e ofício dos mestres de capoeira e o modo de fazer renda
irlandesa em Sergipe.
Na lista do que também se pode compreender como patrimônio imaterial é
possível citar como exemplo: a arte dos repentistas, algumas técnicas artesanais, as
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Outro órgão presente nos debates sobre a ação para preservação de patrimônios culturais no Brasil é o
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), criado em 1958 com a função de formular
meios de garantir a importância e o reconhecimento do folclore e da cultura popular do Brasil.
176
As paneleiras de Goiabeiras tiveram o seu ofício indicado para inscrição no Registro de Bens Culturais
de Natureza Imaterial, criado pelo Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000. Sendo portanto, as panelas
de barro, produzidas no Espírito Santo, o primeiro registro de patrimônio imaterial do Brasil em 2002,
coordenado e deliberado pelo IPHAN.

pinturas corporais de certas tribos indígenas, os saberes medicinais, as festas de origem
italiana em São Paulo, etc., referência177 das identidades sociais.
No caso do processo cultural, segundo Arantes, referências são as práticas e os
objetos por meio dos quais os grupos representam, realimentam e modificam a sua
identidade e localizam a sua territorialidade.

“São referências os marcos e monumentos edificados ou naturais,
assim como as artes, os ofícios, as festas e os lugares a que a vida social
atribui reiteradamente sentido diferenciado e especial: são aqueles
considerados os mais belos, os mais lembrados, os mais queridos, os mais
executados. Assim, por exemplo, o Pão de Açúcar (formação geológica) é
uma referência inequívoca do Rio de Janeiro (cidade); o conjunto urbano do
Pelourinho ou a capoeira (prática corporal) significam Bahia, bem como o
samba ou a feijoada, brasilidade. (...) São sentidos atribuídos a suportes
tangíveis ou não. Podem estar nos objetos assim como nas práticas, nos
espaços físicos assim como nos lugares socialmente construídos. São como
as relíquias históricas e os legados de família, os bens de raiz, as jóias e
obras de arte, ou as fotografias, as narrativas, os conhecimentos e objetos de
valor afetivo e pessoal. É com referências que se constrói tanto proximidade
quanto distância social, a continuidade da tradição assim como a ruptura
com uma condição passada ou a diferença em relação a outrem”
(ARANTES, 2001:131).

Neste caso e no caso das festas, celebrações, danças e em muitos outros, a
proteção física do bem é inviável, mesmo porque essa não é a lógica de sua preservação.
O que importa para os grupos sociais é assegurar a continuidade de um processo de
reprodução, preservando os modos de fazer e o respeito a valores como o do ritual
religioso, por exemplo. A maneira de viabilizar esta preservação é através de registros
(escritos, sonoros, visuais, etc.) dessas manifestações, e informações sobre o contexto
em que ocorre, assim como os sentidos que têm para os diferentes produtores e
destinatários, o que é de evidente interesse para a sociedade. Do mesmo modo, as ações
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Segundo define no artigo Patrimônio Imaterial e Referências Culturais de 2001, para o autor Antonio
A. Arantes, referência é um termo que sugere remissão; ele designa a realidade em relação à qual se
identifica, baliza ou esclarece algo.

de estímulo e apoio aos produtores, assim como medidas voltadas para assegurar as
condições de produção dessas manifestações, contribuem para perpetuá-las.
No entanto, o perigo que ronda essa abertura nos processos de produção de
patrimônios culturais, levanta uma questão preocupante: o risco da banalização. Sob o
pressuposto de que tudo pode se tornar patrimônio.
Hoje, o Brasil têm desenvolvido políticas para se adaptar ao contexto
internacional e se encontra num patamar bastante avançado. Instituiu em 4 de agosto de
2000, o Decreto 3.551 que trata do Registro de bens culturais de natureza imaterial,
criando o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Isso implica uma reavaliação de
procedimentos jurídicos e administrativos, numa consciência maior da interface das
políticas culturais com as agendas social, econômica e ambiental.
O Decreto institui os quatro primeiros livros de registros distintos – o primeiro
para os saberes e fazeres cotidianos das comunidades, o segundo, para as celebrações,
rituais, festas e outras práticas desse tipo da vida social; o terceiro, para as formas de
expressão literárias, musicais, plásticas e cênicas; e o quarto, para os mercados, feiras,
santuários e, de modo geral, todos os lugares onde se desenvolvem práticas culturais
coletivas.
A inscrição nos livros de registro e inventários é acompanhada por
representantes da sociedade civil e deve ser composta por documentação científica e
técnica reunida pelo IPHAN. Merece ser enfatizado o artigo 8º do decreto que prevê que
os bens culturais imateriais inscritos serão reexaminados e reavaliados a cada 10 anos, a
fim de se decidir se ainda merecem figurar na lista do “patrimônio Cultural do Brasil”.
Conforme observa Levy-Strauss:

“Mais ainda do que qualquer outro, o patrimônio imaterial nasce, vive e
morre. Intimamente associado à vida cotidiana das pessoas, não se poderia
congelá-lo, nem perenizá-lo por decreto. Gostos, necessidades, modos de
vida, valores e representações sempre evoluíram e continuarão a fazê-lo e,
se uma comunidade abandona uma prática social, não há como se opor. O
que pode ser feito, e o decreto atende a isto, é, por um lado, inventariar,
estudar e conservar e, por outro, oferecer reconhecimento social aos
detentores desse patrimônio para que tenham reconhecida sua importância,
convidando-os a perpetuá-lo e transmiti-lo às novas gerações que, por sua
vez, terão tomado consciência de seu valor” (2001:27).

Este decreto proporciona o reconhecimento da cultura nos diferentes níveis
espalhadas por todo o território nacional colocando o Brasil na vanguarda de uma
preocupação hoje predominante nos organismos internacionais de cultura, como a
UNESCO, com respeito à diversidade cultural. Também dá espaço ao reconhecimento,
reconstrução e valorização da memória dos diversos grupos formadores da sociedade
brasileira, um passo para a valorização da identidade nacional.

2.

O Registro da festa como Patrimônio Imaterial

O patrimônio imaterial na verdade nunca esteve ausente num processo de
reconhecimento de bens culturais, uma vez que para a estes bens se atribuir valor e
importância, merecendo sua preservação, se deve antes de mais nada reconstruir sua
história, esta cheia de narrativas, documentos e provas. O historiador Jacques Lê Goff
dá o nome de “materiais de memória” ou “dilatação da memória histórica”, esses termos
se aplicam também a relatos e narrativas orais, criações musicais, rituais, gestos, línguas
ágrafas, e outras formas de expressão. A consciência de que é o valor de testemunho
que lhes é atribuído que os converte em monumentos históricos, se alia hoje à
possibilidade de se preservar a memória de praticamente tudo sob a forma de
documento. E monumentos e documentos são a matéria-prima dos patrimônios
históricos.
Porém, não basta definir conceitos e critérios, aprovar uma lei, criar e
institucionalizar um sistema nacional de proteção do patrimônio imaterial. É preciso ir
mais além. Os conceitos têm que ser operacionalizáveis, os critérios devem ser
representativos, a lei tem que ser eficaz e o sistema, permanente e poderoso (FALCÃO,
2001:163).
No caso das festas, objeto de estudo deste trabalho, para que sejam reconhecidas
como patrimônio imaterial, é necessário que haja uma solicitação da parte da sociedade
civil, podendo ser representada por uma associação, instituição, ONG (Organização não
Governamental), etc.

Qualquer cidadão pode realizar esta solicitação encaminhando-a aos órgãos
competentes, porém, junto a ela, devem acompanhar uma série de documentos que
comprovem a importância do patrimônio imaterial que se queira registrar. Como
fotografias, testemunhos ou até mesmo uma lista de assinaturas de toda a comunidade
envolvida com o patrimônio que se pretende reconhecer.
Como já sabemos que o patrimônio imaterial está garantido por lei, no entanto, a
solicitação deve estar de acordo e corresponder aos itens formalizados pelos
documentos jurídicos. São processos complexos, também porque envolvem a
subjetividade de um bem que não existe ‘materialmente’. Estes processos costumam
demorar anos para se obter um parecer que pode ser positivo ou não.
No Brasil, dentre os patrimônios imateriais reconhecidos pelo IPHAN, como
vimos anteriormente, não figura nenhuma festa nos moldes destas estudadas neste
trabalho, o que torna a questão bastante particular.
No que tange as responsabilidades do Departamento de Patrimônio Histórico
(DPH) da Secretaria da Cultura da cidade de São Paulo, a Festa de São Januário (São
Gennaro) realizada na Mooca pode ser o primeiro bem imaterial reconhecido e
presenteado à cidade.
Sob coordenação da doutora historiadora Maria Lúcia Perrone Passos, com
quem pude, em 2007, colaborar com dados informativos permitidos por esta pesquisa, o
DPH vem há alguns anos reunindo documentos, realizando entrevistas, estudando e
catalogando os dados sobre a Festa de São Gennaro, correspondendo à solicitação do
vereador e conselheiro do Conpresp Juscelino Gadelha (PSDB), de 2006, que viveu no
bairro da Mooca. Segundo uma das mais antigas colaboradoras da festa, Capitulina
Tonet, de 71 anos, responsável pelos ingredientes das iguarias italianas:
“O registro valoriza muito o nosso trabalho”178.

A decisão final caberá ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio
Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo (Conpresp). Segundo Walter Pires, diretor
do DPH, com o programa a Prefeitura pretende criar uma estrutura para avaliação do
patrimônio imaterial, com historiadores e antropólogos, o que vai acelerar as análises179.
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Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo em 21 de setembro de 2007.
Idem Ibidem.

Se o processo tiver um desfecho positivo, a Festa de São Gennaro será o
primeiro patrimônio imaterial da cidade de São Paulo, reconhecido pelo IPHAN,
garantido pelo Decreto 3.551, e registrado no livro 2 criado pelo Programa Nacional do
Patrimônio Imaterial:

“II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas
que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do
entretenimento e de outras práticas da vida social;”

Os benefícios que o registro pode trazer para as festas é a garantia do
espaço para que elas continuem sendo realizadas, um suporte maior dado pelos órgãos
governamentais durante e depois dos dias de festa, com menor burocracia, como por
exemplo, aparelhagem de som, limpeza das ruas, conservação do espaço, etc., ampla
divulgação na mídia, possibilidade de verbas destinadas pelo poder público ou de leis de
incentivo para a iniciativa privada investir nas festas como espaço cultural, inclusão no
calendário turístico da cidade, entre muitos outros benefícios.
Durante a divulgação deste trabalho de pesquisa na Itália, o fato curioso é que
nem a festa de São Gennaro realizada em Nápoles passa por este processo de
reconhecimento, o que seria muito interessante uma festa desta grandeza ser
reconhecida no Brasil como um patrimônio cultural e não na Itália, de onde originou.
A legislação brasileira que contempla o patrimônio imaterial, ou seja, os artigos
215 e 216 da Constituição de 1988, bem como o Decreto 3.551 de 2000 e a lei 14.406
da cidade de São Paulo promulgada pelo atual prefeito Gilberto Kassab em 2007, estão
disponíveis na íntegra em “Anexos” no final deste trabalho e com ela pode-se
compreender passo a passo o registro e reconhecimento de um patrimônio cultural de
natureza imaterial.

3.

A Importância das tradições culturais no contexto da globalização

A globalização, em termos gerais, não foi pensada como um projeto ou
iniciativa de um governo ou de um Estado, mas é um grande mercado que se formou
por entidades públicas e privadas que comandam e controlam hegemonicamente o
mercado empresarial mundial. Tomou forma após a segunda guerra mundial, se
remodelou com a decadência da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e
do regime socialista, consolidando o sistema capitalista representado pelo gigante EUA.
O marco fundamental para dinamizar o “mundo sem fronteiras”, foi
representado simbolicamente pela queda do Muro de Berlim em 1989. De lá pra cá, a
globalização proporcionou uma grande mudança política, econômica, social e cultural e
abriu frente para um novo capítulo na história da Humanidade.
Com a economia americana fortalecida, individualmente as potências européias principalmente - não dariam conta de competir com um mercado consolidado e que
rapidamente se modernizava, a solução foi unir forças dando início ao Mercado Comum
Europeu180, hoje chamado União Européia. O bloco serviu de exemplo para outros
mercados emergirem como por exemplo, o NAFTA181, o ASEAN182, o MERCOSUL183,
entre outros.
Nos países industrializados com os mercados internos saturados, empresas
multinacionais buscaram novos mercados consumidores, principalmente dos países
recém saídos do socialismo. Acirrando uma concorrência que fez com que as empresas
utilizassem cada vez mais recursos tecnológicos para baratear os preços e estabelecer
contatos comerciais e financeiros de forma rápida e eficiente.
Com a globalização veio a privatização das empresas administradas pelo Estado
e a abertura dos mercados, estimulando ainda mais a concorrência. Neste contexto, tem
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papel fundamental a evolução dos meios de comunicação, mais baratos, mais
abrangentes e mais eficazes que encurtaram distâncias - benefícios trazidos pela
Internet, pelas redes de computadores, pelos meios de comunicação via satélite etc.
Por outro lado, os países periféricos, menos industrializados e portanto menos
preparados para enfrentar os desafios trazidos pela globalização, sofreram e sofrem
ainda graves conseqüências, como é o caso de quase todo o continente africano, alguns
países asiáticos, do leste europeu e da América Latina.
Muitas empresas multinacionais se utilizam desta fragilidade para exploração da
mão de obra, matéria prima e energia mais barata, transferindo-se para estes mercados
com o objetivo de reduzir custos no processo produtivo industrial.
Um tênis, por exemplo, pode ser projetado nos Estados Unidos, produzido na
China utilizando matéria-prima do Brasil, e comercializado em diversos países do
mundo.
Para facilitar as relações econômicas, as instituições financeiras (bancos, casas
de câmbio, etc.) criaram um sistema rápido e eficiente para favorecer a transferência de
capital. Investimentos, pagamentos e transferências bancárias podem ser feitos em
questões de segundos através da Internet ou do telefone celular. O inglês passa a ser a
língua universal.
Diante deste quadro, na tentativa de encontrar uma visão coerente sobre esta
questão opto pela linha de pensamento de Milena Petters Melo quando descreve a
globalização como um “fenômeno que se relaciona com as diversas dimensões da
sociedade, nas suas feições econômica, política e cultural e se perfaz através de
processos diferenciados. Por essa sua complexidade, não obstante as reiteradas
recorrências ao termo, ainda hoje o debate sobre as diversas interpretações relativas à
globalização é aberto, exatamente porque a sua primordial característica é a
multidimensionalidade, fundada sobre e por elementos contraditórios que podem ser
traduzidos

nas

dicotomias:

global/local,

universalismo/particularismo,

identidade/diferença, liberdade/poder”184.

“Um fenômeno que não é novo, mas se intensificou sobremaneira
recentemente, sobretudo a partir das últimas duas décadas do século
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PETTERS MELO, Milena Imigração e relações interculturais no contexto da globalização. Entre
igualdade e diversidade, as novas fronteiras da democracia. Itália, 2008 (Ementa do curso de formação
para as Assistentes Sociais da Prefeitura de Nápoles, promovido pelo FORMEZ em maio 2005.

passado. Processos que se caracterizam pela mundialização da economia, a
volatilidade do capital, a transnacionalização e precarização das relações
trabalhistas, a redefinição paradoxal do Estado (que se enfraquece como
promotor do bem estar social, mas deve se fortalecer para adequar as
realidades nacionais à nova ordem econômica mundial e aos novos
delineamentos da política internacional), a desregulamentação de direitos, a
celeridade das informações, o relativismo da concepção de espaço e tempo
(ante as inovações tecnológicas na área da informática e telecomunicações,
que permitem a visualização da simultaneidade de eventos que ocorrem no
mundo todo, e confundem a percepção do real com o virtual), a
internacionalização dos problemas ecológicos, entre tantos outros fatores”
(PETTERS MELO, 2008:03).

Porém, se de um lado as grandes potências se consolidam e defendem seus
mercados, de outro, enfraquecidos, muitos países não conseguem acompanhar a
velocidade destas transformações, seja por que não se encontravam num nível de
industrialização competitivo, ou porque estavam resolvendo conflitos internos de ordem
política, religiosa, econômica, enfim, criando uma grande margem de exclusão social. O
lado negativo da globalização é a desigualdade social que se criou, o desemprego, a
dependência econômica de muitos países e o grande fluxo migratório.
O movimento humano se inverteu em apenas um século. Até metade do século
XX, o grande contingente de emigrantes partia da Europa em direção a países como o
Brasil, EUA, Austrália, Argentina, etc., conforme vimos no primeiro capítulo deste
trabalho. Nas últimas décadas, são os países europeus que sofrem com a invasão de
imigrantes.
Na Europa, por um período, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o
dinamismo econômico e a necessidade constante de mão de obra, o problema ainda não
tinha as mesmas dimensões de agora. O problema da imigração naqueles tempos era
solução, porém, hoje, com os mercados saturados, a concorrência acirrada para obter um
emprego, a tecnologia tomando conta de diversos setores diminuindo o número de
postos de ocupação, o imigrante passou a ser visto com outros olhos, como invasor.
Inexperientes, estes países tentam buscar alternativas e criam leis para frear o
fenômeno, com objetivo de “proteger suas economias”, numa clara demonstração de
despreparo ferindo os preceitos da tão defendida democracia.

Esta é hoje uma das grandes questões em debate na Europa - Como lidar com o
imigrante?
Tomando como exemplo a Itália, porta de entrada de muitos extra-comunitários
que almejam viver na Europa, não são só os imigrantes provenientes de países
africanos, asiáticos ou de pobres países vizinhos como por exemplo a Romênia e a
Albânia, que procuram o país como destino. A legislação italiana teve que se adaptar
também ao fluxo de descendentes dos italianos que deixaram o país em tempos difíceis.
São os cidadãos italianos que vivem no exterior que fazem o caminho inverso, um
“retorno” às origens.
São milhares de ítalo-brasileiros, ítalo-argentinos, ítalo-americanos, etc., que
propagam a cultura da Itália num continente diverso, recebem a afetividade patriótica
transmitida pelos pais, avós e bisavós e refazem um percurso que nunca fizeram antes.
Retornam para onde nunca antes estiveram, divididos e movidos pelo sentimento de ser
duplo cidadão.
Muitas vezes é mais fácil sentir-se cidadão italiano (para os que nasceram fora
da Itália) em qualquer outro país do que na própria Itália. Como muitas, a sociedade
italiana está despreparada para receber o imigrante, logo esta que por várias gerações
conviveu com a emigração. O que cria um interessante contexto para analisar qual é o
verdadeiro conceito de cidadania? Qual o valor da identidade cultural? Como lidar com
a diversidade e a multiculturalidade? Questões estas que o Brasil, por exemplo, já
resolveu há muito tempo e poderia dar uma importante contribuição para os países
desenvolvidos que não conseguem ainda lidar com esta questão. Aponta Levy-Strauss:

“Na era da mundialização, em que a diversidade externa tende a
tornar-se cada vez mais pobre, torna-se urgente manter e preservar a
diversidade interna de cada sociedade, gestada por todos os grupos e
subgrupos humanos que a constituem e que desenvolvem, cada um,
diferenças às quais atribuem extrema importância. Em certa medida, a
diversidade cultural poderá pelo menos ser mantida e estimulada pela
preservação das especificidades culturais dos diferentes grupos sociais:
assim como se criam bancos de genes de espécies vegetais para evitar o
empobrecimento da diversidade biológica e o enfraquecimento de nosso
ambiente terrestre, é preciso, para que a vitalidade das sociedades não seja
ameaçada, conservar, ao menos, a memória viva de costumes, de práticas e

saberes insubstituíveis que não devem desaparecer. Pois é a diversidade que
deve ser salva, não o conteúdo histórico que cada época lhe conferiu e que
ninguém saberá perpetuar para além dela própria. A nova legislação
brasileira abre, nesse sentido, vias que poderão ser úteis como inspiração
para toda a comunidade internacional.” (LEVY-STRAUSS, 2001:27).

Nesta mesma direção, Petters Melo descreve que a diversidade eclatante, que
hoje a Europa vivencia como resultado dos processos de globalização, não é novidade
para o Brasil. Como esclarece o Ministro Gilberto Gil: “no Brasil, já conhecíamos essa
mistura fina havia muito tempo, até mesmo porque o País foi construído pela
miscigenação de raças e de culturas, levas de imigrantes de diversos países, migrações
internas intensas, etc. Mistura é com a gente mesmo, vem daí a riqueza cultural”. (...)
Antes da Tropicália, observa Gil, os candidatos a tropicalistas já se encontravam
imersos, de nascença, nessa mistura natural, nesse rico caldo de cultura. Tomando o
pulso do tempo, resolveram criar um laboratório no qual passaram a cruzar, de forma
intensiva, o samba tradicional, a bossa nova, o jazz, o rock e a música pop internacional.
“Tratava-se de apreender a cultura como entidade fragmentada, como um conjunto
plural de elementos para os quais nós buscávamos uma interlinguagem”185 (2007:128).
Tomando como base a experiência dos festejamentos do “ano do Brasil na
França, Petters Melo faz uma analise do pertinente pensamento do Ministro Gil:

“Assim, segundo o Ministro, o Brasil teria chegado antes da Europa
a uma resposta cultural à globalização. Sem conseguir estabelecer seu lugar
na modernidade, o Brasil teria queimado etapa e chegado diretamente à pósmodernidade. Diversamente das antigas potências coloniais – França, GrãBretanha, Portugal e Espanha – que tiveram de se modernizar para acertar o
passo (ou pelo menos tentar) com a potência econômica americana, o Brasil,
que também deveria seguir esse caminho, não pode fazê-lo. Excluído da via
da modernidade por sua situação colonial, o Brasil experimentou os
primeiros frutos daquilo que ainda não era chamado de pós-modernidade”
(2007:129).
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Muitos países criam leis e medidas restritivas contra a imigração, e, da maneira
com que noticiam esta questão na mídia, acaba desenvolvendo uma sociedade
xenofóbica, preconceituosa e intolerante que só vem a agravar o problema. Para alguns
países que se sentem ameaçados pela inevitável penetração da cultura estrangeira, ao
invés de instigar a intolerância, os meios de comunicação apoiados pelo Estado
poderiam criar uma forma de conscientização da sociedade sobre o valor de seu produto
ou saber. Deveriam caminhar junto com as ações relativas ao registro de manifestações
culturais, não só para sua preservação, mas também para sua valorização, e esta
valorização se reflete também na auto-estima do cidadão que se conscientiza da sua
importância e da sua eficaz contribuição na sociedade, tornando-se, assim, alerta às
“interferências danosas”.

“Desde o Renascimento, compreendeu-se que nenhuma civilização pode
pensar sobre si própria, se não dispuser de uma ou várias outras que lhe
sirvam de elemento de comparação. Para conhecer e compreender sua
própria cultura, é necessário aprender a vê-la do ponto de vista do outro,
confrontar nossos costumes e crenças com aquelas de outros tempos e de
outros lugares”. (LEVY-STRAUSS: 2001, 27).

Muitos países desenvolvidos vêem a miscigenação, a influência de outras
culturas, a presença “do outro” como uma ameaça à sua própria identidade cultural, e
nas tradições culturais incorporadas por outros elementos tidos como inferiores, como
uma influência negativa. O que nos faz repensar em que grau de civilidade estamos?
Qual o rumo que a globalização está dando para esta nova concepção de mundo
moderno? Estas são questões inseridas nesta temática mas que não serão abordadas em
profundidade neste trabalho. Mas vale mais uma vez apontar a contribuição de Petters
Melo quando analisa o Tropicalismo:

“O Tropicalismo só aconteceu porque as condições certas estavam dadas.
“Achávamos” comenta Gil, referindo-se ao tempo da Tropicália, “que o
poder cultural de um povo dependia da sua capacidade para digerir a
realidade global, mas ao mesmo tempo impor a sua singularidade”. O verbo
“digerir” remete à fonte que Gil não explica, mas é evidente: Oswald de
Andrade e a antropofagia (...) No manifesto Antropófago, Oswald de

Andrade

declarava:

“Só

a

antropofagia

nos

une.

Socialmente.

Economicamente. Filosoficamente” (...) Com a revolução de 64, o
Tropicalismo usou as idéias do Manifesto Antropofágico de Oswald de
Andrade para enfatizar a necessidade de transformar as influências
estrangeiras em produto nacional”. (2007:133)

Porém, falar em tradições culturais em tempos de globalização parece colocar
em evidência o contraste entre o tradicional e o moderno, valores e visões de mundo.
A idéia de tradicional pode ser, a grosso modo, associada a certas qualidades que
nossos olhos “modernos”, por vezes cansados, identificam como positivas. Entre elas,
estão a passagem do tempo mais lenta; um universo de relações sociais pessoalizadas e
face a face onde os mecanismos de controle social se exercem de modo informal;
formas de comunicação que privilegiam a oralidade muitas vezes direta; a participação
mais restrita dos meios de comunicação de massa no processo social.
A idéia de moderno, ao contrário, associa-se a uma passagem do tempo como
que acelerada; a um ritmo intenso e por vezes vertiginoso de mudanças; as relações
sociais impessoais; a uma ampliação e intensificação da circulação monetária e à
presença mais intensa das chamadas formas de comunicação de massa. Vale ressaltar,
entretanto, no seio desse conjunto, características sobre as quais estamos de acordo em
qualificar como ‘positivas’: um universo de valores democráticos, com as valiosas
idéias de cidadania e direitos humanos, pelo menos tentando se adaptar ao contexto
hodierno.
Encontramos comumente aspectos “modernos” e “tradicionais” integrados num
único processo sócio-cultural (CAVALCANTI, 2001: 69).
A presença e interpenetração de tradições culturais distintas, mesmo em países
de cultura consolidada, como a França, incita movimentos que podem ser resumidos no
que tem sido denominado “desterritorialização da cultura”, não há dúvidas de que essa
ampliação no conceito de patrimônio cultural contribui para aproximar as políticas
culturais dos contextos multiétnicos, multi-religiosos e extremamente heterogêneos que
caracterizam as sociedades contemporâneas.
No âmbito das políticas internacionais e nacionais existem algumas instâncias de
crítica e controle sobre as questões e situações relacionadas à proteção do patrimônio
cultural. Organismos internacionais como a UNESCO e a OMPI (Organização Mundial
para a Propriedade Intelectual), e nacionais, como os ministérios, secretarias, centros e

fundações de cultura, universidades, programas e projetos específicos, estão, ideal e
potencialmente, voltados para a salvaguarda das culturas tradicionais e dos bens
referenciais para as identidades coletivas; para a garantia das condições de vida, de
trabalho e dos direitos plenos para as pessoas e comunidades produtoras desse
patrimônio.
Ao longo do século passado, pode-se dizer que os recursos destinados para tanto
não foram suficientes entre tantos outros problemas, mas muitas políticas e programas
foram implementados, e alguns foram bem-sucedidos. O que não deixa de ser animador
diante do quadro alarmante de desigualdade social, intolerância étnica e subordinação
sócio-cultural que se apresenta neste início de século XXI.
Este quadro sinaliza mais uma vez, a urgência do reconhecimento e respeito
pelas diferenças culturais; a necessidade em afirmar e garantir a possibilidade de redutos
de tradições que fundam autenticidades culturais, visões de mundo e identidades sócioculturais autônomas, mas não obstante as instâncias da vida em que há maior ou menor
integração coletiva ao “modo de vida moderno”. Equacionar a conservação de
pluralidade cultural e supressão de desigualdades sociais parece configurar uma das
grandes questões a serem enfrentadas pela humanidade, no início do século XXI.
No mundo hodierno, vive-se cada vez mais em situações de interculturalidade,
em cenários onde diversos sistemas culturais se interpenetram e se cruzam. Nesses
cenários, tornam-se obsoletas as teorias de “contato cultural”, pois não mais se trata de
mapear apenas as marcas do confronto entre culturas desenvolvidas separadamente,
demarcando a diferença, mas de observar que os grupos se apropriam de maneiras
desiguais dos elementos de várias sociedades, rearranjando-os no que Canclini
denomina processo de hibridização (CANCLINI, 1997). Outros preferem utilizar o
termo transculturalismo para definir os processos que resultam em simbioses culturais:
“o transcultural não é a combinação de elementos que antes eram puros; esses
elementos já são produtos transculturais, e nunca, na história cultural do mundo, pode
ser encontrado um elemento que não tenha passado por algum processo transcultural”.
O termo transcultural se aplicaria também às relações entre grupos diferentes
numa mesma sociedade, uma vez que nestas coexistem grupos detentores de uma
pluralidade de tradições demarcadas a partir de distâncias sociais, diferenças étnicas,
religiosas, ocupacionais. Aos indivíduos que conseguem ultrapassar essas fronteiras e
promover o encontro de mundos culturais distintos, creditou-se o título de mediadores
culturais (PAES BARRETO & GODOY LIMA, 2001:81).

É em pensar em todas estas questões que se pode criar uma idéia da importância
das tradições culturais no contexto da globalização. Não há solução para resolver os
problemas deste encontro cultural que a globalização provocou, no entanto, há
experiências positivas como o exemplo que o Brasil pode dar com relação à tolerância
de se conviver com as diversidades.

Direitos culturais e cidadania no Brasil

Do ponto de vista sócio-jurídico, a garantia dos direitos culturais é um elemento
fundamental para a cidadania no Brasil. Como observa Petters Melo:

“A realização plena dos direitos de cidadania envolve o exercício
efetivo e amplo dos direitos humanos, civis e individuais, coletivos e
difusos, direitos sociais, culturais e econômicos e os novos direitos,
nacional e internacionalmente assegurados.
Embora muitos autores continuem enfocando a temática da
cidadania particularmente no locus dos direitos políticos e de
participação é necessário compreender que o exercício pleno destes
últimos tem como condição o exercício de todos os demais direitos
fundamentais. Não há que se falar, portanto, em direitos e liberdades
individuais em contextos de violação aos direitos sociais, econômicos e
culturais.
A concretização-efetividade dos direitos sociais, econômicos e
culturais, elencados na Constituição Federal de 1988 e recepcionados a
partir dos tratados internacionais, configuram-se elemento constitutivo
fundamental para a cidadania no Brasil. Ao mesmo tempo, a participação
ativa dos cidadãos no processo de democratização, que se quer
generalizado, faz-se mola propulsora para a realização de todo conjunto
integral dos direitos fundamentais. Não se trata de um paradoxo em torno
dos direitos políticos, mas de uma constatação plausível que pode ser
verificada a partir de tipos de políticas públicas (institucionais ou não)
comprometidas com a realização dos direitos fundamentais: juntamente à
construção institucional de uma norma jurídica deve seguir a construção
social de um direito (movimento este, sem ordem de precedência).

Quanto mais fortes as reivindicações e a organização da sociedade civil
na luta por seus direitos tanto mais provável uma resposta garantida do
Estado, e vice-versa: um Estado promotor de direitos tende a espelhar
uma sociedade formada por cidadãos informados, reivindicantes, atores
possibilitadores da floração contínua de novos direitos, e da
materialização expansiva de direitos já positivados.
A cidadania, em sentido alargado, como todos os direitos para
todos, reflete uma noção de política abrangente e aberta, como um
“projeto” a ser realizado, superando o abismo entre retórica jurídicopolítico-governamental e realidade cotidiana” 186.

Completa:

“Somente quando os direitos humanos e fundamentais fizerem
parte do patrimônio cultural da humanidade poderemos falar de um
sistema real de direitos humanos e de uma efetiva cultura internacional
democrática”187.

4.

Globalização e biodiversidade

A ampliação da noção de patrimônio cultural pode ser considerada, portanto,
mais um dos efeitos da chamada “globalização”, na medida em que ter aspectos de sua
cultura, talvez até então considerada como primitiva e exótica, reconhecidos como
Patrimônio Mundial, contribuiu para inserir um país ou um grupo social na comunidade
internacional, com benefícios, não somente políticos, como também econômicos.
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Cada vez mais a preocupação em preservar está associada à consciência da
importância da diversidade – seja a biodiversidade, seja a diversidade cultural – para a
sobrevivência da humanidade.
No caso da biodiversidade, há clareza cada vez maior, por parte da opinião
pública, de que se trata de patrimônio de todos, acima de interesses particulares. Talvez
as origens do movimento ambientalista, que já nasce associado à pesquisa científica e às
organizações da sociedade, tenha favorecido esta mobilização em torno da necessidade
de preservação do meio ambiente, dificultando a apropriação dessa “causa” por facções
políticas ou sua associação a posturas ideológicas, como elitismo ou conservadorismo
(LONDRES, 2001:198).
Sem dúvida, a ampliação do conceito de cidadania, que implica o
reconhecimento dos direitos culturais dos diferentes grupos que compõem uma
sociedade, entre eles o direito à memória, ao acesso à cultura e à liberdade de criar,
como também o reconhecimento de que produzir e consumir cultura são fatores
fundamentais para o desenvolvimento da questão do que é “nacional”, beneficiando-se
do aporte de áreas como a antropologia, a sociologia, a estética e a história (LONDRES,
2001:198).
Outra analogia com a questão ambiental diz respeito à posição, nesse novo
cenário, de muitos países em desenvolvimento. Nesse caso, menos pode significar mais:
uma relação menos predatória com o meio ambiente os torna “ricos” nesse sentido,
assim como a sobrevivência de formas de vida, ou melhor, de “formas de expressão” e
“modos de criar, fazer e viver” diversificados, em geral mais apropriados aos recursos
disponíveis na região, torna, não só esses recursos, como os conhecimentos a eles
associados, uma “riqueza” que tem sido cobiçada e, em muitos casos, expropriada pelos
países desenvolvidos. Pensar em formas de preservar esse patrimônio, como também a
relação que com ele têm seus produtores e consumidores, sem que isso signifique
associar a preservação a pobreza e atraso, passa a ser estratégia importante para o
desenvolvimento dessas regiões (LONDRES, 2001:199).
É fundamental que se formulem e implementem políticas que tenham como
objetivo enriquecer a relação da sociedade com seus bens culturais, sem que se perca de
vista os valores que justificam a preservação.
A história da arte e da arquitetura, a arqueologia, a antropologia e a etnologia
não se limitam mais ao estudo dos monumentos em si mesmos, mas se voltam
preferencialmente para os conjuntos culturais complexos e multidimensionais que

traduzem no espaço as organizações sociais, os modos de vida, as crenças, os saberes e
as representações das diferentes culturas passadas e presentes no mundo inteiro. Cada
testemunho material não é mais, portanto, considerado isoladamente, mas em seu
contexto e na compreensão das múltiplas relações que mantém de modo recíproco com
seu ambiente físico-cultural e natural – e não - físico. Os elementos do patrimônio físico
aparecem, juntamente com seu ambiente, sempre como suporte de saberes, de práticas e
de crenças; eles organizam uma “paisagem” vivida pela comunidade e participam de sua
identidade. (LEVY-STRAUSS, 2001:24).

5. Uma análise sociológica sobre as idéias de Durkheim relacionadas ao
desenvolvimento

Abro um parêntese por ser pertinente lembrar aqui as análises sociais que Émile
Durkheim188 já fazia no início do século XX, influenciado pelas conturbações de seu
tempo causadas pelas Revoluções Francesa e Industrial. A idéia central de seu
pensamento é a de que a humanidade avança para o aperfeiçoamento pela força do
progresso. Princípio herdado da filosofia iluminista.
Durkheim desenvolveu um método de investigação dos acontecimentos sociais e
estabeleceu um objeto de estudo: os fatos sociais. Ele desejava que a sociologia, como
as outras ciências, tivesse um objeto específico que pudesse ser observado e explicado e
que a distinguisse das demais189.
Fatos sociais são as maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao
indivíduo e dotadas de um poder coercitivo sobre este, formando assim a consciência
coletiva que é a soma de todas as consciências sociais, ou seja, é criada a partir de como
a sociedade percebe a si mesma e ao mundo. Define:

”Fato social é toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de
exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior: ou então, que é geral do
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âmbito de uma dada sociedade tendo, ao mesmo tempo uma existência
própria, independente das suas manifestações individuais” (2002:65).

Uma sociedade pode ser representada pelo direito, pelas instituições, as crenças,
tudo que tem igualmente, e como característica, o fato de serem exteriores aos
indivíduos e de se imporem sobre todos.
Na obra, “Da divisão do trabalho social” (1893), o autor demonstra claramente a
influência de Augusto Conte. O tema central desta é a solidariedade dita mecânica e a
orgânica. Antes de analisarmos essa solidariedade devemos ter em mente que dentro de
nossa consciência há duas consciências, uma que é coletiva, comum a todo o grupo, isto
é, a sociedade vivendo e agindo sobre nós, pressupõe-se individualidade nula; e a outra
é uma consciência individual voltada para si.
Na solidariedade mecânica, o indivíduo está diretamente ligado à sociedade sem
que haja intermediário; apresentam-se como um conjunto organizado de crenças e
sentimentos comuns a quase todos os componentes; é do tipo consciência coletiva. A
sociedade tem coerência porque os indivíduos ainda não se diferenciam. Já a
solidariedade orgânica é chamada de organismo animal. É aquela em que a coletividade
resulta de uma diferenciação. Os indivíduos não se assemelham, são diferentes; é do
tipo consciência individual.
Durkheim coloca as sociedades primitivas, arcaicas caracterizadas pela
prevalência da solidariedade mecânica, pois a consciência individual decorre do próprio
desenvolvimento histórico, cada indivíduo é o que os outros são, não havendo
praticamente divisão de trabalho, somente a divisão sexual do trabalho, não existe ainda
a propriedade privada nem a diferenciação entre as pessoas. A forma de consciência
social existente nessa sociedade se exprime no direito repressivo.
As sociedades onde ocorreu a divisão econômica do trabalho são caracterizadas
pela solidariedade orgânica, uma estrutura segmentaria, pressupõe uma diferenciação
social que possibilita o crescimento da individualidade, ela caminha para a
desintegração social, conduz a uma maior coesão social. Nessa sociedade, o indivíduo é
visto como uma coisa de que a sociedade dispõe. A consciência social se exprime pelo
direito reparador, que possibilita a relação contratual entre as pessoas, e pela moral das
corporações de oficio.
Nas sociedades primitivas dominadas pela solidariedade mecânica, a consciência
coletiva é maior que a consciência individual. Já nas sociedades onde ocorre a

diferenciação dos indivíduos, fenômeno característico da sociedade moderna, é a
condição criadora da liberdade individual, ou seja, cada um tem uma maior liberdade, e
menos restrições, comparadas a sociedades primitivas.
A consciência individual reina sobre a coletiva. Só numa sociedade onde a
consciência coletiva perdeu parte de sua rigidez o indivíduo pode ter uma certa
autonomia de julgamento e de ação.
Quanto maior for a consciência coletiva, maior a indignação com o crime, isto é,
contra a violação do imperativo social, até chegar a um ponto em que a consciência
coletiva se torna particularizada. Por outro lado, quando a solidariedade orgânica reina,
observa-se uma redução na consciência coletiva e se constata um enfraquecimento das
reações coletivas contra a violação das proibições e uma maior interpretação individual
dos imperativos sociais.
É a partir desta análise que Durkheim deduziu a idéia de que o indivíduo nasce
da sociedade, e não que a sociedade nasce dos indivíduos. Pois se a solidariedade
mecânica precedeu a solidariedade orgânica, não se podem então explicar os fenômenos
da diferenciação social e da solidariedade orgânica a partir dos indivíduos. Durkheim
discorda dos economistas, que explicam a divisão do trabalho pelo interesse dos
indivíduos em compartilhar as ocupações a fim de aumentar a coletividade. Dizer que os
homens dividiram o trabalho e atribuíram uma ocupação específica para cada um
aumentar o rendimento coletivo, é admitir que os indivíduos são diferentes uns dos
outros e conseqüentemente essa diferença vem antes da diferenciação social.
Assim, a consciência da individualidade não podia existir antes da solidariedade
orgânica e da divisão do trabalho. A partir disso, Durkheim expõe uma de suas
principais idéias: definir sociologia como a prioridade do todo sobre as partes, ou a
irredutibilidade do conjunto social à soma dos elementos, e a sua explicação pelo todo.
Redefine a divisão do trabalho como sendo uma estrutura de toda a sociedade, em que a
divisão técnica ou econômica não é senão uma manifestação.
Para Marx, a sociedade é o conjunto de relações que os homens exercem entre
si, e a sociologia é o estudo dessas relações. Para Durkheim a sociedade é o conjunto
das instituições e a sociologia é a ciência das instituições e a sua função é garantir a
ordem social através do estabelecimento de uma nova moral: a moral científica.
A sociologia deveria explicar e intervir no funcionamento da sociedade, a fim de
diminuir os males da vida social. Durkheim definiu Estado como sendo um órgão
encarregado de elaborar representações especiais, isto é, o produto das representações

sociais e coletivas, ou seja, representações específicas de uma consciência especial. Para
ele, essas representações se diferenciam das demais por um grau mais elevado de
consciência e reflexão, visando a dirigir a conduta social dos homens, o Estado não
cuida dos direitos individuais das pessoas (liberdade/igualdade), não exprime a vontade
do povo, não é popular, é superior aos fins individuais.
Para Durkheim, a sociedade e a consciência coletiva são entidades morais, antes
mesmo de terem uma existência tangível. Para que reine certo consenso nessa
sociedade, deve-se favorecer o aparecimento de uma solidariedade entre seus membros.
Uma vez que a solidariedade varia segundo o grau de modernidade da sociedade, a
norma moral tende a tornar-se norma jurídica, pois é preciso definir, numa sociedade
moderna, regras de cooperação e troca de serviços entre os que participam do trabalho
coletivo (preponderância progressiva da solidariedade orgânica).
Fecho parênteses aqui, acreditando ser seu pensamento muito pertinente
atualmente, uma vez que para resolver as questões que ameaçam este homem moderno
individualista, que descreve Durkheim, colocando em risco a sua qualidade de vida hoje
conquistada, é necessário que este indivíduo passe a ter um comportamento de senso
coletivo para resolver as questões que ameaçam o seu conforto e bem-estar. Se quiser
continuar elevando este nível de vida (estamos falando aqui de sociedades de países
industrializados e emergentes como EUA, Europa, Japão, Brasil, etc), estas sociedades
terão que pensar também na escassez de recursos naturais, o esgotamento destes, a
elevação dos preços do petróleo, energia, nas economias emergentes que se tornam
novos mercados consumidores agravando ainda mais o problema e nas respostas que a
natureza vem dando a tudo isto, como o aquecimento global, por exemplo.

6.

Desenvolvimento Sustentável e Cultura

O panorama mundial nos aspectos econômico, social e ambiental descrito após a
“Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento”, realizada
em 1992 no Rio de Janeiro e que ficou conhecida como a ECO-92, foi de que a
humanidade se encontra em um momento de definição histórica:

“Defrontamos-nos com a perpetuação das disparidades existentes
entre as nações e no interior delas, o agravamento da pobreza, da fome, das
doenças e do analfabetismo, e com a deterioração contínua dos ecossistemas
de que depende nosso bem-estar. Não obstante, caso se integrem as
preocupações relativas a meio ambiente e desenvolvimento e a elas se
dedique mais atenção, será possível satisfazer às necessidades básicas,
elevar o nível da vida de todos, obter ecossistemas melhor protegidos e
gerenciados e construir um futuro mais próspero e seguro. São metas que
nação alguma pode atingir sozinha; juntos, porém, podemos - em uma
associação mundial em prol do desenvolvimento sustentável”190.

Em termos gerais, pode-se dizer que Desenvolvimento Sustentável é - aumentar
a qualidade de vida satisfazendo as necessidades atuais, sem comprometer a
possibilidade de que as gerações futuras possam fazer o mesmo191.
Com a transformação dos tempos e a Globalização a sociedade se volta para
uma questão urgente: O Meio Ambiente.
A Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro, foi um marco importante
nos avanços das discussões sobre a conscientização das questões sobre o Meio
Ambiente e crescimento econômico, reunindo a comunidade internacional pela primeira
vez para definir compromissos de ação Global para o século XXI, criando a “Agenda
21”.

“A Agenda 21 está voltada para os problemas prementes de hoje e
tem o objetivo, ainda, de preparar o mundo para os desafios do próximo
século. Reflete um consenso mundial e um compromisso político no nível
mais alto no que diz respeito a desenvolvimento e cooperação ambiental. O
êxito de sua execução é responsabilidade, antes de mais nada, dos
Governos. Para concretizá-la, são cruciais as estratégias, os planos, as
políticas e os processos nacionais. A cooperação internacional deverá apoiar
e complementar tais esforços nacionais. Nesse contexto, o sistema das
Nações Unidas tem um papel fundamental a desempenhar. Outras
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organizações internacionais, regionais e sub-regionais também são
convidadas a contribuir para tal esforço. A mais ampla participação pública
e o envolvimento ativo das organizações não-governamentais e de outros
grupos também devem ser estimulados”192.

Desde então diversos países têm criado medidas em conjunto, como por
exemplo a União Européia, ou individualmente para que os objetivos da Agenda 21
sejam alcançados. Obviamente existem países muito empenhados, outros consolidando
mediadas e alguns ainda sem nenhum envolvimento com tais objetivos.
Para tanto, o cumprimento dos objetivos da Agenda 21 acerca de
desenvolvimento e meio ambiente exigirá um fluxo substancial de recursos financeiros
novos e adicionais para os países em desenvolvimento, destinados a cobrir os custos
incrementais necessários às ações que esses países deverão empreender para fazer frente
aos problemas ambientais mundiais e acelerar o desenvolvimento sustentável. Além
disso, o fortalecimento da capacidade das instituições internacionais para a
implementação da Agenda 21 também exige recursos financeiros. Cada uma das áreas
do programa inclui uma estimativa indicadora da ordem de grandeza dos custos. Essa
estimativa deverá ser examinada e aperfeiçoada pelas agências e organizações
implementadoras.

“1.5. Na implementação das áreas pertinentes de programas
identificadas na Agenda 21, especial atenção deverá ser dedicada às
circunstâncias específicas com que se defrontam as economias em transição.
É necessário reconhecer, ainda, que tais países enfrentam dificuldades sem
precedentes na transformação de suas economias, em alguns casos em meio
a considerável tensão social e política”193.

Porém as ações, objetivos, atividades e meios de implementação da Agenda 21
serão levadas a cabo pelos diversos atores segundo as diferentes situações, capacidades
e prioridades dos países e regiões e com plena observância de todos os princípios
contidos na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esse processo
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assinala o início de uma nova associação mundial em prol do desenvolvimento
sustentável e a partir de então é reforçado por novos encontros para verificar os avanços
destes compromissos e determinar novas medidas adaptadas às transformações do
planeta em questões ambientais, sociais e econômicas. Como por exemplo, em 1997, as
Nações Unidas novamente discutem Sobre Mudanças Climáticas e cria o Protocolo de
Kyoto assinado por vários países que se comprometeram a criar medidas de redução dos
poluentes194.
Para que os compromissos sejam adaptados às diversas realidades de cada país,
região, estado e cidade, num conceito que parte do “Global para o Local”, criou-se a
“Agenda 21 Local” que compete desenvolver projetos e planejamentos específicos para
uma realidade mais direcionada.
Seria utópico imaginar que os países se uniriam para resolver os problemas do
Planeta, cujos efeitos seriam, de forma geral, quase imperceptíveis. No entanto se cada
país, dentro dos compromissos firmados com sua própria realidade ambiental,
econômica e social, cumprir suas metas, com certeza o impacto traria conseqüências
positivas para todo o planeta.
Tomando como exemplo a Agenda 21 Local – Compromisso do Município de
São Paulo, aprovada pelo CADES - Conselho Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, órgão superior do Sistema Municipal de Meio Ambiente,
em 1996, durante a gestão do Prefeito Celso Pitta, são itens fundamentais: o
Desenvolvimento Urbano, o Desenvolvimento social, a Qualidade Ambiental e a
Estrutura Econômica e Administrativa.

“A elaboração da Agenda 21 de São Paulo, principal centro metropolitano
do hemisfério sul, significa um avanço de nosso compromisso em relação a
inúmeros pontos da Agenda Global e uma valiosa contribuição ao processo
de elaboração da Agenda Nacional (...) O enfrentamento destes problemas
dá-se pelo fortalecimento da atuação municipal voltada ao meio ambiente e
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à qualidade de vida, mas deve ser atribuído fundamentalmente à população
paulistana no exercício cotidiano de sua cidadania”195.

A Agenda 21 Local é um processo de desenvolvimento sustentável e de
construção de parcerias entre autoridades locais e outros setores para implementá-las,
sendo parte crucial do movimento em direção à sustentabilidade. - “É um processo
contínuo e não um único acontecimento, documento ou atividade. Não existe uma lista
de coisas a serem feitas, mas uma metodologia que envolve uma série de atividades,
ferramentas e abordagens que podem ser escolhidas pelas autoridades locais e seus
parceiros de acordo com as circunstâncias e prioridades locais”196.
Dentre os compromissos assumidos pela Agenda 21 Local, a cidade de São Paulo
incluiu no tratamento sobre o Desenvolvimento Social, o item 6 - Cultura e Meio
Ambiente. As Bases para ação são:

“Diversidade é a senha para entrar no mundo da ecologia. No plano
da cultura proteger a diversidade significa valorizar o multiculturalismo. O
desaparecimento de povos, línguas, formas específicas e insubstituíveis de
conhecimento, confirma que amplos setores do mundo civilizado estão
abandonando a ética da cultura, que é a ética da liberdade e da defesa da
vida. O compromisso com o multiculturalismo solidário é a principal
resposta aos novos desafios da globalização e à entropia social e política do
fim do século. A explosão demográfica, a urbanização desordenada, a volta
ao tribalismo, o terrorismo, a droga, o crescimento vertiginoso das
desigualdades sociais e uma corrupção sem fronteiras são apenas alguns dos
novos desafios”.

Estas ações têm como objetivo:

“Obtenção do equilíbrio entre as culturas da diversidade, presentes no
contexto da cidade de São Paulo, e a cultura da globalização e mercado
comum, resultante de bens e serviços culturais. Tornar os cidadãos de São
195

Trecho da apresentação da Agenda 21 Local, por Werner E. Zulauf, Presidente do CADES (ver
anexos).
196
Conforme explica o “Pequeno Guia da Agenda 21 Local” elaborado pela Secretaria Municipal do
Meio Ambiente do Rio de Janeiro (sem mais referências bibliográficas).

Paulo cidadãos do mundo, sem que abandonem suas origens aldeãs. Para
tanto, a Administração Pública deverá estar comprometida com a ética da
liberdade e estimular estratégias e ações”.

Dentre as diversas ações propostas, destaco os itens 6,7,8,9 e 10, por se
aproximarem mais das questões relacionadas à proteção e preservação do patrimônio
cultural da cidade de São Paulo, conforme segue:

6. Preservar a memória artística e cultural da cidade e seus grupos, através de
registros adequados, disponibilizando-os a pesquisadores e estudantes. Ampliar
a pesquisa efetuada no Centro de Documentação do IDART (Centro Cultural
São Paulo) e agilizar a informatização do seu acervo.

7. Preservar o patrimônio cultural da cidade, utilizando para isso os mecanismos já
disponíveis (tombamento, inventários, etc...) e criando outros, incentivadores da
ação cidadã da população (incentivos fiscais, autorização para investimento
público na conservação de imóveis tombados, etc...).

8. Adequar e aperfeiçoar a legislação regente dos órgãos públicos de administração
cultural, flexibilizando seus procedimentos burocráticos, sem perda dos
controles exigíveis.

9. Estabelecer parcerias cada vez mais freqüentes e significativas com a iniciativa
privada, para a obtenção dos recursos necessários à atuação cultural. A presença
do Estado deverá assegurar a liberdade nas manifestações culturais e na criação
intelectual, patrocinadas ou não. São Paulo deverá ser, como realidade, uma
“cidade-refúgio”.

10. Patrimônio Histórico. Na configuração da identidade cultural da cidade,
desempenha papel preponderante.

“Destacamos a existência de uma massa de população que se assenta sem
criar vínculos perenes entre seus componentes, enquanto grupo social e
mediante relações de produção cada vez menos estáveis. À globalização de

parte da economia, corresponde o crescimento da massa de população de
excluídos com dificuldades crescentes de preservar e forjar a própria
cultura; aumentando a ocorrência do crescimento da cidade de modo
segregado. As dimensões ambientais desses problemas incluem a
generalizada forma insustentável de ocupação dos espaços urbanos e a
diminuição

dos

espaços

públicos

da

cidade,

que

não

crescem

proporcionalmente ao incremento populacional. Coloca-se, enquanto
objetivo da ação cultural, participar do processo de consolidação do
reconhecimento da pluralidade cultural ou do multiculturalismo solidário,
com o fortalecimento do sistema de referências identitárias da cidade”197.

Neste Capítulo, procurei realizar uma análise de como a tradição popular (sem
esquecer das festas), pode e deve estar inserida nas atuais discussões sobre
Desenvolvimento Sustentável. No contexto da globalização, é preciso verificar que as
transformações acontecem em ritmo acelerado e o confronto entre o tradicional e o
moderno é inevitável decidindo por si só o que manter e o que deixar cair no
esquecimento. Como uma das formas de garantir este direito, a proteção do Patrimônio
Imaterial, amparado pela Lei como vimos aqui (no plano internacional e local, como
foi estudado no caso da cidade de SP), é uma das formas de manter vivas as tradições
culturais, valorizando a diversidade para a importância do reconhecimento da
identidade em suas diversas formas, e reforçando os institutos da cidadania, seja do
ponto de vista dos direitos do cidadão, seja do ponto de vista das necessárias prestações
estatais na realização de políticas públicas de promoção e garantia de tais direitos.
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Conforme item 6 Cultura e Meio Ambiente da Agenda 21 Local da cidade de São Paulo.

Considerações Finais

Este trabalho na verdade foi iniciado com o propósito de reconstruir a história
das Festas de origem italiana da cidade de São Paulo, das quais freqüentei e participei
como membro do grupo folclórico “La Bella Itália”, vinculado ao “Circolo Sociale
Calabrese di San Paolo” por muitos anos. O aspecto que mais me incomodava nestas
festas era o de que nem tudo era realmente italiano, pois já estavam contaminadas pelas
influências de outras culturas. Este aspecto me fez, por razões pessoais, buscar suas
origens culturais na própria Itália, imaginando que ali poderia encontrar sua
autenticidade. Queria conhecer aquela Itália que meus pais e avós contavam, que meus
companheiros descendentes de italianos também pensavam existir, aquela Itália que
representávamos nas festas do “Circolo” e que enchiam os olhos saudosos dos
freqüentadores já de idade avançada.
No entanto, esta experiência me fez conhecer uma Itália que não existe mais, a
não ser na memória dos velhos imigrantes. Uma Itália moderna e ao mesmo tempo
arcaica, de contrastes, e hoje, também influenciada por outras culturas trazidas pelos
imigrantes de diversas partes do mundo, redesenhando o mapa do movimento
migratório. A Itália deixou de ser um país exportador de mão-de-obra para ser receptor.
E hoje vive o processo inverso que viveu o Brasil de outrora. Dois países ricos
tradicionalmente, dos quais me sinto cidadão. São dois passaportes que me abrem as
portas para dois mundos fantásticos e que coloriram esta pesquisa não só com as cores
das suas bandeiras, mas com a possibilidade que me deram de poder conviver com
tantas culturas diversas, vistas sob ângulos diferentes e que me despertaram para o
reconhecimento da minha própria identidade.
Aqui compartilho com o mesmo pensamento de Amin Maalouf, franco-libanês,
quando questionado inúmeras vezes sobre sentir-se “mais francês” ou “mais libanês”.
Responde: - “um e outro” – “porque se assim não fosse estaria mentindo”. É parte de
sua história, os dois países, as várias línguas que fala compõem a sua identidade. Diz: “è propriamente isto que define a minha identidade”. O que Stuart Hall chamaria de
tradução:

“Este conceito descreve aquelas formações de identidade que
atravessam e intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que
foram dispersadas para sempre de sua terra natal. Estas pessoas retêm fortes
vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem a ilusão de
um retorno ao passado. Elas são obrigadas a negociar com as novas culturas
em que vivem, sem simplesmente serem assimiladas e sem perder
completamente suas identidades. Elas carregam os traços das culturas, das
tradições, das linguagens e das histórias particulares pelas quais foram
marcadas. A diferença é que elas não são e nunca serão unificadas no velho
sentido, porque elas são, irrevogavelmente o produto de várias histórias e
culturas interconectadas, pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias
“casas” (e não a uma casa particular). As pessoas pertencentes a essas
culturas híbridas têm sido obrigadas a renunciar ao sonho ou à ambição de
redescobrir qualquer tipo de pureza cultural “perdida” ou de absolutismo
étnico. Elas são irrevogavelmente traduzidas” (2001:89).

Quando Amin Maaluf pacientemente continua a explicar sobre ser “metade
francês” e “metade libanês” diz:

“Nada disso. A identidade não se subdivide em compartimentos, não
se reparte na metade, nem em terços. Não tenho várias identidades, tenho
uma, feita de todos os elementos que a moldaram, segundo uma “dosagem”
particular que nunca é igual a de uma pessoa a outra” (2007:12).

No mundo moderno, segundo descreve Stuart Hall, as culturas nacionais em
que nascemos se constituem em uma das principais fontes de identidade cultural. Ao
nos definirmos, algumas vezes dizemos que somos ingleses ou galeses ou indianos ou
jamaicanos. Obviamente, ao fazer isso estamos falando de forma metafórica. Essas
identidades não estão literalmente impressas em nossos genes. Entretanto, nós
efetivamente pensamos nelas como se fossem parte de nossa natureza essencial
(2001:47). Conectam nossa vida cotidiana com um destino nacional que preexiste a
nós e continua existindo após a nossa morte. Para Hall:

“As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre “a nação”,
sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem identidades.
Esses sentidos estão contidos nas estórias que são contadas sobre a nação,
memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens que dela
são construídas” (2001:51).

No entanto, descreve Hall, as identidades nacionais continuam a ser
representadas como unificadas. Uma forma de unificá-las tem sido a de representá-las
como a expressão da cultura subjacente de “um único povo”. A etnia é o termo que
utilizamos para nos referirmos às características culturais – língua, religião, costume,
tradições, sentimento de “lugar” – que são partilhadas por um povo. É tentador,
portanto, querer usar a etnia dessa forma “funcional”. Mas essa crença acaba, no
mundo moderno, por ser um mito. A Europa Ocidental não tem qualquer nação que
seja composta de apenas um único povo, uma única cultura ou etnia. As nações
modernas são, todas, híbridos culturais1.
Contudo, penso que o objetivo principal desta pesquisa, que é relacionar a
importância da valorização da tradição cultural, aqui representada pela festa, onde cabe
uma importante análise do Desenvolvimento Humano, respondendo ao problema inicial
de como estas questões estão relacionadas com a sustentabilidade, não só foi alcançado
mas como foi também ultrapassado, abrindo caminhos para novos interesses de estudos
que versam sobre temas muito atuais como a questão da diversidade, multiculturalidade,
migração, cidadania, desenvolvimento sustentável e sua relação com a cultura e a
valorização do patrimônio cultural, etc., dando margem à continuidade deste trabalho
sob novas perspectivas. Vale aqui um parêntese para emprestar de Petters Melo, o
conceito de diversidade:
“As diversidades são, portanto, valores constitutivos das pessoas e dos
grupos, manifestações da igual natureza que se expressa ao plural,
desdobramentos concretos da igualdade ontológica. Este dado permanente
de identidades diversas que vão se especificando a partir de uma mesma
matriz, a humanidade em cada um e em todos, deveria compelir ao
conhecimento recíproco, sem idealizações, exclusões ou exaltações”
(2008:16).
1

HALL, S. (2001:62).

A autora também descreve o multiculturalismo de forma bastante pertinente,
mas adverte:
“Em relação ao multiculturalismo, porém, deve-se ter atenção aos
diferentes usos dados à expressão. Geralmente “multicultural” (que
etimologicamente há origem no latim multus, muito, e cultura, derivada de
cultus, cultivar) faz referência à convivência, harmoniosa ou não, de
diversas culturas em um mesmo espaço social. (...) Mas o debate sobre o
multiculturalismo vem assumindo feições diferentes nos diversos países e
correntes de pensamento. Zigmunt Bauman, por exemplo, identifica o
multiculturalismo como a ideologia do fim das ideologias, como o modo
usado pelas classes para se adaptarem ao processo de desregulamentação
característico das sociedades ocidentais hodiernas. Segundo este autor, os
intelectuais da época moderna cumpriram a função de dar suporte ao
processo de “replantio” dos “desenraizados”, missão que se realizava em
duas tarefas: em primeiro lugar “iluminar” as pessoas, oferecer novos
horizontes, novos pontos de orientação e em segundo lugar criar uma
sociedade ordenada. Ambas as tarefas tinham como objetivo construir o
Estado Nacional, substituindo um mosaico de comunidades locais com a
sociedade imaginada, contrapondo às velhas fidelidades rurais novos
engajamentos de tipo urbano. Conforme Bauman, hoje as coisas mudaram,
não vem emanada nenhuma ordem nem se ouvem chamadas de atenção à
disciplina, os apelos são direcionados ao interesse individual. Da larva da
sociedade capitalista dos produtores surgiu a borboleta da sociedade
multicultural dos consumidores, onde o que confere valor às coisas é o
desejo de satisfação2” (2008:14-15).

Petters Melo define Multiculturalismo como a posição que tende a garantir aos
grupos étnicos o reconhecimento da identidade coletiva e que sejam dadas respostas (ao
menos do ponto de vista formal) que salvaguardem as especificidades culturais.
Penso que todas estas questões são parte de um novo movimento de reflexão
verso ao processo de civilização retomado na globalização como uma oportunidade de
2

Cf. PETTERS MELO referindo-se à BAUMAN, Zigmunt. Voglia di Comunità. Roma – Bari: Laterza,
2001.

“ser visto através do olhar do outro” e como reconhecer-se num mundo de diversidades,
onde as culturas se misturam e ao mesmo tempo se distinguem. Somos todos sujeitos
transformadores.
As sociedades, as culturas, as pessoas, experimentam continuamente a oscilação
entre a afirmação das próprias raízes, e dos significados de um pertencimento, e a sua
negação ou a sua superação através da exploração de outras possibilidades, outros
modos de identificação, outros modelos de convivência, outros conteúdos e
significados. Por isso mesmo, os tempos hodiernos indicam uma época que coloca em
discussão a forma estatal dos pertencimentos fechados, governados por um mecanismo
ambíguo que inclui os cidadãos excluindo todos os outros. Mas constituem também uma
época em que se vem experimentando outras formas de convivência política3
(PETTERS MELO, 2008:16).

“As palavras “cultura” e “civilização”, conforme definição de
Edward Taylor, de 1871, designam uma totalidade complexa que
compreende os conhecimentos, as crenças, as artes, as leis, a moral, os
costumes, e qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem
enquanto membro da sociedade. Totalidade complexa que constitui a
bússola da sociedade sem a qual seus membros não saberiam de onde vêm,
nem como deveriam comportar-se4. Na interação social, a identidade do
sujeito é constituída, a partir do conjunto dos repertórios de ação, de língua
e de cultura que permitem a uma pessoa reconhecer sua vinculação a um
certo grupo e identificar-se com ele (PETTERS MELO, 2008:18).

O título “Festas ‘italianas’ em São Paulo e a Proteção do Patrimônio Imaterial: a
identidade de grupo no contexto da diversidade” foi trabalhado amplamente, inserindo
no contexto todas estas questões. Não seria possível reconstruir a história das festas
populares de Nossa Senhora de Casaluce, Nossa Senhora Achiropita, São Vito, São
Francisco de Paola e São Januário (São Gennaro), sem falar do lugar onde acontecem os bairros do Brás, Bexiga, Mooca e Ipiranga. Também não seria possível descrever este
cenário sem falar de seus moradores, ou seja, os diversos povos que se misturaram e
3
4

Idem Ibidem. RESTA, op. cit., p. VIII.
Cf. PETTERS MELO, referindo-se ao conceito de cultura. TAYLOR, Edward, apud WARVIER, op.
cit., p. 10.

como se deu este processo, são histórias que fazem parte da memória da maior cidade
da América do sul – São Paulo. Como falar de São Paulo sem falar de sua receptividade
ao imigrante, elemento formador de sua identidade cultural e sujeito de sua
industrialização? Como falar de imigração sem entender seus “porquês”, como se deu
este processo e como a Itália correspondeu à esta necessidade de mão-de-obra? São
questões que remontam um panorama político e econômico de ambos os países, e
oferece uma importante contribuição histórica. Por fim, como falar da Itália, de sua
história, de suas transformações, de seus povos e de suas festas sem mergulhar no seu
mundo e sem entender sua cultura e suas tradições?
Este trabalho poderá servir como exemplo para entender o quanto a valorização
das tradições culturais são importantes para a manutenção da identidade de um grupo ou
de uma sociedade.
Pessoalmente, posso dizer que esta pesquisa é particularmente importante para a
colônia italiana de São Paulo, não só por ter aqui sua cultura valorizada, mas também
por que possibilitou reconstruir a história das festas, narrada pelos seus participantes,
tanto no Brasil como na Itália.
Todo trabalho foi, ao fim, coroado com a oportunidade de colaborar com a
Secretaria da Cultura da cidade de São Paulo, através do Departamento de Patrimônio
Histórico para o registro da festa de São Gennaro como patrimônio imaterial,
confirmando a hipótese de que o reconhecimento da festa popular como Patrimônio
Histórico Imaterial garante a preservação da memória da cidade de São Paulo e faz com
que as festas italianas sejam vistas como um bem cultural a ser preservado e não
explorado economicamente. Prova disto é o amparo jurídico que dá o suporte necessário
para que as festas, ou outras expressões de tradição cultural sejam reconhecidas e
preservadas. Este reconhecimento compensa o esforço das pessoas que trabalham para
que as festas ‘italianas’ aconteçam. Possibilita apoios culturais, incentivos fiscais, maior
divulgação, etc., conforme vimos na Parte III capítulo 2 deste trabalho.
E, como disse o próprio presidente da Associação São Vito Mártir na Parte II,
capítulo 2, item 3, com o investimento nas tradições e reconstruções culturais vindo do
capital adquirido na festa, o jovem, conhecendo suas raízes, participa mais ativamente e
garante a continuidade do trabalho trilhado por seus precursores, confirmando uma das
hipóteses deste trabalho.
Também na Parte III - capítulo 6, outra hipótese confirmada, uma vez que já
figura nos compromissos da Agenda 21 Local da cidade de São Paulo, no item “Cultura

e Meio Ambiente”, é o reconhecimento da cultura dentro dos programas públicos como
também uma forma de garantir a manutenção e preservação da manifestação da cultura
popular de rua.
O crescimento do espaço urbano pode ser comprometido, mas não o seu
desenvolvimento. Para tanto, a economia precisa de estímulos, mas qualquer
investimento deve assumir os compromissos coligados às áreas social e ambiental.
Qualquer transformação para um Desenvolvimento Sustentável não é capaz de
acontecer independentemente sem o envolvimento das esferas pública, privada e da
participação civil. Um envolvimento onde todos são responsáveis, seja pelas melhorias
numa empresa, numa escola, no bairro, na cidade, no país, etc., seja pelas melhorias
que afetam o Planeta, mesmo com pequenas atitudes. É o sentimento de pertencimento
e de identidade com o lugar, mas também, nas expressões culturais, nas festas, no
lazer, que este envolvimento é estimulado, e foi este sentimento que me moveu para
concluir este trabalho de pesquisa, ou melhor, uma etapa, pois desejando um mundo
melhor para todas as gerações, a conclusão é de que há muito ainda o que fazer!

"... O futuro não é um lugar para onde estamos
indo,
Mas um lugar que estamos criando.
O caminho para ele não é encontrado,
Mas construído,
E o fato de fazê-lo muda tanto o realizador
quanto o destino.

(John Schaar)
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ANEXOS

Outras festas de origem Italiana em São Paulo
Não há como reconstruir a história da devoção, formação do bairro do Bexiga e
a festa de Nossa Senhora Achiropita, sem falar dos cerignolados e Nossa Senhora da
Ripalta. A rivalidade entre os devotos das duas santas fez com que esta última
praticamente caísse no esquecimento. Porém, como este trabalho tem o objetivo de
reconstruir a história das festas e valorizá-las como patrimônio cultural imaterial, resolvi
fazer um parentes para descrever também a história da devoção a Nossa Senhora da
Ripalta, para que seu devido valor seja reconhecido e rememorado, superando qualquer
rivalidade que conseqüentemente a tenha tornado menos importante, bem como uma
breve descrição da Festa de Santo Emídio realizada no bairro da Vila Prudente.

Nossa Senhora da Ripalta

Oração*

Virgem bela, mãe dulcíssima de Ripalta nossa paterníssima Advogada e protetora! O nosso coração vos
ama e se comove ao lembrar da vossa misericórdia e do vosso amor por nós. A vossa imagem é luz, é
conforto, alívio e alegria à nossa pobre vida cheia de insídias e de amarguras. Nós, porém, em vós
confiamos. Estenderei as vossas mãos de mãe e confortai-nos em todas as tribulações que nos atormentam
neste mísero exílio. Fazei-nos sentir a vossa palavra de paraíso nos duros sofrimentos desta terra; guardainos sempre da alta margem do Rio Ofanto, onde sois comum conforto de nós, vossos filhos; ajudai-nos
em nossas necessidades espirituais e temporais, fazendo chover sobre nós a água da vossa graça aqui,
onde vivendo a vossa vida de amor, possamos um dia, viver a vossa vida de glória na beleza do Céu.
Assim esperamos e assim seja.
*(Oração extraída de folheto fornecido pela igreja de Nossa Senhora Achiropita).

História e Devoção

A origem da devoção à Nossa Senhora da Ripalta em São Paulo, deve-se a uma
colônia italiana vinda da cidade de Cerignola, na Puglia (sul da Itália), que se fixou no
bairro do Bexiga e se misturou aos calabreses.
Na cidade de Cerignola existe o rio Ofanto, que depois de um longo curso baixo
e tranqüilo, se aprofunda entre duas margens altas e perigosas. Nesse lugar o poeta
Horácio, fugindo da clamorosa decadência moral de Roma, costumava se refugiar junto
ao amigo Alfio, para recompor as energias e tranqüilizar o espírito.
Desses tempos pagãos do Império Romano restaram poucos, mas, significativos
traços, como a estrela da deusa Bona. Local que, depois a tradição cristã consagrou à
Nossa Senhora da Ripalta, nome que significa 'beira alta'. A história sobre a aparição
desse ícone milagroso foi transmitida às gerações sob duas versões.
Uma diz que, por volta de 1172, um bando de malfeitores encontrou no vizinho
bosque, próximo à beira do rio Ofanto, uma grossa tábua, que parecia ter sido esquecida
por algum lenhador. Os bandidos a levaram para sua cabana e a usaram na cozinha para
preparar o toucinho. Um dia quando o chefe do bando fazia essa operação, errou o golpe
e o facão se fixou na madeira, da qual começou a sair sangue. Apavorado, chamou os
comparsas, que, além do sangue, embaixo da gordura viram aparecer a imagem da Mãe
de Deus com o Menino, os dois com o rosto ferido.
A outra versão conta que, nessa mesma época, a sagrada tábua foi encontrada
por alguns lenhadores que pensaram fazer dela gravetos para queimar. No primeiro
golpe dado, da tábua espirrou sangue fresco. Em seguida, teria surgido a imagem da
Virgem Maria com o Menino Jesus, ambos com o rosto cortado. Foi assim que, no
local, surgiu a capela de Nossa Senhora da Ripalta, hoje um Santuário Diocesano. A
notícia do ícone milagroso se espalhou e começaram as primeiras romarias e
peregrinações.
Porém, há muito tempo as duas cidades vizinhas, Cerignola e Canosa,
disputavam a posse desse lugar. Com a aparição da sagrada imagem a rivalidade ficou
ainda mais acirrada. Para resolver de vez a questão, o pároco sugeriu que o povo pedisse
a própria santa para indicar a cidade que a deveria abrigar. Então, o ícone foi colocado
num carro puxado por bois e os animais ficaram livres para irem onde a Senhora os
guiasse. Assim fizeram três vezes, e em todas o carro se dirigiu à Cerignola.

Mas o povo de Cerignola quis que a cicatriz na imagem da Mãe de Deus e do
seu Menino fosse coberta e restaurada. Porque o quadro milagroso, símbolo religioso
cristão, não poderia ficar marcado pelo espírito de violência e de opressão que
envergonhavam os relatos sobre a santa.
Até a metade do século XIX o culto à Virgem da Ripalta se desenvolvia quase
sempre no interior da cidade, na pequena igreja erguida às margens altas do Ofanto.
Para lá iam todos os habitantes de Cerignola, Canosa e de outras cidades vizinhas, no
dia 08 de setembro, prestar as homenagens à Mãe de Deus, pelas graças e milagres
alcançados.
O culto se tornou tão vigoroso que, em 1859, o Papa Pio IX declarou Nossa
Senhora da Ripalta, Padroeira Principal de Cerignola, fixando a data de sua celebração
no dia em que a Igreja comemora o nascimento da Virgem Mãe de Deus. Desde então
foi estabelecido que a preciosa imagem por seis meses, de outubro a abril, permaneceria
na pequena igreja próxima do rio Ofanto, e nos outros seis meses ficaria na Catedral de
Cerignola.
A devoção à Nossa Senhora da Ripalta chegou ao Brasil no final do século XIX,
trazida pelos imigrantes italianos de Cerignola e Canosa. Na Paróquia de Nossa Senhora
de Achiropita existe uma cópia da imagem desta santa num quadro trazido pelos
imigrantes.
Outra devoção trazida pelos italianos para o bairro do Bexiga é a de São Filippo
d”Agira, da cidade de Agira, na Sicília, sul da Itália. Muitas são as histórias sobre os
santos e sobre a devoção e fé do povo, porém, neste trabalho de pesquisa, com exceção
de Nossa Senhora da Ripalta que teve maior repercussão entre a comunidade italiana, as
demais festas dos santos que estão de alguma forma, ligadas à história da igreja de
Nossa Senhora Achiropita, não serão aprofundadas.

Santo Emídio5

Oração*
Deus te dê a sua bênção e te guarde.
O Senhor te mostre benigna a Sua face, e se compadeça de ti.
Volte para ti o Seu divino rosto, e te dê paz e saúde.
O Senhor abençoe esta casa, e a todos os seus moradores, e os livre
de todo o perigo, e dos tremores de terra, em nome e virtude de
Jesus Cristo que é conosco, tendo bom ânimo.
Rogai por nós, bem-aventurado Santo Emidio; e defendei-nos nos
impulsos dos tremores de terra.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém.

(*Extraída

do

site:

http://www.geocities.com/Wellesley/9923/orar2-3.htm#8

consultado em 27/02/2009).

História e devoção

É até hoje muito venerado na Itália, sobretudo porque é considerado protetor
contra os terremotos. Pela mesma razão, seu culto se popularizou muito nos últimos
anos nas cidades de Los Angeles e São Francisco, zonas onde também acontecem fortes
e freqüentes movimentos telúricos. Sabe-se que Emídio era um alemão originário do
Treveris. Depois de sua conversão ao cristianismo, mudou pra Roma na época do Papa
Marcelo I.
Cheio de zelo pela fé, Emidio entrou em um templo pagão e derrubou uma
estátua do Esculápio. Isso enfureceu tanto os pagãos, que o Papa Marcelo I para

5

Dados extraídos do endereço eletrônico: http://www.acidigital.com consultado em 20/02/2009 e do site:
http://fotolog.terra.com.br/toninho:207 consultado na mesma data.

protegê-lo o ordenou sacerdote, consagrou bispo e o enviou a evangelizar o território de
Ascoli Piceno. Aí trabalhou o santo com grande êxito e obteve numerosas conversões.
Foi decapitado durante a perseguição de Dioclesiano, junto com os Santos
Eupolo, Germano e Valentim. Dado que São Marcelo cingiu a tiara pontifícia no ano
308, é impossível que ele tenha ordenado Santo Emídio, mas a tradição popular não
respeita a cronologia. A festa de Santo Emídio é celebrada na Itália não só em 9 de
agosto, mas também em outras datas, segundo as diversas tradições locais. No Brasil é
celebrada no mesmo período.
A fé ao santo foi trazida em 1893 pelos irmãos Emídio, Bernardino e Panfilio
Falchi que constroem uma capela na Praça Veiga Cabral e lhe batizam com o nome de
Santo Emídio, santo devoto de Emídio Falchi. Este santo não era muito conhecido aqui
no Brasil. Desta maneira Emídio Falchi mandou vir da Itália, especialmente para a
capela uma bela imagem, que foi colocada na inauguração.
O terreno fora doado pela família Falchi para ali mais tarde ser construída a
igreja matriz.A doação foi feita em nome dos padres de São Carlos, na época os que
comandavam o orfanato Cristovão Colombo.
A Cúria Metropolitana vendo todo o esforço, mas quase inúteis dos padres que
se achegavam para dar continuidade às obras da igreja, decidiu oficializar a nomeação
de um vigário para que tivesse maior desempenho junto à comunidade vila prudentina e
assim resolver o caso da paróquia, que até então estava com seus alicerces prontos para
ser erguida. Mesmo as quermesses e festas que se realizavam , não chegavam a ajudar
muito.
Assim sendo foi nomeado e enviado para Vila Prudente o Padre Damião
Kleverkamp, da Ordem do Sagrado Coração de Jesus (ss.cc.), que tomou posse
solenemente no dia 31 de dezembro de 1939. Como a capela na Praça Veiga Cabral era
muito pequena, resolveu-se inaugurar uma nova capela na rua oito, 285.
O Padre Damião conhecendo bem o problema dos operários, resolveu fundar
uma entidade, a fim de ajudá-los. Surgiu assim, o Círculo Operário de Vila Prudente
(hoje - Círculo dos Trabalhadores Cristãos de Vila Prudente) no dia 02 de junho de
1940. Em 1941 tivemos a fundação da escola do Círculo Operário (hoje - Colégio João
XXIII) e início das obras da nova matriz, em outro local: Praça Jequitay (hoje Praça
Padre Damião), em agosto de 1942 inaugurou-se o salão paroquial.
Em 1943 as irmãs franciscanas de São José aceitaram o convite para trabalhar na
paróquia e nas obras sociais do Circulo Operário.

Em 1944 a paróquia conta com a valiosa colaboração do Padre Venâncio
Hulselmans na construção da igreja e da sede do Círculo Operário. Foi ele que compôs
o hino a Santo Emídio.
Em 1946 , perdíamos nosso primeiro vigário, o Padre Damião que pôr motivo
de doença foi transferido para o Rio de Janeiro, falecendo em 15.04.1947, em seu lugar
veio o Padre Lourenço Barrendse, para continuar a obra do Padre Damião. Na festa de
natal de 1947, foi celebrada a primeira missa na nova matriz.
Segunda Rita de Cássia Amaral, a paróquia de Santo Emídio homenageia o santo
há 53 anos, durante todo o mês de agosto, e as principais atrações da festa são as
massas, comidas típicas italianas. Canelones, pizzas, lasanha, rondelli, entre outras, com
molhos variados, fazem parte da tonelada de massas "oferecida" durante a
comemoração. Para fazer toda essa comida, cerca de 500 casais da comunidade se
reúnem para arrecadar dinheiro através de outras festas, doações dos comerciantes,
bingos, rifas e do auxílio de instituições públicas, como a Administração Regional do
Bairro e a ELETROPAULO. Uma das participantes conta que em 1993 foram
necessários cerca de 320 mil dólares para que a festa fosse realizada. (AMARAL: 1998)
Segundo Amaral, os organizadores e voluntários conseguem doações para a
compra dos ingredientes das massas, molhos etc., a comunidade passa a dedicar todo
seu tempo à execução dos pratos, que são vendidos nas ruas dos bairros, em barracas ou
galpões, prontas ou cruas, com acompanhamentos diversos. Além das massas, há
também espetáculos musicais de artistas da própria comunidade e todos os domingos, a
partir das 13 horas, são realizados shows com uma orquestra. Apesar do cardápio e dos
convidados, a comunidade de Vila Prudente não é formada apenas por italianos.
Segundo uma das responsáveis pela festa, o bairro é um "cadinho" de miscigenação de
imigrantes. "Aqui temos descendentes das mais diversas regiões do mundo: espanhóis,
japoneses e, é claro, italianos" comenta. A quantia arrecadada nestas festas fica sempre
em torno de 20% do dinheiro investido em sua organização. Em 1993 foram
conseguidos cerca de seis mil dólares, todos eles destinados à assistência social. Nos 53
anos de existência da festa de Santo Emídio, já foram construídas creches, asilos para
idosos e a própria igreja matriz do bairro. As verbas arrecadadas com a festa de 1993
tinham como destino a construção de quatro salas de aula para crianças carentes da
região6.
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Dados extraídos da dissertação de Rita de Cássia Amaral apresentada em 1998, que se encontram
desatualizados, porém servem de referência para se entender um pouco desta festa de origem italiana,

Constituição da República Federativa do Brasil
Texto promulgado em 05 de outubro de 1988
Título VIII

Da Ordem Social
Capítulo III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

Seção II
Da Cultura
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os
diferentes segmentos étnicos nacionais.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

porém, não aprofundo os estudos por não fazer parte das festas escolhidas para a pesquisa deste trabalho.
Também não consta informações disponibilizadas, nem bibliografia sobre a festa, o que se sabe é contado
pelos participantes e pela paróquia, o que resulta em informações divergentes.

§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores
culturais.
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências
históricas dos antigos quilombos.

Mesmo assim, as discussões sobre o tema trouxeram à tona a necessidade de
aprofundamento no conhecimento de meios políticos e jurídicos para proteção do
patrimônio intangível. Logo, o decreto 3551, de agosto de 2000, criou o registro do
Patrimônio Imaterial e instituiu o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial.
Designando quatro livros de tipos de registros diferentes 9dos saberes e fazeres,
celebrações e rituais, formas de expressão e fazer, mercados e feiras), as instituições
públicas têm melhores instrumentos para participar e garantir tais direitos e deveres.
Além de garantir a diminuição da massificação cultural por meio de avançoes
tecnológicos nas áreas de comunicação e difusão. Também, e principalmente, os órgãos
competentes passam a apreender a diversidade de manifestações sociais, interagindo e
apoiando as bases da identidade popular.

DECRETO Nº 3.551

DE 04 DE AGOSTO DE 2000

INSTITUI O REGISTRO DE BENS CULTURAIS DE NATUREZA IMATERIAL
QUE CONSTITUEM PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO, CRIA O PROGRAMA
NACIONAL DO PATRIMÔNIO IMATERIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 84, inciso IV,
e tendo em vista o disposto no Artigo 14 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998,
Decreta:
Artigo 1º - Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que
constituem patrimônio cultural brasileiro.
§ 1º - Esse registro se fará em um dos seguintes livros:
•

I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos
de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;

•

II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que
marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de
outras práticas da vida social;

•

III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;

•

IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras,
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas
culturais coletivas.

§ 2º - A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade
histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da
sociedade brasileira.
§ 3º - Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de
natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem nos
livros definidos no parágrafo primeiro deste artigo.
Artigo 2º - São partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro:

•

I - o Ministro de Estado da Cultura;

•

II - instituições vinculadas ao Ministério da Cultura;

•

III - Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal;

•

IV - sociedades ou associações civis.

Artigo 3º - As propostas para registro, acompanhadas de sua documentação técnica,
serão dirigidas ao Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN, que as submeterá ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
§ 1º - A instrução dos processos de registro será supervisionada pelo IPHAN.
§ 2º - A instrução constará de descrição pormenorizada do bem a ser registrado,
acompanhada da documentação correspondente, e deverá mencionar todos os elementos
que lhe sejam culturalmente relevantes.
§ 3º - A instrução dos processos poderá ser feita por outros órgãos do Ministério da
Cultura, pelas unidades do IPHAN ou por entidade, pública ou privada, que detenha
conhecimentos específicos sobre a matéria, nos termos do regulamento a ser expedido
pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
§ 4º - Ultimada a instrução, o IPHAN emitirá parecer acerca da proposta de registro e
enviará o processo ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, para deliberação.
§ 5º - O parecer de que trata o parágrafo anterior será publicado no Diário Oficial da
União, para eventuais manifestações sobre o registro, que deverão ser apresentadas ao
Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural no prazo de até trinta dias, contados da
data de publicação do parecer.
Artigo 4º - O processo de registro, já instruído com as eventuais manifestações
apresentadas, será levado à decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
Artigo 5º - Em caso de decisão favorável do Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural, o bem será inscrito no livro correspondente e receberá o título de "Patrimônio
Cultural do Brasil". Parágrafo único - Caberá ao Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural determinar a abertura, quando for o caso, de novo Livro de Registro, em
atendimento ao disposto nos termos do § 3º do Artigo 1º deste Decreto.
Artigo 6º - Ao Ministério da Cultura cabe assegurar ao bem registrado:

•

I - documentação por todos os meios técnicos admitidos, cabendo ao IPHAN
manter banco de dados com o material produzido durante a instrução do
processo.

•

II - ampla divulgação e promoção.

Artigo 7º - O IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo menos a
cada dez anos, e a encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para
decidir sobre a revalidação do título de "Patrimônio Cultural do Brasil". Parágrafo
único. Negada a revalidação, será mantido apenas o registro, como referência cultural
de seu tempo.
Artigo 8º - Fica instituído, no âmbito do Ministério da Cultura, o "Programa Nacional
do Patrimônio Imaterial", visando à implementação de política específica de inventário,
referenciamento e valorização desse patrimônio.
Parágrafo único. O Ministério da Cultura estabelecerá, no prazo de noventa dias, as
bases para o desenvolvimento do Programa de que trata este artigo.
Artigo 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de agosto de 2000;

179º da Independência e 112º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Francisco Weffort.

LEI Nº 14.406, DE 21 DE MAIO DE 2007
(Projeto de Lei nº 90/07, do Vereador Chico Macena - PT)

Institui o Programa Permanente de Proteção e Conservação do Patrimônio Imaterial do
Município de São Paulo.

GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 8 de maio de
2007, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa Permanente de Proteção e Conservação do
Patrimônio Imaterial do Município de São Paulo, com as seguintes finalidades:
I - conhecer, identificar, inventariar e registrar as expressões culturais da Cidade como
bens do Patrimônio de Natureza Imaterial;
II - apoiar e fomentar os Bens do Patrimônio de Natureza Imaterial registrados, criando
condições para a transmissão dos conhecimentos a eles relacionados no âmbito do
Município;
III - criar incentivos para a promoção de uma rede de parceiros que possam contribuir
para a realização dos objetivos do Programa;
IV - apoiar e fomentar a salvaguarda, o tratamento e o acesso aos acervos documentais e
etnográficos, franqueando, quando possível, sua consulta a quantos dela necessitem;
V - apoiar a realização de estudos e pesquisas relacionados ao tema do Patrimônio de
Natureza Imaterial;
VI - desenvolver programas de educação patrimonial visando a valorização e difusão do
Patrimônio de Natureza Imaterial.
Art. 2º O Patrimônio de Natureza Imaterial do Município é constituído por bens de
natureza imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, de
acordo com o art. 216 da Constituição Federal, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas.
Art. 3º Fica instituído o Registro dos Bens do Patrimônio de Natureza Imaterial.
§ 1º O registro far-se-á em um dos seguintes livros:
I - Livro de Registro dos Saberes, no qual serão inscritos conhecimentos e modos de
fazer, enraizados no cotidiano das comunidades;
II - Livro de Registro das Celebrações, no qual serão inscritos rituais e festas que
marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, o entretenimento e outras
práticas da vida social da cidade;
III - Livro de Registro das Formas de Expressão, no qual serão inscritas manifestações
literárias, musicais, artísticas, cênicas e lúdicas;
IV - Livro de Registro de Sítios e Espaços, no qual serão concentrados e reproduzidas
as práticas culturais coletivas.
§ 2º O registro terá sempre como referência a continuidade histórica do bem imaterial e
sua relevância para a memória, a identidade e a formação da cultura da Cidade.
Art. 4º Aos registros efetivados pela Administração Municipal será concedido o Título
de Bem do Patrimônio de Natureza Imaterial da Cidade de São Paulo.
Art. 5º São partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro:
I - a Administração Municipal, por seus órgãos e colegiados;
II - as associações civis regularmente constituídas;
III - a população por subscrição mínima de 10.000 (dez mil) signatários.
Art. 6º Os Bens Patrimoniais de Natureza Imaterial inscritos serão reexaminados e
relacionados em rol próprio a cada 10 (dez) anos.
Parágrafo único. Negada a revalidação, será mantido o registro como referência cultural
de seu tempo.
Art. 7º As propostas para registro, acompanhadas de sua documentação técnica, serão
dirigidas ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e
Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP, para deliberação.
Parágrafo único. A inscrição da proposta para registro constará de descrição
pormenorizada do bem imaterial a ser registrado, acompanhada da documentação

correspondente, e deverá mencionar todos os elementos que lhe sejam culturalmente
relevantes.
Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 21 de maio de 2007, 454º da
fundação de São Paulo.

GILBERTO KASSAB, PREFEITO

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 21 de maio de 2007.

CLOVIS DE BARROS CARVALHO, Secretário do Governo Municipal

