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RESUMO 

 

 

 

 

Trata-se de pesquisa em que analisamos a interação e mudança de cotidiano da cidade de 

Areia por ocasião da realização dos Festivais de Arte naquele município na década de 70. 

Para fazer esta análise tomamos como base as relações sociais na pequena cidade, com seus 

códigos e símbolos, e recorremos a teóricos sociais como Norbert Elias e Michel de Certeau 

para compreender as teias dessa cadeia de acontecimentos, onde um Festival de Artes 

incorpora, ainda que por pequeno período de tempo, elementos até então estranhos à 

convivência dos moradores de Areia. Nos reportamos também à "Era dos Festivais" e ao 

conturbado regime militar no Brasil para entender o contexto histórico em que aconteciam os 

Festivais e a luta da juventude da época por liberdade de expressão.Analisamos relatos de 

artistas e também de moradores da cidade para, com base em teorias sociais, identificar a 

interferência dos Festivais na relação indivíduo/cotidiano na cidade de Areia.Constatamos 

durante nossa pesquisa que o município já foi considerado, no século XIX, importante roteiro 

cultural para comerciantes que vinham dos Estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte e 

que os Festivais realizados na década de 1970 oportunizaram abertura cultural para uns e 

aprimoramento de conhecimentos para outros, envolvendo a população local, vindo a perder 

força na década de 1980 e ressurgindo com outras características em meados anos 90, dando 

lugar aos festivais de música brega que caracterizam a cidade hoje. 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Festival, arte, cotidiano 



ABSTRACT 

 

 

 

 

It is research in which we analyze the interaction and change of daily life in the city of Sand at 

the completion of the Festival of Arts in council in the 70s. To make this analysis based on 

social relations in the small town, with its codes and symbols, and uses the theoretical and 

social Norbert Elias and Michel de Certeau to understand the webs in the chain of events, 

which includes a Festival of Arts, though a short period of time, elements hitherto alien to the 

residents living in Sand. We refer also to the "Age of Festivals" and the troubled military 

regime in Brazil to understand the historical context in which the Festival happen and fight for 

the youth of the time free speech. We analyze reports of artists and residents of the city, 

together with based on social theories, to identify the interference of the individual in relation 

Festivals / Areia. We are of daily life in the city during our research that the council has 

already considered, in the nineteenth century, important cultural itinerary traders who came to 

the States of Pernambuco and Rio Grande do Norte and the festivals held in the 1970s to 

nurture cultural openness and some improvement of knowledge to others, involving the local 

population, been losing strength in the 1980s revival and with other characteristics in mid 90s, 

giving rise to the festivals of brega music that characterizes the city today. 
 

 

 

 

 

 

Keywords:  Festival, art, daily life. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 

 

 

 

Historicamente, arte e cotidiano sempre caminharam lado a lado, sofrendo influências 

e influenciando-se mutuamente. Desde a civilização grega, o homem encontra na arte um 

meio de comunicar valores e expressar sentimentos. O que conhecemos como a arte do 

mundo ocidental, principalmente a européia, muito deve ao mundo grego e a sua cultura. Os 

gregos influenciaram a arte romana e todo o mundo ocidental, bem como a História da Arte e 

o Renascimento.  

A civilização minóica, em particular a Ilha de Creta, parece ter sido as origens de uma 

arte que acabou sendo incorporada ao continente grego, principalmente através de Micenas. 

Posteriormente, uma onda de invasões de povos como os dóricos e os jônios acabaram por 

formar o povo grego. Essa onda de invasões teve impacto profundo sobre os povos que 

habitavam a Grécia Antiga e toda a cultura helênica. É possível identificar um perfil da 

invasão cultural das cidades com os movimentos que influenciaram a humanidade desde a 

cultura grega.  

É nesse mergulho histórico que vamos buscar a interseção com a sociologia para 

analisar a influência da cultura de uma geração no cotidiano da cidade paraibana de Areia. 

Vamos buscar nas teorias sociológicas e no pensamento de Michel de Certeau o fio condutor 

para analisar e entender a nossa “viagem”. Nesse contexto, vamos buscar os elementos que 
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povoaram o Festival de Artes de Areia e fizeram interagir culturas e costumes de uma cidade 

com artistas de várias partes do país. 

Como funciona a expressão cultural em relação à sua inserção social? A pergunta que 

Michel de Certeau faz em A Cultura no Plural (1995), continua pertinente e atualizada, o que 

nos estimula a fazer tais questionamentos no decorre deste estudo em relação ao Festival de 

Artes de Areia na década de 1970.  

Neste sentido, nosso objetivo é focalizar e identificar os fatores que interagiram 

durante o período da realização deste evento. No decorrer da sua trajetória, foi ele o 

responsável por grandes transformações, que se constituem na criação de mitos e mudanças 

de comportamento, quebra de tabus e desconstrução de rótulos, vigentes até então, na 

sociedade areiense. Isso acabou dando uma sacudida no modo de ser e viver na população da 

velha Areia. Nosso intuito também é indagar como a cidade reagiu a “invasão” do seu 

cotidiano por artistas de várias partes do país e como isso mudou a maneira de pensar e de se 

organizar da sociedade.  

Nesse mergulho histórico, a sociologia será o nosso estandarte para analisar a 

importância do Festival para a cultura local. Além de Michel de Certeau, teóricos como 

Michel Foucault e Norbert Elias darão suporte para entendermos indivíduos e cidade, arte e 

cotidiano, sempre um interagindo e modificando o outro. O Festival de Artes de Areia 

aconteceu em um dos períodos mais férteis e célebres da música, do teatro e do cinema 

brasileiros. A Era dos Festivais, período como foi batizado pelo crítico Zuza Homem de 

Mello, também foi a era de grandes mudanças sociais no Brasil.1   

 O mundo que os Festivais ajudaram a criar, de certa forma, estava em constantes 

mudanças. Conceitos passavam a ser antiquados e pensamentos novos eram expostos em 

                                                 
1 A chamada Era dos Festivais nasceu em São Paulo — injustamente chamada de “Túmulo do Samba” — em 
meados de 1963, quando também houve uma discreta migração de artistas cariocas para a capital paulista, como 
Johnny Alf, por exemplo. À medida que os festivais cresciam, o pessoal engajado dos festivais (principalmente 
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happennigs, em movimentos culturais que abalariam toda a estrutura até então estabelecida. A 

era moderna seguia sua estrada e criava trilhas para o que teóricos chamariam depois de pós-

modernismo. Foi na década de 70 que o mundo assistiu ao movimento hippie em que os 

jovens clamaram por liberdade nas ruas das cidades. A intervenção de novos cidadãos em 

ambientes acostumadas ao exercício diário de seus próprios moradores marca a desconstrução 

do estabelecido para a criação de novos parâmetros, trazendo à tona novas formas de pensar e 

agir e deixando a arte mudar o cotidiano.  

A investigação a que nos propomos realizar faz parte das ruínas, de um mundo em 

movimento, quebrando conceitos através da arte. As ruínas do que já foi o principal Festival 

de Artes do Estado da Paraíba. Procuramos refazer esse caminho conectando elementos numa 

pesquisa que vasculhamos periódicos, entrevistamos cidadãos e desta forma procuramos 

entender o passado e explicar o presente. 

A metodologia que utilizamos teve na entrevista seu principal elemento. Isso para 

rebuscar na memória de artistas e moradores da cidade de Areia os fatos que marcaram a 

história desse importante Festival. Foram aplicados questionários entre artistas que 

participaram das primeiras edições do evento e realizadas entrevistas “in loco” com 

comerciantes, moradores, gestores públicos e cidadãos areienses. Como numa rede, fomos 

entrelaçando fatos, analisando depoimentos e redescobrindo os anos áureos dos Festivais. À 

luz da sociologia, observamos que estávamos vivendo uma transição, um momento único que 

se transformaria em ruínas para depois ser resgatado através da memória do povo de uma 

cidade. 

 Neste sentido, observamos o que afirma pensador espanhol José Ortega y Gasset em 

seu livro A Idéia do Teatro: 

 

                                                                                                                                                         
os compositores) ia tomando a bandeira da música autêntica e de temática social. O ano de 1967 foi, certamente, 
o auge da Era dos Festivais, em termos de qualidade musical. 



 13 

Quando contemplamos a história do passado humano, a primeira coisa que vemos 
são apenas ruínas. A história é mudança e esta mudança tem, à primeira vista, um 
aspecto negativo que nos produz pena. O que nele nos deprime é ver como a mais 
rica criação, a vida mais bela encontra na história sempre o seu ocaso. A história é 
uma viagem entre as ruínas do egrégio. Ela nos arrebata aquelas coisas e seres os 
mais nobres, os mais belos pelos quais nos havíamos interessado; [...]. (GASSET, 
1991, p.22) 
  

Da mesma forma, o Festival de Artes de Areia acontecia em meio a uma transição, 

uma delimitação de espaço, em que artistas chegavam para ocupar lugares antes exclusivos 

dos moradores da cidade. Michael de Certeau, ao caracterizar a distinção entre espaço e lugar, 

assinala para o fato de que no lugar o que impera é a lei do próprio. Não é possível, por 

exemplo, dois corpos ocuparem ao mesmo tempo o mesmo lugar. Cada elemento se situa no 

seu lugar próprio e distinto, e isto o define indicando estabilidade.  

Já o espaço existe sempre que se consideram as variáveis de direção, de velocidade e 

de tempo, bem como de todas as alternâncias e inconstâncias a que estas categorias estão 

sujeitas. No entanto, podemos acrescentar que o espaço é de certo modo animado pelo 

conjunto de movimentos que aí se desdobram e ocupam lugar. Espaço é o efeito produzido 

pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em 

unidade polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais. Diferentemente 

de um lugar, o espaço não carrega uma homogeneidade nem tão pouco a estabilidade de um 

próprio. Em relação ao lugar, o espaço assume a posição da palavra quando falada, ou seja, 

quando é percebida na ambigüidade de uma efetivação. Diversamente do lugar, não tem, 

portanto, nem a univocidade nem a estabilidade de um próprio. Em suma, o espaço é um lugar 

praticado. (Cf. CERTEAU, 1996, p. 202). 

Essa questão do espaço abordada por Certeau remete também à abordagem de 

fronteira cultural muito bem definida por Peter Burke.2 O termo fronteira é usado na 

                                                 
2 Peter Burke é professor de história da cultura na Universidade de Cambridge (Inglaterra) e membro da 
Emmanuel College, da mesma universidade. Autor de mais de trinta livros, entre eles, Popular Culture in Early 
Modern Europe (1978), A Revolução Historiográfica Francesa (1990), Amsterdã e Veneza: Um Estudo das 
Elites dos Séculos XVII (1991) e Uma história Social do Conhecimento: de Gutenberg a Diderot (2001). 
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abordagem da pessoa que está do lado de fora, ou seja, o “outsider”, e cultura na sua acepção 

ampla e antropológica, referindo-se a valores e sua expressão ou corporificação em artefatos e 

práticas. A fronteira pode ser associada àquele que se interessa por dados relativamente 

objetivos, que podem até mesmo ser mapeados.  

 A nossa pesquisa é dividida em três capítulos. O primeiro capítulo tem como título 

“História e Teoria Social”, em que discorremos sobre a interseção entre a Sociologia e a 

História. O objetivo é dar suporte teórico a nossa pesquisa que vai nos permitir analisar o 

passado a partir de depoimentos do presente, ou seja, a memória daqueles que viveram os 

Festivais de Areia será nossa matéria-prima para fazermos esse percurso histórico, mas com o 

olhar voltado para a Sociologia. Nesse capítulo identificamos a evolução da pesquisa 

sociológica através da história. Também relembramos a Era dos Festivais e a luta da 

juventude brasileira por mudanças sociais. 

 O segundo capítulo é intitulado “Cultura e Espaço Urbano”, onde vamos tratar de 

temas como relações sociais, códigos e símbolos. Neste capítulo, abordamos a sociedade 

como um agregado de relações sociais e a cultura como elemento presente que interfere e 

modifica essas relações. Também abordamos a questão da territorialidade urbana, em que 

grupos ou tribos determinam seus espaços e estabelecem pactos de convivência entre si. No 

sub-ítem denominado “As relações sociais na pequena cidade” observamos que, a forma de 

comportamento das pessoas está sujeita a uma determinada forma de controle social nas 

pequenas cidades, onde todo mundo conhece todo mundo, mas ainda assim, pode-se 

reconhecer a presença de territorialidades urbanas também nas pequenas cidades. Este 

capítulo ainda traça um perfil da cidade de Areia, local onde encontramos os principais 

personagens da nossa pesquisa. Podemos observar que, a partir da segunda metade do Século 

XVIII e durante o Século XIX, constitui-se o que se chama de “eixo cultural Mamanguape-

Areia”, devido à importância e ao trânsito cultural entre as duas cidades do interior paraibano. 
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 Finalizamos este trabalho no terceiro capítulo, que é intitulado “Memória de um 

Festival”. É neste espaço que refazemos o percurso do Festival de Artes de Areia no período 

de 1976 a 1982. Contextualizamos o período histórico, que foi marcado pelo Regime Militar, 

e analisamos a realização deste evento em um dos períodos mais ricos e produtivos da cultura 

brasileira. Entrevistamos artistas que viveram a época dos Festivais e moradores de Areia, que 

descreveram como a cidade dividiu seu espaço, antes restrito às tradicionais famílias 

instaladas no município.   
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CAPÍTULO 1 - HISTÓRIA E TEORIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

1.1 Sociologia e história 

 

A importância histórica dos movimentos culturais vividos pela sociedade da cidade de 

Areia, na Paraíba, é indiscutível. Rememorar, buscar, investigar esses momentos sob o 

aspecto histórico, mas com o alicerce da sociologia, será o nosso desafio daqui pra frente. 

“Não houve nenhum período em que os historiadores e os teóricos sociais perdessem o 

contato por completo.” (BURKE, 2002; p.32). Para buscar mais ainda nos valer dos 

ensinamentos de Peter Burke em sua História e Teoria Social, vejamos como ele define 

sociologia: 

  

[...] sociologia pode ser definida como o estudo da sociedade humana com ênfase 
em generalizações sobre sua estrutura e desenvolvimento. História é mais bem 
definida como o estudo de sociedades humanas no plural, destacando as diferenças 
entre elas e as mudanças ocorridas em cada uma com o passar do tempo. Por vezes, 
as duas abordagens têm sido consideradas contraditórias, porém é mais útil tratá-las 
como complementares. (BURKE, 2002, p. 12-13). 

  

Durkheim faleceu em 1917 e Weber, em 1920. Por várias razões, a geração seguinte 

de teóricos sociais afastou-se do passado. De acordo com Burke, os sociólogos também 

abandonaram a poltrona durante o estudo (em vez da espreguiçadeira na varanda) e 

começaram a extrair cada vez mais dados da sociedade contemporânea. Pode-se tomar como 

um exemplo drástico da mudança para o presente – “o recuo da sociologia para o presente”, 
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nas palavras de Norbert Elias (1987) – o primeiro departamento de sociologia nos Estados 

Unidos, fundado na Universidade de Chicago em 1892. (Cf. BURKE, 2002, p. 25). 

A pesquisa baseada em levantamentos tornou-se o suporte principal da sociologia 

norte-americana. Várias explicações diferentes poderiam ser dadas a essa mudança para o 

estudo do presente em detrimento do passado. O próprio centro de gravidade da sociologia 

estava se deslocando da Europa para os Estados Unidos e, no caso norte-americano, mais 

especificamente o de Chicago, o passado era menos importante e menos visível na vida diária 

do que na Europa. Na França, os anos 20 testemunharam um movimento rumo a um “novo 

tipo de história”, conduzido por dois professores da Universidade de Estrasburgo, Marc Bloch 

e Lucien Febvre. A revista fundada por eles, Annales d´Histoire Économique et Sociale, fez 

críticas implacáveis a historiadores tradicionais.  

A respeito disso, Burke afirma que Bloch estava mais próximo da sociologia de Émile 

Durkheim e sua escola, principalmente Maurice Halbwachs, autor de um estudo famoso sobre 

a estrutura social da memória. Bloch sucumbiu diante de um pelotão de fuzilamento alemão 

em 1944, mas Febvre sobreviveu à Segunda Guerra Mundial para assumir o comando do 

establishment histórico francês. Na verdade, como diretor da reconstruída Escola de Estudos 

Avançados em Ciências Sociais, conseguiu não só incentivar a cooperação interdisciplinar 

como dar à história uma posição de hegemonia entre as ciências sociais. As políticas de 

Febvre tiveram continuidade com seu sucessor Fernand Braudel. Além de ter escrito um livro 

com grande possibilidade de ser considerado o mais importante trabalho histórico do século 

XX. Braudel era versado em economia e geografia e acreditava firmemente em um mercado 

comum das ciências sociais. Em sua opinião, a história e a sociologia deveriam ficar bastante 

próximas porque os praticantes de ambas as disciplinas tentam, ou deveriam tentar, ver a 

experiência humana como um todo. (Cf. BURKE, 2002, p. 31). 
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Dentro desta discussão somos remetidos às idéias do brasileiro Gilberto Freyre que 

também poderia ser descrito como sociólogo ou historiador social. Esse autor é mais 

conhecido por sua trilogia social do Brasil, Casa-Grande e Senzala (1933), Sobrados e 

Mucambos (1936) e Ordem e Progresso (1955). “Em toda a sua obra, Gilberto procurou 

destacar a importância da participação do negro e do índio na formação brasileira e o valor da 

mestiçagem entre duas raças, consideradas por muitos estudiosos como inferiores, e o 

europeu. [...].” (ANDRADE, 2002, p. 25). O trabalho de Gilberto Freyre é polêmico e, muitas 

vezes, tem sido criticado por tendência a identificar a história de sua região, Pernambuco, com 

a história de todo o país, porém, não podemos deixar de reconhecer a importância e 

originalidade dos seus estudos para um fundamental entendimento a respeito da sociedade 

patriarcal nordestina: 

 

A originalidade do autor, entretanto, coloca-o na mesma classe que Braudel (com 
quem manteve vários debates enquanto este lecionava na Universidade de São 
Paulo, nos anos 30). Gilberto Freyre foi um dos primeiros a discutir temas como a 
história do idioma, a história da comida, a história do corpo, a histórias da infância e 
a história da habitação como partes da análise integrada de uma sociedade passada. 
Também foi pioneiro na utilização de fontes, valendo-se de jornais para escrever 
história social e adaptando a pesquisa social a seus objetivos históricos. (BURKE, 
2002, p. 32).   
 

 
 

 Norbert Elias, em A Sociedade de Corte, aborda a questão da evolução biológica, do 

desenvolvimento social e sua relação com a história. Segundo o autor, toda a discussão sobre 

os problemas fundamentais da relação entre sociologia e história é que, até hoje, mesmo nas 

mais importantes investigações científicas, nunca houve um esforço no sentido de definir 

claramente as diferenças e os pontos de interseção entre as duas ciências sociais. As alterações 

na convivência humana que se encontram no campo de visão dos historiadores e sociólogos 

têm lugar dentro dos limites de uma mesma espécie. Quer se estudem as relações sociais e 

históricas dos antigos sumérios e egípcios, dos chineses e hindus, dos ioruba e ashanti, ou de 
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americanos, russos e franceses, o tema sempre está relacionado a homens do tipo homo 

sapiens.  (Cf. ELIAS, 2001, p. 37), 

 A diferença entre o desenvolvimento das sociedades humanas, que ele chama de 

desenvolvimento sociológico, e a evolução biológica reside no fato de a primeira, ao contrário 

da segunda, poder ser reversível em determinado aspecto. Por isso, segundo Elias, é possível 

afirmar com grande segurança, a partir do conhecimento biológico disponível, que a espécie 

homo sapiens pode até extinguir-se, mas não pode ser transformada novamente em uma 

espécie de macacos ou de répteis.  

 

“[...]. A modificação das figurações humanas liga-se estreitamente à possibilidade 
de transmitir as experiências de determinadas gerações, como um saber social 
adquirido. Essa acumulação social contínua de saber contribui para a modificação 
da convivência humana e para que se alterem as figurações formadas pelos homens 
[...].” (ELIAS, 2001, p. 38). 

  
  

 

Ainda em relação à obra A sociedade de corte, de Norbert Elias, podemos afirmar que o autor 

analisa categoricamente a sociedade da realeza e a sociedade de corte, cujas referências 

pertencem a três registros diferentes, quais sejam, os textos franceses dos séculos XVI, XVII e 

XVIII.  

Nessa questão, a figuração de homens interdependentes indica que a investigação de 

uma certa sociedade em determinado tempo passado pode oferecer uma grande contribuição 

para o esclarecimento de problemas sociológicos acerca da dinâmica social.  Neste sentido, 

fica clara a existência de uma estreita relação entre as questões colocadas pelos sociólogos e 

pelos historiadores. O estudo revela que a conexão com uma investigação sociológica, que 

pode ser tomada, evidentemente, por uma investigação histórica, pode destacar pontos 

importantes sobre hábitos e pensamentos de uma sociedade em períodos de tempo pré-

estabelecidos. Quando Elias se preocupa em investigar a corte francesa dos séculos XVII e 
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XVIII, os traços de caráter de determinados indivíduos e os seus hábitos e feitos, constituem o 

problema central. 

 O problema sociológico, inevitavelmente, terá no campo da história as fontes de 

referência que dêem suporte à sua investigação. Da mesma maneira, o historiador vai 

encontrar na sociologia subsídios que lhes permitam uma análise mais profunda de fatos 

históricos e movimentos sociais em determinados períodos de tempo. 

 Segundo Burke (2002, p. 32), em 1919 o grande historiador holandês Johan Huizinga 

publicou Declínio da Idade Média, um estudo da cultura dos séculos XIV e XV que faz uso 

das idéias de antropólogos sociais. Encontros importantes entre sociologia e história podem 

ser observados ao longo do tempo, conforme Burke em História e teoria social: 

 

Em 1939, o economista Joseph Schumpeter publicou estudo baseado em 
informações históricas sobre ciclos comerciais, e o sociólogo Norbert Elias lançou o 
livro O processo civilizador, que desde então vem sendo considerado um clássico 
(cf. p.206-208). Em 1949, o antropólogo Edward Evans-Pritchard, eterno defensor 
de relações estreitas entre a antropologia e a história, publicou uma história dos 
sanusi de Cirecaica.  Na década de 1960, contudo, os lançamentos se multiplicaram 
(...) Nos últimos vinte anos, a tendência continuou. Um número crescente de 
antropólogos sociais, notadamente Clifford Geertz (1980) e Marshall Sahlins 
(1989), dotaram seus estudos de uma dimensão histórica. (BURKE, 2002. p. 32-33).                  

 
 
  

Pesquisadores em antropologia e sociologia continuaram essa tendência e as 

expressões sociologia histórica, antropologia histórica, geografia histórica e, com menos 

freqüência, economia histórica, passaram a ser utilizadas para descrever tanto a incorporação 

da história nessas disciplinas como a incorporação destas na história.   

 

Há motivos óbvios para uma relação cada vez mais estreita entre a história e a 
teoria social. A mudança social acelerada praticamente se impôs à atenção dos 
sociólogos e antropólogos (alguns dos quais se voltaram para as áreas de seu 
trabalho de campo original, encontrando-as transformadas pela inserção em um 
sistema econômico mundial). [...]. (BURKE, 2001, p. 34). 
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Nesse ínterim, houve uma transferência de interesse em todo o mundo, por parte dos 

historiadores, deslocando-se da história política tradicional para a história social. A 

explicação, talvez possa ser sociológica. Para se orientarem em um período de rápida 

mudança social, muitas pessoas sentem a necessidade crescente de encontrar suas raízes e de 

renovar os laços com o passado, em especial o passado de sua comunidade – sua família, 

pequena cidade ou aldeia, profissão, grupo étnico ou religioso. (Cf. BURKE, 2001, p. 34). 

 

 

1.2 - A era dos festivais 

 

O real ciclo dos festivais, sobretudo os festivais de Música Popular Brasileira, começa 

em 1965 e vai até 1972. Em A Era dos Festivais, importante publicação de Zuza Homem de 

Mello, 2003, é possível ter um abrangente conhecimento sobre essa época de ouro da música 

e da cultura brasileiras. Em São Paulo, foram duas edições do festival da TV Excelsior e 

quatro da TV Record, que também realizou a Bienal do Samba, em 1968. No Rio de Janeiro, 

o Festival Internacional da Canção, FIC, teve sete edições a partir de 1966, o qual era 

composto por duas fases: a nacional e a internacional.  

Para Mello, a primeira grande importância dos festivais foi ter levado às casas das 

pessoas, pela TV, em primeira mão, a música de uma geração privilegiada, formada por 

ídolos que permanecem até hoje incontestáveis: Roberto Carlos, Chico Buarque, Caetano 

Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Edu Lobo, Milton Nascimento. Sem falar de Elis 

Regina, claro, que se estivesse viva, não tenhamos dúvida, de que ainda seria a estrela maior 

da Música Popular Brasileira. Ainda citamos Nara Leão, Gal Costa, Nana Caymmi, enfim, 

uma geração que inovou e trouxe qualidade musical para a MPB. Quando se fala de música 

popular brasileira, a primeira pergunta que se faz é: o que aconteceu? Por que não existem 
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mais os Chico, os Caetano e Gil? Foi uma coincidência do tipo da que aconteceu em Paris, 

nas artes plásticas, com o impressionismo. Todos estavam lá, no momento certo. 

A cultura moderna tem-se revelado um campo em que ocorrem profundas 

transformações nas formas de pensar, agir e se comunicar da humanidade. Um novo ciclo 

cultural e de costumes começa a se formar a partir da realização dos Festivais. Daí a 

importância desse movimento para o desenvolvimento cultural brasileiro e como meio de 

expressão através da arte. Os festivais puxaram o ciclo dos programas musicais na televisão. 

O primeiro foi O Fino da Bossa3.  A Rede Record começa a série de programas que vão tendo 

um êxito extraordinário. Pela primeira vez na história da TV brasileira era levada a música 

mais nova que se fazia, em primeira mão, e de uma maneira também nova.  

O clima dos Festivais passou a ser assistido em cada programa de televisão. Na TV 

Record, por exemplo, o que se via era um grande entusiasmo gerado por uma platéia em um 

auditório eufórico. Os programas não eram transmitidos ao vivo por razões técnicas, mas o 

que chegava ao público era a mesma gravação realizada ao vivo. As pessoas percebiam estar 

diante de uma geração de artistas privilegiados, de uma coisa nova, muito diferente do que se 

faz hoje na televisão brasileira. 

A situação política do país contribuiu para a empatia e a cumplicidade entre população 

e artistas, o público e as letras daquelas canções. Mesmo com a censura interferindo nos 

trabalhos, a era dos festivais acaba sendo um dos períodos mais importantes da história da 

cultura brasileira. Tanto, que o segundo volume do livro A Canção no Tempo (Editora 34, 

1998), revela que no período entre 1901 e 1985, o ano de maior número de êxitos da MPB foi 

justamente 1968, ano em que a ditadura se aprofunda.  

 

                                                 
3 Grande sucesso de audiência da TV Record, marco na história da televisão brasileira, o Programa “O Fino da 
Bossa” estreou em 1965. "O Fino da Bossa", apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues, trouxe para o cenário 
musical novos talentos como Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Zimbo Trio e Maria 
Bethânia, além dos já consagrados Agostinho dos Santos, Nara Leão, Vinicius de Moraes, Baden Powel e 
Maysa. 
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No Brasil só se falava em cinema engagé, teatro político e canção de protesto. 
Algum tempo depois e de uma certa maneira, o cinema de Glauber, o teatro de José 
Celso e a música de Caetano podiam ser considerados superações artísticas 
definitivas daquelas formas radicais – ou seja, o cinema engagé, o teatro político e a 
canção de protesto. Esses três artistas representaram um afastamento progressivo da 
política tradicional, com Glauber num extremo e Caetano no outro. (MACIEL, 
1996,  p. 32)  

 

Para Luiz Carlos Maciel, em Geração em transe – Memórias do tempo do 

tropicalismo4, o mundo vivia um momento de efervescência cultural, sobretudo na Europa, o 

que acabaria também refletindo e influenciando no movimento cultural brasileiro.  

 

Sartre havia explicado a diferença entre o materialismo histórico de Marx, um 
método de análise da realidade, capaz de fundar uma ação revolucionária ancorada 
na subjetividade, e o materialismo dialético, formulado por Engels, uma redução 
totalitária ao objeto, à natureza, que equivalia a um retorno ao materialismo vulgar, 
pré-dialético. O marxismo soviético adotou oficialmente a segunda opção; a nossa, 
em conseqüência, era pela primeira, a filosofia humanista do jovem Marx. [...]. 
(MACIEL, 1996, p. 34). 

 

Podemos acrescentar que é a relação dos artistas com a política em geral e o marxismo 

em particular que ilustra melhor a trajetória da geração. Havia uma relação de atração 

problemática que só foi resolvida com o advento da contracultura e seu ceticismo 

generalizado contra qualquer política, inclusive a de inspiração marxista. (Cf. MACIEL, 

1996, p. 34). 

Assim foi a geração dos festivais no Brasil. Era uma espécie de válvula de escape, 

havia uma predisposição da platéia em abraçar o artista e tipo de música ou de outra 

manifestação cultural por ele produzida. Se Geraldo Vandré não estivesse no FIC de 68, com 

Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, provavelmente Sabiá não teria sido vaiada, mesmo 

                                                 
4 Em 1967, iniciou-se um movimento cultural, o movimento tropicalista.O tropicalismo teve por base a tentativa 
de revelar as contradições próprias da realidade brasileira mostrando o moderno e o arcaico, o nacional e o 
estrangeiro, o urbano e o rural, o progresso e o atraso, em suma, o movimento não chegou a produzir uma síntese 
destes elementos, mas buscou traduzir a complexidade fragmentária da nossa cultura. Buscando "mastigar" e 
"triturar" tudo, liderado por Gilberto Gil e Caetano Veloso, juntamente de outros como Torquato Neto, Gal 
Costa, Tom Zé, o poeta José Carlos Capenam, o maestro Rogério Duprat, Nara Leão e mais, buscavam 
incorporar à MPB elementos da música pop, sem esquecer aqueles nomes que prestaram um importante papel no 
movimento evolutivo da nossa música. Liberdade é a palavra fundamental do movimento, que revolucionou a 
música popular brasileira, até então dominada pela Bossa Nova. 
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sendo uma canção de exílio. Era aí que residia a empatia com o público. A população, assim 

como os artistas, encontrava na música uma das poucas possibilidades de expressar sua 

revolta e seu protesto contra o Poder estabelecido. Uma das significações dos Festivais está no 

fato de que neles a relação entre música e censura ficava mais evidenciada. A interferência 

dos militares na música popular é clara. Basta citar o fato de terem interferido na organização 

do festival para impedir que a música de Geraldo Vandré fosse vencedora.  

Nos festivais de teatro não era diferente, a censura imposta pelos militares também 

estava presente, pessoas ligadas ao militarismo se infiltravam, dissimulavam suas presenças 

com o intuito de observar as obras apresentadas, bem como o comportamento e o discurso dos 

seus criadores, como revela Gilberto Gil na versão da música Não Chores Mais: “[...] 

Observando hipócritas, disfarçados rondando ao redor. [...]”. Esse clima de desconfiança e 

suspense gerava uma ânsia por mudanças políticas, pois, acreditávamos numa transformação 

e, neste sentido, a arte seria uma das nossas aliadas.  

O que fez, na verdade, com que a era dos festivais se transformasse em um movimento 

tão importante para a cultura brasileira? Haverá no futuro a possibilidade de um novo 

momento como aquele? Dificilmente a cultura nacional viverá novamente a efervescência dos 

Festivais das décadas de 60 e 70. O que aconteceu naquele momento histórico foi uma 

conjugação de fatores. Mesmo que eles se repitam em algum momento da nossa história, 

dificilmente terá a saudável ingenuidade da descoberta, do engajamento e da empatia entre 

artistas e sociedade. 

Pode não ser exatamente o melhor período da história contemporânea para ser 

visitado, mas essa década, vista à distância, teve lá seus (muitos) encantos. Foi a década de 

uma movimentada cena alternativa, a década da radicalização de experiências 

comportamentais, a década da contracultura, do underground, dos jornais, revistas, livros e 
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discos independentes. Dois movimentos populares entraram em campo e tomaram conta da 

década: a disco music e o punk rock. 

A música voltava a ser popular e tudo acabava nas pistas de dança. A disco music (ou 

dance music) resgatou o desejo pela dança através do "clássico" Os Embalos de Sábado à 

Noite, estrelado por ninguém menos que o (então) iniciante John Travolta. Quando o ator 

vestiu seu famoso terno branco e jogou o braço para o alto, a discothèque estava vivendo um 

período de iminente decadência, mas voltou a ser moda com todo o pique e reavivou o 

espírito de festa que faz parte do gênero dance music.  

Símbolo incontestável da disco music, o ator se tornou o deus das discotecas e das 

mulheres da época, além de exemplo para os homens, e o filme lançou um novo verbo 

conjugado internacionalmente: travoltear. Travolta ganhou imitadores nos quatro cantos do 

mundo. Era a febre das discotecas (a famosa disco fever que deu nome a uma infinidade de 

canções) que assolava o mundo. Este fenômeno trouxe um novo balanço para a música pop, 

assim como gênios da música eletrônica, cujo maior expoente da época foi Giorgio Moroder 

(responsável pela descoberta da 'rainha das discotecas', Donna Summer).5 

 

 

1.3 - A juventude da década de 60 

 

 Uma geração alimentada por sonhos revolucionários. Pessoas que acreditavam na 

possibilidade de mudar o mundo e criar uma nova realidade. Assim eram os jovens e, 

sobretudo, os artistas da era dos festivais. Um Brasil de artistas fértil em pensamento, em 

ideologias, em discursos inflamados contra o Poder estabelecido. Foi com essa veia 

revolucionária e sonhadora que o país viu surgir movimentos sociais importantes, 

                                                 
5 http://www.geocities.com/Hollywood/Location/9137/70s.htm 
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sociologicamente transformadores e formadores de opinião, como as grandes passeatas e os 

festivais que se tornaram palco para a juventude promover a quebra de dogmas em nome da 

liberdade.   

 Artistas de todo o mundo acompanhavam a modernidade, uma época em que vivenciar 

novas experiências poderia ser sinônimo de conversão, ou melhor, de mudança, o mesmo que 

sentir o desejo de realizar a transformação social. Sandra de Cássia Pelegrini se refere a esse 

movimento como uma tentativa incansável dos jovens de superar os próprios limites: 

 
 
O desejo de propor soluções para a expressão da arte inserida no mundo da 
industrialização e de acompanhar a modernidade alimentou os sonhos dessa 
geração. À luz do projeto de transformação social, esses artistas viveram 
intensamente um momento cultural que, em última instância, ancorava-se na busca 
de novas experiências e na incansável tentativa de superar os próprios limites. Dessa 
maneira, levaram adiante a proposta de descobrir e explorar inúmeras possibilidades 
no espaço e no tempo históricos. (PELEGRINI, 2001. p, 39). 
 

 

O que viria as ser essa arte engajada? Seria tudo aquilo que é de vanguarda, 

progressista ou tudo o que nasce no seio do povo? Vamos pensar a trajetória da arte engajada 

nos anos 60, a qual tentará articular a relação entre as formas de expressão artística dos 

autores revolucionários e os públicos receptores dessas obras. Em seu artigo A arte engajada 

e seus públicos (1955/1968), Marcos Napolitano, faz uma análise da arte engajada a partir de 

três áreas de expressão: o teatro, o cinema e a música. Para discutir sobre as três “artes de 

espetáculo”, o autor cita a expressão de Roberto Schwarz quando afirma que estas ocuparam a 

cena principal numa época de relativa hegemonia cultural da esquerda, entre a segunda 

metade dos anos 50 e o final da década de 60. (Cf. NAPOLITANO, 2001). 

 No caso da música popular, de acordo com Napolitano, os anos 60 consolidaram um 

verdadeiro “sistema” musical-popular, articulando “autor-obra-público-crítica” e instaurando 

uma nova maneira de pensar e viver a música popular em nosso país. Se a literatura, como 

campo privilegiado de elaboração do pensamento crítico da esquerda, era substituída pelo 
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teatro, pela música e pelo cinema, veículos privilegiados nos anos 60, por outro lado, essas 

três artes, renovadas, tornavam-se mais “literárias”. (Cf. NAPOLITANO, 2001). No teatro, a 

articulação com a tradição literária até poderia ser considerada "natural", na medida em que a 

sua linguagem opera com a palavra como material básico de expressão ao lado do gesto, 

palavra esta voltada para o drama, para o ato da encenação, e não para a leitura. Mas na 

música (popular) e no cinema, a relação com a literatura (em seus diversos níveis), até então, 

fora mais episódica e incomum, e suas articulações com a literariedade parece ser um dos 

pontos mais marcantes da renovação dessas duas artes no Brasil dos anos 60.  

Podemos considerar que houve uma mudança estrutural na linguagem, que operou não 

só a renovação do fazer musical e cinematográfico, mas também acabou por constituir uma 

nova estrutura de recepção – um novo público – “jovem, universitário, de esquerda”, como se 

dizia. Esse segmento de público, mais tarde ampliado (no caso da música popular), constituiu 

uma primeira camada na renovação da recepção das artes de espetáculo no Brasil, sob a 

vigência de uma cultura nacional-popular de esquerda. Não apenas os novos dramaturgos, 

cancionistas e cineastas migravam de classes e espaços sociais, nos quais as “letras” 

(literatura, meio acadêmico, crítica literária, jornalismo) tinham um papel central, altamente 

valorizado, como definidoras do conceito de “cultura”, mas um novo público se formava, a 

partir de um espaço público onde o “espírito letrado” era até então predominante. 

Napolitano defende a tese de que o conceito de engajamento artístico de esquerda, a 

partir do final dos anos 50, deve ser pensado a partir dessas mudanças estruturais no campo 

artístico-cultural como um todo, processo que diluiu a “república das letras” em outras áreas 

artísticas, vocacionadas para o “efeito”, para a performance, para o “lazer”.  

Assim, o conceito de engajamento, tal como, segundo ele, delimitado por Sartre – a 

atuação do intelectual através da palavra (articulada em prosa e ensaio), colocada a serviço 

das causas públicas e humanistas –, sofreu no Brasil (e em outros países, sobretudo da 
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América Latina) uma releitura, com todos os problemas e virtudes daí decorrentes. Ao 

contrário do que defendia o filósofo francês, o espaço de atuação privilegiado do 

artista/intelectual de esquerda brasileiro não foi a prosa ou o ensaio, embora os anos 50 e 60 

fossem pródigos também nesses gêneros, mas as artes que apelavam aos sentidos corpóreos, 

através de imagens, sons e ritmos. (Cf. NAPOLITANO, 2001). 

No Brasil, muito mais do que realizar saraus, encenações ou happennings, a juventude 

dessa geração foi capaz de provocar mudanças, uma vez que foi afrontada e instigada a isso. 

O olhar atento sobre a produção artístico-cultural brasileira, entre a metade da década de 60 e 

o início dos anos 70, deixa muito claro que, de modo geral, ela não escondeu a intenção de se 

impor enquanto movimento cultural e sociológico. Por um lado, esses jovens queriam 

desvendar os problemas do seu tempo e, por outro, propor estratégias supostamente capazes 

de promover o desenvolvimento da sociedade humana. É importante observar que tais 

propostas estiveram articuladas às múltiplas conotações e sentidos assumidas pelos conceitos 

de modernização e cultura, no referido período. 

 

[...]. Em que pesem as variantes conceituais desses termos, percebe-se que duas 
tendências se destacaram nos embates acerca do papel histórico das atividades 
artístico-culturais no processo de modernização: a chamada formalista e a 
defensora do nacional- popular. (PELEGRINI , 2001, p. 40). 

 

 

Segundo Pelegrini, enquanto os primeiros defendem que não haja restrições ao 

moderno e são adeptos do desenvolvimento tecnológico sem fronteiras, independentemente 

do seu caráter de classe, a segunda corrente busca valorizar as raízes da cultura brasileira e da 

libertação nacional, inclusive com a superação das oligarquias, das relações de trabalho com 

resquícios do feudalismo e do imperialismo americano. (Cf. PELEGRINI, 2001). 
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Nas décadas de 60 e 70 as balizas impostas pelo Ato Institucional nº 56 e pela censura 

prévia acabaram por cercear a produção cultural e dispersar os movimentos de resistência à 

ditadura. Diante da institucionalização da violência e da impossibilidade de socialização de 

posturas e práticas coletivas, a revolução individual e a postura contracultural, sugeridas pelo 

tropicalismo7, tomaram força. A crítica à organização da família e a adesão a novas 

experiências comportamentais, que incluíram desde as transgressões pelas drogas até a 

marginalização, se contrapunham ao espetáculo de modernização e do milagre brasileiro.  

As manifestações de força e resistência, no entanto, ficavam cada vez mais evidentes. 

Quanto mais se acirravam a repressão e a censura, mais se estimulava a busca de novas 

alternativas políticas e estéticas, principalmente das iniciativas marginais. A linguagem 

enviesada e metafórica foi uma das saídas adotadas pela produção cultural.  

A respeito do movimento que ficou conhecido como Manifesto Contracultura, é 

importante lembrar que foi nos anos 1960 que, movimentos políticos contraculturais 

denunciavam o capitalismo não somente como estrutura macroeconômica perversa e injusta, 

mas também como um processo de fabricação de subjetividades alienadas. A luta 

anticapitalista, portanto, teria de ser travada em diversos fronts, procurando conquistar e 

formar corações e mentes para o inconformismo e para a tarefa da construção de um mundo 

baseado em valores humanos e não nos valores de mercado. 

 
Esse espírito libertário e questionador da racionalidade ocidental, que viria a marcar 
tão fortemente isto que ficou conhecido como a contracultura, já se anunciava nos 
Estados Unidos, desde os anos 50, com uma geração de poetas – a beat genearion – 
que produziu um verdadeiro símbolo do fenômeno com o poema “Howl” (Allen 
Ginsberg, 1956), que, traduzido, significa uivo ou berro. Nesta mesma época, com 
seu apogeu por volta dos anos 1956-1968, surge o rock-´n´roll, sintetizado na figura 

                                                 
6 O Ato Institucional nº 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e 
Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até dezembro de 1978 e 
produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o momento mais duro do regime, dando 
poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal 
considerados. 
7 Tropicalismo foi um movimento no campo musical, que teve como marco a participação de Gilberto Gil e 
Caetano Veloso entre outros no III Festival da Record (1967) e nasceu em meio a um fervoroso debate sobre a 
identidade da música popular brasileira e a necessidade de se fazer uma música autenticamente nacional, que 
tivesse claras referências na tradição popular. Neste período o Brasil vivia o regime militar da ditadura. 
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provocativa de Elvis Presley, aglutinando um público jovem que começava a fazer 
deste tipo de música a expressão de seu descontentamento e rebeldia, tornando 
inseparáveis a música (ou a arte) e o comportamento. É a chamada juventude 
transviada, com suas gangues, motocicletas e revoltas contra os professores nas 
salas de aula. São os “rebeldes sem causa” tão retratados, não importa se justa ou 
injustamente, pelos filmes da época e encarnados na figura de James Dean. Já 
começava a se delinear, de modo bastante claro, algo que seria de grande 
importância para a compreensão da década seguinte: uma consciência etária. A 
oposição jovem/não-jovem começava a ganhar cada vez maior sentido para a 
compreensão de determinados movimentos sociais. (PEREIRA, 1990, p. 66). 

. 
 

Vale lembrar que se todo monumento de cultura é também um monumento de 

barbárie, pois carrega em si os despojos dos que foram vencidos na história, pensar uma 

contracultura é rememorar essas lutas e fazê-las viver no presente de maneira autêntica e 

direcionada rumo a liberdade, um ideal humano. Neste sentido podemos concluir que:  

 

Embora a contracultura não seja uma invenção exclusiva da juventude, o que é fácil 
de demonstrar pela idade avançada de alguns de seus teóricos e gurus mais 
destacados, ela encontra no jovem o seu intérprete principal e o seu motivo mais 
forte. Eram estes mesmos jovens que atualizavam e colocavam em prática, no seu 
cotidiano, algumas idéias, hipóteses e suposições daqueles teóricos “mais velhos”. 
Está, assim, profundamente marcada por um inegável “espírito juvenil”, no sentido 
mais rico da expressão. [...]. (PEREIRA, 1990, p. 75). 

. 
   

 Para concluir, é importante destacar que uma parte significativa da juventude na 

maioria dos países do Ocidente se encontrava, nesse período, numa situação de difícil saída. 

De um lado, rejeitava não só o sistema, mas todos os valores tradicionais, e de outro, 

conseguia canalizar todo este descontentamento para a luta política, por não encontrar neste 

tipo de contestação as respostas para suas novas e problemáticas inquietações. Daí, a 

explicação para o fato de que toda a energia crítica desta geração vai se canalizar para 

atividades até então rejeitadas por ela, ou seja, descobertas pelas formas tradicionais de luta 

política. 
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1.4 – A luta pela liberdade 

 

Recém-saído de um período de considerável desenvolvimento industrial nos anos 50, o 

Brasil dos anos 60 e 70 assistia agora a classe artística se movimentar em direção a uma 

política de luta pela liberdade de expressão. O país transpirava os ares da modernidade. Via-

se, nesse período, tomar corpo a face desenvolvimentista proposta pelo governo de Juscelino 

Kubitschek. Em 1956, era inaugurada na capital paulista a primeira Exposição Nacional de 

Arte Concreta, o mesmo acontecendo no ano seguinte no Rio de Janeiro. Também em fins da 

década de 50 e início dos anos 60, ensaiava-se a primeira versão das exposições Bienais e 

abertura de museus. A tendência era manter uma postura vanguardista sem comprometimento 

com o formalismo estético.  

O Manifesto do CPC (1962) expunha as pretensões do engajamento e o intento de 

proclamar uma arte pronta a servir aos ideais de conscientização e emancipação popular.  Era 

assim que o movimento artístico nacional evidenciava cada vez mais que ao artista caberia 

participar ativamente do processo histórico do país, seguindo então a tendência de optar por 

uma arte direcionada aos ideais socialistas, no período sociocultural e histórico marcado pela 

modernidade. Para tratar da modernidade é importante refletirmos sobre o seguinte 

questionamento:  

Pode parecer paradoxal, mas a modernidade, enquanto conceito, é uma invenção da 
pós-modernidade, embora sua existência sociocultural date de longo tempo. Foi só a 
partir dos escritos pós-modernos, anunciando a morte da modernidade, que esta 
passou  a ser intensamente tematizada, inquirida e conceituada. Como toda idéia e 
experiência sócio-cultural, a modernidade tem sua história. [...]. (DINIZ, 2005. p, 
14-15). 

 

É oportuno fazermos uma distinção sobre o que vem a ser Modernidade e o 

Modernismo. Modernidade pode ser compreendida como a série de mudanças sociais, 

políticas, intelectuais e materiais ocorridas no final do século XVII, principalmente na 

Europa, tendo seu ponto alto no surgimento e na propagação do Iluminismo. Essas mudanças 
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perduraram até a chegada da Revolução Industrial e acabaram influenciando nas mudanças 

ocorridas com o advento do Capitalismo.  Por outro lado, o termo Modernismo é empregado 

como referência ao movimento cultural que surgiu nos fins do século XIX, como reação à 

crítica à modernidade.  

Acreditamos que a idéia de modernidade e modernismo se aplica basicamente a uma 

maneira muito particular de conceber o tempo e o espaço. São estas duas categorias que 

constituem os principais parâmetros da teoria social para definir épocas históricas, ocupando 

uma centralidade no pensamento dos estudiosos da modernidade e da pós-modernidade. (Cf. 

DINIZ, 2005, 15). 

Para Manuel Correia de Andrade em seu livro Gilberto Freyre os grandes desafios do 

século XX , o maior problema da modernidade econômico-tecnológica é que “ela se processa 

através da concentração financeira e espacial da renda, fazendo confrontar ricos cada vez mais 

ricos e pobres que se tornam miseráveis e hoje são denominados de excluídos. Isso se dá , em 

termos sociais, entre as classes, e em termos geográficos, entre as nações” (ANDRADE, 

2002, p. 89). 

Ainda sobre a questão da modernidade, Andrade nos remete a novas reflexões do 

sociólogo Gilberto Freyre, que faz críticas ao sistema neoliberal adotados pelos países em 

desenvolvimento.  

“O processo vem também privilegiando os estudos econômicos, quase sempre teóricos 

e muitas vezes alienados, em detrimento dos estudos das ciências humanas e sociais, mais 

preocupadas com o bem-estar da humanidade. Vem trazendo aos países que seguem uma 

política neoliberal uma modernidade distorcida, injusta, que em lugar de promover o 

verdadeiro desenvolvimento – hoje largamente chamado de sustentável – provoca um 

crescimento sem desenvolvimento. Esquecem os teóricos neoliberais da modernidade que o 

aguçamento das diferenças que provoca grandes distorções provoca também reações que dão 



 33 

origem a insurgências e a ressurgências, quando o velho, o antiquado, ressurge com grande 

força e altera as linhas ditas racionais do processo de modernização. Assim, moderno, o atual, 

nem sempre é o que ocorre no presente, mas o que foi considerado arcaico e abandonado ou 

reprimido em sua importância e influência no passado e retorna realimentado em condições de 

impedir ou de modificar o processo de modernização. Daí a incerteza no conceito de 

modernidade e já estarem alguns autores a chamar a atenção para o incerto da modernidade e 

até a falar em pós-modernidade. Desta problemática já nos falava Gilberto Freyre quando, em 

1980, desenvolvia reflexões sobre o moderno e o pós-moderno, e, como bom dialético, as 

teses, as antíteses que devem ser refletidas pelos cientistas sociais a fim de chegaram às 

sínteses”. (ANDRADE, 2002, p. 89-90). 

Como característica das mudanças que aconteceram nesse período histórico, as 

inquietudes resultantes do questionamento dos padrões de moral, de política e de 

relacionamento humano - inclusive do próprio exercício da autoridade - convergiram para a 

eclosão de movimentos sociais em várias partes do mundo. Esses movimentos reuniram, em 

1968, estudantes, presidiários, homossexuais, negros e mulheres e repercutiram pelos mais 

diversos campos artísticos, impulsionando o desenvolvimento de novos conceitos, temáticas e 

linguagens. Conforme afirmam Sandra de Cássia A. Pelegrini e Luis Augusto de Oliveira:  

 
A vanguarda tropicalista, desde meados de 1965-66, explicitava seu 
descontentamento frente à euforia nacional-desenvolvimentista que assolava as 
mentes da intelectualidade, demonstrando certa descrença nos discursos militantes 
veiculados pela esquerda. Em comum com os concretos, os tropicalistas tinham a 
proposta de uma arte visual, a valorização da técnica, a veleidade de alcançar a 
modernização através do desenvolvimento da indústria cultural. A isso 
acrescentavam o questionamento da sociedade de consumo e a denúncia à repressão 
considerada inerente à sociedade capitalista. (PELEGRINI, 2001. P, 54). 

 

Nas grandes cidades, o movimento operário que crescia desde os anos iniciais da 

década de 50 levava adiante um vigoroso processo de lutas, expelindo velhos pelegos do 

Estado Novo, fortalecendo seus mecanismos de reivindicação econômica e pressão política. 
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Articulando-se em pactos sindicais, os trabalhadores urbanos pareciam dispostos a unificar 

suas forças.  

 No campo, o movimento das Ligas Camponesas avançava notadamente nos estados 

de Pernambuco e da Paraíba, alcançando repercussão por todo o país. Ampliava-se a 

sindicalização rural, e era criada em dezembro de 1963 a Confederação Nacional dos 

trabalhadores Agrícolas. O debate político nacional via brilhar um velho tabu: a Reforma 

Agrária.  

Também a classe média urbana, ainda que dividida pelo temor da subversão e da 

instabilidade econômica, comparecia com amplos setores ao movimento social. Estudantes e 

intelectuais assumiam posições favoráveis às reformas estruturais, desenvolvendo uma intensa 

atividade de militância política e cultural. A União Nacional dos Estudantes (UNE), em plena 

legalidade, com trânsito livre e franco acesso às instâncias legítimas do poder, discutia 

calorosamente as questões nacionais e as perspectivas de transformação que mobilizavam o 

país. Ainda sobre a questão da modernidade, observamos o que Diniz e Alves afirmam:  

 

Nas últimas décadas do século XX, o mundo ocidental passou por um conjunto de 
transformações nos modelos de produção, distribuição e consumo, comportamentos, 
papéis sociais e sexuais, na estrutura familiar; na relação entre esfera pública e 
privada; na crescente complexidade e fragmentação das relações sociais; na decisiva 
importância da indústria cultural, determinando novos gostos, sensibilidades, 
comportamentos e desejos e, por conseguinte, consolidando uma subjetividade e 
cultura emergentes, de traços individualistas e narcísicos. (DINIZ e ALVES, 2005, 
p. 32). 

 

Nesse contexto, dissolve-se a idéia anterior de uma cultura e de uma identidade 

nacionais, em nome das culturas minoritárias.  A identidade passa a não ser mais unitária e 

nem essencial, mas é fluida e mutável, alimentada por fontes múltiplas e assumindo também 

formas múltiplas. Então, proclama-se a política da diferença e a aproximação entre o local e o 

global. O lema agora é pensar globalmente e agir localmente. (Cf. DINIZ e ALVES, 2005, p. 

33). 
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Nessa perspectiva, para fazer uma análise do advento da modernidade não só no 

Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos, é preciso que tomemos como destaque o 

surgimento de uma sociedade do espetáculo que, além de lutas históricas no campo da 

política, também se voltava para o lazer, à cultura e o esporte. Os processos de urbanização 

que foram desencadeados a partir do início do século XX traziam essa perspectiva de 

proporcionar um conjunto de novas expectativas culturais para as massas das grandes cidades, 

visando uma transformação em vários setores.  

A contemporaneidade é marcada por uma série de performances que vão além das 

tradicionais salas de apresentação. Seja nos comerciais de TV, nas convenções empresariais 

ou atos públicos contra a censura, as performances passam a ser um instrumento de protesto e 

estender-se a várias culturas, fazendo com que não se tornasse facilmente identificável se seus 

representantes pertenciam a esta ou aquela cultura, a esta ou aquela tribo urbana. Isso faz 

lembrar o que falou Baudrillard sobre a sociedade dos espetáculos ou a era das simulações, 

em que a dissolução de distinções entre o real e o que ele representa pode destruir a 

possibilidade da crítica política. 

O receio de criar um movimento que proteste, mas que não passe de mera 

performance, leva a juventude da década de 60 no  Brasil a criar grupos articulados e 

estruturados em defesa da cultura nacional.  Ligado à União Nacional dos Estudantes - UNE, 

surge no Rio de Janeiro, em 1961, o primeiro Centro Popular de Cultura, colocando na ordem 

do dia a definição de estratégias para a construção de uma cultura nacional, popular e 

democrática.  Atraindo jovens intelectuais, os CPCs - que aos poucos se organizavam por 

todo o país - tratavam de desenvolver uma atividade conscientizadora junto às classes 

populares.  
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Do ponto de vista intelectual, moral e político, a crise de maio8 marcou para França, o 

fim de um período e o surgimento de uma nova sensibilidade. “Mas se foi aqui que a ruptura 

foi mais viva e assim mais fácil de se distinguir, senão de se analisar, a virada foi generalizada 

e não começou na França. Nossa crise tomou um significado particular e ela releva, em 

primeiro lugar, do nosso sistema de governo e do nosso estilo de ação, mas ao mesmo tempo 

ela se insere num grande movimento, uma espécie de reviravolta geral do mundo civilizado 

que se precipitou no final do anos 60. Morreu algo que foi a esperança, que parece agora 

ilusão e cujo desaparecimento nos deixa atônitos: um certo racionalismo demasiado simples, 

uma certa confiança demasiado fácil na razão, na convergência e no progresso. Essa virada, 

como a ruptura francesa, provocou uma grande febre ideológica. Mas o que ela coloca em 

questão, na verdade, assim como a crise de maio, são os modos de pensar e os sistemas de 

governo que os sustentam muito mais que os princípios morais”. (CROZIER, 1983, p. 151). 

Naquele momento, um novo tipo de artista, "revolucionário e conseqüente", ganhava 

forma. Empolgados pelos ventos da efervescência política, os CPCs defendiam a opção pela 

"arte revolucionária", definida como instrumento a serviço da revolução social. Trabalhando o 

contato direto com as massas, encenavam peças em portas de fábricas, favelas e sindicatos; 

publicavam cadernos de poesia vendidos a preços populares e iniciavam a realização pioneira 

de filmes auto-financiados.  

De dezembro de 1961 a dezembro de 1962 o CPC do Rio produziria as peças Eles não 

usam black-tie e A Vez da Recusa; o filme Cinco Vezes Favela, a coleção Cadernos do Povo 

                                                 
8 A guerrilha urbana de maio de 68, em Paris, começou dois meses antes na Universidade de Nanterre, por um 
motivo reles: em março, a reitoria da instituição (12 mil alunos) baixou norma proibindo que rapazes visitassem 
moças em seus dormitórios. De carona, um jovem estudante judeu-alemão, Daniel Cohn-Bendit, reuniu um 
grupo de cem colegas, e invadiu a secretaria da escola. Assustado com a represália, o reitor Pierre Grappin 
suspendeu as aulas chamou a polícia. O incidente foi, de início, apenas um fato isolado. Porém, o movimento 
envolveu toda a sociedade e culminou com uma greve geral que aconteceu na França. Rapidamente ela adquiriu 
significado e proporções revolucionárias, mas em seguida foi desencorajada pelo Partido Comunista Francês, de 
orientação Stalinista, e finalmente foi suprimida pelo governo, que acusou os Comunistas de tramarem contra a 
República. Alguns filósofos e historiadores afirmaram que essa rebelião foi o acontecimento revolucionário mais 
importante do século XX, por que não se deveu a uma camada restrita da população, como trabalhadores ou 
minorias, mas a uma insurreição popular que superou barreiras étnicas, culturais, de idade e de classe. 
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e a série Violão de Rua. Promoveria ainda cursos de teatro, cinema, artes visuais e filosofia e 

a UNE-volante, uma excursão que por três meses percorreu todas as capitais do Brasil, para 

travar contato com bases universitárias, operárias e camponesas.  

A organização de um amplo movimento cultural didático-conscientizador tomava 

forma em toda uma série de grupos e pequenas instituições que surgiam vinculadas a 

governos estaduais, prefeituras ou geradas pelo movimento estudantil. Em Pernambuco, com 

o apoio do governo de Miguel Arraes, o Movimento de Cultura Popular (MCP) forma núcleos 

de alfabetização em favelas e bairros pobres. Um novo método educacional, criado por Paulo 

Freire, causava impacto. Contra as infantilizantes "cartilhas" tradicionais, procurava-se 

colocar a palavra política no comando do processo de aprendizado como forma de deflagrar a 

tomada de consciência da situação social vivida pelas populações formada por indivíduos 

analfabetos e marginalizados. Neste sentido, observamos o que afirma Norbert Elias no livro 

A Sociedade dos Indivíduos: 

 
[...]. Somente quando o indivíduo pára de tomar a si mesmo como ponto de partida de 
seu pensamento, pára de fitar o mundo como alguém que olha de “dentro” de sua casa 
para a rua “lá fora” , para as casas “do outro lado”, e quando é capaz – por uma nova 
revolução copernicana em seus pensamentos e sentimentos – de ver a si e a sua 
concha como parte da rua, de vê-los em relação a toda a rede humana móvel, só então 
se desfaz, pouco a pouco, seu sentimento de ser uma coisa isolada e contida “do lado 
de dentro”, enquanto os outros são algo separado dele por um abismo, são uma 
“paisagem”, um “ambiente”, uma “sociedade”. (ELIAS, 1994, P.53) 

 

É nessa cumplicidade que o movimento cultural na modernidade vai buscar forças 

para provocar as mudanças, mas os jovens sabem que é preciso esperar a maturidade da 

sociedade em todo o seu contexto para que aconteça de fato. Podemos afirmar isso porque 

historicamente a juventude tem desempenhado um importante papel de mudanças, por sua 

própria condição e inquietação pelo novo. Da mesma forma, por ter tal papel, a juventude tem 

sido historicamente vigiada e coagida pelas forças reacionárias. Nos modelos das sociedades 
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americana e soviética da década de 60, o avanço industrial criaria falsas necessidades e 

dependências ao sistema de consumo.  

Nesse contexto, o capitalismo se tornava cada vez mais perverso, levando a crer que as 

organizações de esquerda não conseguiriam atingir o objetivo de uma sociedade mais 

equilibrada. A saída encontrada pelos movimentos formados principalmente pela juventude 

moderna seria a recusa às falsas necessidades criadas pelo sistema capitalista, o que acabou se 

configurando através de movimentos de rebeldia, como nos festivais de arte que se 

espalharam pelo Brasil nas décadas de 60 e 70 e início dos anos 80. 
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CAPÍTULO 2 – CULTURA E ESPAÇO URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 – Relações sociais, códigos e símbolos 

 

A vida cotidiana de um aglomerado urbano é marcada pelos códigos e símbolos que se 

constroem e estabelecem um sentido particular no processo de produção da cidade. Assim são 

construídas também as relações sociais que produzem o espaço urbano. Conforme Joseli 

Maria Silva, em Cultura e territorialidades urbanas – uma abordagem da pequena cidade, 

“[...] a cidade é construída por homens que não se esgotam numa dimensão biológica e/ou 

funcional, mas compõem, através de sua existência em sociedade, o processo de construção 

social da realidade.” (SILVA, 2000, p.9)  

Dentre as ciências sociais, a antropologia, a sociologia e a história, avançaram mais 

cedo na formulação de suas idéias a respeito da cultura.  Outra ciência social, a geografia 

urbana, não vinha demonstrando preocupação ao longo do tempo com a questão da 

abordagem do território, sob o aspecto de sua apropriação cultural. As interpretações culturais 

estiveram, durante muito tempo, vinculadas aos gêneros de vida e às paisagens, dando ênfase 

às técnicas que os homens utilizavam para dominar o meio. Uma importante crítica sobre as 

conceituações limitadas relacionada à cultura foi elaborada por Clifford Geertz, que destacou 

as mais usuais, dentre elas: “o modo de vida global de um povo”, “o legado social que um 

indivíduo adquire de um grupo”, “um celeiro de aprendizagem em comum” e “uma forma de 

pensar, sentir e acreditar”. Seu argumento era de que o homem está amarrado em teias de 
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significados que ele próprio criou, sendo essas teias a própria cultura. Para Geertz, “[...] a 

cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos 

sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do 

qual eles podem ser descritos de forma inteligível” (Cf. SILVA, 2000, p. 11).   

 Para sustentar sua crítica a respeito da visão estratégica da existência humana, Geertz 

propõe um sistema unitário de análise desta existência através de duas idéias principais. Pela 

primeira, argumenta que a cultura não deve ser apenas vista como complexo de padrões de 

comportamento, mas como um conjunto de mecanismos de controle, como regras, planos, 

instruções para que se possa governar o comportamento. Na segunda, ele discute que o 

homem é um animal dependente de tais mecanismos de controle “extragenéticos” para 

ordenar seu comportamento. Sua perspectiva de cultura pressupõe que o pensamento humano 

não é apenas fruto de sua mente, mas faz um movimento com outros símbolos significantes. 

 No mesmo sentido, a mesma autora se refere a Cornélius Castoriadis, em que discute 

A instituição da sociedade e da religião, defende a idéia de que a espécie humana só 

sobrevive criando a sociedade e as instituições.  

 

A essência do homem, para Castoriadis, é a capacidade de criação e, assim, os 
padrões culturais são recriados constantemente num ciclo eterno. Define a criação 
como sendo a capacidade de fazer surgir o que não estava dado. [...]. A imaginação 
é a capacidade de colocar uma nova forma. De certo modo, ele utiliza os elementos 
que já estavam postos, mas a forma é nova. Este ciclo infindável de auto-criação 
está na relação entre a sociedade instituída - [...] - e o homem. [...]. A vida em 
sociedade é resultado de um processo cultural que se concretiza pelas relações 
sociais que instituem símbolos e que expressam uma determinada visão de mundo 
comum, manifestando-se em várias formas de comunicação como a linguagem, 
comportamento, artefatos materiais, etc. (SILVA, 2000, p. 13-14) 
 

 

Assim, a sociedade pode ser considerada um agregado de relações sociais e a cultura é 

seu conteúdo, enfatizando os recursos acumulados que as pessoas adquirem como herança, na 

medida em que os utilizam, transformam, acrescentam e transmitem. A cultura é justamente 
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essa interação do homem com a sociedade. Não se trata de algo externo, de forma já acabada 

ou completa, que se sobreponha a todos que compõem uma sociedade. 

A respeito da definição de cultura, Clifford Geertz, em A interpretação das culturas, 

afirma: 

A ascensão de uma concepção científica da cultura significava, ou pelo menos 
estava ligada à derrubada da visão da natureza humana dominante no iluminismo – 
uma visão que, o que quer que se possa falar contra ou a favor, era ao mesmo tempo 
clara e simples – e sua substituição por uma visão não apenas mais complicada, mas 
enormemente menos clara. A tentativa de esclarecê-la, de reconstruir um relato 
inteligente do que é o homem, tem permeado todo o pensamento científico sobre a 
cultura desde então [...]. (GEERTZ, 1978, p.46).  

 

Alguns cientistas sociais, como o geógrafo Paul Claval, afirmam que esta noção de 

cultura esteve ausente durante muito tempo nos estudos desses profissionais, que poucas 

vezes questionaram com profundidade a condição existencial dos homens. Claval utiliza-se da 

análise dos papéis sociais como meio de abordagem das sociedades urbanizadas, tentando 

ultrapassar a abordagem cultural através dos gêneros de vida, como podemos perceber de 

acordo com o seguinte argumento:  

 

[...] a maneira como os papéis se articulam contribui para moldar a personalidade de 
base dos indivíduos. A cultura não aparece mais como uma realidade monolítica. 
Sua compreensão de cultura também está relacionada com o processo contínuo de 
criação, em que os papéis sociais são aprendidos ao longo da vida e modificados 
através da experiência, admitindo que a cultura é um sistema aberto e mutável, a 
“soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos 
valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em uma outra escala, pelo 
conjunto dos grupos de que fazem parte. (SILVA 2000, p. 15). 
 
 
 

O território esteve sempre vinculado ao controle do poder estatal e à constituição do 

espaço do Estado-nação. Esta visão de território é também uma criação cultural, mas 

estabeleceu uma certa rigidez de suas fronteiras e uma fixidez temporal do controle do espaço 

físico. Neste sentido podemos recorrer a Silva quando se refere às considerações de Marcelo 

Lopes de Souza em que discute o território e seus parâmetros complementares:  

Um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais que, a par de sua 
complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um limite, uma alteridade: a 
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diferença entre nós (o grupo, os membros da coletividade ou ‘comunidade’, os 
insiders) e os ‘outros’ (os de fora, os estranhos, os outsiders). (SILVA, 2000, p.18). 

 

Sobre a organização das pessoas em sociedade, Norber Elias, em A sociedade dos 

indivíduos, estabelece um importante debate. Ele afirma que não precisamos de modelos 

hipotéticos para provar a necessidade de interação e equilíbrio entre os indivíduos que 

dividem o mesmo ambiente ou a mesma sociedade. “Não precisamos depender de modelos 

hitpotéticos de estágios de desenvolvimento cujos representantes, tanto quanto se pode ver, 

estão extintos para encontrar provas de diferenças na relação entre a pessoa singular e sua 

sociedade nos diferentes estágios do desenvolvimento. Essas diferenças podem ser 

encontradas em nossa própria época, ao compararmos a relação entre indivíduo e sociedade 

nas sociedades mais desenvolvidas com a que se encontra nas menos desenvolvidas.  

O desconhecimento desse tipo de diferença é um grave obstáculo para os países menos 

desenvolvidos em seus esforços de ascender ao nível dos mais desenvolvidos. A necessidade 

dessa ascensão – e sua emergência cada vez mais clara como necessidade – costuma ser 

expressa por lemas como “modernização”. Isso direciona a atenção para o desenvolvimento 

no sentido do progresso técnico ou econômico, da introdução de máquinas ou de mudanças na 

organização econômica que prometam um aumento da produção nacional. Menor atenção dá-

se, em geral, ao fato de que, no curso desse processo de desenvolvimento, toda a posição do 

indivíduo em sociedade e, portanto as estruturas de personalidade dos indivíduos e de suas 

relações mútuas, se modificam de maneira específica. (Cf. ELIAS,1994, p.146). 

Em A sociedade de corte, Elias mostra a importância do papel que cada indivíduo 

desenvolve na sociedade em que vive e destaca a convergência entre história e sociologia, 

quando ambas se interessam não só pelo indivíduo, mas pelo indivíduo em seu grupo social. 

 
No próprio desenvolvimento da ciência histórica, essa atenção concentrada em 
indivíduos singulares, de perfis bem definidos, liga-se estreitamente a formas 
específicas da distribuição do poder na sociedade. Não se pode esquecer isso.  Com 
freqüência, a atenção dos historiadores se dirigiu, em primeiro lugar,  para aqueles 
indivíduos considerados especialmente significativos, em virtude de suas 
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realizações para um determinado Estado, ou para qualquer outro agrupamento 
humano”. (ELIAS, 2001, p.40). 
 

 

O espaço urbano e a cultura de uma pequena cidade reafirmam esse “agrupamento” 

humano como de fundamental importância para a pesquisa sociológica. É o morador da 

cidade, seja ele qual for o seu papel social, que move toda a engrenagem social e cultural que 

lhe dá vida e os transforma em personagens interativos. “No debate tradicional sobre o papel 

dos indivíduos na história, muitas vezes parte-se do pressuposto de que é irreconciliável e 

inevitável a oposição entre  aqueles que, na investigação de nexos históricos, concentram sua 

atenção nos “fenômenos individuais”, e aqueles que se concentram nos “fenômenos sociais”. 

Mas, trata-se aqui de uma antinomia irreal. Ela só pode ser esclarecida no contexto de duas 

tradições políticas e filosóficas, uma das quais considera a “sociedade” algo extra-individual, 

enquanto a outra considera o “indivíduo” algo extra-social. Ambas as representações são 

fictícias, como se vê aqui. A sociedade de corte não é um fenômeno existente fora dos 

indivíduos que a constituem; os indivíduos que a constituem, seja o rei ou o camareiro, não 

existem fora da sociedade que formam em sua convivência mútua”. (ELIAS, 2001, p.43) 

 

 

2.2 - Território, espaço e dimensão simbólico-cultural 

 

 Alguns autores têm priorizado a dimensão simbólico-cultural na construção do 

território, considerando-o como uma identificação que determinados grupos desenvolvem 

com seus espaços vividos. Assim, cada grupo assume funções específicas e, de certa forma, 

delimita seu espaço simbolicamente no território, criando rodas de conversas de interesse 

comum e praticando ações que venham determinar a imagem atribuída àquele grupo.  
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 Podemos ressaltar o que afirmam Felix Guatari e Suely Rolnik, no livro Micropolítica 

– Cartografias do desejo, onde tratam de questões como subjetividade, singularidade, 

identidade, identidade cultural e individualidae, entre outras.  

 

O indivíduo, a meu ver, está na encruzilhada de múltiplos componentes da 
subjetividade. Entre esses componentes alguns são inconscientes. Outros são mais do 
domínio do corpo, território no qual  nos sentimos bem. Outros são mais do domínio 
daquilo que os sociólogos americanos chamam de “grupos primários” (o clã, o bando, 
a turma, etc.). Outros, ainda, são do domínio da produção de poder: situam-se em 
relação à lei, à política, etc. Minha hipótese é que existe também uma subjetividade 
ainda mais ampla: é o que chamo de subjetividade capitalística.  (GUATARI e 
ROLNIK, 1993, P. 34). 

 

Segundo esses autores, os territórios estariam ligados a uma ordem de subjetivação 

individual e coletiva e o espaço ligado mais às relações funcionais. O espaço social funciona 

como uma referência em relação aos objetos que ele contém, ao passo que o território 

funciona em uma relação intrínseca com a subjetividade que o delimita. 

 De acordo com Joseli Maria Silva, em Cultura e territorialidades urbanas – uma 

abordagem da pequena cidade9 com base na fenomenologia, Wether Holzer constrói outras 

perspectivas na definição de território, apresentando os limites do conceito construído por 

Robert Sack. “O primeiro limite é o de que a noção de poder desenvolvida por Sack exclui a 

possibilidade de grupos com outras estruturas de organização, como por exemplo, os 

nômades, possuírem territorialidade; e o segundo é o de que a territorialidade enquanto 

processo social não remete diretamente a uma área geográfica onde se desenvolve tal 

processo. Holzer demonstra que existem possibilidades de constituição de territórios fora de 

uma ordem planejada por quem detém poder político ou econômico”. (Conf. SILVA, 2000, p. 

20). 

 Para esse autor o território pode ser visto como um conjunto de lugares, onde se 

desenvolvem laços afetivos e de identidade cultural de um determinado grupo social, que o 

                                                 
9 Revista de História Regional. Vol. 5. nº 2. Ponta Grossa, UEPG, 2000. p. 9-37  
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território não precisa ser necessariamente fechado a partir de uma delimitação rígida de 

fronteiras. Neste sentido, a concepção de território tem como base o lugar, este sim um 

conceito essencial para a formulação de um mundo pessoal ou intersubjetivo. Propõe que a 

territorialidade é melhor compreendida através das relações sociais e culturais que o grupo 

mantém com esta trama de lugares e itinerários que constituem o seu território. 

 Dessa forma, é possível compreender como os grupos sociais ordenam e sistematizam 

o seu mundo, qual é a ideologia que identifica o grupo, quais são os princípios que organizam 

seu universo simbólico e o tipo de poder que influencia suas ações e que marcam suas opções 

e comportamentos em relação ao espaço e a constituição dos territórios urbanos. 

 Na sociedade industrial urbana, os indivíduos estabelecem relações multidirecionais 

das mais variadas formas. Por mais que os valores desta sociedade pareçam homogêneos, 

podem-se desvendar quais são as representações dos grupos, como se situam o mundo, como 

classificam a sociedade e se estabelecem relações e se apropriam de determinados espaços da 

cidade. Neste sentido, a cidade pode ser vista como um mosaico de territórios estabelecidos 

de maneira simultânea e sobreposta, como uma teia de relações entre os grupos e indivíduos.   

A cidade apresenta-se, portanto, com uma sobreposição e articulação de territórios. Os grupos 

que fazem parte de uma territorialidade resistem, estabelecem pactos e influenciam a 

formação de outros territórios. A estrutura que eles revelam as relações que se estabelecem 

entre eles são dinâmicas numa sociedade complexa. 

 

 

2.3. As relações sociais na pequena cidade 

 

 Em seu estudo Cultura e Territorialidades Urbanas – uma abordagem da pequena 

cidade – Joseli Silva afirma que não são os fatos históricos excepcionais e pontuais que 
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determinam a instituição de valores culturais. Ela recorre a Peter Berger e Thomas Luckmann 

para explicar que a vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens 

e subjetivamente dotada de sentido para eles na medida em que forma um mundo coerente. É 

na vivência diária que os homens são lançados em múltiplas realidades que aparecem como 

normais, evidentes e, diante delas, têm atitudes “naturais” e ordenadas. É também na vivência 

do aqui e agora que os homens constroem o mundo e se interessam por ele, porque é este 

mundo que lhes está ao alcance imediato. É no cotidiano que a criação humana se perpetua, 

pois é na vida cotidiana que se situa o núcleo racional, o centro real da práxis. 

  Desse modo, podemos constatar que a vida cotidiana é estruturada espacial e 

temporalmente de modo diferente em cada sociedade. A temporalidade da vida cotidiana nas 

pequenas cidades é marcada pela regularidade dos fatos, como safras, festas religiosas, etc, 

que é regida pela natureza e pelas tradições, com pouca interferência externa, dando uma 

impressão de estagnação.  

Podemos ressaltar que, durante muito tempo, as pequenas cidades foram esquecidas 

pelos cientistas sociais, especialmente os geógrafos, como integrantes da totalidade da 

sociedade moderna, sempre vistas em oposição às grandes cidades, ou como uma repetição 

atrasada destas. Se as grandes cidades eram complexas, símbolo de modernidade, atraentes e 

representavam o futuro, as pequenas cidades eram simples, símbolo do atraso, abandonadas e 

fadadas a ficarem no passado. Entretanto, estas apresentam relações sociais a partir de códigos 

particulares e constituem territórios específicos, cuja lógica só pode ser entendida no 

desenrolar de sua vida cotidiana, mergulhando-se no universo cultural que lhes dá sentido. 

Assim, as relações sociais na cidade pequena são marcadas pela pessoalidade que geralmente 

exerce um controle muito eficaz sobre os membros de sua coletividade. 

 Além do ambiente de casa que tem como referência a família, o ambiente fora de casa 

é altamente controlado, em primeiro lugar pela vizinhança, e só então o espaço fora da 
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vizinhança ganha importância. O espaço limite dos vizinhos serve de encontros e lazer como 

os bares, lanchonetes, salões paroquiais e campos de futebol. A forma de comportamento das 

pessoas está sujeita a uma determinada forma de controle porque nas pequenas cidades todo 

mundo conhece todo mundo e se mete na vida de todo mundo. Os espaços demarcados desta 

maneira são utilizados como referência para distinguir seus usuários como pertencentes a uma 

rede de relações e, para pertencer a esta rede, é preciso que se cumpram determinadas regras 

de convivência. 

 A vivência nesta coletividade, buscando o reconhecimento social, significa aderir ao 

sistema de valores e desempenhar comportamentos para cumprir o papel social que foi 

designado pelo grupo. Na pequena cidade, os usuários obedecem às regras sem 

necessariamente darem-se conta disso, pois o padrão está internalizado e, para obter o 

reconhecimento da coletividade e aproveitar-se das relações sociais profundamente marcadas 

pela pessoalidade, não se deve transgredir as regras culturais para não causar falatório na 

cidade. Michel de Certeau destaca a riqueza dos relatos das experiências dos sujeitos em 

relação ao espaço. Ele considera que, no momento em que uma pessoa transforma sua 

experiência em relato, já está filtrando e estabelecendo ligações com o universo cultural que 

lhe está internalizado. Relata que esses comportamentos de relato oferecem, portanto, um 

campo muito rico à análise da espacialidade. O relato tem papel decisivo, mas toda descrição 

é mais que uma fixação, é um ato culturalmente criador.  

 Neste sentido, observa-se que mesmo nas pequenas cidades, com uma estrutura 

material simples, seus habitantes percebem sua diferenciação interna, mantêm diferentes 

comportamentos e relações dependendo do lugar onde estejam. É comum os habitantes dos 

bairros utilizarem-se de expressões como “vou subir para a cidade”, quando vão se deslocar 

de seu espaço de vizinhança em direção à área central. Esta expressão não está associada a 

uma diferenciação topográfica e tampouco encontra-se fora do perímetro considerado urbano. 
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O fato de “subir” denota o reconhecimento de uma hierarquia social, e a “cidade” está 

relacionada com a percepção de que, na área central, desenrolam-se relações diferenciadas 

daquelas desenvolvidas na vizinhança do bairro, muitas vezes compostas por uma população 

com forte tradição rural. É na área central destas cidades que estão os serviços públicos, o 

comércio, o sistema judiciário e o religioso”. Essa concentração de serviços e atividades 

sociais de interesse de toda a comunidade local também transforma a cidade tanto em pólo de 

convergência, como de divergência, pois  há nesse local, uma convivência de dois códigos: 

um moderno e igualitário – pelo qual somos indivíduos, seres autônomos, iguais perante a lei 

e o Estado; e outro tradicional e hierárquico – pelo qual somos pessoas, seres relacionais, com 

prerrogativas dadas por lugares ocupados em determinados segmentos da sociedade e do 

espaço onde vivem. 

Os vários grupos que compõem a sociedade entram em conflito, fazem alianças, nas 

quais reconhecem, de alguma forma, interesses e valores diferentes através de suas 

experiências. Desse modo, estão constantemente negociando em sua realidade social, sua rede 

de significados. Dependendo do recorte social e se grupos distintos se apropriam de 

determinados espaços da cidade, mesmo que temporariamente, podem-se reconhecer 

territorialidades urbanas também nas pequenas cidades.  

Chegamos a essa conclusão a partir da definição de Werther Holzer para as questões 

sociais voltadas para o território, em que afirma poder defini-lo como um conjunto de lugares, 

onde se desenvolvem laços afetivos e de identidade cultural de um determinado grupo social, 

independente de ser ou não um espaço fechado. Para o autor, a territorialidade é melhor 

compreendida através das relações sociais e culturais que o grupo mantém com esta trama de 

lugares e itinerários que constituem o seu território. 



 49 

Joseli Maria Silva discute questões sociais que envolvem a cidade, seus habitantes e 

seus padrões, em que destaca a praça das pequenas cidades como ponto de encontro e 

comentários em relação ao que acontece junto à população local.  

 

Na praça central da pequena cidade, onde tudo acontece (na visão de seus 
habitantes), estão localizadas as residências da elite local, onde formam “redes de 
prestígio” com integrantes de um determinado estrato social que não 
necessariamente possuem poder econômico, mas concentram as famílias 
tradicionais. Esse mesmo local pode servir de espaços de socialização de jovens no 
domingo à noite, ou ainda a realização de festas religiosas congregando várias 
classes de renda, unidas pela crença religiosa. Assim, a apropriação do espaço é 
determinada pelas relações que se estabelecem entre seus membros, pelo manejo de 
símbolos e códigos comuns. (SILVA, 2000. p. 30). 

 
 
 

As práticas comuns do cotidiano são, em última análise, determinantes dos lugares e 

itinerários que caracterizam as pequenas cidades. A partir de atividades rotineiras em pontos 

pré-estabelecidos, a cidade vai se moldando aos hábitos sociais de sua população. Indivíduos 

e cotidiano se misturam e interagem nessas práticas e acabam por formar grupos ou redes 

sociais, que determinam as posições que cada um ocupa na sociedade.   

 São grupos formadores de opinião pública que fornecem proteção contra forasteiros e 

suscitam nos membros individuais um sentimento de segurança pessoal baseado na aceitação 

social dentro de um círculo íntimo. A formalidade de tais grupos tende a ser relativizada na 

pequena cidade, onde o domínio da pessoalidade é marcante. Seus integrantes freqüentam 

lugares próprios, aqueles que podem reforçar seus laços de prestígio. Numa sociedade de 

poucos indivíduos, esses lugares são fechados e cada membro controla quem deve ou não 

participar.    

As relações sociais na pequena cidade trazem a marca da pessoalidade, mas também 

trata-se de uma sociedade complexa, dividida em classes e que comporta inúmeros universos 

alternativos. É uma população que, apesar de pequena, possui diferentes religiões e posições 

políticas da situação e de oposição que, ao se apropriarem do espaço, podem constituir, 
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portanto, territórios próprios. Com a crescente ampliação dos sistemas de comunicação e a 

interação com outros espaços, há a conseqüente modificação de seus padrões sociais, já que 

estas sociedades não são totalmente fechadas. Podemos afirmar, portanto, que as 

territorialidades instituídas por determinados códigos culturais não estão imunes às mudanças 

sociais e podem ser substituídas por outras, originadas por lógicas distintas e por um novo 

contexto cultural estabelecido pela própria sociedade.  

 

 

2.4 - A cidade de Areia 

 

Principal município do Brejo paraibano, Areia surgiu como povoado em 1625. Além do 

pintor Pedro Américo, a cidade também é terra natal do escritor José Américo de Almeida, 

ambos de reconhecimento internacional por suas obras nas artes plásticas e na literatura. 

O núcleo histórico inicial da cidade se desenvolveu dentro de um conceito urbano muito 

próprio das cidades tradicionais brasileiras, com a maioria das unidades do casario se 

apresentando geminada, sem afastamentos laterais, mas com a preservação dos quintais 

extensos com plantio de árvores frutíferas. As portas e janelas das fachadas vão obedecendo a 

um ritmo harmônico, arrematado por cornijas e platibandas. As cobertas de telha cerâmica 

com cumeeira paralela à fachada complementam as características que imprimem excepcional 

valor ao conjunto edificado. 

Areia, no processo de povoamento do interior da Paraíba, origina-se como ponto 

estratégico de paragem e abrigo, no então denominado Sertão do Bruxaxá (terra onde canta a 

cigarra), aos tropeiros que vinham do Sertão em direção ao Litoral para a comercialização de 

seus produtos. A partir do final do século XVII e início do século XVIII, surge o povoado. 

Com a elevação à categoria de Vila, em 1815, passou a ser denominada de Vila Real do Brejo 



 51 

de Areia. Por fim, veio a emancipação do município em 18 de maio de 1846, elevando a Vila 

à categoria de Cidade de Areia.10 

A cidade fica a 120 quilômetros de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Com cerca 

de 30 mil habitantes, é uma pacata cidade do interior e possui vários prédios tombados pelo 

patrimônio histórico, a exemplo da Igreja de N. S. do Rosário dos Pretos (do século XVII, 

construída pelos escravos), o primeiro teatro da Paraíba - Teatro Minerva (1859, edificado 

pelas famílias de maior poder aquisitivo da época, daí sua denominação original: Teatro 

Particular); a Igreja Matriz, o Casarão de José Rufino (influente Senhor de Engenho), a 

Biblioteca José Américo de Almeida, o Museu Regional de Areia e o Museu-Casa do pintor 

Pedro Américo, além da Reserva Florestal do Pau-Ferro e do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal da Paraíba, antiga Escola de Agronomia do Nordeste, primeiro campus 

universitário de todo o interior do Nordeste. 

Outro fato importante que revela a cidade como sendo de vanguarda é que Areia foi a 

primeira cidade do Brasil a libertar seus escravos, antes mesmo da Lei Áurea assinada pela 

Princesa Isabel. O ambiente dos grandes engenhos ainda predomina na zona rural da cidade, 

que possui até hoje mais de 20 engenhos que fabricam aguardente-de-cana, mel e rapadura. 

O histórico de arte e cultura de Areia remete a fatos e personagens de importância 

incontestável para o desenvolvimento econômico e sócio-cultural brasileiro. Dentro desse 

contexto, podemos destacar o pintor Pedro Américo, famoso por ser o autor da obra “O Grito 

do Ipiranga”, que retrata o momento da independência do Brasil a 7 de setembro de 1822, é 

um dos filhos ilustres de Areia, o que ratifica que a identificação da cidade com a cultura 

remonta ao século passado. 

Outro filho ilustre da cidade de Areia é o escritor José Américo de Almeida, autor do 

romance A Bagaceira, marco inicial da segunda fase do Modernismo brasileiro. Com A 

                                                 
10 Solar José Rufino. Bem histórico e arquitetônico da cidade de Areia, Patrimônio Cultural Nacional. Poder 
Judiciário.-2007. 
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Bagaceira, lançado em 1928, José Américo de Almeida, inaugura o que ficou conhecido 

como o ciclo do “romance nordestino” dos anos 30. Obra-prima do romance regionalista 

moderno, hoje com trinta e duas edições em língua portuguesa, edição crítica e versões em 

espanhol, francês, inglês e esperanto. Sua obra, com dezessete títulos, abriga ainda ensaios, 

oratória, crônica, memórias e poesia. 

O antropólogo Carlos Azevedo, em artigo publicado no dia 20 de março de 2008 no 

Diário da Borborema, destaca a importância de Areia enquanto patrimônio histórico e cultural 

da humanidade. Com artigo intitulado Areia, cidadã do mundo, Azevedo afirma: 

 
Não se deve esquecer de que Areia, no início do século XIX, teve um papel 
importante na economia da Paraíba. Destacou-se como produtora de produtos 
primários, produtos inelásticos: café, açúcar, etc., por isso, então, houve 
acumulação de capital, gerando renda e, consequentemente, bem-estar social para a 
burguesia e a classe média. 

 

Ainda segundo Azevedo, “esse crescimento econômico, como acentuou a economista 

Zélia Almeida (2007), foi responsável pelo florescimento de uma intensa vida cultural na 

antiga Vila de Areia. A burguesia esclarecida se dava ao luxo de contratar professores de fora, 

para ensinar música, latim e grego aos seus filhos. Possibilitou também, a vinda de 

companhias teatrais para animar o cenário artístico da Vila. [...] A presença da Europa 

germânica em Areia deu-se com a vinda de oito irmãs franciscanas de Dillingen, que 

chegaram à cidade em 1937. Eram missionárias da Baviera, Alemanha, são elas Floresia 

Kirchmayer, Venantia Schimid, Urbana Schöberl, Iluminaris Alger, Ildefonsa Strauss, 

Trautlinde Frischholz, Raphaela Hitzler e Friedheide Späth (Frida).  

Essas irmãs transformaram a cidade. Através do ensino, no Colégio Santa Rita, 

influenciaram a vida familiar de muitos areienses, introduzindo novas maneiras de ser. 

Interferiram até na culinária local. Muitas donas de casa adotaram quitutes alemãs, feitos com 

frutas da terra. Ainda hoje, em pleno século XXI, vê-se em várias casas telas em pontos de 

cruz, com motivos alemãs: a cidadezinha de Dillingen, por exemplo. São bordados feitos 



 53 

pelas velhas alunas de Irmã Trautlinde Frischholz, professora de trabalhos manuais. Nas 

paredes do pátio do Colégio há quadros representativos da fauna alemã: Mauerläufer, 

Grünspecht, Star, Buchfink, pássaros das florestas da Baviera. Há, também, muitas 

reproduções de telas de Thomas Sheffler (1737). [...] Notam-se, também, “marcas” húngaras 

na Matriz de Nossa Senhora da Conceição. A pintura do forro da igreja foi feita por um pintor 

de Budapeste e sua mulher, esta da África do Sul. São cenas religiosas, edificantes, em que se 

destacam anjos, nossas senhoras, entre eles o Monsenhor Ruy Vieira. Chama-nos atenção as 

figuras, quase todas loiras, de uma brancura nórdica. Há alguns anjinhos belamente morenos, 

mas estão escondidos, em segundo plano. O casal Makk não teve olhos para enxergar a nossa 

belíssima morenidade”. (AZEVEDO, Areia, cidadã do mundo, Diário da Borborema, 20 de 

março de 2008). 

Areia passou pelo século XX com a mesma tradição de ser uma cidade ligada às 

questões culturais e sociais do seu tempo. Na década de 1970 foi palco para o mais importante 

Festival de Artes do Nordeste e um dos melhores do Brasil. A cidade recebia a cada ano, as 

melhores companhias de teatro do país e os espetáculos, atores e atrizes que estavam em 

evidência, assim como proporcionava o intercâmbio dos artistas locais com o que estava 

sendo produzido no resto país.  

No limiar do século XXI, a cidade passa a ter a sua história e seu patrimônio artístico e 

cultural reconhecidos como um bem do povo brasileiro. O reconhecimento do Conjunto 

Histórico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade de Areia ocorreu durante a 47ª Reunião do 

Conselho Consultivo do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A 

homologação do reconhecimento deu-se pelo Ministro da Cultura, Gilberto Gil, por 

intermédio da Portaria nº 73, de 29 de agosto de 2006, publicada no Diário Oficial da União 

de 6 de setembro de 2006. 
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2.5 - O eixo cultural Mamanguape/Areia 

 

A vocação da cidade de Areia para a cultura já foi motivo de estudo acadêmico. O 

paraibano Romualdo Rodrigues Palhano, Doutor em Teatro pela UNIRIO e professor da 

Universidade Federal do Amapá, defendeu a tese de doutorado intitulada Entre Terra e Mar – 

Sociogênese e caminhos do teatro na Paraíba: 1822 – 1905, em que o autor dedicou um 

capítulo à reflexões sobre a existência do eixo cultural Mamanguape/Areia no período em 

questão. 

 Para investigar o eixo cultural Mamamguape/Areia, Palhano foi em busca de fatos 

históricos que comprovam a tradição e o desenvolvimento sociocultural e científico dessas 

duas cidades interioranas, conforme afirma:  

 

No início do século XVIII, Marcos Barbosa, mecânico natural de Mamanguape, 
construiu um aparelho com o qual fabricava instrumentos musicais. Em 1823, 
Francisco João de Azevedo, mais tarde, padre, montou a primeira oficina impressora 
da Paraíba. O Dicionário Histórico Geográfico e Etnográfico do Brasil acrescente 
que este paraibano se tornou gravador habilíssimo e inventor da máquina de 
escrever, cujo primeiro exemplar enviou à Exposição Nacional, realizada na capital 
do país em 1851. (PALHANO, 2004/2005, p. 162). 

 

Na mesma exposição, segundo Palhano, a cidade de Areia também marcou presença 

no Dicionário Histórico Geográfico e Etnográfico do Brasil: Nesse certame figurou também 

um maquinismo para fabricar cigarros, invento de um paraibano residente em Areia, pátria 

dos pintores Pedro Américo e Aurélio de Figueiredo. 

 Em artigo publicado na Revista Conceitos, Palhano resgata uma importante 

informação:  

 

[...] portanto, não há dúvidas de que no século XIX as atividades teatrais na Paraíba 
concentraram-se, além da capital da Província, exclusivamente no interior do Estado 
e, mais especificamente, no eixo cultural Mamanguape/Areia, levando-se em 
consideração a contribuição histórica de fatores político-econômicos e socioculturais 
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para o paralelo e crescente desenvolvimento dessas duas cidades. (PALHANO. 
2004/2005, p. 162) 
 

 

Vale ressaltar que na Paraíba do século XIX, especificamente nas cidades interioranas 

de Mamanguape e Areia, a concepção de economia, população e, finalmente, costumes como 

um todo inter-relacionado, desenvolveram-se ciclicamente, fazendo com que a cultura e 

objetivamente o teatro encontrassem seus momentos de expansão.  

 Areia, incontestavelmente localizada no meio do caminho , torna-se o elo entre o 

litoral e o sertão, o que fez desenvolver o seu comércio. Esse desenvolvimento econômico, 

vem justificar as condições que a cidade oferecia para produzir e consumir eventos culturais, 

em especial o teatro:   

 

Alguns dos mecanismos mais importantes que, em meados do século XIX, foram 
aumentando a concentração de atividades teatrais, no interior da província, foram 
exatamente a construção de um edifício teatral em Mamanguape e outro na cidade 
de Areia: dois prédios com objetivos específicos para apresentações teatrais. [...]. a 
cidade pequena é um espaço de fundamental importância para suas relações sociais, 
visto que delas emergem todas as virtudes das pessoas honestas que lutam para 
sobreviver. (PALHANO. 2004/2005, p. 163). 
 

  

De acordo com esse contexto, podemos espreitar que, a capital da Paraíba viveu 

aproximadamente mais de meio século à sombra econômica, política e cultural dessas duas 

cidades do interior. Isso se refletiu por excelência no desenvolvimento das atividades teatrais 

no interior da província. Por outro lado, a cidade de Brejo de Areia possuía a maior feira da 

região, que era abundante em gêneros alimentícios, de onde também seguiam estradas reais 

para outras localidades, assim como para outras províncias, incluindo Pernambuco e Rio 

Grande do Norte. 

 No final do século XIX e início do século XX, o teatro era um dos mais importantes 

veículos de comunicação, educação, cultura e civilização. Essas construções se faziam 
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presentes principalmente nos centros que mais prosperavam, como Mamanguape e Areia. 

Enquanto a capital da Província, sem teatro, insistia na adaptação de prédios para este fim.  

 

A rua da Areia, que à época era o centro de negócios da Parahyba, viu surgir a 
primeira casa de entretenimento da Província. Não se tratava de um teatro nos 
moldes em que se vê hoje, mas uma casa particular que recebeu o nome de Coliseu 
Paraibano.  Foi nesse Coliseu que a história do teatro paraibano começou a ser 
construída. Os dramas passaram a fazer parte da vida de comerciantes e homens de 
negócio que circulavam pela Parahyba e procuravam por divertimento. 
(MAGALHÃES, 2005, p. 19). 

 

Como se pode detectar, na capital não havia edifício teatral, mas casas de comerciantes 

que cediam seu espaço para apresentações artísticas em festas e saraus. Por outro lado, 

segundo Palhano, Mamanguape e Areia, conjuntamente, adquiriram espaços específicos, 

construindo suas casas de espetáculos. Na primeira, o Teatro Santa Cecília e na segunda, o 

Teatro Recreio Dramático: 

  

Em função de apresentar maior comodidade por possuir edifício teatral em 
detrimento das casas adaptadas para teatro existentes na capital, o eixo cultural 
Mamanguape/Areia se tornou trajetória indispensável para as companhias teatrais 
que vinham do Recife e da Europa, via marítima e fluvial pelo Rio Mamanguape, 
onde se apresentavam, segundo por terra para a cidade de Areia. Por outro lado, a 
cidade de Areia possuía um itinerário próprio que se dava por terra para Recife, 
passando pela cidade de Goiana, com as quais Areia mantinha relações comerciais. 
Almeida, em Brejo de Areia, revela que do Recife chegavam a Areia conjuntos 
teatrais, que deixavam de exibir-se na capital da Província pelo desestímulo do 
meio.11  
 

 

O Teatro Santa Rosa, primeiro prédio da capital construído exclusivamente com este 

objetivo, viria a ser inaugurado em 1889, ou seja, trinta anos após a fundação do Teatro 

Recreio Dramático, em Areia. Lembramos que reuniões de políticos e apresentações de 

espetáculos em prol da abolição da escravatura aconteciam no interior dos teatros existentes 

nessas duas cidades. Mamanguape e Areia seguem pari passu nessa luta. Areia, sob o estímulo 

                                                 
11 ALMEIDA, Horácio de. Brejo de Areia. 2ª ed. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1980. p. 240. 
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de Manuel da Silva e Simão Patrício Sênior, e Mamanguape, sob a eloqüência de Castro 

Pinto.  

Por que duas cidades tão prósperas comercial, política e culturalmente tiveram seu 

eixo cultural desprezado em detrimento da capital? O que teria acontecido para que o eixo 

cultural Mamanguape/Areia deixasse de ser o centro das atenções? Palhano nos remete ao que 

aborda Norber Elias, em O Processo Civilizador, em que é discutida a dinâmica dos processos 

sociais, as mudanças nas relações e a interdependência humana. Os interesses políticos foram 

o ponto crucial dessas mudanças nas relações sociais, fazendo com que o transporte 

ferroviário não passasse nas duas cidades que mantinham o domínio do pólo econômico. 

Neste sentido, dois fatores foram preponderantes para a decadência de Mamanguape e Areia 

enquanto eixo cultural e econômico da Paraíba: primeiro, o fechamento e a transformação dos 

Engenhos após a abolição da escravatura ainda no século XIX, e segundo, a implantação da 

estrada de ferro, que as afastou das transações comerciais da região no início do século XX. A 

cidade de Areia se viu estrangulada por um cinturão de ferro, visto que a ferrovia, sem tocá-la, 

foi surgindo crescentemente nas cidades que se situavam ao pé da serra, como por exemplo, 

Alagoa Grande. (Cf. PALHANO, ). 

 Ainda segundo Palhano, esse processo se deu da seguinte forma: inicialmente, Areia 

perdeu espaço para Alagoa Grande (aonde o trem chegou em 1902) logo após, em 1907, para 

Vila Nova da Rainha, hoje Campina Grande, por onde toda a mercadoria vinda do sertão, 

passando a ser escoada pelos trilhos, por esta localidade. Já Mamanguape, primeiro perdeu 

espaço para Guarabira em 1905, depois para a capital. Entretanto, percebe-se que, enquanto 

Mamanguape possuía o caminho fluvial e marítimo, Areia apresentava o caminho terrestre, 

por onde passavam os tropeiros. Entre terra e mar: assim se deu a relação destas duas cidades, 

principalmente com o Recife.  
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 Em função da crescente decadência do eixo cultural Mamanguape/Areia, a partir do 

final do século XIX, fenômenos sociais passam a se refletir em outras localidades, como por 

exemplo, a inauguração do Teatro Santa Rosa – 1889, na capital, e do Teatro Santa Inês – 

1905, em Alagoa Grande. A decadência do eixo cultural em nada diminui, no entanto, a 

importância das cidades de Mamanguape e Areia para o desenvolvimento sócio-econômico e 

cultural da Paraíba, principalmente através do teatro. Segundo Palhano, “tal influência se 

percebe nos Festivais de Arte de Areia, conhecidos em todo o Brasil, os quais aconteceram até 

a década de 1980”. (Cf. PALHANO, 2005, p. 167). 

 Apesar de toda a crise econômica, de todos os contratempos que acabaram com uma 

era de prosperidade, Areia continua sendo uma referência turística, artística e cultural da 

Paraíba. Ainda mais hoje, quando a cidade conseguiu preservar seu patrimônio histórico e 

cultural, foi reconhecida oficialmente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional e será sempre na memória cultural brasileira, a terra dos engenhos, de A Bagaceira, 

de José Américo de Almeida, de Pedro Américo e dos Festivais de Arte que marcaram a 

década de 70. 
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CAPÍTULO 3 – MEMÓRIA DE UM FESTIVAL 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 – O Festival de Artes de Areia 

 

 

Criado na década de 1970, o Festival de Artes de Areia serviu de cenário para a 

discussão dos principais temas ligados à cultura brasileira da época, com a presença de 

intelectuais como Ivan Cavalcanti Proença, Ariano Suassuna, Dias Gomes, Machado 

Bittencourt, Vladimir Carvalho, Paulo Pontes, Raul Córdula, Linduarte Noronha, Ferreira 

Gullar, Oscar Niemeyer, José Nêumane Pinto, Gianfrancesco Guarnieri, Ziraldo, Alfredo 

Bosi, João Ubaldo Ribeiro, Walmir Ayala, Maria Clara Machado, Ignácio de Loyola Brandão, 

Elizabeth Savala, José Wilker, Alceu Valença, Kátia de França, Chico César, Zé Ramalho, 

Martinho da Vila,Gilberto Mendonça Telles, Cecil Thirè, Carlos Heitor Cony, Jorge Amado, 

Zélia Gatai, entre outros. 

Contextualizado em pleno Regime Militar, o Festival de Artes chamou a atenção de 

autoridades que chegaram a interromper sua realização, devido ao seu caráter de reflexão e 

critica da realidade. Não apenas por esta razão, mas pela importância que assumiu em nível 

nacional, o Festival de Areia representou um dos momentos mais produtivos e criativos da 

Paraíba no que diz respeito à projeção do Estado através das artes. 
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O Festival de Artes de Areia movimentou a Paraíba e outras regiões do país durante os 

anos de 1976 a 1982, tendo sido interrompido em virtude de algumas correntes políticas que à 

época do Regime Militar somaram forças contrárias à sua continuidade, visto que Areia se 

transformava num palco de discussões políticas, um estandarte em defesa da liberdade e da 

arte. 

Depois de dezesseis anos, uma nova versão aconteceu nos anos de 1998 e 1999, com 

debates, palestras, lançamentos de livros e apresentação de peças teatrais, voltando a ser 

interrompido por mais cinco anos. Em 2005 o Festival de Artes foi retomado, mas perdeu 

definitivamente o impacto inicial da década de 1970, funcionando muito mais como 

festividade e opção de divertimento.  

 

 

3.2 Como acontecia o evento 

 

 Com o objetivo de compreender o Festival de Artes de Areia sob o aspecto de sua 

organização e o impacto que ele teve para artistas e a população da cidade na década de 1970, 

descrevemos as entrevistas realizadas com organizadores, atores, atrizes, diretores e pessoas 

do cotidiano de Areia, que ainda hoje vivem o dia-a-dia daquele município do Brejo 

paraibano. As entrevistas foram realizadas nas cidades de João Pessoa e Areia, revelando 

bastidores e fatos pitorescos do Festival, além de contribuírem para a memória de um dos 

mais importantes e produtivos momentos para a cultura paraibana. 

 O primeiro entrevistado foi o professor, autor e diretor teatral Elpídio Navarro. Ele foi 

escolhido como entrevistado por ter contribuído de forma significativa para a realização do 

Festival, sendo, inclusive, o coordenador das quatro primeiras versões do evento. 
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Em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor fizesse uma rememorização sobre o 

Festival de Artes de Areia. Enquanto coordenador e participando do Festival, o que é 

que o Sr. recorda hoje sobre o Festival? 

Olha, a coisa mais importante que eu posso dizer agora é que, na época em plena 

ditadura militar, o Festival foi considerado e Areia também, uma ilha de plena liberdade de 

expressão no  Brasil. Isso foi escrito pela imprensa do Sul  e deixou a gente muito satisfeito. 

Agora, foi uma revolução incrível na cidade de Areia porque nunca tinha acontecido algo 

parecido lá.  

Com o amadurecimento do Festival a coisa foi mudando. No primeiro Festival os 

espaços eram restritos. Eram espaços restritos para apresentações de teatro, música e 

cinema e a realização dos cursos. Tudo acontecia entre o Colégio Santa Rita, o Teatro 

Minerva e o Colégio Estadual. Eram esses os espaços determinados para o primeiro Festival. 

No segundo Festival, por sugestão de Paulo Pontes, a gente passou a ocupar outros espaços. 

Nesta segunda versão já fizemos uma homenagem ao próprio Paulo Pontes, que infelizmente 

havia falecido naquele ano. Mas, a idéia dele de levar o Festival para a rua e envolver a 

população foi colocada em prática. Eu só posso falar dos quatro primeiros Festivais porque  

foram os que fui o coordenador. 

Foi uma idéia brilhante a de mexer com o povo de Areia. Isso aconteceu com a 

participação de artistas importantes. Levamos à rua a dança com Neide Mendonça, além do 

pessoal de teatro e de artes plásticas. Uma das coisas que ainda me impressiona foi o 

momento em que levamos à praça principal da cidade muitas caixas de giz colorido e 

convocamos a população para pintar o que quisesse nas calçadas. Foi lindo esse momento. 

De repente tinha muita gente pintando nas calçadas. Então você via garotos de 7 anos e 

senhoras de idade usando a criatividade para fazer suas pinturas no meio da rua. 
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O Festival começava a mexer de fato com as pessoas da cidade. A professora e 

coreográfica Neide Mendonça teve a idéia de juntar num palanque da praça todas essas 

pessoas e ministrar uma oficina de dança aberta ao público. Então, você via as pessoas de 

todas as idades querendo fazer piruetas e aprender a dançar. A partir daí, os espetáculos de 

teatro, as exibições de cinema e exposições de artes plásticas começaram a despertar o 

interesse da população local. O primeiro Festival foi muito restrito aos participantes, mas do 

segundo em diante o Festival começou a mexer e envolver realmente a população de Areia. 

Eu lembro que teve uma vez que a música e a dança saíram pra rua e em um dado 

momento tinha na praça central da cidade um verdadeiro carnaval. Todo mundo pulando, 

gente tocando, gente cantando. Houve realmente uma interação com a cidade. Havia uma 

facilidade que a diretora do colégio de freiras era uma irmã muito aberta a tudo isso, curiosa 

e não tinha fricote com ela, de religiosidade, essas coisas. Nós tínhamos o auditório do 

colégio de freiras e nós tínhamos as salas para realizar as oficinas. 

Havia também uma divisão nas hospedagens. No colégio de freiras ficavam as moças 

e o pessoal da organização e convidados. Já os rapazes ficavam no Colégio Estadual. 

Depois, quando foi para a Escola de Agronomia não tinha mais como separar. Ficava todo 

mundo junto, homem, mulher, tudo no mesmo alojamento. Sem preconceito nenhum da minha 

parte, mas isso veio a complicar um pouco porque não havia uma certa liberdade nem de um, 

nem de outro, para ficar à vontade naquele local.Ou então, eles ficavam tão à vontade que 

atrapalhava o Festival porque muitos dos participantes preferiam passar o dia no 

alojamento. Então, a participação da cidade nos quatro primeiros Festivais foi muito grande. 

À noite a turma do Festival ia para uma mesa de bar e envolvia também as pessoas da 

cidade. Eu lembro de uma mesa em que estávamos eu, Paulo Melo, Yara Rosas, Marcos 

Vinícius Andrade, Fernando Peixoto, entre muitos outros artistas. Havia uma grande 

confraternização cultural na cidade de Areia.Uma das figuras mais importantes da cidade 



 63 

era o Padre Rui e ele estava a favor. Então, se o Padre da cidade estava a favor, a cidade 

apoiava o Festival. 

Eu lembro de episódio engraçado. Na abertura do Festival, na presença do 

governador da época, Tarcísio Burity, do padre Rui, o prefeito de Areia e outras autoridades 

da cidade, o artista, acho que foi Mário Pedrosa, pegou o microfone e disse: “Boa noite. 

Nós, os comunistas...”. Isso gerou um certo mal estar, o governador olhou para o padre, 

ficou aquele clima, mas tudo foi contornado pelo próprio clima do Festival. Por isso, foi 

considerado essa ilha de liberdade de expressão no Brasil. 

 

Agora, eu gostaria que o Sr. me dissesse o motivo de escolher Areia. Por que Areia para 

realizar o festival? 

José Américo de Almeida. Simplesmente José Américo de Almeida. Ivan Bichara, 

Tacísio Burity, Elídio Navarro, Pedro Melo, tudo nomeado por José Américo de Almeida. 

Era ele quem mandava. A justificativa do projeto era que fazendo em Areia estava 

homenageando José Américo e Pedro Américo. Depois, era a cidade que ganhou a fama de 

ter um clima europeu em pleno verão tropical. 

  

O segundo entrevistado foi o ator Edilson Dias. Conhecido por sua irreverência em 

performances realizadas em espaços abertos, como na entrada de teatros e aberturas de 

eventos, o ator exerceu um papel importante nas edições do Festival de Artes de Areia do 

final da década de 70 e início dos anos 80. Protagonizou momentos memoráveis do evento e 

foi autor, em coletividade com um grupo de artistas, do Hino do Festival. Edilson Dias é de 

uma memória impressionante e revela aspectos inusitados do Festival de Artes de Areia. 

Sobre a preparação do Festival, você participou da organização de alguma edição? 
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Sim. Quero dizer da grandeza de se preparar o festival. Era como se estivéssemos 

preparando uma escola de samba do Rio de Janeiro. Era um ano de preparação. Assim que 

terminava um festival, a gente já começava a fazer as articulações com pessoal do Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Amazonas e Brasília. Isso nas edições 

de 76 e 77. Depois houve outro grupo que tomou conta, era com Raimundo Nonato da 

Diretoria Geral de Cultura, em 78, e já não houve mais tanta mobilidade. 

Edílson, que recordação você traz do Festival de Artes de Areia? 

Sem saudosismo, eu quero dizer que hoje o festival mais organizado do Brasil na área 

da literatura seja o de Parati no Rio de Janeiro e de saudosa memória, nenhum festival de 

teatro teve a exuberância para a nossa geração e de relações até internacionais dos festivais 

de Ouro Preto. Sem saudosismo, Areia teve igual importância. Porque, para o Regime de 

Exceção, não havia ante-sala de espera para se interpor ao Estado de Exceção. Não havia 

nos idos 70 liberdade sequer de opinião e muito menos de expressão. Daí porque José 

Américo de Almeida, que teve muita importância, quando da entrevista que concedeu, para a 

derrubada do Estado Novo.  

O escritor José Américo teve muita iluminação ao se aproximar dos seus colegas de 

Fardão da Academia Brasileira de Letras. O Festival de Artes de Areia não se aportava 

apenas da figura do seu anfitrião, filho da cidade. É que José Américo de Almeida, como 

tantos outros paraibanos, teve a grandeza de ser contraditório. Se muitos o consideravam 

comprometido com o Estaticismo, ele também tinha os seus namoros com as pessoas que 

estavam no campo adverso, ou seja, da esquerda. 

O Festival de Areia trouxe para a nossa geração a possibilidade de compartilharmos 

por quinze dias das oficinas (no turno da manhã), dos debates (no turno da tarde) e das 

atrações artísticas (no turno da noite), de modo que nós ficávamos concentrados em 

atividades culturais. Pela exigência de Paulo Pontes, nenhum dos nossos colegas do Curso 
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de Dramaturgia Brasileira que ele ministrou, tinha o direito de descumprir o calendário de 

atividades. Éramos 40 artistas no curso e todos aprendendo a lidar também com a disciplina. 

Então, Antonio Houass, Gilberto Amado, Jorge Amado, José Monteles, capitaneados 

pela figura de Ivan Cavalcanti Proença, nosso amigo de relações culturais entre o Nordeste e 

a Editora José Olympio. Todo esse pessoal nos foi dada a oportunidade de não apenas 

aprender, mas de termo o privilégio de conviver. Isso eu estou falando somente no campo da 

literatura. Já no campo do cinema, tínhamos José Carlos Avelar, Jean Claude Bernadet, José 

Wilker, Walter Lima Jr, eram essas pessoas exponenciais que transitavam no Festival de 

Areia. Na área das Artes Plásticas, tínhamos Raul Córdula, Chico, Brenan, Breno Matos 

eram figuras exponenciais. Temos também aí na área da dança a presença de Ana Botafogo. 

Para o teatro nós tivemos momentos interessantes. Aí que a gente lembra exatamente 

da música que fizemos para o Festival. Nessa coisa do teatro e da música, principalmente da 

música, é muito importante lembrar o nome de uma figura importante, o Paulo Melo. Isso 

porque João Agripino tentou cooptar Paulo Pontes, que era de esquerda, e acabou saindo no 

Diário Oficial uma nomeação de forma truncada, em nome de Paulo Melo.Eu lembro que o 

João Agripino teria dito: “Pesquei. Mais um comunista foi fisgado pelo meu governo”. Aí 

disseram: “governador, não era Paulo Melo e sim Paulo Pontes”. Esse episódio foi um 

grande barraco. Paulo se dirigiu ao Teatro Santa Roza para esclarecer o fato e foi daí que 

surgiu a DGC – Diretoria Geral de Cultura. 

É nesse contexto que ser realizam os Festivais de Arte de Areia. Num Brasil cerrado 

pela cortinas de ferro não havia espaço para a manifestação e expressão da cultura. José 

Américo de Almeida aparelhou Areia para uma grande festa do pensamento nacional e foi a 

partir de Areia que podemos dizer que veio a distenção de Golbery, que se desaguou 

exatamente em Figueiredo. 
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Isso tudo fazia de Areia um lugar especial. Um lugar onde era possível falar algumas 

verdade e discutir sobre cultura abertamente. Era o ano de 1976 e na área de Teatro surgia o 

importante diretor Luiz Mendonça, que havia sido premiado com o Projeto Mambembão com 

a peça “Viva o Cordão Encarnado”, da qual estava estreando no palco a atriz Elba 

Ramalho. No elenco também estava Tânia Alves. A música era feita com Pedro Osmar, era a 

única participação viva do movimento “Jaguaribe Carne”. O propósito era fazermos uma 

revista relacionada com o clima de Areia, onde o impacto, o choque era tão percebido que os 

pais de donzelas e de filhos com “dubiedades”, eram obrigados a se ausentar de Areia na 

época do Festival que era para os filhos não se contaminarem com a invasão intelectual e 

exagerada dos artistas. Foi nesse caso que nós fizemos essa versão, numa espécie de teatro 

invisível com Roberto Cartaxo e Ubiratan de Assis, numa cena que se iniciava com uma 

confusão no meio da platéia. Essa platéia foi apartar a confusão que na verdade era uma 

cena. Elpídio Navarro foi tomar partido e por pouco não morreu de pressão arterial.  

No ano seguinte, em 1977, foi criado um clima pesado porque o Coronel Cunha Lima, 

afeito ao período ditatorial, não reconheceu a legitimidade do prefeito que tomaria posse. 

Então nós fizemos uma cena mostrando essa situação. Humberto fazia a personagem da 

Violeta Perazzo, que era secretário de Estado e muito autoritária, e eu fazia o papel do 

prefeito. 

E a população participava desses momentos? 

Só o seguimento mais oxigenado. Alunos do Colégio Santa Rita. Isso porque Areia 

sempre teve medo dos alunos do Campus de Ciências Agrárias para se proteger de sua 

virgindade. Havia ainda um ponto de oxigenação pelo fato da Irmã Jacinta ser a provincial,  

a Madre Superiora. Mas, o Festival não se destinava ao Areiense. O areieense participava 

das atividades de rua. A programação do Festival era voltada aos inscritos, que vinham do 

Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul ao Amazonas. A abertura do festival se dava exatamente 
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no sentido de que a gente podia homenagear a disparidade. Tinha gente de esquerda e gente 

de direita. Era uma confraternização entre os extremos. 

 

E o hino feito pelos artistas? 

  

Hino ao Festival 

(Criação coletiva) 

Subir à serra,  

Mudar de clima 

Encontro dos entendidos 

 

O Festival de Verão 

Rico em aculturação 

 

Digo, não digo – uh! 

Falo, não falo – uh! 

 

Areia, terra da cultura 

Ninguém segura, alienado, 

 

O ki, ki, ki 

O ka, ka, ka 

O ku, ku, ku 

 

(Nesse momento, os atores viravam para a platéia e mostravam a bunda, todos) 
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Depois desse hino, tinha um texto interessante que a gente dividia entre os atores no Teatro 

Minerva. Dizia assim: 

Você só pensa em ser culturalista 

 É egoísta no seu ponto de vista 

 Venha debater no seminário 

 E editar uma revista 

 

Aqui você encontra Proença, 

 Jean Claude e Kaplan ao seu lado 

 No primeiro encontro deste Festival 

 Escolha do Rei Momo desse carnaval 

(O encerramento era sempre na véspera do carnaval) 

Qual o episódio que lhe marcou mais no Festival? 

Areia faz muito frio. Tem um clima que é totalmente diferente do que a gente sente na 

Capital. Então, eu lembro que eu sempre fui mais atirado e ficava à noite e mesmo de 

madrugada somente de sunga de praia. Criou-se uma brincadeira de abrir de madrugada as 

janelas do colégio onde estávamos alojados e, numa dessas, Tota Arcela quase me joga pela 

janela do primeiro andar. Não era do Colégio das Freiras porque o Colégio das Freiras era 

para os oficineiros. A gente ficava no outro colégio. 

Outro episódio que eu lembro foi que nós queríamos protesta contra a má qualidade 

da refeição e então criamos uma cena em que fingia ter uma vertigem e os outros atores me 

colocavam em cima da mesa. Nesse momento várias pessoas pegavam seus garfos e vinham 

em direção ao meu corpo como se fossem me comer. Era uma cena de antropofagia. 

Outro momento muito bonito do festival foi o lançamento do filme “O País de São 

Saruê”, com Wladimir Carvalho.  Também quero destacar a manifestação isolada de um 



 69 

agente da Polícia Federal. Esse homem fez um escândalo. Foi no Colégio Santa Rita. Nós 

estávamos fora do auditório, com uma fogueira acesa e ele chamou todo mundo pro palco, 

mandou que apagassem a fogueira e deu ordem de prisão para todo mundo em cima do 

palco. Ele quis se indispor com o músico Pedro Santos.  Nós fomos mais felizes porque ele 

era apenas um e nós éramos a maioria. Pedro Santos nos acalmou e disse que nós somos 

atores e agentes das artes e não saberíamos lidar com as artes marciais. Nós optamos pelo 

bom senso. Ele cortou o tesão. Todo mundo recolheu-se mais cedo sob o temos de que ele 

estaria falando em nome de uma tropa. 

Na sua opinião, o que motivou o fim do Festival de Artes de Areia? 

 A geração de hoje é a geração da Internet. Não tem nenhum ideal premente que a 

nossa geração tinha – o de destituir um regime de exceção. Nós tivemos a plenitude de 

galgarmos a anistia ampla, geral e irrestrita. Eu lhe respondo que foi o contexto histórico. 

Nós agora respiramos, querendo ou não, tempo de liberdade de expressão e opinião. O 

Festival tinha na pessoa do escritor José Américo de Almeida o seu trunfo maior. Nunca que 

Campina Grande pode ter um nome catalisador e de força junto ao Governo do Estado e as 

vias intelectuais de São Paulo e do Rio de Janeiro, o poder de catalisar tanto.  

Eu diria que a arte serviu para pré-anunciar a aurora de um novo tempo, depois de 

momentos de escuridão. Eu acrescento a isso a própria decadência de Areia. Essa 

decadência veio com os Festivais Bregas. Eu estive em um deles e chorei. Quando eu vi toda 

aquela aglutinação em torno do Brega eu vi que Areia se transfigurou. Ao invés de ser a 

capital do pensamento e da reflexão nacional, passou a agregar apenas a cachaça, a 

rapadura e Reginaldo Rossi. 
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3.3 - Artistas revelam o clima do Festival 

 

          As entrevistas agora foram direcionadas a artistas que participaram do Festival. Não 

fizeram parte da organização do evento, mas participaram como atores, atrizes, diretores e 

foram parte integrante das oficinas, debates e seminários que eram realizados durante o 

evento. Também viveram o clima do Festival de Artes de Areia e, por isso, são peças 

importantes na rede de informações que estamos nos propondo a entrelaçar. Com isso, 

queremos buscar na memória pessoal os elementos que podem ser conectados para formarmos 

o contexto coletivo desse importante evento cultura. 

          Para dar uniformidade e não beneficiar um artista em detrimento de outro, as perguntas 

deste bloco são as mesmas para todos os entrevistados. Dessa forma, também é possível 

analisarmos visões diferenciadas e modos diferentes de enxergar o Festival partindo sempre 

do mesmo questionamento. 

          Nesta série, o primeiro entrevistado foi o ator e ativista cultural Buda Lira. Participante 

ativo do movimento cultural paraibano desde a década de 1970, Buda Lira atua no teatro e já 

integrou equipes de vários órgãos públicos ligados à cultura. É também diretor do Centro de 

Cultura Piollin, que mantém oficinas de arte para crianças carentes, alunos da rede pública de 

ensino, no bairro do Roger, em João Pessoa. Em relação ao Festival de Artes de Areia, é um 

conhecedor o evento, já que participou como ator desde a sua primeira edição. 

O que representou para o (a) Sr. (a), enquanto artista, participar de movimentos como o 

Festival de Artes de Areia, no período compreendido entre a década de 70 e início dos 

anos 80? 

            Lembro que se tratava do primeiro festival de artes abrangendo todas as áreas e de 

âmbito nacional, de que eu participava. Já tinha passado pelo festival de Campina Grande, 

em 1975, que era exclusivamente de teatro nos primeiros anos, e de um festival na Bahia, 
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também de teatro. Tinha uns quatro anos que havia chegado a João Pessoa. De fato 

representou muito para mim nesse inicio de carreira, principalmente pelo formato que teve o 

Festival nos dois primeiros anos, sendo realizado durante quinze dias nessas duas versões. 

Depois foi reduzido, pela repercussão que o segundo festival tomou. Bom, além da 

oportunidade de fazer um curso intensivo de teatro, coisa rara pra gente naquela época, com 

figuras como o diretor Luiz Mendonça, um dos fundadores de Nova Jerusalém, em 

Pernambuco, além do contato com o que acontecia de muito instigante no cinema, música, 

literatura, etc. Havia, nesses dois primeiros anos, principalmente, um rigor no formato da 

programação, na escolha dos convidados, de modo que gerasse oportunidade de troca de 

quem estava na Paraíba com nomes, expressões importantes de outras regiões do país. Além 

dos convidados, lembro que outras pessoas que estudavam e que estavam em início de 

carreira buscavam o Festival de Areia por causa da programação e, de quebra, conhecer 

essa preciosidade da geografia paraibana que é a região do brejo e a cidade de Areia, em 

particular.  

 Naquela época havia um clima de revolta e inquietação instalado no país, sobretudo por 

parte da classe artística. Até que ponto a cidade de Areia vivia ou refletia esse clima 

durante a realização do Festival?  

Confesso que não tinha condições de identificar esse clima. Em 1977, segundo ano do 

Festival, e período em que pude participar pela primeira vez, já havia alguns sinais de 

abertura, a “tal lenta e gradual”, conforme estratégia do Governo Militar da época. Esse 

clima era natural que circulasse no festival pela presença de artistas e figuras da 

intelectualidade sintonizadas com a política, etc. Agora, de dentro da cidade, é difícil de se 

afirmar a existência ou não dessa inquietação. 

O que mais instigava o (a) Sr. (a) a participar do Festival de Artes de Areia? 
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Um festival com esse formato e numa geografia privilegiada, nós só sabíamos da 

existência do Festival de Ouro Preto e todo a mística que formava em torno desse evento 

mineiro. Luiz Carlos Vasconcelos chegou a participar de dois ou mais versões desse Festival 

e nos contava do universo que se movimentava em torno desse projeto. Era uma referência 

para o pessoal de arte e cultura do país. Acho que a idéia do Festival de Areia pode ter tido 

inspiração neste de Ouro Preto. 

Soube da realização do primeiro Festival de Arte de Areia, em 1976, e dentre outras 

coisas, da palestra que fez o teatrólogo Paulo Pontes. Meu interesse primeiro era fazer 

cursos de teatro oferecido pelo evento e também viver todo o clima que um festival do 

formato em que se apresentava o Festival de Areia propiciava, da programação ao clima, a 

arquitetura da cidade.  

O Sr. (a) considera que o Festival de Areia está entre as mais importantes manifestações 

culturais que a Paraíba já realizou? Por que? 

Bom, para o período em que foi realizado, podemos dizer que sim. Ele apontou 

caminhos para a formação cultural, formas de incremento da cultura local articulada com o 

turismo, abertura da região e de todo o estado para o intercâmbio com a cultura, arte e as 

diversas expressões que despontavam no país, isso sem dúvida merece uma atenção e uma 

adequação para ao que a realidade cultural hoje demanda.  Penso que com as devidas 

adequações, ele pode ser retomado, propiciando esse diálogo do que fazemos aqui com 

outras manifestações. Mas no conjunto de realizações no campo da cultura ao longo da 

nossa história, tenho dúvidas em afirmar que o Festival está entre as mais importantes 

manifestações cultura que a Paraíba realizou. Posso dizer que nesse gênero, as duas 

primeiras edições do Festival foram os melhores eventos já produzidos. Nisso eu acredito.   

Enquanto manifestação cultural, o Festival de Areia foi o “grito” dos artistas paraibanos 

contra a repressão do regime militar no Brasil? Por que? 
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É bom lembrar que o Festival de Areia foi pensado pelo Governo do Estado e o 

núcleo cultural que participava do então governo. Não é uma invenção de um movimento de 

artistas, uma espécie de grito como vc sugere. É claro que acabou sendo palco de encontro 

dos diversos setores artísticos e culturais paraibanos e de outras regiões do país e que 

certamente pensavam o momento político e cultural do período. Já mencionei que houve uma 

palestra de Paulo Pontes, em que ele abordou o tema cultura, política, economia, etc. Amigos 

me falaram com emoção desse encontro de Paulo Pontes, uma figura muitíssima articulada 

com o que acontecia no País a partir dos grandes centros e também da Paraíba. Esse clima 

de embates, trocas de idéias, de pensar em formas de expressão se estendeu pelas versões do 

festival, com muitas variações, pois tivemos versões sofríveis desse evento.   

Quanto à cidade propriamente dita, que recordações o (a) Sr.(a) tem de Areia à época 

do Festival?  

Do clima, do traço histórico e cenográfico que tem a cidade, o Colégio das Irmãs, 

onde aconteciam os cursos, a alimentação, palestras, apresentações, a praça com a 

movimentação das pessoas de muitos lugares e da cidade também! Como era bonito! Uma 

celebração de idéias, ritos. Muito legal mesmo. Recordação viva, que emicona ao tentar falar 

desse período do evento. 

Na sua opinião, o Festival de Areia pode ser considerado como um evento que 

escandalizava a sociedade que residia naquela cidade? 

 Sinceramente, não tenho nenhuma recordação de escândalo por conta do 

comportamento das pessoas que visitavam a cidade. É verdade que as roupas e o 

comportamento desse batalhão de pessoas, mesmo numa cidade como João Pessoa ou Recife 

poderiam causar estranhamento naquele período. Mas por conta disto, não recordo de 

nenhum escândalo. Tivemos um fato provocativo, mas de outra origem, que devo relatar 

numa outra questão que você aborda mais na frente. 
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O Festival era vivenciado somente pelos artistas, com a troca de experiência entre si, ou 

conseguia também envolver a população da cidade? 

 Sim. Envolvia o comércio. Imagina você quinze dias de evento com a quantidade de 

gente que aportava, comendo, bebendo, tomando remédios, enfim, demandando uma série de 

coisas de consumo cotidiano. E as apresentações, os cursos, as palestras eram freqüentadas 

pelas pessoas da cidade, nós víamos os estudantes, os professores e as diversas pessoal do 

local freqüentando a programação. É possível que setores diversos da sociedade de Areia 

não tenham participado de alguma forma da construção do evento. Não posso afirmar com 

certeza. Mas, imagine você, essa idéia de participação em 1976 ou 1977? 

O (A) Sr. (a) lembra se houve algum contratempo ou algum tipo de resistência da 

sociedade areiense em receber os artistas em sua cidade?  

  Lembro de um fato ocorrido no segundo Festival que foi definitivo para a mudança 

que teve o evento no ano seguinte. Houve comentários na época que o Festival não 

aconteceria mais, após esse episódio. Depois se confirmou a sua realização para sete ou 

quatro dias, não lembro exatamente, reduzindo em mais da metade o período inicial em que 

era realizado o evento.   

Mas o fato é que o este fato que vou relatar mexeu com a cidade, principalmente as 

forças políticas que a dominavam. Seguinte: o curso de teatro ministrado pelo Diretor de 

Teatro pernambucano, radicado no Rio de Janeiro, teve mais de sessenta inscritos, o que 

levou a divisão dos trabalhos em três grupos. Um dos grupos, com estudantes de Brasília, 

São Paulo e de outras cidades, escolheu como tema o cotidiano da cidade. A partir da 

farmácia principal do lugar, começaram a colher os fatos e fuxicos de Areia. Bom, o tema foi 

bem preparado com ingredientes picantes da política local e, no dia das apresentações dos 

exercícios dos três grupos(formados na Oficina de Interpretação, pra vc ver o tamanho da 

procura) no Teatro Minerva, superlotado, não deu outra: o festival quase acaba no mesmo 
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dia. Lembro de uma cena em que o Prefeito local era representado por um ator sendo 

manipulado por uma mulher(dizem que figura de proa da política local e que mandava no 

Prefeito). Quem fazia a mulher, disso eu lembro, era Humberto Pedrancine, ator e diretor 

muito simpático e talentoso, de Brasília. Luiz Carlos Vasconcelos, Carmélio Reinaldo fizeram 

parte desse grupo.    

Que fato marcante, o (a) Sr.(a) destacaria do Festival de Artes de Areia?  

 Gostaria de ressaltar mais um outro fato, não sei se marcante, mas pitoresco para o 

teatro local, além do que relatei acima.  Trata-se de uma cena de que participei no meu 

grupo nesta oficina. Mas, antes, gostaria de lembra de que a oficina mesmo sendo ministrada 

por um encenador talentoso e já respeitado no nordeste e sudeste do pais, como o Luiz 

Mendonça, havia um espírito de cooperação entre os outros profissionais envolvidos no 

festival. O Marcus Vinicius Andrade, compositor e produtor musical, Elpidio Navarro, dentre 

outros acompanhavam o trabalho dos três grupos formados para o oficina de interpretação, 

colaborando com o Luiz Mendonça, interagindo conosco, propondo situações, etc.  

Bom, o fato é que teve uma cena improvisada, numa síntese de encenação do texto 

Parai-bê-a-bá (de Paulo Pontes),  escolhida pelo grupo. Nesta cena que acontecia na platéia, 

eu provocava, tirava onda fazia piadinhas, logo no começo do espetáculo, enquanto o 

apresentador tentava falar sobre o que se passaria no espetáculo. O apresentador era 

Alfredo, um dos proprietários do tradicional Restaurante Adega do Alfredo, com aquele 

sotaque português, pois tinha chegado à Paraíba havia pouco tempo. Na platéia ficava um 

outro ator (lembro que era um negro da cidade de São Paulo), que fazia o contra ponto, 

reclamando do meu comportamento. A situação evoluía para uma tentativa de briga, 

impedida por outros atores/atrizes que também ficavam na platéia. Num dos ensaios, Elpidio 

Navarro, que não conhecia a cena, partiu com todo o gás e me imobilizou, enquanto a 

moçada ria nas coxias. Isso aconteceu uma duas ou três vezes nos ensaios, inclusive no 
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Convento das Freiras, onde eram realizadas as oficinas.  No dia da apresentação, no Teatro 

Minerva, foi um alvoroço com o Teatro lotado.  

Existe algum episódio pitoresco que aconteceu com o (a) Sr.(a) durante o Festival que 

gostaria de descrever neste espaço?  

  Bom, uma bobagemzinha. Uma brincadeira que fizemos com o ator Antônio Pedro, 

que visitava o Festival, acho que já em 1984 ou 1985, não lembro bem. Lembro que a 

hospedagem dos participantes mais pobres foi na Republica do estudantes do campus de 

Areia. No primeiro andar dos alojamentos, ficávamos, nos intervalos, fazendo a voz do além. 

Quando passava uma pessoa, famosa ou não, a gente se danava a chamá-la e se escondia. 

Bobagem, traquinagem besta. Foi assim com Antônio Pedro e ele, não sei se na base do faz 

de contas, ficou horas atendendo ao nosso chamado, nesse jogo do chama e esconde.  

Em relação ao convívio com os moradores da cidade, o que o (a) Sr.(a) recorda que 

poderia se configurar como uma “marca registrada” do Festival? Por exemplo, a 

população aceitava os artistas com naturalidade ou havia uma rejeição do Festival?       

Bom, não tenho um quadro preciso dessa relação. A sensação, nos meus verdes anos, 

era de muita alegria, de uma relação pacífica.   

Em relação ao mundo artístico, que eventos importantes marcaram para você o Festival 

de Areia? Por exemplo, que peça ou grupo de teatro importante no cenário nacional 

participou do Festival de Areia? 

  Lembro dos filmes, apenas, além da oficina no segundo festival, pois não soube de 

outra oficina com a mesma intensidade como a que tivemos em 1977. Filmes que eu nem 

compreendia muito na época ou não tinha a menor noção do que se passava, em alguns 

casos, disso eu lembro. A Idade da Terra de Glauber Rocha foi um deles. Também não 

participei de todos os festivais, acho que de alguns. 



 77 

Em relação a sua carreira artística, houve alguma oficina, apresentação ou outro evento 

promovido pelo Festival de Areia que mudou sua maneira de pensar ou ajudou a 

confirmar sua decisão de continuar com seus projetos artísticos?  

  Bom da oficina, eu já mencionei. Ressaltaria o modelo dos dois primeiros festivais 

que foram importantes no meu exercício profissional na área de gestão cultural. 

Neste espaço, descreva o que você considera importante no Festival de Artes de Areia e 

que, por ventura, deixou de ser questionado nessa entrevista.  Pode aproveitar esse item 

para também para fazer uma espécie de memória do Festival para você. Isto será 

importante para subsidiar a nossa pesquisa. 

Apenas registrar a descontinuidade desse Festival que tinha (e ainda tem) tudo para 

contribuir com o desenvolvimento econômico e cultura da região.   Certamente que se a idéia 

que moveu a realização dos dois primeiros festivais e, mesmo considerando, o esforço de 

manutenção até o inicio da década de oitenta, tivesse evoluído para o engajamento dos 

diversos agentes sociais da própria cidade, penso que teríamos um importante 

empreendimento cultura na região com repercussão em outras cidades. Acho que é isso que 

vem procurando fazer algumas pessoas da cidade na tentativa de continuar realizando o 

Festival de Areia, inclusive está prevista mais uma versão agora em 2008. Por outro, lado, 

ressaltar as iniciativas que já ocorrem com o programa articulado pelo SEBRAE-PB 

chamado “Os Caminhos do Frio” que envolvem gestores públicos e privados na promoção 

de atividades sócio-culturais, com ênfase na área artística, como forma de incremento do 

turismo e da economia local, inspirado na experiência de Pernambuco.   

 

O segundo entrevistado desse bloco foi o dramaturgo e professor do Departamento de 

Artes Cênicas da Universidade Federal da Paraíba, Paulo Vieira. Ele é autor de diversos 

textos para teatro, entre eles os premiados “Anayde” e “O Peregrino”. Participa da cena 
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cultural paraibana desde a década de 70, tendo o Festival de Artes de Areia como uma de suas 

referências, visto que foi a partir da realização do evento que começou a participar mais 

ativamente da cena teatral, de onde nunca mais se afastou, enveredando com mais 

desenvoltura na área da dramaturgia.  

O que representou para o (a) Sr. (a), enquanto artista, participar de movimentos como o 

Festival de Artes de Areia, no período compreendido entre a década de 70 e início dos 

anos 80? 

Para mim significou a descoberta de um outro universo. Eu era bastante jovem e o 

festival de arte de areia foi a minha primeira experiência com festival de teatro, sair de casa, 

ficar hospedado com um monte de gente diferente, numa cidade diferente, para mim 

pitoresca, e com debates que acendiam a minha curiosidade para discutir as coisas da 

cultura, instigado pelos palestrantes que eram realmente muito bons, entre eles, em 

particular, Fernando Peixoto, que trazia sempre a discussão sobre a obra de Brecht. 

Naquela época havia um clima de revolta e inquietação instalado no país, sobretudo por 

parte da classe artística. Até que ponto a cidade de Areia vivia ou refletia esse clima 

durante a realização do Festival? 

Havia a presença sempre constante e constrangedora de um delegado da Polícia 

Federal, Dr. Pedro, o chefe do Departamento de Censura da Polícia Federal. As revoltas e 

inquietações eram bastante contidas, mas a própria realização do festival já era por si 

mesmo uma forma de resistência à ditadura. 

O que mais instigava o (a) Sr. (a) a participar do Festival de Artes de Areia? 

 Os debates, os espetáculos, os filmes, as pessoas que vinham de todo o país, tudo isso 

era motivo de instigamento para mim. 

O Sr. (a) considera que o Festival de Areia está entre as mais importantes manifestações 

culturais que a Paraíba já realizou? Por que? 
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Em sua época, sim, ao menos para mim. Mas é bom lembrar que o Festival de Inverno 

de Campina Grande também exercia papel importante naquela mesma época. 

Enquanto manifestação cultural, o Festival de Areia foi o “grito” dos artistas paraibanos 

contra a repressão do regime militar no Brasil? Por que? 

Não sei se foi o “grito” dos artistas paraibanos, mas foi importante sem dúvida. 

Quanto à cidade propriamente dita, que recordações o (a) Sr.(a) tem de Areia à época 

do Festival? 

Uma cidade tranqüila, provinciana até as pedras, bonita, e que me encantava em 

particular. 

Na sua opinião, o Festival de Areia pode ser considerado como um evento que 

escandalizava a sociedade que residia naquela cidade? 

Eu tenho para mim que sim, escandalizava. Porque, de repente, aquela cidadezinha 

pacata era invadida por um monte de gente estranha, com costumes estranhos ao lugar, em 

clima de devassidão permanente, ao menos aos olhos dos areienses... o que não estava longe 

de ser verdade. 

O Festival era vivenciado somente pelos artistas, com a troca de experiência entre si, ou 

conseguia também envolver a população da cidade? 

Eu tenho para mim que somente os artistas e as freiras que dirigiam o convento onde 

ficávamos hospedados. 

O (A) Sr. (a) lembra se houve algum contratempo ou algum tipo de resistência da 

sociedade areiense em receber os artistas em sua cidade? 

Não, não lembro. 

Que fato marcante, o (a) Sr.(a) destacaria do Festival de Artes de Areia? 

Ter visto o último filme de Glauber Rocha. 
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Existe algum episódio pitoresco que aconteceu com o (a) Sr.(a) durante o Festival que 

gostaria de descrever neste espaço? 

Não, tudo comigo se passava na mais absoluta normalidade. 

Em relação ao convívio com os moradores da cidade, o que o (a) Sr.(a) recorda que 

poderia se configurar como uma “marca registrada” do Festival? Por exemplo, a 

população aceitava os artistas com naturalidade ou havia uma rejeição do Festival? 

Eu ouvia dizer que as famílias levavam as suas filhas para os engenhos durante o 

festival. Não sei se seria verdade. 

Em relação ao mundo artístico, que eventos importantes marcaram para você o Festival 

de Areia? Por exemplo, que peça ou grupo de teatro importante no cenário nacional 

participou do Festival de Areia? 

Não lembro. 

Em relação a sua carreira artística, houve alguma oficina, apresentação ou outro evento 

promovido pelo Festival de Areia que mudou sua maneira de pensar ou ajudou a 

confirmar sua decisão de continuar com seus projetos artísticos? 

Nesse aspecto específico, não. 

Neste espaço, descreva o que você considera importante no Festival de Artes de Areia e 

que, por ventura, deixou de ser questionado nessa entrevista.  Pode aproveitar esse item 

para também para fazer uma espécie de memória do Festival para você. Isto será 

importante para subsidiar a nossa pesquisa. 

 Acho que o importante no festival foi realmente trazer pessoas para discutir a cultura 

em todos os seus aspectos. 

 

O nosso terceiro entrevistado foi o ator e diretor teatral Edilson Alves. Assim como 

tantos outros, Edílson recebeu forte influência do Festival de Artes de Areia, que acabou 
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sendo decisivo para sua opção por seguir a carreira artística. Atualmente, Edílson Alves é 

diretor do Teatro Lima Penante, órgão ligado ao Núcleo de Teatro Universitário (NTU), da 

Universidade Federal da Paraíba, e permanece em cartaz há mais de 10 anos com o espetáculo 

“Pastoril Profano”. É também o fundador e diretor da Cia. Paraibana de Comédia. 

  

O que representou para o (a) Sr. (a), enquanto artista, participar de movimentos como o 

Festival de Artes de Areia, no período compreendido entre a década de 70 e início dos 

anos 80? 

O conhecimento  e  a  descoberta  da  cultura  paraibana, até  por  que  comecei  a  

participar  do Festival  de  Artes de Areia  com 18  a 20 anos, isso  é  que  foi cabana. 

Naquela época havia um clima de revolta e inquietação instalado no país, sobretudo por 

parte da classe artística. Até que ponto a cidade de Areia vivia ou refletia esse clima 

durante a realização do Festival? 

Talvez  por não estar  tão  ativamente  envolvido no  movimento  cultural  não 

percebia  isto, mas dava  para  entender que  os  artistas  estavam  mais agitados, mais  

questionadores. 

O que mais instigava o (a) Sr. (a) a participar do Festival de Artes de Areia? 

 O  poder  de  exibir  artes, de  contribuir  com a pesquisa, por  compartilhar  outras  

informações. 

O Sr. (a) considera que o Festival de Areia está entre as mais importantes manifestações 

culturais que a Paraíba já realizou? Por que? 

Acredito que tenha  contribuído  sim , mas .até ser  a mais  importante  acredito  que  

não. 
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Enquanto manifestação cultural, o Festival de Areia foi o “grito” dos artistas paraibanos 

contra a repressão do regime militar no Brasil? Por que? 

Como já  falei anteriormente  eu  estava  no inicio  da  carreira, então eu não tive  

essa  dimensão  do fato histórico. 

Quanto à cidade propriamente dita, que recordações o (a) Sr.(a) tem de Areia à época 

do Festival? 

O teatro Minerva, o alojamento , a péssima  refeição. 

Na sua opinião, o Festival de Areia pode ser considerado como um evento que 

escandalizava a sociedade que residia naquela cidade? 

 De  um certo modo  sim, até  porque  nós éramos  e  somos  diferentes. 

O Festival era vivenciado somente pelos artistas, com a troca de experiência entre si, ou 

conseguia também envolver a população da cidade? 

Demais, toda  a cidade  eu percebia  que se  envolvia. geração  de  empregos  

indiretos, índice de escândalos  artísticos, muito sexo acho  que  a  liberdade  impera. 

O (A) Sr. (a) lembra se houve algum contratempo ou algum tipo de resistência da 

sociedade areiense em receber os artistas em sua cidade? 

Não   percebia  isto. 

Que fato marcante, o (a) Sr.(a) destacaria do Festival de Artes de Areia? 

Os  grandes  show  de MPB  em céu aberto, o debates, a história  da  cultura  

paraibana  que  eu estava  descobrindo. 
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Existe algum episódio pitoresco que aconteceu com o (a) Sr.(a) durante o Festival que 

gostaria de descrever neste espaço? 

Apenas  comigo, eu na  época tinha  17  anos  e  estava  com um espetáculo  de 

censura  de  18  anos, então tivemos  que  fazer  uma  apresentação no Colégio das  Freiras  

e  foi  um escândalo, a  cidade  queria  ver, a  policia  baixou, queria  quebrar  a porta  do 

auditório, foi  um sucesso. 

Em relação ao convívio com os moradores da cidade, o que o (a) Sr.(a) recorda que 

poderia se configurar como uma “marca registrada” do Festival? Por exemplo, a 

população aceitava os artistas com naturalidade ou havia uma rejeição do Festival? 

Mais  ou menos, até  por  que  era  natural, nós estávamos  invadindo  a  cidade, com 

a nossa  cara, com o nosso  jeito, com nossas  ansiedades, as vezes  não se respeitava. então 

era  natural  que  houvesse um pouco da rejeição. 

Em relação ao mundo artístico, que eventos importantes marcaram para você o Festival 

de Areia? Por exemplo, que peça ou grupo de teatro importante no cenário nacional 

participou do Festival de Areia? 

 Eu lembro  do  monólogo  de  Jacson Antunes, não recordo  o nome, foi muito bom, 

muito bonito, emocionou  toda  platéia. 

Além  da exibição de  filmes. 

Em relação a sua carreira artística, houve alguma oficina, apresentação ou outro evento 

promovido pelo Festival de Areia que mudou sua maneira de pensar ou ajudou a 

confirmar sua decisão de continuar com seus projetos artísticos? 
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 Acho que  todas as oficinas  que  eu fiz, muito importante  para  minha carreira, até 

por  que  como eu já disse  eu estava  chegando no meio artístico  paraibano. 

Neste espaço, descreva o que você considera importante no Festival de Artes de Areia e 

que, por ventura, deixou de ser questionado nessa entrevista.  Pode aproveitar esse item 

para também para fazer uma espécie de memória do Festival para você. Isto será 

importante para subsidiar a nossa pesquisa. 

           Não houve nenhum comentário. 

 

A professora Elvira D´Amorim foi a nossa quarta entrevistada nesta fase da pesquisa. 

Com larga experiência na docência, no antigo Departamento de Artes e Comunicação 

(Decom) da Universidade Federal da Paraíba, hoje Departamento de Artes (Dartes), Elvira 

tem grande contribuição à pesquisa e ao fazer teatral. Foi uma das pessoas que mais se 

empenhou em criar na UFPB o Curso de Especialização em Apreciação e Crítica do Ensino 

das Artes, em 2000, e agora o a Especialização em Representação Teatral da UFPB. Elvira 

também interagiu, no início da carreira, com o Festival de Artes de Areia e lembra a luta dos 

artistas paraibanos para manter os Festivais de Arte, como acontece hoje com Fenat, em João 

Pessoa. 

Em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora fizesse uma rememorização sobre o 

Festival de Artes de Areia. Enquanto coordenador e participando do Festival, o que é 

que o Sr. recorda hoje sobre o Festival? 

O primeiro Festival que participei como Professora do Departamento de Artes e 

Comunicação da UFPB foi em Cajazeiras em julho de 1977, alguns meses após minha 

contratação como Professora. Este Festival teve continuidade em Areia no ano seguinte e se 

não me falha a memória a idéia era de fazer um tipo de Festival itinerante, cada ano em uma 



 85 

cidade. O Fenart (Festival Nacional de Arte) de hoje é o resultado de 31 anos de luta dos 

artistas da Paraíba. 

 Areia representou uma oportunidade de debates e troca de experiências. Em 

Cajazeiras havíamos instituído a prática do debate após os espetáculos e Areia deu 

continuidade. Participei desta maneira e dando curso de Expressão Corporal. A experiência 

do debate marcou um avanço. A Paraíba não tinha (e continua com pouca atividade) a 

prática da crítica de espetáculos. Se restringia a anunciar e a elogiar por elogiar. Nenhum 

posicionamento crítico era registrado. Os debates serviram para apontar falhas, direcionar a 

compreensão do texto, o posicionamento da direção e do trabalho dos atores. Este trabalho 

foi muito bem visto e aplaudido. 

Naquela época havia um clima de revolta e inquietação instalado no país, sobretudo por 

parte da classe artística. Até que ponto a cidade de Areia vivia ou refletia esse clima 

durante a realização do Festival? 

 Areia não refletia a inquietação existente no país. Nem o tipo de espetáculo, nem as 

atividades. Que eu me lembre estávamos presentes para melhorar o nível de trabalhos 

apresentados. 

 O que mais instigava o (a) Sr. (a) a participar do Festival de Artes de Areia? 

Foi muito importante participar, pois congregou vários artistas e diferentes áreas e 

possibilitou o estudo e o contato com diferentes profissionais. 

Enquanto manifestação cultural, o Festival de Areia foi o “grito” dos artistas paraibanos 

contra a repressão do regime militar no Brasil? Por que? 

 O Regime Militar estava presente e sabíamos que éramos vigiados dentro e fora da 

Universidade. O Festival era reivindicativo na área artística, apelos para ajuda oficial para 

montagens e circulação. 
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 Na sua opinião, o Festival de Areia pode ser considerado como um evento que 

escandalizava a sociedade que residia naquela cidade? 

 Não me lembro de nenhum fato que tenha escandalizado a sociedade local. Houve 

uma grande participação de artistas locais nos cursos e palestras. 

 Que fato marcante, o (a) Sr.(a) destacaria do Festival de Artes de Areia? 

 A presença de José Wilker e sua mulher René de Vielmond foi muito prazerosa, pois, 

eles se integraram, conversaram e expuseram seus pontos de vista. Andar pelas ruas, ver o 

casario e se deparar com o casal, era normal e normal era a presença de artistas nos bares e 

restaurantes locais, precários, mas simpáticos. Fugíamos da comida das freiras, onde 

estávamos hospedados. Fazia frio e era ocasião de experimentar as diversas cachaças da 

região. 

Neste espaço, descreva o que você considera importante no Festival de Artes de Areia e 

que, por ventura, deixou de ser questionado nessa entrevista.  Pode aproveitar esse item 

para também para fazer uma espécie de memória do Festival para você. Isto será 

importante para subsidiar a nossa pesquisa. 

 Guardo as melhores recordações de Areia, de Cajazeiras e de Guarabira. Também 

do antigo Fenart, onde os debates foram instituídos e participei de algumas comissões de 

júri. Areia fica na memória como um dos mais sérios e importantes para a comunidade 

artística da Paraíba. Serviu de exemplo para a construção dos demais festivais paraibanos. 

Vou reavivar a memória, pois não sei se foi lá que encontrei o Fernando Peixoto e o Paulo 

Pontes. Realmente 30 anos é tempo demais. 
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           A psicanalista e professora do Departamento de Psicologia da Universidade 

Federal da Paraíba, Hélida Magalhães, também foi nossa entrevistada nesta série. À época dos 

Festivais de Arte de Areia, Hélida vivia com mais intensidade o meio cultural na Paraíba. 

Junto a Everaldo Pontes, Luiz Carlos Vasconcelos, Buda Lira, Bertrand Lira, entre outros 

artistas, participou dos primeiros momentos do que viria a ser o Centro de Cultura Piollin, 

cujos ensaios e trabalhos de oficina eram realizados em uma escola abandonada no bairro do 

Roger, em João Pessoa. Sobre o Festival de Artes de Areia, Hélida Magalhães destaca o 

caráter inovador e o espírito de descoberta que envolvia todos os participantes do evento. 

O que representou para o (a) Sr. (a), enquanto artista, participar de movimentos como o 

Festival de Artes de Areia, no período compreendido entre a década de 70 e início dos 

anos 80? 

O Festival de Artes de Areia foi um marco para a cultura paraibana, para a 

comunidade pessoense e para a cidade anfitriã. Até então, movimento cultural tão amplo e 

concentrado num mesmo evento era inexistente no nosso Estado. 

Naquela época havia um clima de revolta e inquietação instalado no país, sobretudo por 

parte da classe artística. Até que ponto a cidade de Areia vivia ou refletia esse clima 

durante a realização do Festival? 

A pacata cidade de certa forma já tinha familiaridade com “estrangeiros”, pois 

abriga um curso universitário (Agronomia), o que levava os seus habitantes à convivência 

com jovens estudantes, principalmente do sexo masculino, que movimentavam um pouco a 

vida local. No entanto, esse movimento tinha efeito mais sobre as moças da cidade do que 

qualquer outra coisa. A política era a mesma dos senhores de engenho, e a cultura pouco 

aparecia como movimento artístico ou de protesto. 

O que mais instigava o (a) Sr. (a) a participar do Festival de Artes de Areia? 
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O espírito de descoberta do novo que era muito presente aos 18 anos de idade. A empatia por 

tudo que simboliza a arte e a criatividade, me levou a mesmo sem ter uma atuação artística 

efetiva naquela época à freqüentar esse tipo de evento.  

O Sr. (a) considera que o Festival de Areia está entre as mais importantes manifestações 

culturais que a Paraíba já realizou? Por que? 

Sim, porque foi inovador e de certa maneira introduziu novos conceitos através das 

trocas culturais com artistas de fora. 

Enquanto manifestação cultural, o Festival de Areia foi o “grito” dos artistas paraibanos 

contra a repressão do regime militar no Brasil? Por que? 

Creio que esse “grito” já foi um eco de todo um processo de contestação política pelo 

qual a sociedade pensante e insatisfeita reagia. Lembro que à época, a UFPB já iniciava uma 

abertura com a contratação de um quadro de professores e administradores além Paraíba. 

Outro ponto interessante que já foi uma conseqüência desse sopro novo na nossa cidade, os 

movimentos estudantis e dos professores. Consequência disso, a cultura ganhou novos 

espaços (Sessão de Arte do Cine Tambaú, por exemplo) de encontros e debates. Areia foi 

mais um dos espaços. 

Quanto à cidade propriamente dita, que recordações o (a) Sr.(a) tem de Areia à época 

do Festival? 

Recordar é viver! Muitos bons momentos culturais, mais de encontros afetivos 

marcantes. Sem falar que o clima serrano propiciava um ar especialmente romântico. 

Na sua opinião, o Festival de Areia pode ser considerado como um evento que 

escandalizava a sociedade que residia naquela cidade? 

Creio que sim. Pois, os estudantes de fora que ali viviam durante o ano escolar, eram 

na maioria nordestinos, e muito enquadrados nas culturas dos seus lugares. Dessa forma, o 



 89 

artista era quase sempre visto numa cidade conservadora, principalmente naquela época, 

como uma ameaça aos valores morais e bons costumes. 

O Festival era vivenciado somente pelos artistas, com a troca de experiência entre si, ou 

conseguia também envolver a população da cidade? 

A cidade se envolvia muito mais como espectadora e curiosa. Havia pouca 

participação local nos cursos, aulas e ateliês. A troca maior se dava inter-artistas e 

participantes inscritos. 

O (A) Sr. (a) lembra se houve algum contratempo ou algum tipo de resistência da 

sociedade areiense em receber os artistas em sua cidade? 

Não. A comunidade sempre foi receptiva aos Festivais, mas quando o barulho era 

grande, havia reclamações à Organização do evento, na maior parte vindas do Colégio das 

Freiras, que era um dos alojamentos. 

Que fato marcante, o (a) Sr.(a) destacaria do Festival de Artes de Areia? 

O primeiro deles no qual participei, me impressionou a qualidade dos cursos e a 

seleção dos professores-artistas. O clima que reinava no evento era também especial, parecia 

que não estávamos na Paraíba. 

Existe algum episódio pitoresco que aconteceu com o (a) Sr.(a) durante o Festival que 

gostaria de descrever neste espaço? 

Nenhum. 

Em relação ao convívio com os moradores da cidade, o que o (a) Sr.(a) recorda que 

poderia se configurar como uma “marca registrada” do Festival? Por exemplo, a 

população aceitava os artistas com naturalidade ou havia uma rejeição do Festival? 

Havia mais aceitação e cordialidade por parte da população para com os 

participantes. 
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Em relação ao mundo artístico, que eventos importantes marcaram para você o Festival 

de Areia? Por exemplo, que peça ou grupo de teatro importante no cenário nacional 

participou do Festival de Areia? 

Guardo como boa experiência, o curso de artista plástico Cláudio Tozzi. Mas como 

sou péssima com as mãos, não dei prosseguimento à experiência. 

Em relação a sua carreira artística, houve alguma oficina, apresentação ou outro evento 

promovido pelo Festival de Areia que mudou sua maneira de pensar ou ajudou a 

confirmar sua decisão de continuar com seus projetos artísticos? 

Não segui a carreira artística, mas continuo criando minha arte na vida , sempre que 

posso. 

Neste espaço, descreva o que você considera importante no Festival de Artes de Areia e 

que, por ventura, deixou de ser questionado nessa entrevista.  Pode aproveitar esse item 

para também para fazer uma espécie de memória do Festival para você. Isto será 

importante para subsidiar a nossa pesquisa. 

Acho que tudo foi dito. 

 

 

3.4 - Relatos e personagens de uma cidade 

 

 Os moradores da cidade de Areia são personagens de fundamental importância para a 

realização deste trabalho. Sem ouvir a opinião dessas pessoas não seria possível o exercício da 

análise a que nos propomos. Viajamos até a cidade de Areia, onde entrevistamos e coletamos 

relatos de comerciantes, professores e moradores que vivenciaram a época dos Festivais. São 

esses depoimentos que revelam o olhar da cidade sobre o evento. 
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 Nosso primeiro entrevistado foi seu Vavá, que trabalhava no Bar do Tercino, 

importante ponto de encontro dos artistas após as apresentações. Era no Bar do Tercino, no 

centro da cidade e próximo ao Teatro Minerva, que aconteciam as discussões informais e até 

algumas apresentações “relâmpago” em noites de performances. “Lembro das reuniões à 

noite e do grande movimento no comércio. O povo brincava na rua. Também lembro do 

fechamento do Hotel Bruxaxá somente para hospedar os artistas famosos que vinham 

participar do Festival”, Seu Vavá, do Bar do Tercino. 

 O segundo entrevistado foi o comerciante Antônio Carlos Teixeira de Barros, que 

mantém uma casa de materiais diversos e utensílios para reparos em casa, como a venda de 

cordas, ferrolhos, parafusos, mangueiras, entre outros objetos de utilidade doméstica. “Areia 

era um verdadeiro centro de intelectualidade. A cidade recebia pessoas importantes daquela 

época, como Ivan Proença, Simeão Leal, Horácio de Almeida, e muitos outros. Havia um 

incentivo muito grande à cultura”, Antônio Carlos Teixeira de Barros. Morador de Areia. 

 Em seguida, entrevistamos “Seu” Ronaldo Lupo da Silva, proprietário de uma padaria 

e lanchonete na praça principal da cidade. “O nível de formação era bem melhor do que hoje. 

Os artistas tocavam violão na praça e interagia com os moradores da cidade. As serenatas 

também aconteciam e eram muito bonitas. Isso pode voltar, são raízes que não podem se 

acabar. Aqui tem grandes profissionais que podem realizar novamente o Festival de Artes”, 

Ronaldo Lupo da Silva, comerciante e morador de Areia. 

 A figura do fiscal de cinema era presente marcante na cidade, numa época em que não 

havia DVD e o passeio para assistir os filmes na tela grande era a diversão de muitos 

areienses. Nossa entrevista com o fiscal Josenildo Quirino revela o prazer que as pessoas de 

Areia tinham ao se depararem com artistas famosos em plena rua da cidade. “Eu trabalhava 

no cinema. Era fiscal, mas cheguei a gerente. O bom do Festival era que a gente convivia 

com os artistas de perto. Eu conheci o José Wilker. Lembro que havia fila para as pessoas 
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falarem com os artistas, principalmente da novela “O Bem Amado”, que passava na época. 

Mas, o bom de tudo isso era que os artistas de renome nacional circulavam com naturalidade 

pela cidade de Areia, com a atriz Vera Fischer, que eu conheci de perto”,  Josenildo Quirino, 

ex-funcionário do cinema e morador de Areia. 

 Em mais uma entrevista, visitamos a casa do “Seu” Tercino, um homem conhecido em 

Areia por ser um verdadeiro contador de histórias. Essa habilidade ele atribui aos anos de 

convivência com o povo areiense e os visitantes da cidade, já que foi proprietário do principal 

bar do centro da cidade, que funcionou até o ano de 1998. “Seu” Tercino é uma testemunha 

ocular dos Festivais de Arte de Areia realizados no período de 1976 a 1982 e revela que os 

artistas tinham liberdade em seu estabelecimento comercial. “Os artistas tomavam conta da 

cidade e se encontravam para bater papo e beber, principalmente no meu bar. O negócio lá 

era liberal, eles faziam o que quisessem. Tive o bar de 1962 a 1998. Ainda hoje o bar é uma 

referência, conhecido pelo nome de “A Cachaça de Seu Tercino”. Eu lembro de coisas 

interessantes como o artista Parrá. Ele é um artista autêntico e chegou a ser preso em um dos 

Festivais. Passou dois meses preso em Areia. Todo dia eu mandava almoço pra ele na cadeia. 

Acho injusto prender uma pessoa só porque ela estava cantando e fazendo zuada na rua. Ele 

era um entusiasmado pela Banda de Música da cidade e não merecia ter sido preso. Eu sou a 

favor da liberdade”, Sr. José Tercino Diniz, ex-comerciante e morador de Areia. 

 A professora de música Sílvia Perazzo é uma das mais ilustres moradoras de Areia. De 

família tradicional, ela mantém o hábito de cantar e incentivar as novas gerações ao 

aprendizado do canto. Dona Sílvia foi nossa última entrevistada nesta série em que os atuais 

moradores de Areia revelam a memória dos Festivais. “Para mim, o mais importante foi a 

participação de um professor da mais alta qualidade, o Ivan Proença. Eu lembro de artistas 

como José Wilker e Renée de Vielmond. De um modo geral, as pessoas aceitavam o Festival 

de Artes de Areia. Isso porque elas também participavam desse movimento cultural. Havia o 
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Encontro de Corais e olhe que o Coral de Areia não ficou por baixo. Mostrou que tinha 

valor. Certa vez, com 16 cantores, fizemos uma apresentação natalina com dramatização. 

Por outro lado, havia também muita baderna. As pessoas chegavam gritando pela rua às 

cinco horas da manhã. Dizem que havia muita baderna no colégio onde os artistas ficavam 

hospedados. Muito liberalismo. Isso perdia um pouco a credibilidade do festival”, Sívia 

Perazzo, regente, moradora de Areia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 94 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos nessa dissertação, uma análise dos Festivais de Arte de Areia realizados 

no período de 1976 a 1982 naquele município do Brejo paraibano, em que procuramos 

identificar de que forma a população da cidade interagiu ou não com os grupos de artistas 

vindos de outras cidades paraibanas, de outros estados do Nordeste e de várias partes do 

Brasil. Um festival que se tornou o ponto de encontro de artistas e intelectuais preocupados 

com o destino da arte brasileira diante da falta de liberdade de expressão, imposta pelos 

militares no regime político em vigor naquela época. 

Cabe-nos lembrar, no entanto, que durante o processo de pesquisa em que nos 

dedicamos a refletir sobre a cidade de Areia, constatamos que o município já foi considerado, 

no século XIX, importante roteiro cultural para comerciantes que vinham de Pernambuco, 

ultrapassando, inclusive a Capital, então Paraíba. No entanto, podemos afirmar que Areia não 

era considerada apenas uma cidade voltada para a cultura, mas o atrativo para Companhias de 

Teatro de outras regiões se dava, principalmente, por seu desenvolvimento político e 

econômico. O professor Romualdo Palhano fala na existência do “Eixo Cultual 

Mamanguape/Areia” entre 1822 e 1905. Em sua tese de Doutorado em Teatro pela UNIRIO, 

ele nos leva a observar que a então cidade de Brejo de Areia possuía a maior feira da região e 

era abundante em gêneros alimentícios, “de onde também seguiam estradas reais para outras 
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localidades, assim como para outras províncias, incluindo Pernambuco e Rio Grande do 

Norte”. (PALHANO, 2005, p.164). 

 Ainda amparada nas afirmações de Palhano, nossa pesquisa nos leva a observar que a 

cidade de Areia possuía um itinerário próprio “que se dava por terra para Recife, passando 

pela cidade de Goiana, com as quais mantinha relações comerciais”. Assim, é mister afirmar 

que a disposição para eventos culturais na cidade não é fato registrado apenas nos idos do 

século XX, mas surge a partir da sua própria independência comercial no início do século 

XIX, o que levou Areia a construir a primeira casa de espetáculos da Paraíba. Enquanto o 

primeiro prédio da Capital voltado exclusivamente para apresentações teatrais – o Teatro 

Santa Roza – foi inaugurado em 1889, a cidade de Areia já havia fundado, trinta anos antes, o 

Teatro Recreio Dramático (1859), atual Teatro Minerva, onde eram realizadas reuniões 

políticas e apresentações de espetáculos. 

Voltando à realização do Festival de Arte na década de 1970, motivo maior da nossa 

pesquisa, é de se acreditar que um festival desta natureza alterou a rotina da pacata Areia 

promovendo uma transformação no dia-a-dia dos moradores. Os costumes de outrora 

acabaram dentro do processo de mudança durante os quinze dias em que a cidade convivia 

com outro ritmo. Bares, auditórios, teatro e praças se tornaram palcos para peças de teatro, 

exposições artísticas e lançamentos literários, entre outras manifestações artísticas.  

Essa questão da mudança de hábitos e do modo de vida na pequena cidade de Areia e 

sua interação com os novos elementos que lhes foram incorporados, mesmo por pequeno 

período de tempo, como no caso da realização de um Festival de Artes, nos leva a concluir 

que a população daquela cidade viveu naquele período parte do seu “processo civilizador”. 

São o espaço urbano e a cultura de uma pequena cidade que reafirmam a importância dos 

grupos ou “agrupamento humano” como de fundamental importância para a pesquisa 

sociológica. É o morador da cidade, não importando o seu papel social, que move toda a 
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engrenagem social e cultural que lhe dá vida e lhe transforma em personagem interativo. 

Norbert Elias ressalta que a sociedade de corte não é um fenômeno existente fora dos 

indivíduos que a constituem. Esses indivíduos, sejam cidadãos de grande porte social ou 

empregados, não existem fora da sociedade que formam em sua convivência mútua. (Cf. 

ELIAS, 2001, p.43). 

A partir dessa constatação, passamos a abordar de forma mais contundente a questão 

da sociabilidade do espaço urbano, no momento em que moradores de uma pequena cidade, 

cujos grupos sociais já estão pré-estabelecidos, se vêem obrigados a dividir o espaço do seu 

cotidiano com grupos até então desconhecidos. A esse respeito, chegamos à conclusão de que 

os artistas divergem em opiniões sobre a participação efetiva da população nas atividades do 

Festival. Isso fica evidente quando analisamos as respostas dos nossos entrevistados, como o 

ator Edilson Dias, e suas colocações referentes às questões que envolvem o festival e sua 

interação em nível populacional. Para ele o Festival não se destinava ao areiense. O povo de 

Areia participava apenas das atividades de rua. Como se a programação do Festival fosse 

voltada apenas para aos inscritos, que vinham do Brasil inteiro, Oiapoque ao Chuí. Ainda 

ressalta que a abertura do Festival se dava exatamente no sentido de que os artistas podiam 

homenagear a disparidade, afinal estava presente gente de esquerda e de direita, uma espécie 

de confraternização entre os extremos. 

Em contrapartida a esse ponto de vista, a educadora musical Sílvia Perazzo, moradora 

da cidade de Areia, relembra que a importância dos Festivais residia no fato de que a 

população participava ativamente das oficinas de música, teatro e literatura. De acordo com 

Perazzo, as pessoas da cidade de Areia participavam desse movimento cultural, haja vista que 

cantavam nos Encontros de Corais, inclusive participando de dramatizações. Ainda referente a 

essa discussão, a professora Elvira D´Amorim revela que havia grande participação de artistas 

locais nos cursos, palestras e oficinas realizadas em Areia durante o Festival de Artes. 
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 Neste contexto, podemos acrescentar que, de acordo com os depoimentos citados, o 

Festival de Artes de Areia assumiu grande importância quanto à interação e difusão da 

cultura, oportunizando a abertura de conhecimento para uns e o aprimoramento para outros. 

Se o ator Edilson Dias faz critica a uma programação voltada apenas para os inscritos no 

Festival e não para o povo de Areia, as professoras Sílvia Perazzo e Elvira D´Amorim 

demonstram o caráter de abertura que marcaram o Festival. Dessa forma, é contundente 

afirmar que o Festival atendia tanto aos artistas que se dirigiam a Areia exclusivamente com 

este fim, quanto à população da cidade, já que não havia restrição sobre a participação dos 

areienses nas oficinas. Apesar de ser elaborada especificamente para artistas, a programação 

de cursos, oficinas e debates não fazia restrição à inscrição dos areienses que desejavam 

ingressar no meio cultural ou que já tinham alguma experiência em quaisquer modalidades 

artísticas.   

Outro ponto relevante na nossa análise está centrado no aspecto catalisador do 

município de Areia, no sentido de atrair o Festival para a cidade. Podemos concluir que as 

questões política e intelectual dos filhos ilustres de Areia foram de suma importância para 

eleger a cidade como pólo de cultura na Paraíba e, por conseguinte, o lugar onde seria 

realizado o Festival. De acordo com o entrevistado Edilson Dias, o Festival tinha na pessoa do 

escritor José Américo de Almeida o seu trunfo maior. “Nunca que Campina Grande pode ter 

um nome catalisador e de força junto ao Governo do Estado e as vias intelectuais de São 

Paulo e do Rio de Janeiro, o poder de catalisar tanto”. Ainda em relação ao motivo pelo qual 

Areia era a cidade escolhida para abrigar o Festival, o diretor Elpídio Navarro, coordenador 

das primeiras edições do evento, afirma que, realizando o Festival em Areia, o Governo 

estava homenageando o escritor José Américo e o pintor Pedro Américo. Depois, segundo 

Navarro, “era a cidade que ganhou a fama de ter um clima europeu em pleno verão tropical.” 
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 Em relação ao choque cultural que teria sido provocado em decorrência da realização 

do Festival, podemos ressaltar que a cidade de Areia não era “invadida” por grupos de fora 

apenas durante os Festivais, mas essa já era uma prática comum, mesmo porque naquela 

época a cidade já abrigava o curso de Agronomia no campus da UFPB instalado no 

município. Essa constatação pode ser feita a partir do depoimento da psicanalista Hélida 

Magalhães, que afirma: “A pacata cidade de Areia, de certa forma, já tinha familiaridade com 

‘estrangeiros’, pois abrigava um curso universitário de Agronomia, o que levava os seus 

habitantes à convivência com jovens estudantes, principalmente do sexo masculino, o que 

movimentava bastante a vida local”. 

Vale salientar ainda que, os Festivais de Arte de Areia se enquadraram na 

característica de eventos considerados revolucionários na década de 1970, período em que o 

Brasil, principalmente a classe artística em suas manifestações cultuais, vivia sob os olhos 

vigilantes do Regime Militar. Neste sentido, era comum que houvesse pessoas infiltradas em 

grupos de teatro ou eventos culturais como encontros, mostras e festivais, com o único 

objetivo de observar o que se passava e em seguida delatar ao Governo, ou melhor, “ao 

sistema”, os fatos considerados subversivos. Através do teatro e da música, os artistas 

brasileiros manifestavam seu descontentamento de ordem política, o que nos faz lembrar 

trecho da música No Woman no Cry (Bob Marley, versão Gilberto Gil) que diz:  

 

“Bem que eu me lembro, a gente sentado ali 
Na grama do aterro sob o sol 
Ob... observando hipócritas 
Disfarçados, rondando ao redor” 

 

Constatamos em nossa pesquisa que alguns episódios dos Festivais de Areia foram 

marcados pela presença indesejável de agentes da Polícia Federal, caracterizando o medo e a 

repressão, em contrapartida a momentos de criação. Enquanto artistas mostravam seus 

trabalhos nas ruas e nos palcos, outras dezenas de pessoas estavam, naquele momento, presas, 
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torturadas e até assassinadas nos porões da Ditadura. Em outro trecho, a versão de Gilberto 

Gil para “No Woman, no Cry”, representa bem esse momento: 

 
“Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais 
Nas recordações retratos de um mal em sí 
Melhor é deixar pra trás 
Não, não chores mais... não, não chores mais (Bis)” 
 

Como relata o ator Edilson Dias em seu depoimento, um agente da Polícia Federal fez 

um escândalo no Colégio Santa Rita, tradicional educandário da cidade de Areia, e local onde 

os artistas se encontravam durante o Festival. “Nós estávamos fora do auditório, com uma 

fogueira acesa e ele chamou todo mundo pro palco, mandando que apagassem a fogueira, e 

deu ordem de prisão para todo mundo em cima do palco... Nós fomos mais felizes porque ele 

era apenas um e nós éramos a maioria”. Ainda segundo o relato do ator, o músico Pedro 

Santos acalmou os outros artistas lhes dizendo que eles são agentes das artes e não saberiam 

lidar com as artes marciais. Todos optaram pelo bom senso e se recolheram. 

Podemos acrescentar que, apesar dos impasses, do medo e da insegurança provocados 

pelo momento de repressão política em que foram realizados os Festivais de Arte de Areia, o 

que se sobressai é a capacidade da arte de sobrepor a todos os contratempos. A arte é soberana 

e está imbuída de desejos de liberdade, do livre pensar e agir, fazendo com que os artistas 

sejam agentes de mudança da sociedade. Sobre a grandeza da arte em modificar a alma 

humana e transformar momentos de guerra em crescimento pessoal, recorremos a Paulo de 

Tarso Cabral de Medeiros em seu livro “Mutações do Sensível: rock, rebeldia e MPB pós-

68”, que afirma: 

 
A arte é o que resiste à morte, á servidão, à infâmia, à vergonha. A arte torna 
possível o engrandecimento da existência, o salto de cada um de nós da 
mediocridade, do lenga-lenga demasiado humano, para além do homem, do sagrado, 
do profano sacralizado, da potência de vida afirmada e intensificada.” (MEDEIROS, 
2004, p. 23) 
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 Assim como ocorreu com os Festivais de Música editados no eixo Rio-São Paulo na 

décadas de 60 e 70, o Festival de Arte de Areia também sofreu uma ruptura a partir de 1982, 

quando foi realizada sua última versão do período pesquisado. Da forma como eram 

realizados, os Festivais de Areia abriram espaço para muitos iniciantes e até leigos na pintura, 

nas artes cênicas, na literatura, na música, na dança, no cinema e na fotografia. A indagação 

que nos ocorre neste momento diz respeito ao motivo que teria levado ao fim um movimento 

tão consistente de artistas pela liberdade de expressão e pela difusão da cultura. Poucos 

entrevistados falaram sobre o assunto, mas podemos tomar como base o argumento de um dos 

mais participativos artistas do Festival, o ator Edilson Dias. Ele se refere à falta de um ideal 

da geração pós-ditadura, o que acabaria perdendo o sentido fazer reuniões reivindicatórias 

como antes.  

 O ator destaca que a geração atual não tem nenhum “ideal premente que a nossa 

geração tinha – o de destituir um regime de exceção”. É correto afirmar, após analisar as 

entrevistas, que a classe artística teve a plenitude de lutar e galgar a anistia ampla, geral e 

irrestrita, devolvendo ao país a liberdade de expressão, de opinião e a representação das artes. 

A conquista da abertura política, que foi o objetivo principal para a realização de festivais, 

mostras e manifestações culturais em todo o Brasil, teria sido um dos motivos que levou ao 

enfraquecimento e, por conseguinte, o fim de Festivais importantes como o Festival de Artes 

de Areia. 

 Durante mais de uma década, a cidade de Areia não teve uma única edição do Festival 

de Artes, evento que voltaria a acontecer a partir de 1995. No entanto, a disposição dos 

artistas e organizadores já não era a mesma. Concluímos que a tentativa de retomar o Festival 

de Areia acabou esbarrando na falta de um pensamento político da própria classe artística, 

transformando assim o que antes era um festival de artes em mera “festividade” artística. A 

lacuna deixada pelo insucesso de um novo formato para o festival de artes é preenchida 
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atualmente pelo festival brega, que vem sendo denominado de “Bregareia”. Podemos ratificar 

nossa afirmativa através da opinião do nosso entrevistado, que diz: “Essa decadência veio 

com os festivais bregas. Eu estive em um deles e chorei. Quando eu vi toda aquela 

aglutinação em torno do brega e vi que Areia se transfigurou. Ao invés de ser a Capital do 

pensamento e da reflexão nacional, passou a agregar apenas a cachaça, a rapadura e 

Reginaldo Rossi’. 

 O Festival de Artes de Areia não está só na memória, mas é passível de mudanças que 

poderão lhe oxigenar e (re)transfigurar para o caminho inverso, ou seja, dessa vez de 

“festividade” para festival.    
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HISTÓRICO E PROGRAMAS 

DOS FESTIVAIS 

 

   

 

  

  

..:: 1976 ::.. 
A 1ª versão do Festival de Artes de Areia aconteceu no ano de 1976 e era 

então denominado “Festival de Verão de Areia, realizado no mês de fevereiro. Foi o 
primeiro Festival desse porte a ser realizado na Paraíba, o que vem a enfatizar o 
pioneirismo de Areia no campo da Cultura e das Artes. Afinal, Areia abriga o 1° 
Teatro da Paraíba, a 1ª Escola de Nível Superior do Estado e 1ª Escola de Agronomia 
do Nordeste, a filarmônica mais antiga, a Abdón Milanez, de 1847 e, recentemente, 
foi a primeira cidade do Estado da Paraíba a ser contemplada com o título de 
Patrimônio Histórico Nacional. 

A escolha de Areia, portanto, para a realização de um festival de cultura e 
arte, à época justificou-se por essa forte tradição histórica e cultural. Interrompido em 
1982, em sua 7ª versão, com duas versões isoladas nos anos de 1998 e 1999. 

Com a revitalização do seu patrimônio histórico, do incentivo e valorização às 
artes locais, e com a realização do X Festival de Artes de Areia, no período de 23 a 
27 de novembro de 2005, um evento que servirá de espelho inicial para a 
demonstração do resgate artístico e cultural dos artistas locais, a cidade vem se 
preparando para um intercâmbio com as manifestações regionais do Brasil. 

Além desse intercâmbio, a cidade reassume a postura de uma cidade-sede 
para eventos dessa natureza, reabraçando a história de encontros que sempre 
dignificaram o município e o Estado em todo o território brasileiro, quando ali 
acontecia o seu FESTIVAL NACIONAL DE ARTES. 

O Festival de Artes de Areia justifica-se por proporcionar um encontro de 
professores, estudantes, artistas e intelectuais, e envolver a população em geral e 
demais interessados em somar conhecimentos e experiências para uma avaliação da 
cultura local e nacional, em suas variadas manifestações artísticas. 

Sendo um evento que, nas suas outras versões sempre contribuiu para o 
desenvolvimento do município a partir do turismo, para o qual esta cidade tem muito a 
oferecer, torna-se indiscutível a alta relevância que esse Festival representa para o 
município, para o Estado, e para o país, enfim. 
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1° FESTIVAL DE VERÃO DE AREIA 

01 A 15 DE FEVEREIRO DE 1976 

AREIA – PB 

  

   O COMO E O PORQUÊ DO FESTIVAL 

  

O Festival de Verão de Areia objetiva reunir professores, estudantes, 
artistas e intelectuais, dispostos a somar conhecimentos e experiências para uma 
avaliação da cultura brasileira em suas mais variadas manifestações artísticas. O 
Festival é, assim, uma oportunidade de se estudar, discutir e refletir um tema sempre 
oportuno e dentro de uma metodologia fora dos padrões acadêmicos. 

Sendo o primeiro a ser realizado na Paraíba, a Secretaria da Educação e 
Cultura, promotora do evento, teve, a princípio, que enfrentar um sem número de 
dificuldades, levando-se em conta que o seu desejo era o de efetivá-lo em 
consonância com aqueles princípios  e dentro da maior objetividade e seriedade 
possíveis, sem contudo abdicar dos fatores de congraçamento, e lazer. Fatores esses 
indispensáveis quando pessoas das mais variadas tendências e diferentes sem 
juntam para aprimorar, de forma extensiva, uma consciência de sua nacionalidade, 
que é i que a cultura proporciona. 

A escolha da cidade de Areia deu-se por vários motivos. A idéia da realização 
de um festival de cultura e arte tinha sido da Universidade Federal da Paraíba em 
anos atrás. Naquela altura, as circunstâncias, no entanto, não favoreceram sua 
concretização. Quando tivemos a honra de assumir a Secretaria, graças a confiança 
do Governador Ivan Bichara Sobreira, pensamos em aproveitá-la e lutar para que, 
desta vez sob uma orientação, o festival pudesse ser levado adiante. De parte do 
Governador, homem de sensibilidade e de cultura, fomos autorizados a organizá-lo e 
o festival passou a ocupar um lugar de destaque em nossa programação artística. 

Areia é uma cidade pequena, antiga e de uma forte tradição histórica e 
cultural. Em tempos atrás floresceram movimentos cívicos de larga repercussão e a 
comunidade cultivava com dedicação seus pendores artísticos e mantinha-se atenta 
aos acontecimentos culturais do país. De lá saíram Pedro Américo, Aurélio de 
Figueiredo, José Américo de Almeida, Otacílio de Albuquerque, Simeão Leal e muitos 
outros. As pessoas estudavam filosofia, discutiam romances, conheciam vários 
idiomas, assistiam concertos e operas no Teatro Minerva, construído por particulares 
e o mais antigo do Estado. 

Hoje, o movimento cultural não atingindo o brilho de outras épocas, as 
pessoas, entretanto, não declinaram do cultivo da sensibilidade, do exercício da 
inteligência e da índole natural pelas coisas de bom gosto.  O número de escolas, de 
colégios, de centro de estudos agora existentes, atesta essa natureza do areiense.   

Areia precisava de uma injeção reabilitadora e o Festival também se pretende 
a isso. É uma espécie de homenagem que se presta à cidade, às suas tradições, ao 
encanto de sua gente, à hospitalidade que lhe é característica. Além do mais, um 
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encontro de arte e cultura prescinde de um local que possa concentrar pelo tempo em 
que é realizado os interesses e as preocupações dos que dele participam, E isso ela 
também favorece.  

Definida a cidade, inúmeras providências de ordem administrativas, nem 
sempre de fácil solução tiveram que ser encaminhadas, sobretudo no que diz respeito 
à constituição do grupo de trabalho que pudesse planejá-lo e, posteriormente, 
executá-lo. Mais uma vez, as nossas pretensões tiveram eco na pessoa do 
Governador. Do Ministério da Educação e Cultura, através do seu Programa de Ação 
Cultural do DAC, tivemos igualmente um respaldo positivo a pronta interferência do 
Sr. Roberto Parreira que, quando invocado encaminhou em caráter de emergência 
um processo para cujo deferimento pairavam sérias dúvidas. 

Outros órgãos do MEC também abriram suas portas ao nosso pleito, como foi 
o caso da Empresa Brasileira de filmes S.A. EMBRAFILME e do Serviço Nacional de 
Teatro Da Paraíba, os nossos apelos foram praticamente todos atendidos. A 
Universidade Federal, através de boa vontade do reitor em exercício, professor 
Orlando Gomes: do Centro de Ciências e Tecnologia e do Curso de Agronomia de 
Areia, que cedeu parte da infra-estrutura de seu campus, nos possibilitou a instalação 
dos alojamentos. 

Da comunidade areiense, a princípio um pouco descrente de nossa real 
disposição em fazer o Festival (vencer os obstáculos administrativos, confirmar 
ajudas federais, tudo isso levou tempo e não poderíamos anunciar oficialmente o 
evento sem contar com condições objetivas de trabalho) logo se envolveu com todo o 
afinco para uma participação efetiva. A Prefeitura Municipal, quando solicitada, 
também foi outra que não apresentou obstáculos. A resposta afirmativa foi imediata. 

Tivemos ainda a ajuda de outros órgãos, de empresas particulares, de 
instituições privadas, enfim, de tantos quantos foram por nós requisitados. Realizar 
um Festival como o que hora se pretende, com o elenco de cursos oferecidos e o 
nível de professores convidados, todos eles de renome nacional; com a gama variada 
de promoções artísticas, em que o que é caracteristicamente nordestino se faz sentir 
e com o grande de participantes, numa cidade que ainda não dispõe de condições 
suficientemente ampla é, convenhamos, uma tarefa ciclópica, especialmente para 
uma Secretaria como a nossa, não muito habituada a empreendimentos desta 
natureza. 

Mas nada poderia arrefece nossos ânimos e o nosso obstinado propósito. 
Afinal, tínhamos em meta algo de efeito duradouro, que certamente não se diluíra na 
transitoriedade dos 15 dias nos quais o Festival está programado. As nossas 
esperanças são vivas, demos tudo de nós para que o maior êxito possível fosse 
alcançado. Evidente que pequenas falhas poderão surgir, mas não passarão de 
naturais deslizes para um evento de tamanha relevância, em que o fundamental é 
que os contatos, a troca de experiências e os ensinamentos deles resultantes possam 
abrir um maior conhecimento e um amplo entendimento do momento histórico pela 
qual passa a cultura brasileira. Se esse I Festival atingir, mesmo que apenas 
parcialmente, o objetivo que se destina, forças nos restarão para que no ano seguinte 
possa ele render melhores frutos ainda. 
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CURSOS 

  

1. ARTES PLÁSTICAS  

        Escultura 

Jackson Ribeiro 

        Panorama das Artes Plásticas no Brasil 

Lígia Pape 

        Teórico-Prático para Profs. Ed. Artística 

Noêmia Varela 

        Xilogravura 

Tereza Carmem Diniz 

  

2. CINEMA BRASILEIRO  

        Das Origens até a Vera Cruz 

Ronald Monteiro 

        Do Cinema Novo às Tendências Atuais 

Jean-Claude Bernardet 

  

3. DANÇA  

        Dança Moderna 

Clyde Morgan 

        Dança Clássica 

Flávia Barros 

  

4. LITERATURA BRASILEIRA  

        Regionalismo no Modernismo 

        Brasil Hoje: Novas Tendências 

Ivan Cavalcanti Proença 

  

5. MÚSICA  

        Evolução História da Música Brasileira 
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Pedro Santos 

        Flauta Doce 

Helder Parente 

        Regência Coral  

Hermano Soares de Sá 

        Teórico Prático para Profs. Ed. Artística 

Cecília Conde 

  

6. TEATRO  

        Dramaturgia Brasileira 

Paulo Pontes 

        Teatro na Educação 

Roberto de Cleto 

  

  

ATIVIDADE PARALELA 

II Encontro dos Cineclubes do Nordeste – Dias 2 e 3 

  

a)    Avaliação das Atividades 

b)    Problemas de funcionamento 

c)    Distribuição e exibição de filmes 

d)    Produção de filmes 

e)    Eleição da Diretoria 

  

  

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA 

  

Dia 01 – Concerto da Orquestra Armorial de Câmara 

                Regência do maestro Cussy de Almeida 
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Dia 02 – Abertura da Exposição de artes Plásticas 

               Coletiva de Artistas Nordestinos 

             - Recital de Violino, por Birghitta Passi Fihri 

               Pianista Dolores Portella Maciel 

  

Dia 03 – Lançamento dos livros “Areia, seu Passado e seu Presente” (Aurélio de 
Albuquerque), “Gota Dágua” (Paulo Pontes e Chico Buarque), “O poeta do Eu”
(Ivan Cavalcanti Proença), “A Vítima Geral” (Virgínius da Gama e Meio) e da 
revista “Ficção”, n° 2. 

            - Exibição dos Documentários “Areia” e “O Último Coronel” 

             de Machado Bittencourt 

  

Dia 04 – “As Velhas”, de Maria de Lourdes Ramalho 

               Grupo Cênico de FACMA 

  

Dia 05 – Concerto do Quinteto Armorial 

                Direção de Ariano Suassuna 

  

Dia 06 – Clyde Morgan 

                Espetáculo de Dança Moderna 

  

Dia 07 – Noite do Folclore com os folguedos “Cavalo Marinho” 

               “Banda de Pífanos”, “Índios Africanos e “Xaxado” 

  

Dia 09 – “Cordel”, de Orlando Senna  

               Grupo Oficial S. Roza. 

  

Dia 10 – Carmela Matoso 

                Recital de Canto 
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Dia 11 – Noite do Folclore com os folguedos “Os Nefros dos Pontões” e      
“Congo”, ambos de Piancó-PB 

  

Dia 12 – Vicent Marlotti 

                Recital de Piano 

  

Dia 13 – “O Sol Feriu a Terra e Chaga se Alastrou”, de Vital Santos. 

               Grupo de Cultura Teatral – Caruaru-Pe 

  

Dia 14 – Madrigal Paraíba 

               Regência Maestro Pedro Santos 
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..:: 1977 ::.. 
  

ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 

II FESTIVAL DE VERÃO DE AREIA 

(30 de janeiro a 12 de fevereiro de 1977) 

 Apoio: 

           MEC-DAC-FUNARTE 

           Serviço Nacional de Teatro 

           Universidade Federal da Paraíba 

           EMBRAFILME 

           Cinemateca do MAM 

  

  

CURSOS DO II FESTIVAL DE VERÃO DE AREIA 

  

1. ARTES PLÁSTICAS 

1.1. Curso: “A Arte no Processo Educativo Cultural” 

       Profs: Noêmia de Araújo Varela (Rio de Janeiro) 

                  Maria do Socorro Carvalho (Brasília) 

                  Helder Parente (Rio de Janeiro) 

        Número de vagas: 40 (quarenta) 

        Duração: 2 (duas) semanas 

        Carga horária: 48 (quarenta e oito) horas 

        Requisitos: O candidato deverá anexar a ficha de inscrição: 

a)  Curriculum vitae 

b)    Declaração de órgão competente que ateste estar 
exercendo o magistério na disciplina “Educação Artística”  
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 2. CINEMA   

  

2.1. Curso: “Revisão crítica do Cinema novo”   

       Profs: Jean-Claude Bernardet (Rio de Janeiro) 

                   José Carlos Avelar (Rio de Janeiro) 

       Número de vagas: 40 (quarenta) 

      Duração: 2 (duas) semanas 

      Carga horária: 48 (quarenta e oito) horas 

Requisitos: O candidato deverá anexar a ficha de inscrição: 

a)    Curriculum vitae 

b)    Declaração de órgão competente que ateste que concluiu ou 
está cursando o 2° Grau 

 3. DANÇA 

3.1. Curso: “Dança Moderna” 

       Número de vagas: 40 (quarenta) 

       Duração: 2(duas) semanas 

       Carga horária: 48 (quarenta e oito) horas 

       Requisitos:  

a)    ter cursado no mínimo 3 (três) anos de Balé, comprovado 
através do documento. 

b)    ser maior de 15 (quinze) anos. 

  

        

4. LITERATURA 

  

 4.1. Curso: “Literatura Brasileira” 

        Profs: Ivan Cavalcanti Proença (Rio de Janeiro) 

        Disciplinas:  

a)    “Machado de Assis e a Modernidade Antecipada” 

b)    “Novos Caminhos e Impasses na Literatura de Hoje 
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        Número de vagas: 40 (quarenta) 

        Duração: 2 (duas) semanas 

        Carga horária: 48 (quarenta e oito) horas 

        Requisitos: O candidato deverá anexar a ficha de inscrição: 

a)    Declaração de órgão competente que ateste que 
é                                 graduado em Letras ou que está 
cursando Letras 

b)    Curriculum Vitae 

   

5. MÚSICA 

5.1. Curso: “Introdução à análise Musical” 

       Profs: Pedro Pereira dos Santos (Paraíba) 

                   Ricardo Cravo Albim (rio de Janeiro) 

       Disciplinas: 

a)    “Introdução à análise Musical” 

b)    “História da Música Brasileira” 

  

5.2. Curso: “Gêneros na Música Popular Brasileira” 

       Profs: Marcus Vinicius de Andrade (Rio de Janeiro) 

                  Ricardo Cravo Albim (Rio de Janeiro) 

       Disciplinas:  

a)    “Gêneros na música Brasileira” 

b)    “História da música popular Brasileira: de Chiquinha 
Gonzaga a Paulinho da Viola” 

   

      Número de vagas: 20 (vinte) 

      Duração: 02 (duas) semanas 

      Carga horária: 48 (quarenta e oito) horas 

      Requisitos para os dois Cursos de Música: 
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a)    Curso completo de teoria e solfejo 

b)    Noções básicas de harmonia 

   

6. TEATRO 

6.1. Curso “Teoria da Interpretação e da Direção Teatral” 

       Profs: João das Neves 

       Número de vagas: 40 (quarenta) 

       Duração: 02 (duas) semanas 

       Carga horária: 48 (quarenta e oito) horas 

       Requisitos: O candidato deverá anexar à ficha de inscrição: 

                           

a)    Curriculum vitae relatando a experiência teatral que 
possui: 

b)    Documento de órgão competente que ateste que concluiu 
ou está cursando o 2° Grau. 
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..::1978::.. 
  

ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 

III FESTIVAL DE ARTES DE AREIA 

(Homenageado Jose Américo de Almeida) 

Abril de 1978 

 Apoio. MEC- DAC- FUNARTE 

            UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 

            EMBRAFILME 

            CINEMATECA DO MAM 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

  

          A realização do III Festival de Arte de Areia, em abril de 1978, trouxe como 
homenageado o Escritor Jose Américo de Almeida e sua, quem sabe maior obra “A 
Bagaceira”. O evento permitiu que se desenvolvesse uma experiência renovadora no 
panorama cultural do Nordeste e em especial, com relação ao próprio evento. 
Durante quatro dias, cerca de 200 pessoas entre estudantes, professores, artistas e 
intelectuais analisaram e debateram amplamente, através de vários seminários, 
painéis e palestras, os aspectos da problemática artística brasileira, num ambiente de 
liberdade e interesse geral. 

           Igual quadro deu-se com a programação artística, que motivou e sensibilizou 
uma platéia sempre superior a 1.000 assistentes em cada uma das cinco noites. O 
rendimento favorável foi alem das expectativas e possibilitou também a oferta de 
sugestões para uma continuidade mais rica e mais conseguente. Com efeito, a 
perspectiva de manter o Festival como um permanente centro de estudo, implicou em 
torná-lo um organismo vivo e dinâmico e a altura das exigências que a realidade da 
época impôs a cada dia. 
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..::1979::.. 
  

ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIRETORIA GERAL DE CULTURA 

IV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA 

(em memória do escritor Virgínius da Gama e Melo) 

11 a 17 de fevereiro de 1979 

  

  

Apoio: MEC-DAC-Fundação Nacional de Arte – FUNARTE 

            Universidade Federal da Paraíba 

            Empresa Brasileira de Filmes AS – EMBRAFILME 

            Rede Globo de Televisão 

            Prefeitura Municipal de Areia 

            Cinemateca do 

 ATIVIDADES 

 Dia 11 – 20h30m – Instalação Oficial 

                                 Homenagem a Virgínius da Gama e Melo 

                                 Concerto do Madrigal Paraíba 

 Dia 12 – 08h30m – A Inventividade Brasileira 

·      Oscar Niemeyer 

·      Mário Pedrosa 

·      Aloísio Magalhães 

·      Ferreira Gullar 

 - Debate com o público 

  

                 14h00  - Meios de Comunicação e Sociedade Brasileira 



 120 

·      Moniz Sodré 

·      Moacy Cirno 

·      José Nêumane Pinto 

·      Edson Afonso 

 - Debate com o público 

  

               20h30m – Coletiva de Artes Plásticas (“a Década de 70”) 

  

Dia 13 – 08h30m – Teatro e Sociedade Brasileira 

·      Gianfrancesco Guarnieri 

·      Fernando Peixoto 

·      Nelson Xavier 

 - Debate com o público 

  

               14h00    - Domingo Zeppelin, peça de M. Vinícius de Andrade 

                                  - Leitura Dramática 

                                  - Teatro e Realidade Nordestina 

·      Dias Gomes 

·      Ariano Suassuna 

·      M. Vinícius de Andrade 

·      Leda Alves 

·      Altimar Pimentel 

- Debate em público 

  

               21h00   - Espetáculo Teatral 

                                 - Cemitério das Juremas, de Altimar Pimentel 

   

Dia 14 – 08h30m – Artes Plásticas e Sociedade Brasileira  

·      Mário Pedrosa 
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·      Ferreira Gullar 

·      Alberto Beauttenmuller 

·      João Câmara 

·      Hermano José 

- Debate em público 

  

               14h00    - Atualidade do Humor 

·      Ziraldo 

·      Carlos Eduardo Novaes 

·      Henfil 

·      Flário Tavares 

- Debate em público 

  

              20h30m  - A Modelação, peça de Virgínius da Gama e Melo 

                                - Leitura Dramática 

  

Dia 15 – 08h30m  - Literatura e Sociedade Brasileira 

·      Alfredo Bosi 

·      Aguinaldo Silva 

·      Márcio de Souza 

·      Ivan C. Proença 

- Debate em público 

  

  

              14h00     - Virgínius da Gama e Melo e o Romance Político 

·      Mário da Silva Brito 

·      Ivan Cavalcanti Proença 

·      Luiz Gustavo Crispim 

- Debate em público 
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              20h30m - São Bernardo 

                                Filme de Leon Hirszmann 

  

Dia 16 – 08h30m – Cinema e Sociedade Brasileira 

·      Leon Hirszmann 

·      Nelson Xavier  

·      Rogério Costa Rodrigues 

  

A Queda 

- Filme de Ruy Guerra e Nelson Xavier 

- Debate com o público 

  

               14h00     - A Lira do Delírio  

                                 - Filme de Walter Lima Jr. 

                                 Atualidade de Produção Nacional 

·      Leon Hirszmann 

·      Ipojuca Pontes 

·      Walter Lima Jr 

·      Rogério Costa Rodrigues 

- Debate com o público 

  

              20h30m - A Volta do Filho Pródigo 

                                 - Filme de Ipojuca Pontes 

  

Dia 17 – 08h30m – Música e Sociedade Brasileira 

·      Luiz Paulo Horta 

·      Maurício Kubrusly 



 123 

·      M. Vinícius de Andrade 

- Debate em Público  

  

                14h00 - Espetáculo Musical (“A Década de 70”) 

                                Compositores e Cantores da Paraíba 

  

                              - Nordeste Formação Musical 

·      Marlos Nobre 

·      Sérgio Cabral 

·      Pedro Santos 

·      Carlos Galvão 

- Debate com o público 

  

                20h30m - Encerramento 

                                  “A Donzela Joana”, de Hemildo Borba Filho 

  

      . 
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.::1980::.. 
ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 

V FESTIVAL DE ARTES DE AREIA 

  

  

              Durante o IV Festival de Artes de Areia, que ocorreu entre 18 e 22 de maio, 
as tradições culturais da cidade foram resgatadas, junto com a memória de um povo 
que e a essência de uma historia, cuja página voltou a se abrir para o mundo 
novamente. 

              O IV Festival teve a participação de milhares de artistas da Paraíba e de 
outros estados que misturados aos muitos estudantes, palestrantes, professores, 
intelectuais e curiosos trafegavam diariamente pelas ruas, ladeiras e auditórios a 
procura de discussões e diálogos desenvolvidos para todos. 

              Uma cidade marcada pelas tradições eruditas e um dos principais berços da 
cultura popular nordestina possui no evento não só lazer, mas, sobretudo se faz 
instrumento de desenvolvimento cultural e turístico no município, deixando toda a 
cidade acreditar que os bons tempos dos festivais haviam voltado e dessa vez para 
ficar. 

              Com a colaboração de muitos o evento conseguiu resgatar um pouco 
daquele sentimento de alegria, gloria e triunfo que as outras edições sempre 
mantiveram. Nesse ano vários nomes do cenário nacional e regional fizeram parte do 
evento e proporcionaram aos que assistiam uma verdadeira aula de cultura e 
conhecimento. 

              Nomes como, Carlos Heitor Cony, Hildeberto Barbosa Filho, Cecil Thirè, 
Flávio Capitulino, Zé Ramalho, Martinho da Vila deixaram o IV Festival com a cara 
dos que aconteciam nos anos 70 e uma vontade de viver novamente aqueles dias de 
festa que marcou a vida dos que se deixaram influenciar pelos festivais. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIRETORIA GERAL DE CULTURA 

V FESTIVAL DE ARTE AREIA-PB 

01 a 08 de março de 1980 

  

  Apoio: MEC-DAC-FUNARTE 

              UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

              EMBRAFILME 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

  

  

ATRAÇÕES COMPLEMENTARES 

  

Além de sua parte dedicada à realização dos cursos, seminários, exposições 
de arte, o V festival de Arte de Areia pretende abrir espaço para uma série de 
atrações complementares: Exibições de filmes de arte (posteriormente comentados 
em grupo), espetáculos teatrais, exibições de grupo folclóricos, visitas a lugares 
importantes e históricos das cidades de Areia, Campina Grande e Pilar na Paraíba, 
fazem parte das atrações complementares que a Direção Executiva do festival está 
programado. 

Visitas aos engenhos de José Lins do Rego, tão bem descritos em seus 
romances (“Menino de engenho”,“Fogo Morto”,“Banguê” entre outros), são motivos 
também de atração do V festival de Arte de Areia, que em 1980, pretende abrir maior 
espaço cultural aos seus participantes. 

  

ESPETÁCULOS TEATRAIS E CINEMATOGRÁFICOS 

  

O V Festival de Arte de Areia, que será realizado entre 01 a 08 de março do 
próximo ano, espera trazer à Paraíba algumas das mais significativas expressões do 
Cinema, Teatro, Música e Literatura nacional, leão Ivo e Lígya Fagundes Teles 
(literatura), entre outros. 

Na parte dos espetáculos e entretenimentos, alguns filmes de relevo do 
cinema brasileiro, bem como peças teatrais de reconhecida importância serão 
exibidas aos participantes do Festival. Toda a programação, tanto teatral como 



 126 

quanto cinematográfica, além das manifestações de cultura popular que serão 
também a fim de que exista um equilíbrio e consenso real dentro do próprio espírito 
do festival. 

A sessões de cinema, a exemplo dos anos anteriores, serão projetadas no 
Cinema Municipal de Areia. Já as apresentações teatrais, poderão ser assistidas no 
Teatro Minerva e no auditório do Colégio Santa Rita daquela localidade serrana. 

Bandas de música de diversos municípios da Paraíba, além da Banda de 
Música da Polícia Militar do Estado, corais e as Orquestras de Câmera do Estado da 
Paraíba e Universidade Federal da Paraíba, terão participação no Festival de Arte de 
Areia, abrilhantando, sobremodo toda a programação deste ano. 
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..::1981::.. 
Sexto Festival de Arte 

AREIA PARAÍBA 

14 A 21 DE FEVEREIRO DE 1981 

“in memória” de Augusto dos Anjos 

  

EDITORIAL  

AUGUSTO DOS ANJOS E O VI FESTIVAL DE ARTES 

      A realização do festival de arte da cidade de Areia se reverencia, particularmente, 
à perpetuação da memória cultural do Estado. Dentro deste contexto, o sexto festival, 
que aconteceu entre os dias 15 21 de fevereiro deste ano, procurou abordar com 
maior ênfase o debate aberto de variados temas. Proposta esta que de certa forma, 
vivenciou o testemunho de um trabalho intelectual mobilizado em torno de afinidades, 
enquanto que, como espelho, pode refletir o circundante e dele veio por fixar e 
interpretar a posição crítica como um veículo de receptividade do ofício da arte. 

      Este é o tempo em que a cultura de massa estabelece relações entre a 
consciência e o meio circundante, através da troca de informações, e nesse 
processo, a comunidade e a vida, o imaginário e o real se vinculam ao intuito de 
manipular e criar uma nova perspectiva cultural, rica de conhecimentos e 
experiências. 

      Por outro, o Burity através da Secretaria da Educação e Cultural que te à frente a 
Profª Giselda Navarro Dutra, não tem medido esforços, no sentido de estimular a 
capacidade criativa, de incentivar os valores novos e aprofundar a relação e o 
posicionamento da cultura no desenvolvimento político e sócio-econômico no país – o 
que tem na literatura, teatro, música, cinema, artes plásticas e folclore, sob a forma 
de painéis e seminários, seu objeto de estudo e discussão. 

      Neste VI Festival de Arte de Areia, mais uma vez coordenado pela Diretoria Geral 
de Cultura, se reviveu Augusto dos Anjos – patrono do evento – através de todos 
estes segmentos. Sendo um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, 
paraibano de nascimento, a homenagem, em certo sentido, veio por preencher a 
lacuna, até então existente, em torno daquele que continua sendo um marco na 
poesia nacional. 

      Portanto, Augusto dos Anjos se perpetua a partir deste momento, numa tomada 
de maior questionamento e estudo de sua obra, despertando com isto, o respeito, a 
preocupação e o interesse dos intelectuais, artistas, professores e estudantes. E a 
escolha do seu nome, na sexta edição do festival, solidifica uma dádiva de gratidão 
pelo muito que elevou o nome do nosso Estado em do país. 

      Idealizado no governo Ivan Bichara pelo Secretário de Educação, na época 
Tarcísio Burity, o Festival de Areia é hoje uma realidade nacional, ainda mais se 
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levarmos em conta que a ele convergem nomes os representativos da literatura, do 
teatro, do cinema, das artes plásticas e do folclore brasileiro. 

      Neste VI Festival, homenageou-se Augusto dos Anjos, poeta malditos para os 
seus contemporâneos mas que, aos poucos, terminou por ser referendado, até 
mesmo, pela crítica oficial, por esta mesma crítica que paradoxalmente, não aceita os 
marginais de hoje, aqueles que não se propõem incorporar aos seus textos o 
estatuto, o sucedâneo, a infinitude-fechada. 

      Em suma o poeta que se homenageia foi – tornamos a dizer – um maldito, e o foi 
quando rompeu com os cânones parnasianos, na medida em que não se restringia a 
pôr em circulação um universo vocabular imanente mais a existência livresca do que 
à existência. Em outras palavras, o autor do Eu não se propôs a pôr em prática o 
meta-parnasianismo, ou seja, não se dispôs a assimilar todo um elenco de estratégia: 
líricas de uma corrente já em pleno declínio. Coube a Augusto dos Anjos, por 
conseguinte, o pioneirismo de utilizar palavras contemporâneas de si mesmo, 
inclusive a iniciativa de perfilar toda uma terminologia cientificista que, antes de ser 
uma prova de pedantismo do poeta, mas nos mostra um homem e um poeta 
plenamente identificados com o espaço e o tempo em que viveram.  

  

        

 

 

 
 

  

        

    

 


