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RESUMO 

Esta pesquisa ainda está em fase inicial, mas já é possível demonstrar o valioso papel 

das festas populares para a preservação da cultura de um povo. Este trabalho, que 

compõe os primeiros apontamentos do TCC da autora, tem como objetivo manter, 

preservar, resgatar e identificar a festa de Os Caretas do município de Ribeirópolis 

como patrimônio imaterial do povo do Estado de Sergipe, por meio das Novas 

Tecnologias. A metodologia utilizada está sendo realizada por meio de artigos, livros, 

monografias e materiais disponíveis na internet. Dentre as técnicas de levantamento de 

dados, utilizar-se-á questionário, entrevistas, observação sistemática e pesquisa 

documental. A pesquisa enquadra-se do tipo quantitativa, por meio de uma amostragem, 

recaindo para a análise qualitativa, o que irá refletir e ajudar nas respostas e soluções 

que este trabalho pretender apontar. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Quando falamos em folclore estamos nos relacionando, na sua grande maioria, 

em tudo aquilo que faz parte da cultura de um povo. Mas o que é folclore
3
? Folclore é o 

conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país. O folclore pode ser 

percebido na alimentação, linguagem, artesanato, religiosidade e vestimentas de uma 

nação. Segundo a Carta do Folclore Brasileiro, aprovada pelo I Congresso Brasileiro de 

Folclore em 1951, "constituem fato folclórico as maneiras de pensar, sentir e agir de um 

povo, preservadas pela tradição popular, ou pela imitação"
4
. Ribeirópolis, município do 

Estado de Sergipe que fica a 75 km da capital, possui aproximadamente 18 mil 

habitantes. O setor econômico da cidade é voltado, principalmente, para a agricultura. 

Os moradores vivem ainda da rede privada, devido a três fábricas: uma de fiação, outra 

de calçados e, a mais recente, a de brinquedos, o que representa para o povo 

ribeiropolense, grande importância na renda familiar. 

Atualmente, em Ribeirópolis, há duas festas tradicionais: a do Padroeiro 

Sagrado Coração de Jesus e a de Os Caretas ou de Santos Reis, objeto de estudo deste 

trabalho. O festejo de Os Caretas representa muito mais para o povo dessa cidade do 

que uma simples folia. Faz parte do folclore, da história e da vida de todos que 

nasceram, cresceram e vivem no município.  A brincadeira inicia sempre no mês de 

fevereiro e surgiu através da ideia de um fazendeiro da região, José Robustiano de 

Menezes. Ele resolveu se divertir durante o Carnaval com os seus trabalhadores e, a 

partir daí, a folia pegou e não parou mais. Além de Robustiano ter sido um fazendeiro 

influente, foi prefeito de Ribeirópolis por duas legislaturas, em 1935 e depois em 1946. 

Chegou a assumir à presidência da Câmara de Vereadores e com a candidatura do 

prefeito atual na época para Deputado Estadual, Josué Passos, Robustiano volta ao 

                                                           
3
 A palavra surgiu a partir de dois vocábulos saxônicos antigos. "Folk", em inglês, significa "povo". E 

"lore", conhecimento. Assim, folk + lore (folklore) quer dizer ''conhecimento popular''. O termo foi criado 

por William John Thoms (1803-1885), um pesquisador da cultura européia que em 22 de agosto de 1846 

publicou um artigo intitulado "Folk-lore". No Brasil, após a reforma ortográfica de 1934, que eliminou a 

letra k, a palavra perdeu também o hífen e tornou-se "folclore". Disponível em:. 

<http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/pdf/temasdiversos-oqueefolclore.pdf>. Acesso em: 31 out. 2011. 
4
 A Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo apresenta diversas informações sobre o que é 

folclore, as características para se determinar um acontecimento folclórico, informando ainda que o 

folclore [...]Também inclui festas, encenações, artesanato, medicina popular, danças, música instrumental, 

canções (inclusive as baladas e canções de ninar). Disponível em:. 

<http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/pdf/temasdiversos-oqueefolclore.pdf>. Acesso em: 31 out. 2011. 
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cargo de prefeito. E foi justamente no período do seu terceiro mandato que ele criou, na 

sua fazenda, em meados do século XX, Os Caretas que permanecem até os dias atuais.           

A festa acontece em grupo, todos os anos, desde 1950, percorrendo as 

principais ruas de Ribeirópolis. É formada por crianças, jovens, adultos e até os idosos 

que não deixam de fazer parte dessa alegria.  O resgate inicia-se logo às 5h da manhã, 

onde é marcado em um ponto na cidade, e a partir daí, os participantes se encontram e 

começam mais uma etapa da vida do município. Quase todos os participantes de Os 

Caretas saem caracterizados com vestidos femininos e máscaras no rosto para não serem 

reconhecidos. O que revela o lado curioso da tradição, visto que ninguém sabe quem 

está por trás das fantasias. A apresentação de Os Caretas entrou para o calendário 

festivo do povo ribeiropolense. A folia atrai milhares de visitantes que vêm participar 

dessa “pequena” brincadeira e, ao longo dos anos, apresenta-se sem interrupções. O 

Carnaval de Os Caretas já é uma tradição há 61 anos. Mas desde 2004, essa realidade 

vem mudando e começou a decadência da festa. Pessoas que participavam não entram 

mais no grupo porque começaram a viver em outras cidades.  

Pensando na possibilidade do fim desta tradição folclórica de Ribeirópolis, este 

trabalho apresenta uma preocupação com esse patrimônio imaterial e busca aqui propor 

ações para o resgate de Os Caretas, evitando assim, o fim da história e até da própria 

identidade de um povo. Esta pesquisa identifica a tradição da cidade como patrimônio 

imaterial do povo ribeiropolense.  

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) define como Patrimônio Cultural Imaterial as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas e também os instrumentos, objetos, artefatos e 

lugares que lhes são associados e as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 

indivíduos que se reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. O 

Patrimônio Imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado 

pelas comunidades e grupos em razão de seu ambiente, de sua interação com a natureza 

e de sua história. Gera um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo, 

assim, para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Em 

Antropologia dos Objetos: Coleções, Museus e Patrimônios, o autor nos ensina que 

patrimônio é uma categoria muito importante que não se restringe às modernas 

sociedades ocidentais. Com relação ao imaterial, diz que “diferentemente das 
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concepções tradicionais, não se propõe o tombamento de bens listados nesse 

patrimônio” (GONÇALVES, 2007, p. 111). É de extrema importância que a sociedade 

tome consciência de que a cultura faz parte de um povo. E sem cultura, o seu povo não 

tem identidade. É muito importante dentro deste contexto que se preserve o folclore e a 

cultura dos moradores desse município. É um dos elementos fundamentais para as 

futuras gerações, porque uma população sem cultura ou sem história, não é nada. Este 

artigo mostra o que vem acontecendo atualmente com uma das festas mais tradicionais 

do Estado de Sergipe. A festa de Os Caretas está em crise e é preciso urgentemente que 

a população se mobilize para não deixar que essa tradição antiga morra, mas que 

prevaleça por mais 10, 20, 30, 50 e, por que não, milhares e milhares de anos. 

Esta pesquisa ainda está em fase inicial, mas já é possível demonstrar o valioso 

papel das festas populares para a preservação da cultura de um povo. Entende-se que a 

tradição de Os Caretas deve ser considerada, não apenas como mais uma festa e, sim, 

como a parte principal de um encontro folclórico que retrata a raiz, a cultura e a vida de 

todos que nascem em Ribeirópolis. Este trabalho, que compõe os primeiros 

apontamentos do Trabalho de Conclusão de Curso da autora no curso de Museologia, 

pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), dá início a uma discussão sobre este 

cenário. Pensando assim, analisaremos os seguintes problemas:  

1) A falta de incentivo e divulgação da festa de Os Caretas de 

Ribeirópolis por parte do poder público pode ocasionar nos próximos anos, o fim de 

uma tradição popular que atrai turistas ao município? 

 

2) A falta de entendimento da população e dos gestores públicos de 

que a festa de Os Caretas faz parte do folclore ribeiropolense e, como tal, deve ser 

entendido como patrimônio imaterial, ocasiona o desgaste de suas características, 

reduzindo às manifestações anualmente? 

Para isso, pretendemos alcançar o seguinte objetivo geral: 

1) Manter, preservar, resgatar e identificar a festa de Os Caretas do 

município de Ribeirópolis como patrimônio imaterial do povo do Estado de Sergipe. 

Como consequência, os objetivos específicos deste trabalho estão assim 

determinados: 
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1) Criar um Ambiente Virtual na internet que divulgue a festa, 

explicando aos visitantes on-line a sua característica e importância como patrimônio 

imaterial de Ribeirópolis, ocasionando assim, a popularização de Os Caretas não 

somente no Estado de Sergipe como também em todo o país e no mundo; 

2) Apresentar propostas de políticas públicas para a gestão 

municipal de Ribeirópolis, possibilitando um maior incentivo e salvaguardando o 

patrimônio imaterial da cidade. 

Já é notório e de conhecimento público que o a internet tem se tornado o meio 

de comunicação mais rápido quando o assunto é informar a grande massa. Com o uso 

dessa ferramenta, podem-se conhecer locais e lugares, antes jamais imagináveis para 

uma camada da sociedade, desprovida de recursos financeiros. Na obra A Era da 

Informação: economia, sociedade e cultura, Castells mostra o poder de penetração que a 

internet atinge em pouco tempo toda uma população: 

A internet tem tido um índice de penetração mais veloz que qualquer 

outro meio  de  comunicação na história: nos Estados Unidos, o rádio 

levou 30 anos para chegar a sessenta milhões de pessoas; a TV 

alcançou esse nível de difusão em 15 anos; a Internet  fez  em  apenas 

3 anos (CASTELLS, 1999, p. 439).  

 

Pensando como Castells, acreditamos que a criação de um espaço on-line 

venha valorizar e conquistar cada vez mais um público que participe ativamente da festa 

de Os Caretas. A escolha do Tema foi em função desta pesquisadora ser filha da terra de 

Ribeirópolis, está em contato direto com a festa de Os Caretas, ser participante efetiva 

da manifestação, o que vai garantir a possibilidade de uma investigação mais eficaz e 

eficiente por meio da Observação Sistemática
5
. A importância deste trabalho é resgatar 

a euforia do povo ribeiropolense frente à festa que, aos poucos, ano a ano, está tendo 

uma redução no número de participantes. Esta pesquisa irá apresentar soluções de 

Comunicação e Marketing, além de mostrar a importância da preservação de um 

patrimônio imaterial enraigado no povo desta cidade. Com a divulgação expressiva da 

festa e apresentando para o poder público, a importância de se preservar este 

                                                           
5
 A observação é uma técnica científica que utiliza o sentido visual para obter informações da realidade. 

Como diz Triviños (1990), não é simplesmente olhar, mas destacar em um conjunto objetos, pessoas, 

animais, algo específico, prestando atenção em suas características, como cor, aroma e tamanho, dentre 

outras. Esta é a única técnica utilizada na pesquisa social que capta diretamente o fenômeno sem a 

intermediação de um documento (questionário) ou de um interlocutor (entrevistador). O pesquisador 

participa da observação estando presente no falto, neste caso, participante da festa de Os Caretas. 
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patrimônio, iremos resgatar e preservar uma festa que já se tornou uma tradição em todo 

o Estado.  

2 - DESENVOLVIMENTO 

Ribeirópolis está situada na zona intermediária, entre o Agreste e o Sertão do 

Estado de Sergipe, faz limites com as cidades de Frei Paulo, Itabaiana, Moita Bonita, 

Nossa Senhora das Dores, São Miguel do Aleixo e Nossa Senhora de Aparecida. 

Atualmente possui 32 povoados em 18 de dezembro de 1933, ocorreu a sua 

emancipação, anteriormente o município era chamado de Saco do Ribeiro. Desde o 

início do século XX, o povo encaminhava-se às cidades vizinhas para participar de 

festas populares, principalmente no mês de fevereiro, quando se comemora o Carnaval 

em todo o país. Isso porque, em Ribeirópolis, não havia nenhuma comemoração desse 

tipo no período. 

2.1 Os Caretas: por dentro da história 

Leniza Menezes de Jesus, filha do fundador da festa, que viveu os primeiros 

momentos dessa tradição, revelou que as máscaras eram confeccionadas pelo próprio 

pai e, anteriormente, algumas vinham até do Rio de Janeiro. A figura abaixo revela o 

início da festa mais festejada da região. 

Figura 1 

 

Fonte: Autor desconhecido 

Na figura 1, Os primeiros integrantes dos Caretas festejando com muita alegria, 

dias antes do Carnaval no município e em todo o país. Os formatos das máscaras e os 
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tipos de trajes denunciam as apresentações daquela época. Diferente da figura acima, as 

de número 2 e 3 já mostram uma mudança significativa no cortejo. 

Figura 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Givaldo Santos de Jesus 

 

Figura 3 

 

Fonte: Givaldo Santos de Jesus 

 

Nas figuras 2 e 3, é nítido perceber a perda de algumas características que 

marcaram os anos de glória dos Caretas. A maioria dos Caretas participa do cortejo sem 

o uso de máscaras, o que descaracteriza esse patrimônio imaterial de Ribeirópolis que 

precisa urgente ser preservado e recuperado, sem extinguir sua essência que nasceu com 

o intuito de diversão, mistério e surpresa. À medida que o cortejo ia passando, Os 

Caretas desfilavam com potes de tintas nas mãos para sujar as pessoas durante a 

caminhada pelas ruas da cidade. Atualmente as máscaras são compradas em lojas 

especializadas de fantasias. A festa conquistava todos os moradores de Ribeirópolis. As 

crianças que assistiam ao cortejo não ficavam muito à vontade porque tinham medo da 

máscara assustadora dos participantes. Mas, como a cultura da festa é enraigada em 
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todos os moradores, a maioria dessas crianças, quando adultas, passa a frenquentar Os 

Caretas durante as festividades. Durante a realização deste trabalho, a autora pesquisou 

e entrevistou algumas pessoas que ainda participam da folia, a exemplo do estudante do 

curso de Geografia da Universidade Federal Sergipe (UFS) e morador de Ribeirópolis, 

Elionaldo Barreto, de 26 anos. Em depoimento, confirma a decadência do objeto de 

pesquisa deste trabalho. Declarou que Os Caretas, a cada ano, passam a ter um número 

menor de participantes. Um das hipóteses desta pesquisa, que será investigada a 

posteriori, para a diminuição e decadência da festa é em função da rivalidade de dois 

grupos políticos na cidade (Os Passos e Os Barretos, como são conhecidos atualmente 

pelos seus moradores). Já que parte dos entrevistados acredita que os envolvidos desses 

grupos não se preocupam com a cultura do povo e nem com a preservação da história da 

cidade. 

 

2.2 Os Caretas: as mudanças 

A falta de incentivo em preservar a cultura popular de um povo recai quase 

sempre na decadência de qualquer festa folclórica. E as mudanças na realização dos 

eventos são os primeiros sinais de seu fim. É o que vem ocorrendo com Os Caretas, em 

Ribeirópolis. Além da diminuição no número de integrantes, o formato do cortejo não é 

mais o mesmo. Uma das mudanças está na formação de grupos fantasiados que saem 

pelas ruas separadamente. O cortejo está sem orientação e sem rumo. Diante de tantos 

problemas que vêm ocorrendo com o grupo Os Caretas, a tradição da alvorada já não é 

mais a mesma; a quantidade das bandas de pífano que percorre as ruas foi reduzida, 

diferentemente dos anos outrora a sua fundação. Atualmente, a prefeitura da cidade não 

desenvolve nenhuma política pública no município de resgate desta cultura popular. A 

festa não tem uma organização eficaz. É de extrema importância que a sociedade tome 

consciência em preservar o grupo folclórico para futuras gerações, pois irá gerar renda, 

mais empregos formais e informais para os moradores, atraindo assim, visitantes e 

turistas de Sergipe e de outros Estados brasileiros. Este texto tem como objetivo analisar 

a importância da festa e a manutenção do folclore de um povo, em especial, o de 

Ribeirópolis.  

A metodologia utilizada no presente estudo, que ainda está em pleno 

desenvolvimento, será delineada para nortear a análise sobre a importância em se 

preservar o patrimônio imaterial de um povo, localizado no município de Ribeirópolis, 
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interior de Sergipe. O trabalho está sendo realizado, através de pesquisas em artigos, 

livros especializados, monografias e materiais disponíveis na internet. A pesquisa será 

realizada na própria cidade, com a sociedade e representantes do poder público, 

buscando o encaminhamento das soluções propostas neste trabalho. Dentre as técnicas 

de levantamento de dados, utilizar-se-á questionário, entrevistas, observação sistemática 

e pesquisa documental. Será aplicado um questionário com 10 perguntas fechadas 

aplicado a um universo de 200 pessoas no município. A pesquisa enquadra-se do tipo 

quantitativa, por meio de uma amostragem, recaindo para a análise qualitativa, o que irá 

refletir e ajudar nas respostas e soluções que este trabalho pretender apontar. 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Temos presenciado nos últimos anos, movimentos e processos de construção 

de identidades, revitalização de várias expressões culturais, enfim, ações que apontam 

para um conjunto de representações que designam o resgate de tradições culturais de um 

povo. Sabe-se que para uma tradição permanecer existindo, ela deve se modernizar, 

acompanhar o desenvolvimento cultural e tecnológico que passa todo o mundo. Neste 

sentido, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) articulam várias formas 

eletrônicas de armazenamento, tratamento e difusão do conhecimento. As TIC que são 

utilizadas no dia a dia, em especial, a internet, oferecem novas formas de informação e 

conhecimento. Segundo Paiva (2008), o surgimento da internet fez multiplicar o número 

de informações disponíveis. Este trabalho pretende alcançar as respostas da 

problematização aqui apontadas, buscando comprovar que a falta de incentivo e 

divulgação da festa de Os Caretas de Ribeirópolis por parte do poder público, vai 

ocasionar nos próximos anos, o fim de uma tradição popular que atrai turistas ao 

município. Como também comprovar que há uma falta de entendimento da população e 

dos gestores públicos de que Os Caretas faz parte do folclore ribeiropolense e, como tal, 

não é entendido como patrimônio imaterial. Com o término desta pesquisa, que será 

resultado do TCC desta autora, pretende-se contribuir com sugestões para o crescimento 

da tradição de Ribeirópolis, colaborando com uma nova proposta de organização da 

festa e de divulgação, o que permitirá em um futuro próximo, a possibilidade de 

pesquisas e estudos sobre o tema. 
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