
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 000728/2019

Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de
2017, que cria o Calendário Oficial de
Eventos e Datas Comemorativas do Estado de
Pernambuco, define, fixa critérios e consolida
as Leis que instituíram Eventos e Datas
Comemorativas Estaduais, de autoria do
Deputado Diogo Moraes, a fim de incluir o
Dia Estadual do Cavalo Marinho.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, passa a vigorar com o seguinte
acréscimo:

“Art. 180-A. Dia 29 de Junho: Dia Estadual do Cavalo Marinho. (AC) 

Parágrafo único. No dia referido no  caput  poderão ser promovidas atividades
de fortalecimento do brinquedo Cavalo Marinho nas repartições públicas do Estado,
principalmente nas escolas, incluindo-se aqui também as privadas. As atividades
deverão reforçar a importância deste brinquedo para a cultura e história de
Pernambuco." (AC)

     Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

De maneira sucinta, a brincadeira do Cavalo Marinho é uma forma de expressão
tradicionalmente realizada pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais da região da Zona da
Mata Norte de Pernambuco durante o período de junho a janeiro. Trata-se de uma espécie de
teatro popular que representa o cotidiano (presente e passado), real e imaginário, deste grupo
social brasileiro por meio da poesia, da música, dos rituais e de seus movimentos corporais.

A brincadeira contém personagens com máscaras (figuras), variados tipos de danças, um rico
repertório musical, a louvação ao Divino Santo Rei do Oriente, momentos de culto à Jurema
Sagrada e a presença de animais ou bichos, como o Cavalo e o Boi. Sob o comando do
Capitão, se realiza num terreiro em formato de semicírculo, em lugares planos e,
normalmente, ao ar livre. Antigamente, era praticado nos engenhos e usinas de açúcar e tem
suas raízes consolidadas nas



senzalas como cultura produzida pelos negros e negras escravizadas sequestradas da África.

O Cavalo Marinho pode ser considerado como um “teatro-memória”, um elo entre o antigo e
o contemporâneo em que a memória coletiva é a grande condutora, na sua forma dinâmica,
mutável e seletiva. Segundo Halbwachs [1](1992), a identidade reflete todo o investimento
que um grupo faz, ao longo do tempo, na construção da memória. Portanto, a memória
coletiva está na base da construção da identidade que, por sua vez, reforça o sentimento de
pertença e garante unidade/coesão e continuidade histórica ao grupo.

O Cavalo Marinho foi reconhecido como Patrimônio Imaterial Brasileiro no ano de 2014 e o
processo de identificação deste bem cultural teve como base o Inventário Nacional de
Referências Culturais (INRC), que foi aplicado pela Associação Respeita Januário (ARJ),
com sede em Recife (PE), e abrangeu o estado de Pernambuco e cidades limítrofes da Paraíba,
as cidades pernambucanas especificamente, foram Itambé (PE), Camutanga (PE), Ferreiros
(PE), São Vicente Ferrier (PE), Condado (PE), Goiana (PE), Aliança (PE), Paulista (PE),
Araçoiaba (PE), Lagoa de Itaenga (PE), Passira (PE), Feira Nova (PE) e Glória do Goitá (PE).
Logo, a brincadeira é vivenciada nessas regiões e integram o cenário cultural e histórico
dessas cidades.

A importância do Cavalo Marinho, como visto, é inegável e por isso merece um Dia Estadual
para que possa ser sempre referenciado nas atividades do Estado de Pernambuco, bem como
faça parte do calendário oficial do Estado.

Diante do exposto, contamos com as(os) nobres pares na aprovação do dia 29 de Junho como
Dia Estadual do Patrimônio Imaterial Cavalo Marinho.

 

[1] HALBWACHS, Maurice. On Collective Memory . Chicago, University Chicago Press,
1992.

Sala das Reuniões, em 06 de Novembro de 2019.
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Às 1ª, 3ª, 5ª comissões.


