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RESUMO
O Ofício  das  Paneleiras  de  Goiabeiras  foi  o  primeiro  bem cultural  imaterial  registrado  no  Brasil  pelo  Instituto  do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no ano de 2002 e constitui uma das mais importantes heranças do
patrimônio  cultural  do  Espírito  Santo.  No  momento  em que  se  atualizam as  informações  como  forma  de  registro
documental para o processo de revalidação do registro do referido ofício, há necessidade de complementar estudos que
mensurem as situações de risco na transmissão dessa herança cultural.  Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é
analisar o processo de transmissão do legado cultural das Paneleiras de Goiabeiras, discutindo-se a problemática da
preservação e do consumo do patrimônio cultural que, de forma sincrônica e diacrônica, se molda a partir de diferentes
gerações, contextos e significados,  assim como propõe a própria dinâmica da cultura imaterial.  O estudo é do tipo
descritivo explicativo, com coleta de dados empíricos priorizando o recurso metodológico da observação participante e
da história oral,  cujo objetivo é explicitar os registros da memória de vida desse grupo, mediante depoimentos das
mulheres paneleiras e de artesãos de diferentes gerações. Após o estudo descritivo é realizada uma análise crítico-
interpretativa  acerca  da  dinâmica  de  transmissão  do  saber-fazer  panela  de  barro  em sua  interface  com  a  lógica
mercantilista moderna, apontando os aspectos de resistência e de risco na localidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura e Identidade. Patrimônio Cultural; Transmissão cultural.

1 INTRODUÇÃO

O Ofício das Paneleiras de Goiabeiras foi o primeiro bem cultural imaterial registrado no Brasil
pelo  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  (IPHAN),  no  ano de 2002.   Segundo
estudos do IPHAN, esse ofício é bastante antigo, pois no ano 1815 houve a primeira referência à
panela de barro, que é de origem indígena. Entretanto, colonos e escravos africanos se apropriaram
do ofício ao ocupar a margem do manguezal localizado no bairro.

Essa atividade é tradicionalmente  realizada por  mulheres  e  repassada às  gerações mais
jovens, através de relatos orais e ensinamentos práticos. A demanda de compra deste produto se dá
pelo fato de ser o principal elemento para o preparo de dois importantes pratos da culinária do
estado do Espírito Santo – a moqueca e a torta capixaba; além de ser um dos ícones e símbolos da
identidade cultural do Estado. 

É consenso que as paneleiras de Goiabeiras constituem uma das mais importantes heranças
do patrimônio cultural do Espírito Santo. Por herança cultural entende-se o legado de bens materiais
e imateriais simbólicos, as práticas, as técnicas, as estórias e tradições, a arte e o ofício, transmitido
a partir de rotinas cotidianas de culturas locais em um espaço e um quadro social específico. Nesse
contexto, a preservação vincula-se à manutenção da memória e à conservação das tradições pela
própria comunidade e que por sua vulnerabilidade, consequência das influências externas da pós-
modernidade, constitui elemento de risco no planejamento de políticas públicas. 

Por isso, há o interesse em responder o seguinte problema de pesquisa: há situação de risco
na  transmissão  da  herança  cultural  e  perpetuação  do  ofício  das  paneleiras  de  Goiabeiras?  O
objetivo dessa pesquisa é analisar o processo de transmissão do legado cultural das paneleiras de
Goiabeiras, discutindo-se a problemática da preservação e do consumo do patrimônio cultural, que,
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de forma sincrônica e diacrônica, se molda a partir de diferentes gerações, contextos e significados,
assim como propõe a própria dinâmica da cultura imaterial. 

A justificativa para a realização dessa pesquisa é que no momento em que se atualizam as
informações como forma de registro documental  para o processo de revalidação do registro  do
referido  ofício, há  necessidade  de  complementar  estudos  sobre  o  processo  de  transmissão  do
legado cultural deste ofício através das gerações e para as gerações futuras, motivo esse de grande
preocupação para a sustentabilidade do bem e da própria comunidade que o concebe. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo é do tipo descritivo explicativo e quanto à forma metodológica trata-se de
pesquisa de base bibliográfica, com coleta de dados em campo, com delineamento da pesquisa
etnográfica. A abordagem da pesquisa se caracteriza como qualitativa e é realizada priorizando o
recurso  metodológico  da  observação  participante  e  da  história  oral,  cujo  objetivo  é  explicitar  e
valorizar as experiências e registros da memória de vida desse grupo, mediante depoimentos das
mulheres paneleiras de diferentes gerações, assim como propõe a fenomenologia de Husserl como
método de coleta e análise. 

Na  pesquisa  etnográfica,  o  trabalho  de  campo busca  compreender  como os  saberes  da
memória coletiva e as novas linguagens no contexto da globalização se tensionam em relação à
necessidade de transmissão da experiência.  Foram ouvidas 17 pessoas (de um universo de 32
representantes do ofício atuantes no galpão das Paneleiras), dos mais idosos aos mais jovens, a fim
de buscar compreender os elementos de transição entre as gerações. Para análise, os dados foram
transcritos e interpretados conforme a necessidade teórica do problema de pesquisa, utilizando-se a
técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977), bem como uma leitura mais ampla desses dados,
confrontando-os com os conceitos teóricos.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cultura está diretamente relacionada ao patrimônio existente em um local e que, por sua
vez, representa um conjunto de bens, materiais ou imateriais, que imprime sentimento de pertença
na população, tornando-se símbolo de expressão e identificação cultural.

Pioneiro  na  implementação  de  ações  voltadas  à  preservação  do  patrimônio  imaterial,  o
governo brasileiro promulgou o Decreto nº     3.551, de 4 de agosto de 2000  , que instituiu o Registro de
Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI),
executado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Neste decreto, definiu-
se que os bens de natureza imaterial seriam “registrados”, diferentemente do patrimônio material
que é “tombado”, em quatro livros criados para categorizar os bens, divididos em: Livro de Registro
dos Saberes; Celebrações; Formas de Expressão e por fim, os Lugares.

Esses bens são dotados de uma dinâmica de desenvolvimento cujas práticas de conservação
e tombamento direcionadas aos bens materiais não se aplicam, pois seu valor reside justamente na
capacidade de transformação dos saberes e modos de fazer. Por esse motivo, é essencial fomentar
a  importância  da  transmissão  dessas  memórias  às  gerações  mais  novas  como  medida  de
salvaguarda,  para  que  o  bem  imaterial  não  se  perca  ao  longo  do  tempo  (SANT’ANNA,  2009;
GALLOIS, 2006).

O Ofício das Paneleiras de Goiabeiras foi o primeiro bem cultural registrado como patrimônio
imaterial, pelo IPHAN, no Livro de Registro dos Saberes no dia 20 de dezembro de 2002, como
Patrimônio Cultural do Brasil. Segundo o arqueólogo Perota (1997), essa atividade realizada pelas
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Paneleiras de Goiabeiras é bastante antiga, datando de aproximadamente 2.500 anos, quando era
desenvolvida por grupos indígenas das tribos Tupi-guarani e Una e, posteriormente apropriada por
descendentes de escravos africanos que vieram a ocupar essa margem do manguezal conhecida
como Goiabeiras,  local  aonde foram encontrados sítios arqueológicos cerâmicos remanescentes
dessa ocupação.

A panela de barro de Goiabeiras é modelada manualmente, queimada a baixa temperatura
em fogueira a céu aberto e tingida com tintura de tanino. Em sua confecção é utilizado o barro de
uma única jazida existente no Vale do Mulembá, localizado no noroeste da Ilha de Vitória. A tintura é
extraída da casca da Rhysophora mangle,  espécie nativa do manguezal que margeia a localidade
(IPHAN, 2006).

A localidade, também conhecida como Goiabeiras Velha é designada por Marques e Caloti
(2013, p. 168-169) como “lugar de memória”, demarcando o território como o “ locus da autêntica
panela  de  barro”,  por  determinar  a  antiga  ocupação  e  os  modos  de  fazer  baseados  na
disponibilidade  de  recursos  naturais.  Segundo  Motta  (1992,  p.  6),  “lugar  de  memória  pode  ser
entendido  como  um  espaço  comum,  onde  se  recria  a  tradição  num  processo  de  identificação
coletiva”.

A partir de registros documentais e dos resíduos de memória dos entrevistados, tem-se que
nas décadas de 1950 e 60 a fabricação das peças era exercida como atividade secundária, em
pequena escala, sempre equacionada para atender às necessidades domésticas do grupo familiar.
A partir de alguns fatores como a expansão e modernização urbana da capital, a valorização das
panelas e das paneleiras como ícones da identidade capixaba e sua utilização pelo turismo, o ofício
que antes era executado nos quintais de forma solidária, passou a ser executado em um galpão,
seguindo a lógica empresarial. Com a visibilidade midiática, a pequena produção, então familiar e
feita nos quintais das casas de Goiabeiras Velha modificou-se, necessitando de novos modos de
organização e produção.

Em função da lógica de mercado,  houve mudanças no número de horas trabalhadas,  na
contratação da mão-de-obra empregada e fracionamento do trabalho que passaram a ser maiores, e
até nas técnicas de uso do corpo para agilizar o trabalho. Além disso, observa-se que os espaços
também não são suficientes para atender a esta demanda de produção que se estrutura atualmente
como uma “economia de escala”(SIMÃO, 2016).

A atividade  também  deixou  de  ser  exclusivamente  feminina.  Segundo  Perota  (1997),  é
crescente a participação dos homens no processo de produção e modelagem de panelas. Além
disso, com o aumento da demanda pelo produto, houve uma ampliação do repertório de formas, dos
usos e significados atribuídos aos objetos produzidos.

No entanto,  como principal  aspecto de resistência cultural,  o  processo de fabricação não
sofreu quaisquer alterações ao longo dos quatrocentos anos de existência da tradição: a técnica
manual e a utilização de ferramentas rudimentares foram preservadas do início ao fim das etapas de
produção.  Mas  como  estamos  diante  de  um processo  social  dinâmico,  o  saber  e  o  fazer  das
paneleiras  de  Goiabeiras  sofre  re-interpretações  e  re-significações  até  para  garantir  sua
sobrevivência nos meios contemporâneos.  

Com relação à perpetuação do ofício, há que se destacar o surgimento de uma consciência
política e social  por parte da comunidade das paneleiras, a partir  da criação da Associação das
Paneleiras de Goiabeiras (APG), em 1987 e a consequente demanda de questões que se insere na
luta pela continuidade do ofício dessas artesãs. Essa organização social coesa possibilitou a essas
mulheres  interlocução  política  com  as  diferentes  estâncias  governamentais,  o  requerimento  do
registro como Patrimônio Cultural do Brasil e o consequente plano de salvaguarda, novos espaços
de apresentação e comercialização, a criação do selo de autenticidade como verdadeiras panelas de
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barro capixabas e não menos importante, a licença de lavra do Vale do Mulembá para extração da
argila.

Esse  movimento  e  a  crescente  inserção  na  lógica  capitalista  passaram  a  garantir
lucratividade, tornando o ofício a principal fonte de renda familiar e consequentemente o interesse
das  novas  gerações  em  sua  continuidade.  A  atividade  envolve  um  número  crescente  de
trabalhadoras e trabalhadores em diferentes funções, atraídos pela demanda cada vez maior do
produto por turistas, bares e restaurantes do mercado regional,  nacional  e até internacional.  De
acordo com uma das entrevistadas, o número de pessoas exercendo a atividade de confeccionar
panelas profissionalmente era pequeno se comparado ao que se vê hoje. O IPHAN contabilizou 120
famílias tradicionais nucleares que estão envolvidas na produção das panelas. No entanto, somente
32 paneleiras e seus auxiliares atuam no galpão, por restrição do espaço e em função de muitas
delas preferirem continuar trabalhando nos quintais de casa (IPHAN, 2006).
 Como fatores  de  risco,  importante  inferir  que  a  crescente  demanda e  da  produção  para
atendê-la gera o aumento da extração do barro, que pode ter como consequência o esgotamento
dessa matéria-prima em alguns anos. Também é motivo de preocupação o desinteresse de alguns
jovens na continuidade do ofício, ao observar que o trabalho é desgastante e de baixa rentabilidade,
buscando  outras  oportunidades  no  mercado  de  trabalho  regulamentado,  visto  que  os  direitos
previdenciários ainda não são garantidos às suas mães e avós. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar  do  aumento  na  escala  de  produção,  não  se  observa  alteração  significativa  no
processo de produção das panelas,  mas uma ressignificação no ofício  de  paneleiras,  típica  da
hibridização cultural preconizada por Hall (2003): agora uma profissão, a atividade principal para a
maioria  delas,  um movimento político,  uma tradição institucionalizada pela autenticidade que as
empodera, um patrimônio reconhecido, um atrativo turístico, um produto de consumo global com
características locais.

O reconhecimento do ofício das paneleiras de Goiabeiras como ícone da identidade capixaba
e o consumo da moqueca na panela de barro como principal prato da sua gastronomia são fortes
razões da continuidade histórica dessa cultura tradicional. Além disso, o registro como Patrimônio
Cultural do Brasil promove a valorização do bem e a garantia dos planos de salvaguarda por parte
do poder público. Em suma, na análise de Nicole et al (2012) a panela divulga o Espírito Santo para
o Brasil e para o Mundo, pois representa um ícone genuíno da cultura capixaba institucionalmente
construído, que por sua vez, estimula as artesãs a continuarem o ofício da arte. 

Todavia, mesmo reconhecendo que a mercantilização das panelas de barro foi fundamental
para garantir a continuação do ofício, ao mesmo tempo, provoca transformações ao inserir a lógica
da produção em escala. Para a sustentabilidade do bem e da própria atividade econômica, há a
necessidade de estudos mais aprofundados que projetem a escala de produção futura de forma
sustentável, beneficiando a comunidade e com garantia da preservação dos elementos essenciais
de sua produção tradicional pelas futuras gerações. 
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