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Declara  o  “Queijo  Cabacinha”,  produzido  no
Município  de  Alto  Araguaia,  Patrimônio
Cultural  do  Estado  de  Mato  Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica declarado Patrimônio Cultural do Estado de Mato Grosso o “Queijo Cabacinha”, produzido no
Município de Alto Araguaia.

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

JUSTIFICATIVA

*CF/88, in verbis:
Art.215- O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso ás fontes da cultura nacional, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
(EC nº 48/2005)
§ 1º- O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos
participantes do processo civilizatório nacional. (grifei)
[...]
Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver; (grifei)
[...]
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Temos observado a crescente velocidade com a qual se espalham mundialmente às obsessões com o
passado, e, sobretudo com o que nós costumamos chamar de patrimônio. As atenções estão voltadas para
as raízes. A nostalgia, muitas vezes, suplanta o desejo pelo novo, pelo progresso e pela contemporaneidade.
A preocupação com a herança cultural passou a recair, também, sobre as idéias, modos de fazer, costumes,
tradições e imagens.

Patrimônios Imateriais são aqueles que fazem “[...] as referências das identidades sociais” ou “as práticas e
objetos por meios dos quais os grupos representam, realimentam e modificam a sua identidade e localizam a
sua territorialidade” (ARANTES, 2001, p. 131).

Os bens imateriais podem ser cerimônias (festejos e rituais religiosos), danças, músicas, lendas, contos,
brincadeiras, modo de fazer (alimentos, artesanatos, etc.), esporte e manifestações lúdicas incorporadas ás
tradições. Há uma preocupação para que se preservem representações de grupos que interagem com a
natureza, inventem técnicas, celebrações, e tenham o cuidado de passar as tradições e conhecimentos para
as próximas gerações.

O acautelamento dos bens culturais de natureza imaterial é uma demanda recente, pois foi a partir de 1997
que o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) vem formulando instrumentos específicos
para efetivar, no campo das políticas de patrimônio cultural, a concepção ampla de patrimônio expressa no
caput do artigo de nossa Carta Magna acima citada.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, “[...] o patrimônio cultural de um
povo é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, expressões, práticas e seus produtos, que remetem à
história, à memória e à identidade desse povo”.

E segue: “O patrimônio cultural de uma sociedade é também fruto de uma escolha, que, no caso das
políticas públicas, tem a participação do Estado por meio de leis, instituições e políticas específicas. Essa
escolha é feita a partir daquilo que as pessoas consideram ser mais importante mais representativo da sua
identidade, da sua história, da sua cultura, ou seja, são os valores, os significados atribuídos pelas pessoas a
objetos, lugares ou práticas culturais que os tornam patrimônio de uma coletividade (ou patrimônio coletivo)”.

Mato Grosso é rico e possui uma vasta lista de bens culturais imateriais que devem ser acautelados, entre
tantos citamos o “queijo cabacinha” produzido no Município de Alto Araguaia a longa data. A sua antiga
técnica de produção é que da nome a iguaria de sabor e textura inigualáveis, apreciado por moradores e
visitantes/turistas. Depois do cozimento da massa, os queijos são moldados no formato de cabaça. O Queijo
Cabacinha é um dos símbolos culturais do Município além de ser uma fonte de renda para as famílias. 

Recentemente, Alto Araguaia, sediou o III Encontro de Identificação Geográfica do Queijo Cabacinha, que
contou cm a presença do MAPA, da EMATER, do SEBRAE, do INDEA e da UFG, além de representantes
dos poderes executivo e legislativo do município. O evento em questão teve como objetivo precípuo registrar
e garantir o reconhecimento nacional do produto. 

Tradições que sobrevivem e tem um modo particular e único de serem feitas/produzidas como os queijos
cabacinhas, que celebram a identidade de um povo que soube interferir em seu próprio destino, merecem
ser acauteladas e este é nosso objetivo.

Destarte, atendendo e recepcionando pedido que aportou em nosso Gabinete Parlamentar mediante Oficio
nº 001/2017, do Nobre edil, Clodoaldo José Fernandes e ciente que os membros deste Parlamento
conhecem profundamente a nossa Região, nossos costumes, nossas artes, nossas historias e estorias, com
sua maneira intrinsica de desenvolvimento, reconhecendo a importancia dos habitos e costumes, formadores
e fomentadores  da nossa cultura e tradição, encerro a justificativa em questão na esperança de que, pela
sua importancia, a presente materia, receba o acolhimento e a recpetividade necessarias para seu regular
trâmite e ulterior aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Novembro de 2017
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Mauro Savi
Deputado Estadual
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