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Resumo 

O presente artigo descreve as ações do Projeto Memória Jornalística de Ijuí: microfilmagem e 

digitalização dos Jornais Correio Serrano e Die Serra Post, com captação de recursos pela Lei de 
Incentivo à Cultura (LIC-RS) cujo objeto foi microfilmar (para preservação) e digitalizar (para 
acesso) as coleções dos Jornais Correio Serrano, dos anos de 1917 a 1988, e Jornal Die Serra 

Post, dos anos de 1919 a 1984, num total de 102 mil páginas; adquirir microcomputadores e 
leitora de microfilme para acesso aos pesquisadores. As coleções destes periódicos pertencem 
a Hemeroteca do Museu Antropológico Diretor Pestana (MADP) da Fidene, em Ijuí, no RS, o 
qual foi criado, na década de 60, visando ser fonte de pesquisa a acadêmicos da Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras de Ijuí (FAFI) em consonância como o objetivo do Museu - ser centro 
irradiador de cultura. 
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Introdução 

Memória, no sentido primeiro da expressão, é a presença do passado. Jacques Le Goff lembra 

que foram os gregos antigos quem fizeram da Memória uma deusa, de nome Mnemosine. Ela 

era a mãe das nove musas procriadas no curso de nove noites passadas com Zeus. Mnemosine 

lembrava aos homens a recordação dos heróis e dos seus grandes feitos, preside a poesia 

lírica. Assim, o poeta era um homem possuído pela memória, um adivinho do passado, a 

testemunha inspirada nos “tempos antigos”, da idade heróica e, por isso, da idade das origens. 

Ainda sobre a memória, Burke (2000, p. 70) define: “um artigo de noticiário, por exemplo, às 

vezes se torna parte da vida de uma pessoa. Daí, pode-se descrever a memória como uma 

reconstrução do passado.” A valorização da memória bem como sua guarda, no entanto é algo 

novo na nossa sociedade e o conjunto de bens que constituem a herança que se recebeu das 

gerações anteriores constitui-se no patrimônio cultural. 

A máquina inventada por Johann Gutenberg em 1447 – a prensa - inaugurou a era do jornal 

moderno. Na primeira metade do século XVII, os jornais começaram a surgir como publicações 

periódicas e freqüentes e em meados do século XIX tornaram-se o principal veículo de 

divulgação e recebimento de informações. Entre 1890 e 1920 foram a principal fonte de 

informação da sociedade: nos anos 20 o rádio explodiu no cenário da mídia. 
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No Brasil, a Imprensa surge em 1808, quando passou a circular, em 1º de junho, o Correio 

Braziliense, editado em Londres por Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça. Até 

1808 eram proibidas a impressão e a circulação de qualquer tipo de jornal ou livro no Brasil. O 

Correio Braziliense entrava clandestinamente, nos porões dos navios que transportavam 

mercadorias e escravos. 

A preservação da memória em acervos arquivísticos pode ser dividida em: conservação 

preventiva e conservação curativa. Para a conservação preventiva, são cinco as principais 

abordagens: 

 

• Detecção e correção de problemas estruturais da edificação; 

• Controle dos fatores ambientais: UR, temperatura, contaminantes atmosféricos, 

microorganismos e insetos; 

• Elaboração de um plano contra desastres; 

• Higienização, acondicionamento e reparos; 

• Educação em conservação preventiva dos usuários e equipe de colaboradores. 

• Já a conservação curativa é considerada: 

• Técnicas utilizadas por pessoal especializado por estabilizar os materiais deteriorados 

pelo tempo, uso ou outros fatores. Abrange tratamentos para a estabilidade química e 

a consolidação física do original; 

• Ferramenta importante para itens originais com alto valor intrínseco, seja histórico e 

ou cultural. 

• Na restauração o foco é o documento individualizado (peça, livro, documento avulso).  

 

Quanto a forma de preservação da coleção, são ferramentas de reformatação: microfilmagem, 

fotografia digital e fotografia analógica. A microfilmagem é uma técnica fotográfica para 

reprodução de imagens em dimensões reduzidas pela qual há a geração de um “novo acervo”: 

microfilme de segurança e arquivo digital. 

A preservação de coleções de jornais não é uma tarefa fácil nos acervos brasileiros, 

principalmente em regiões de clima subtropical úmido, como o do Estado do Rio Grande do Sul 

(RS). O clima subtropical úmido é definido um clima com quatro estações razoavelmente bem 

definidas, com invernos moderadamente frios e verões quentes (amenos nas partes mais 

elevadas), separados por estações intermediárias com aproximadamente três meses de 

duração, e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. No entanto, nos últimos anos, as 
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oscilações de temperatura tem sido muito mais frequentes (entre – 4ºC e 35ºC) e as estações 

não tão bem definidas. 

Além disso, é necessário considerar o suporte papel jornal, fabricado com fibras curtas e 

portanto com menor longevidade. Fibras longas de trapos de tecido eram usadas na fabricação 

dos papéis antigos, já atualmente, são usadas fibras de celulose obtidas de madeiras na 

fabricação dos “papéis modernos”. A menor estabilidade química da celulose em ambiente 

ácido - como o utilizado na colagem realizada com a resina de breu e alúmen, é a causa da 

menor durabilidade dos papéis fabricados hoje. 

É possível produzir uma polpa para papel de jornal de alta qualidade de fibras vegetais ou de 

madeira pela polpação termomecânica de uma porção destas fibras e pela polpação 

termoquímica da porção restante. O resultado da combinação destas polpas seria uma polpa 

com claridade de 55 a 60, uma opacidade de 93 a 96 por cento, e uma resistência a rasgadura 

relativamente elevada. 

 

Ações Preventivas Passivas Curativas 

Curto Prazo Avaliação de riscos.   

Médio Prazo Seleção dos 

documentos mais 

frágeis. 

Digitalização e acesso.  

Longo Prazo Ambiente climatizado 

para armazenamento 

dos documentos 

raros. 

 Restauração das 

obras selecionadas. 

Figura 01- Ações de preservação no acervo 

 

Quando realizado o planejamento em preservação no acervo do Museu Antropológico Diretor 

Pestana (MADP), foi identificado como prioridade, o acesso as informações da coleção do 

Jornal Correio Serrano. A reformatação foi a forma considerada mais adequada a preservação 

e acesso da coleção, pois favorece a preservação por restringir o manuseio ao original. 
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Acervos Rio-grandenses de Periódicos Jornais 

O primeiro jornal produzido em território rio-grandense foi o Diário de Porto Alegre, de 1827, 

patrocinado pelo presidente da então província para fazer frente a uma oposição que se 

insurgia contra o governo e contra o poder central instalado no Rio de Janeiro. Era um boletim 

oficial que servia à publicidade governamental e à publicação de atos administrativos. Teve o 

mérito de abrir caminho para publicações contrárias, transformando a imprensa num 

laboratório de idéias e em bastidor intelectual da Revolução Farroupilha, que eclodiria em 

1835. Foi a época dos pasquins. 

Já o primeiro jornal do Rio Grande do Sul tido como um jornal moderno, por apresentar-se 

neutro em relação aos partidos políticos, sem nenhuma inovação quanto ao conteúdo 

editorial, surgiu no final do século XIX – o Correio do Povo, fundado por Caldas Júnior em 1895. 

Foi o primeiro no RS a utilizar impressora rotativa e linotipos. Correio do Povo e Diário de 

Notícias compartilharam liderança durante três décadas. O jornal Zero Hora, por sua vez, foi o 

primeiro diário do Sul do país a adotar a tecnologia off-set de impressão, em 1969, e tem hoje 

liderança absoluta na imprensa gaúcha. 

Na região Noroeste do RS, na cidade de Ijuí, o pioneiro do jornalismo impresso foi o Correio 

Serrano, o qual surge no contexto da Primeira Guerra Mundial. Foi publicado de 1917 a 1988.  

Roberto Löw era proprietário do jornal em língua alemã Die Serra-Post (que existia desde 

1911). No ano de 1914 Löw viajou à Europa para modernizar seus equipamentos tipográficos, 

ficando retido naquele país em razão da Guerra Mundial, retornando a Ijuí somente em 1920. 

Neste ínterim, Ricardo Becker, responsável pela editoria do jornal foi comunicado pelo Coronel 

Antônio Soares de Barros, Intendente de Ijuí, que em razão do posicionamento da Alemanha 

na Guerra, a língua alemã estava expressamente proibida. O Jornal Die Serra Post, além de ser 

redigido em alemão, seguia os conceitos e a cultura alemã. Foi necessário então mudar a linha 

editorial... e publicar em português. Em cinco de novembro de 1917 era publicada assim a 

primeira edição do semanário Correio Serrano. Nas próximas décadas o jornal prosperou, 

tanto que na década de 50 possuía anúncios inclusive da capital do Estado, Porto Alegre. 

Na década de 60, o filho do antigo proprietário - Ulrich Löw - assume a direção do periódico. 

Neste período mudou-se a diagramação, com tamanho maior e também maior quantidade de 

folhas, gerando mais espaço para anúncios e informação, e foram realizadas até mesmo 

impressões coloridas de edições comemorativas. Nos anos 70 percebe-se o início da 

decadência, refletido na escassez de anúncios e na poluição visual, que se reforça quando o 

Correio Serrano é vendido a outro proprietário por volta de 1980.  A década de 80 anuncia o 

fim do periódico.  
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Figura 02- Oficina de Typografia do Jornal Correio Serrano 

 

O Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, localizado na capital, Porto Alegre, 

reúne coleções completas de jornais e revistas, com cerca de oito mil títulos, datados desde o 

ano de 1927.  Apresenta também um acervo considerável relacionado à imagem e ao som 

(fotografia, cinema, rádio, televisão e vídeo) e resgata parte da memória da publicidade e da 

propaganda, principalmente através de peças gráficas. Objetos e equipamentos também 

retratam a evolução tecnológica na área da Comunicação Social. 

A realidade que encontramos na maioria dos acervos riograndenses, entretanto, são salas de 

guardas de acervo muito bem iluminadas e, por vezes, com correntes de ar direto sobre os 

papéis, ficando as obras expostas a todo tipo de agressão externa, além das lâmpadas 

fluorescentes, com raios UV diretamente focadas sobre o acervo. São quase inexistentes, no 

Rio Grande do Sul, políticas públicas que visem a disponibilização de verbas e de previsão 

orçamentária para a efetiva preservação dos acervos históricos. Limitam-se as verbas da Lei de 

Incentivo a Cultura (LIC) estadual, que possui uma dotação orçamentária anual reduzida e não 

atende a todas as demandas. 

Neste sentido, Aravanis e Breitsameter (2009, p. 191) constatam: 

 

[...] os acervos estão se degradando diariamente, e não passa um dia que uma 
obra saia do acesso público para a situação de fora de pesquisa por estar 
degradada e deteriorada. São obras que passam para a manutenção ou deixam 
de circular por não se prestarem mais ao manuseio e a leitura. 
 

Em nível de Brasil, a Biblioteca Nacional (BN), com sede no Rio de Janeiro, cuja finalidade 

principal é a de preservar a memória bibliográfica e documental do país, possui um 

considerável acervo de periódicos, os quais são disponibilizados a pesquisadores em 



465 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

microfilme, cópia fotográfica ou cópia digital (mediante pagamento). A pesquisa no catálogo 

online de periódicos resulta 42 volumes do Jornal Correio Serrano, correspondendo a 50 % dos 

anos de edição da coleção completa do jornal. Já do jornal Die Serra Post, a BN possui as 

edições 15 a 18 e 20 a 34 do ano de 1911, quando o jornal era editado ainda na cidade de Cruz 

Alta. 

 

Projeto Memória Jornalística 

Criado em 25 de maio de 1961, por iniciativa do Centro de Estudos e Pesquisas Sociais da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí (FAFI), o Museu Antropológico Diretor Pestana 

tem por objetivo preservar o patrimônio cultural do município, testemunhando assim, a 

caminhada e a identidade do Homem, na região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 

Quando fundado, o Museu pretendia preservar, na Hemeroteca, 81 títulos de periódicos, 

incluindo-se Diário Oficial do Estado do RS, Diário Oficial da União, Correio do Povo e Zero 

Hora. Com o passar do tempo e aumento do volume documental do acervo, foi necessária a 

rediscussão da política de guarda da hemeroteca. Assim, em 2003, o objetivo da hemeroteca 

passou a ser preservar os jornais produzidos no município de Ijuí; os de cunho histórico e 

político e, outros que apresentassem temáticas relacionadas a índios e patrimônio histórico- 

cultural. 

As coleções de periódicos dos municípios da região noroeste do RS foram doadas às 

respectivas administrações públicas municipais, todas encadernadas e indexadas por data de 

edição do exemplar, garantindo assim a preservação da informação jornalística rio-grandense. 

Ficaram preservados assim, 42 títulos de jornais, um volume total de 22 mil edições, dos anos 

de 1917 a 20101. 

O Museu proporcionou as condições ambientais adequadas para a guarda e conservação de 

seu acervo documental, climatizando toda a área de depósitos, em 1999, ação esta 

indispensável para o aumento da longevidade dos documentos2. 

Os jornais são uma das principais fontes de pesquisa utilizadas por estudantes, em especial, 

pelos acadêmicos dos Cursos de Jornalismo e História, por pesquisadores do Rio Grande do 

Sul, de outros Estados brasileiros e da Europa. As condições do material de produção dos 

jornais e o uso constante causavam inúmeros contratempos a esta documentação, sobretudo 

aos jornais das décadas de 40 e 60, do século passado , que estsavam sem  condições de serem  

                                            
1
 Títulos dos jornais em http://www.unijui.edu.br/arquivos/museu/hemeroteca.pdf. 

2
 Para acervos é considerada temperatura ideal 20ºC e umidade de 50%, com oscilação de 2ºC. 
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disponibilizados para a pesquisa, necessitando urgentemente, serem migrados para outro 

suporte material a fim de preservá-los e continuar  a disponibilizá-los para a pesquisa. 

Devido a freqüência de pesquisas e ao estado de conservação das coleções dos Jornais Die 

Serra Post e Correio Serrano, o MADP elaborou projetos de solicitação de recursos financeiros 

enviando-os a diversos órgãos financiadores de projetos culturais durante o período de sete 

anos. 

O Projeto Memória Jornalística de Ijuí: Microfilmagem e digitalização dos Jornais Correio 

Serrano e Die Serra Post de Ijuí foi desenvolvido de 2004 a 2005, patrocinado pelo 

Departamento de Energia Elétrica de ijuí (DEMEI) por meio da Lei de Incentivo à Cultura 

Estadual (LIC-RS). A contrapartida foi a doação à Secretaria do Estado do RS, de 46 CDs com as 

páginas digitalizadas dos jornais. 

Os objetivos do projeto foram: microfilmar e digitalizar os Jornais Correio Serrano, de 1917 a 

1988, e Die Serra Post, de 1919 a 1984, num total de 102 mil páginas, das quais 94272 páginas 

em rolos de microfilme 16 mm e 7872 páginas em microfilmes 35 mm e adquirir equipamentos 

a fim de disponibilizar para pesquisas os rolos de microfilme bem como os CDs com as imagens 

digitalizadas. 

A opção por microfilmagem e digitalização foi principalmente para facilitar a pesquisa, devido 

ao fato dos pesquisadores em geral estarem acostumados com o computador e considerarem 

a leitura na tela do computador mais simples do que no microfilme, e para agilizar a busca por 

data.  

Na primeira etapa do preparo para a microfilmagem, o estado de conservação dos periódicos 

foi comparado, página por página, consistindo na verificação de páginas faltantes ou 

rasgadas/manchadas/riscadas e a substituição/inclusão das mesmas. O registro das 

informações de falta e substituição de páginas foi efetuado num formulário produzido 

especificamente para esta finalidade. A existência de três pacotes de jornais duplos de 40% 

dos anos do jornal tornou o trabalho moroso. Foram elaboradas também folhas de rosto 

(sinalética de abertura para cada rolo de microfilme) em língua portuguesa para o Correio 

Serrano e em língua alemã e portuguesa para Die Serra Post. 

Durante os seis meses em que a equipe de colaboradores do MADP se envolveu na preparação 

dos jornais pra a realização da microfilmagem, devido a inexistência de infra-estrutura 

(laboratório de conservação) a técnica usada reduziu-se ao corte das encadernações e 

desmembramento das edições sem danos ao papel e a higienização mecânica dos jornais - 

retirada de sujidade com o emprego de bisturis e trinchas. 
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Foi necessário ainda, realizar mais de 2 mil restaurações com papel japonês gramatura 9 para 

poder enviar o material para o biro de microfilmagem. Muitas edições do periódico estavam 

tão degradadas e esfaceladas que só restava proceder a velatura com papel japonês em 

algumas páginas. 

Figura 03- Edição deteriorada do Jornal Correio Serrano, 1927 

 

Há duas possibilidades de pesquisa nos dois periódicos: na leitora de microfilme onde 

projetam-se os rolos sobre uma superfície branca e os quatro computadores que contém o 

banco de dados local. 

O software, GED Doc Fischer módulo Search, banco de dados com as páginas digitalizadas dos 

dois periódicos, estava incluído no contrato particular de prestação de serviços com certificado 

de responsabilidade e de garantia de qualidade firmado entre a Fundação de Integração, 

Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS (Fidene), mantenedora do MADP e 

a empresa terceirizada, prestadora do serviço de microfilmagem e digitalização, Microfischer 

Serviços e Soluções em Tecnologia, com sede na cidade de Novo Hamburgo, RS. 
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As possibilidades de pesquisa do software são em quatro campos: ano, data (inclusive de x a 

y), exemplar e descrição.  Acadêmicos do Curso de História da Unijuí3, estagiários voluntários 

do Museu, iniciaram a indexação de assuntos no banco de dados dos jornais digitalizados. 

As imagens foram digitalizadas a partir do microfilme, em formato tiff, sem perda de 

qualidade. As imagens também foram criptografas, sendo que os pesquisadores não tivessem 

possibilidade de copiar as imagens. A pesquisa precisa ser realizada no recinto da instituição e 

cada página microfilmada/digitalizada é disponibilizada ao pesquisador, impressa, gravada em 

CD ou enviada por email, ao valor de um real cada. 

 

Considerações finais 

Os meios de transporte existentes no início do século representaram, de certa forma, agilidade 

na distribuição da notícia publicada nos periódicos. Em Ijuí, a Estação Ferroviária foi 

inaugurada em 1911, seis anos antes do início da publicação do Jornal Correio Serrano. 

Quanto ao uso por pesquisadores, na década de 30 os adeptos da Escola dos Annales passam a 

reconhecer a importância dos meios impressos nas pesquisas históricas, sendo o desdenho em 

relação aos jornais questionado, e a partir da década de 70 o jornal tornou-se fonte de 

pesquisa histórica em longa escala. 

Apesar de, no início do século XXI, um novo modelo de jornalismo começar a se desenhar, com 

a produção de versões eletrônicas dos jornais tradicionais, o jornal impresso continua 

existindo e sendo fonte de pesquisa de memória histórica. 

Nos anos de 2005 a 2008, foram realizadas 657 pesquisas nos dois periódicos abordados neste 

trabalho, representando, no último ano, 75% das pesquisas realizadas na Hemeroteca do 

MADP, fato que comprova que a decisão de realização de ação de curto prazo no 

planejamento de preservação foi acertada. 
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3
 Estes pesquisam no banco de dados, notícias para a elaboração de textos para a Coluna Nossa História, 

publicação semanal no Jornal da Manhã de Ijuí. 
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Histórias de vidas vividas: uma pesquisa compartilhada sobre a cultura portuguesa da Ilha 

dos Marinheiros
1
. Relatos audiovisuais em primeira pessoa. 

Teresa Lenzi 
Marcus Guimarães 

 

Dos objetivos e das características da pesquisa 

“(...) Pois irrecuperável é cada imagem do presente que se dirige ao presente, 
sem que esse presente se sinta visado por ela.” 
W. Benjamin 

 

História de vidas vividas é um projeto em realização desde o ano de 20082, e tem como 

objetivo pesquisar e sistematizar, através de recursos audiovisuais, em co-participação com os 

habitantes das comunidades, a história das diferentes localidades que compõem o município 

do Rio Grande / RS / Brasil - Ilha dos Marinheiros, Ilha da Torotama, Povo Novo, bem como o 

Município de São José do Norte. Tem em vista ainda estimular os grupos sociais ao exercício do 

auto-reconhecimento identitário individual e coletivo. A metodologia empregada consiste em 

reuniões - para a elaboração das pautas temáticas definidas pelos participantes do grupo, 

moradores das localidades, conforme seus interesses e valorações e sem a intervenção dos 

proponentes do projeto -, saídas de campo para coleta de dados, análise, sistematização dos 

dados e edição do material audiovisual. Aos proponentes do projeto cabe a orientação quanto 

à utilização dos recursos audiovisuais e textuais e apoio nas atividades de coleta e 

sistematização dos dados, através dos quais é materializada a pesquisa. 

 

Dos princípios motivadores 

Há quem fale 

Que a vida da gente 

É um nada no mundo 

É uma gota, é um tempo 

Que nem dá um segundo... 

Somos nós que fazemos a vida 

                                            
1
 Projeto de pesquisa PROBIC / Programa institucional de apoio e incentivo à iniciação científica, 

subsidiado pelo CNPQ / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da 
Universidade Federal do Rio Grande / Instituto de Letras e Artes / Curso de Artes Visuais – Licenciatura e 
Bacharelado. 
2
  O projeto se encontra em sua segunda edição. 
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Como der, ou puder, ou 

quiser... 

(…) 

Gonzaguinha 

 

Histórias de vidas vividas tem como ponto de partida o entendimento de que a vida de toda e 

qualquer pessoa é sempre uma grande história e que, como tal, deve ser arrolada nos anais da 

grande história da humanidade, seja nos âmbitos orais e cingidos das regionalidades, seja no 

âmbito das publicações e divulgações de maior alcance. Neste sentido, importa de fato, 

primeiramente, provocar nos sujeitos sociais, através de indagações, o desejo de pensar sobre 

si mesmos, sobre suas vidas e seu lugar no mundo. 

Este enunciado tão simples é de fato o elemento motivado, e propósito maior do trabalho que 

desenvolvemos desde setembro de 2008. E nos bastaria dizer apenas isto. Entretanto, como 

estamos inseridos em um contexto acadêmico que solicita uma caracterização da atividade 

desenvolvida, e ainda em razão de trabalharmos em um cruzamento de campos por vezes 

pouco claro em termos de filiação, entendemos como necessário fazer uma revisão dos nossos 

interesses e de outras atividades que desenvolvemos, bem como investigarmos iniciativas 

similares e pensamentos contemporâneos sobre o tema com o propósito de definir o contexto 

e filiação do nosso trabalho. 

A revisão nos permitiu compreender que a atividade que desenvolvemos inscreve-se no 

contexto de pesquisas e iniciativas interessadas na memória e nas histórias de vida, 

especialmente nas narrativas relatadas pelos protagonistas: histórias em primeira pessoa. 

Neste sentido é valido esclarecer que histórias de vida é uma linha de trabalho que se 

caracteriza por estimular a produção de narrativas existenciais, com o propósito de 

sistematizar dados que permitam conhecer aspectos sociais, econômicos, culturais e materiais 

e, por conseqüência, particularidades de diferentes grupos e comunidades. É um campo que 

visa a compreender a ‘experiência humana’ e por esta razão tem como elemento principal os 

relatos que partem da realidade. Por esta razão, pesquisas nesta área não se apóiam em 

procedimentos de caráter estatístico, quantitativos e ou demonstrativos e muito menos 

seguem a um único procedimento, e especialmente, não são pautados em regras, 

comprovações ou verificações. Pelo contrário, os métodos empregados neste tipo de pesquisa 

são dinâmicos e flexíveis, de maneira que permitem ao pesquisador e aos narradores o ajuste 

do objeto de estudo às necessidades encontradas durante o processo de investigação. 

A partir do exposto, podemos dizer que o trabalho que desenvolvemos, encontra abrigo no 

contexto das pesquisas sócio-históricas, especialmente na historiografia moderna e 
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contemporânea e, sobretudo, no campo de investigação que reivindica a experiência humana - 

com suas especificidades e subjetividades - através de relatos das mais diferentes pessoas e 

comunidades com o propósito que estes possam servir de correlato ou de referência para a 

construção do conhecimento social tanto para as comunidades envolvidas quanto para a 

sociedade em geral. 

Entretanto, para além das histórias de vida enquanto campo de investigação acadêmica, nos 

interessa, enquanto proponentes do projeto, provocar a imersão dos protagonistas nas suas 

histórias particulares; e nos interessa estimular o sujeito histórico ao exercício da escritura de 

suas vidas, porque acreditamos que este é um exercício de autoconhecimento e uma forma de 

recuperação e manutenção da singularidade dos sujeitos e grupos sociais, e motor para a 

autossuficiência sociocultural. 

Em nossa contemporaneidade, marcada pela tendência à homogeneização e pasteurização das 

culturas, e concomitante anonimato, cremos ser importante indagar sobre nosso lugar no 

mundo, sobre nossos princípios, bem como recuperar e valorizar o conhecimento sobre nossas 

origens a partir de questionamentos básicos: de onde viemos? Onde estamos? O que estamos 

fazendo? Qual é a nossa história? Qual é nossa importância e nossa participação no conjunto 

dos acontecimentos? 

Estimular o exercício da autoria significa, na compreensão dos proponentes do projeto, 

estimular o exercício da(s) identidade(s), ações que consideramos necessárias para a conquista 

da auto-estima. Entende-se que a globalização das comunicações – uma marca do tempo em 

que vivemos - tem por um lado seus aspectos positivos ao facilitar a circulação de informações 

mas, por outro, negativos, ao priorizar a circulação de informações filtradas pela ótica dos 

grupos midiáticos ou especializados, sempre ‘porta vozes’ dos demais, fato que gera a 

acomodação e mesmo desestimula os protagonistas das histórias ao exercício da reflexão, da 

responsabilidade e da autoria. 

Por este motivo, investimos, com os recursos dos quais dispomos, na descentralização das 

visões e dos entendimentos sócio-históricos - em geral, mediados pela cultura erudita e 

especializada - e oferecemos condições materiais e estímulos para que seus agentes 

encontrem motivação para se expressar e contar suas próprias histórias ‘sem próteses 

culturais e intelectuais’, tal como propôs Pierre Bordieu (1997, p. 12), porque este é o principal 

objetivo do nosso trabalho. 
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Dos objetivos às experiências vividas 

Na primeira etapa de trabalho, já concluída3, e matéria da reflexão que ora apresentamos, as 

atividades foram desenvolvidas na Ilha dos Marinheiros4, e nesta fase o principal desafio foi o 

de lograr atrair e estimular a população jovem da comunidade para o desenvolvimento da 

pesquisa memorial com enfoque na cultura dos imigrantes portugueses açorianos e 

descendentes – gênese da comunidade. 

 

 

1. Participantes em trabalho de campo (making-of). Montagem e fotos de Roberta Cadaval (à excessão 

da foto nº 4), bolsista responsável pelo trabalho de campo. a. Fabiani Caseira videografando a rotina de 

trabalho de seu pai, Cau, que é pescador. b. Lilian Barros fotografando o Recanto de Nossa Senhora de 

Lourdes. c. Bruno Costa videografando o Café Português. d. Roger Vicente, fotografado por Bruno, em 

uma saída de campo ao Recanto de Nossa Senhora de Lourdes. e. Roger Vicente, Lilian Barros e Fabiani 

Caseira durante entrevista feita à Hermes, morador da Ilha dos Marinheiros e produtor de Jurupiga, 

sobre a fabricação deste produto. 

                                            
3
 No dia 11 de novembro de 2008 ocorreu a primeira reunião com as crianças, e de lá até aqui já se 

somam 32 encontros que albergaram diversas atividades: Seis reuniões com os alunos com o objetivo 
de apresentar o projeto e discutir encaminhamentos da pesquisa; nove encontros para o 
reconhecimento dos equipamentos audiovisuais; seis encontros para definição de métodos e 
metodologia de trabalho e elaboração dos temas e roteiros de trabalho; onze saídas de campo para 
coleta de dados e quatro encontros para projetar o processo de edição, bem como iniciar o trabalho dos 
mesmos. 
4
 A Ilha dos Marinheiros situa-se ao sul da laguna conhecida como Lagoa dos Patos, a margem oeste da 

referida laguna, a 32° 00' 00" de latitude sul e 52° 09' 00" de longitude oeste. Possui uma área total de 
39,28 km². A ilha situa-se a 1,5 km do continente, em seu ponto mais próximo. Pertence ao município de 
Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Possui uma população estimada de 1.324 habitantes 
(censo 2000), majoritariamente de origem portuguesa. É considerada patrimônio da cidade de Rio 
Grande pela preservação de valores, herdados da cultura dos portugueses de Açores, que colonizaram o 
local. Originalmente as terras da Ilha dos Marinheiros eram ocupadas por indígenas, e de acordo com 
vestígios encontrados na ilha, os grupos eram: minuanos, charruas e guaranis. Durante a fundação da 
cidade de Rio Grande, a ilha foi responsável pelo fornecimento da água, lenha e madeira para as 
fortificações e para os colonizadores da Vila do Rio Grande de São Pedro. No passado, a Ilha abastecia 
todo o comércio de Rio Grande e proximidades, atualmente produzindo cerca de 80% das hortaliças 
consumidas em Rio Grande. A ilha dos marinheiros está composta de 4 comunidades: Bandeirinhas, 
Porto Rey, Marambaia e Fundos da Ilha. 
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O processo de trabalho fundou-se no princípio da interatividade, neste caso, a interatividade 

entre jovens (alunos do ensino médio e fundamental) e os distintos segmentos da comunidade 

– independente de faixa etária, profissão, gênero. O grupo de trabalho constituído é reduzido: 

apenas quatro jovens5 , que desde o início aderiram à proposta e ainda prosseguem com as 

atividades. O encaminhamento dos trabalhos seguiu a triagem temática delimitada pelos 

participantes do projeto, seleção esta que desencadeou uma investigação marcada pela 

reconstrução histórica. A ‘reconstrução histórica’ ocorreu porque os jovens, no afã do 

cumprimento da pauta, se sentiram provocados a explorar a história de seus antepassados, 

que, desde as primeiras atividades, constataram, desconheciam. No cômputo geral, o conjunto 

das experiências vividas promoveu um exercício de auto-reconhecimento e um 

reconhecimento da importância da comunidade no contexto da região onde ela está inserida. 

Os relatos e as narrativas audiovisuais compilados no decorrer das atividades são o resultado 

de entrevistas, quase sempre muito breves e lacônicas, feitas pelos jovens aos moradores mais 

velhos da ilha, e por isto constituem-se em uma escritura em primeira pessoa. O grupo de 

trabalho, previamente preparado e organizado para a utilização da fotografia, vídeo e 

produção textual, como instrumentos de coleta e sistematização dos dados, desenvolveu a 

investigação e a organização das informações, incluindo-se o trabalho de produção e pós-

produção de imagens. 

 

 

Foto do grupo. Making-of de Roberta Cadaval, bolsista do projeto no ano 2009. 

 

As pesquisas de campo seguiram a pauta temática definida pelos participantes, assim 

compreendida: café português, Jurupiga, Festa da Nossa Senhora da Saúde. Todos estes temas 

                                            
5
 Bruno Costa, 9 anos; Roger Vicente, 10 anos; Lilian Barros, 14 anos; Fabiani Caseira, 17 anos. 
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foram investigados e registrados através de fotografias, vídeos (entrevistas com os habitantes 

da ilha), e diários de bordo. O resultado obtido com as atividades de campo e vivências está 

traduzido em um conjunto de mais de 900 fotografias, seis horas de gravações em vídeo, e nos 

diários de bordo dos proponentes e participantes6. 

As experiências compartilhadas durante o desenvolvimento das atividades, foram, em seu 

conjunto, reveladoras e surpreendentes, especialmente aos moradores da comunidade. 

É exemplar, entre outras, a entrevista/vivência organizada pelo grupo com um dos moradores 

mais antigos da comunidade, a partir da justificativa de que o referido morador possuía muitas 

informações sobre várias particularidades da cultura e da história da Ilha dos Marinheiros. No 

dia e hora marcados, comparecemos todos. 

 

 

Fotografia do acervo do grupo. 

 

O citado morador, Sr. Pedro, recebeu o grupo com muita espontaneidade e afeto o que fez 

com que a entrevista transcorresse com muita facilidade, além da lucidez, disposição e 

jovialidade do senhor octogenário. O surpreendente é que, ao passo dos acontecimentos, 

ficou visível que os jovens estavam diante do desconhecido, do inusitado. Seu Pedro, que havia 

sido indicado por eles mesmos por ser detentor de muitas informações e qualidades, estava 

revelando coisas, sobre si mesmo e sobre a história da ilha, que eles sequer imaginavam. 

Esta experiência/vivência, documentada em vídeo e fotografias, foi reveladora para todos os 

envolvidos: os jovens esqueceram-se do tempo, do horário da viatura e da escola. E Seu 

                                            
6
 O projeto Histórias de vidas vividas possui um blog

6
/arquivo/diário de bordo das atividades e 

interatividades do projeto, através do qual é possível acompanhar o andamentos das atividades. Este 
projeto é filiado ao Brasil Memória em Rede, uma organização que congrega e divulga projetos, 
localizados em diversos pontos do Brasil, de trabalhos dedicados ao resgate da história oral e das 
memórias locais centrados na instrumentalização dos seus atores sociais e protagonistas. 
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Pedrinho e sua esposa tampouco aparentavam vontade de terminar com a entrevista. Seu 

Pedro, em questão de poucas horas, relatou a chegada dos seus antepassados à ilha, as razões 

da vinda dos mesmos para este ponto do Brasil; e explicou sobre as formas de sobrevivência 

encontradas por eles. Descreveu as transformações da ilha desde o período em que não havia 

água potável até a instalação das caixas de água. Discorreu sobre agricultura, sobre as pragas 

que atacaram os parreirais que por muito tempo foram a marca e sustento da comunidade (e 

sobre isto lembra em detalhes como os agrônomos não souberam explicar o ocorrido), sobre o 

processo da fabricação da Jeropiga/jurupiga7 (em minúcias) e revelou que trabalha até hoje, 

aos 82 anos, diariamente na plantação (embora já não viva do que produz). Seu Pedro indagou 

aos meninos se eles tinham interesse de servir ao exército e então contou sobre a experiência 

que viveu como combatente, quando, perto da cavalaria situada na cidade de Jaguarão – RS, 

foi atingido por estilhaços de uma bomba, e sobreviveu... fato que até hoje entende como 

inexplicável (ele carrega uma expressiva cicatriz na testa). Neste momento, de intensa 

emoção, seu Pedro com a mão no peito suspira e exclama: ‘ai, não gosto nem de me lembrar!’. 

Confessou ainda sobre sua trajetória de músico (ele faz parte da banda oficial da comunidade) 

e mostrou instrumentos musicais (sobre os quais conta a história de cada um em pormenores), 

e partituras que utiliza desde jovem... e tocou: música de verdade. Este momento – 

pesquisa/estudo/vivência – transcendeu a tudo e todos. Os jovens, costumeiramente sem 

interesse por assuntos desta natureza, em geral sem paciência para as histórias dos mais 

velhos, estavam como que hipnotizados, vendo pela primeira vez “Um outro” Seu Pedrinho. 

Experiências como estas tem sido, com frequência, ao mesmo tempo surpreendentes e 

confirmadoras porque, tanto corroboram a relevância do compartilhamento das histórias de 

vida como processos de autoconhecimento e conhecimento coletivo, como confirmam a 

cultura do ‘desconhecimento’ e do esquecimento instalada pela contemporaneidade: seu 

Pedro, considerado um morador ‘conhecido’ da comunidade, em uma conversa faz 

desmoronar esta certeza. Ele é muito mais e sabe muito mais do que a comunidade imagina, 

ele é um ‘desconhecido’. Tal exemplo torna visível que, mesmo em uma comunidade muito 

pequena e simples, de pouco mais de mil habitantes, aparentemente isolada da dinâmica 

urbana, como é o caso da Ilha dos Marinheiros, a cultura da diluição já se instalou. Uma razão 

forte para prosseguir com o resgate e elaboração das histórias pessoais. 

 

                                            
7
 Jeropiga (Jurupinga) é a bebida alcoólica elaborada com mosto de uva adicionado de álcool etílico 

potável, com graduação máxima de 18º G.L. e teor mínimo de açúcar de 7 gramas por 100 mililitros do 
produto. 
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O lugar e a importância dos recursos audiovisuais no contexto das vivências. Fotografia, 

vídeo e produção textual. 

Existe um consenso na atualidade de que vivemos uma civilização que estrutura seu sistema 

comunicativo nas imagens. É um entendimento questionável no que se refere especialmente à 

recepção dos conteúdos das imagens por parte do conjunto social, porque não podemos negar 

que imagens são polissêmicas, quer dizer, são abertas à interpretação, tanto por parte de 

quem as executa e emite quanto por parte de que as recebe e as absorve, portanto são 

capazes de gerar tantos entendimentos quantos forem os sujeitos que com ela interagirem. 

Esta polissemia permite indagar sobre a capacidade comunicativa da imagem no sentido de 

sua objetividade. Este é um tema complexo e sua discussão exige tempo, cuidado e muita 

responsabilidade. Contudo, não podemos negar que o momento histórico que vivemos é 

indiscutivelmente atravessado por recursos audiovisuais, e consequentemente, por dados 

sonoros, imagéticos e textuais que permeiam praticamente todos os setores da nossa 

existência. Dito isto se faz necessário admitir que os processos comunicacionais 

contemporâneos já não se dão exclusivamente através dos textos convencionais, antes disto, 

ocorrem através da combinação de várias mídias. E necessitamos pontuar que a história da era 

audiovisual tem seu pináculo com o surgimento da fotografia - do processo de captura e 

reprodução automática, do daguerreótipo - e que desde então assistimos a um 

desenvolvimento desenfreado de tecnologias audiovisuais. 

 Desde este momento a fotografia ocupa um lugar de importância inegável na história da 

humanidade. Tal prestígio, construído paulatinamente ao longo da sua existência – sempre 

sujeito a constantes avaliações e atualizações conceituais – se encontra amparado tanto pela 

ontologia do seu processo, que é da ordem da marca, da tatuagem, do desenho feito pela luz, 

quanto pela capacidade que este processo tem de produzir imagens de semelhança, imagens 

identificadas ao objeto/fato fotografado. 

Nem mesmo diante das tecnologias eletrônicas este status fotográfico –continuamente 

alimentado pelos entendimentos que socialmente construímos para este tipo de imagem - 

sofre abalos significativos, especialmente no âmbito dos leigos, os maiores produtores e 

consumidores de fotografia. 

Fotografar, entre outros significados, segue sendo sinônimo de registro, documentação, 

perpetuação de fenômenos - e de fato cumpre esta função - que de outra maneira estariam 

fadados ao desaparecimento e consequente esquecimento. 

Na atualidade, todos somos fotógrafos. Assim, discussões sobre o mérito do conhecimento e 

virtuosismo técnico já não encontram sentido. Esta é uma questão superada! Fotografia e 

sociedade de massa são indissociáveis. 
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De fato, o recurso à fotografia tem se confirmado como uma extensão da existência humana e 

neste sentido, este uso parece corresponder ao entendimento de Pavel Büchler (2007, p 93): 

 

“La foto […] se ha convertido en un síntoma, la beneficiaria y cómplice de 
nuestra existencia cultural postindustrial. […] en su función simbólica, ha 
facilitado una reciprocidad y una retroalimentación entre el arte y la cultura de 
masas (que, a la vez, ha ayudado a trasladar la atención de las cuestiones 
estéticas a la acción social); en su función didáctica o cognitiva, nos ha 
enseñado nuevas ‘formas de ver’ (y ha sacado al ruedo la noción de arte como 
un alimento para el público informado’) y no menos importante, el vínculo 
esencial de la imagen fotográfica con el mundo externo ha cambiado por 
completo el carácter de la representación (igualando todos los fenómenos 
registrables pero también creando nuevas jerarquías de sucesos registrados)”. 
 

No âmbito do projeto que desenvolvemos, fez-se uma aposta na documentação e 

sistematização dos dados através do vídeo, dos textos e da fotografia, e todos estes recursos 

foram utilizados e praticados pelos jovens integrantes do projeto. Contudo, por diversas 

razões, das quais trataremos a seguir, o recurso à fotografia logrou ser aquele que mais 

sensibilizou o grupo de trabalho. Fotografar foi, sem dúvida, a opção de preferência dos 

jovens. Claro está que isto de alguma maneira não pode ser dissociado do fato de as novas 

gerações sentirem-se muito à vontade com todo tipo de tecnologia, já que o contexto de suas 

existências é profundamente marcado por elas. E também porque as tecnologias atuais 

respondem a seus anseios e marcas comportamentais: são fáceis de manejar, oferecem 

possibilidades cada vez mais ‘automáticas’ quanto à operação dos programas, são flexíveis e 

oferecem resultados imediatos. Neste sentido, pareceria não haver razões - extinguindo-se a 

escrita que demanda um tipo de habilidade mais artesanal - para uma hierarquia quanto aos 

recursos disponibilizados ao grupo. Então, porque a fotografia ocupou lugar de destaque em 

suas escolhas? 

Uma análise sobre este acontecimento se faz mais efetiva se cotejada aos outros recursos 

utilizados. 

Sobre o recurso textual. Escrever, de um modo geral, parece não condizer mais com o perfil 

sociocultural contemporâneo - de traço hiperativo - desenhado pela dinâmica da redundância 

de ofertas e exigências comunicativas e sociais. Em comparação com outros recursos 

comunicativos e criativos, escrever é um mecanismo de manufatura complexa e artesanal: 

implica pensar e organizar os pensamentos, exige um mínimo conhecimento de gramática e 

ortografia e o mais desalentador, se comparado a outros processos, é um processo íntimo e 

lento. Diante de tantos mecanismos de criação e comunicação pré-prontos, rápidos e 
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eficientes, escrever tem se revelado uma tarefa árdua e não raro frustrante segundo os jovens, 

já que, com freqüência o resultado final não corresponde àquilo que o ‘autor’ ‘quis dizer’. 

O caso do vídeo. Captar imagens com câmaras de vídeo é a princípio o recurso mais sedutor, 

porque o automatismo de captura satisfaz e corresponde a dinâmica corporal e mental dos 

jovens, além de produzir imagens sonorizadas, de ilusão tridimensional e acompanhadas do 

movimento. Entretanto, observamos que, lhes interessava ter acesso à câmara de vídeo e lhes 

interessava captar as imagens, mas nem sempre lhes apetecia gravar em função da 

perseverança e do tempo exigidos para que as sequências gravadas fizessem sentido. Por 

outro lado, se as gravações permitem resultados imediatos, estes resultados exigem também 

tempo para apreciá-los, e o tempo de apreciação de um vídeo é determinado pelo próprio 

dispositivo: é ele que diz quanto tempo é necessário para ver uma sequência completa. E, as 

sequências só fazem sentido na sua totalidade. Quer dizer, é possível apreciar fragmentos, mas 

isto significa ver algo incompleto e ou descontextualizado. Nesta etapa de trabalho, em função 

deste aspecto, o tempo, eventualmente ocorria a dispersão da atenção dos participantes. 

Além do mais, os resultados em vídeo quase sempre exigem sistematização e pós-produção. E 

novamente as questões tocantes ao processo da escritura reincidem nesta etapa do processo 

videográfico: para dar sentido às sequências é necessário sentar, editar... e isto exige pausa e 

tempo... Sob outro aspecto, as sequências em geral são satisfatórias, mas muitas vezes 

incluem mais do que ‘aquilo que eles quiseram captar’... 

Como todos sabemos, captar imagens em vídeo implica tempo porque são imagens ‘do tempo’ 

captadas ‘no tempo’. Já na fotografia, o tempo é um corte, é congelamento. Os dispositivos 

videográficos e fotográficos operam de forma distinta: um se propõe a registrar o devir o 

outro, a reter o tempo. Em consequência, a postura dos operadores dos diferentes dispositivos 

também se distingue. E esta característica dos dispositivos, quando associadas a outros 

limitadores, tem efeitos práticos significativos. Por exemplo, para o desenvolvimento das 

atividades com os jovens, dispúnhamos de três câmaras fotográficas (equipamentos mais 

baratos e em decorrência mais acessíveis), e apenas uma câmara de vídeo (um equipamento 

mais caro e que exige um cuidado maior na sua operação) para atividades em um trabalho 

coletivo. Esta condição determinou que as capturas videográficas fossem feitas um pouco por 

cada um dos participantes, por conseqüência, o conjunto do material capturado configurou-se 

em uma criação e propriedade do grupo, fato que no entendimento dos proponentes condiz 

com o objetivo de um trabalho coletivo. Aos participantes também, salvo um detalhe: o ‘afeto’ 

e a autoria atribuídos a este material preponderantemente coletivo (vídeos) contrasta com 

aquele dirigido às fotografias. As fotos, constatamos, neste contexto, são vistas pelos 

participantes como mais autorais ou mais confessionais, fazem parte de um âmbito mais 
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privado e isto faz com que se atribua a elas uma expressividade mais pessoal, mais intimista, 

uma escritura em primeira pessoa. 

Outros elementos, indicativos das razões da preferência manifestada pelos jovens em relação 

à prática e à fruição da fotografia apontam para a questão da recepção de uma imagem 

fotográfica. Diferentemente da fruição de uma sequência videográfica, na fruição fotográfica o 

tempo de apreciação é determinado pelo sujeito que vê. É um tempo próprio, particular. E 

este tempo pode variar de segundos a horas, aspecto que reveste a imagem fotográfica de 

uma ‘estranha’ autoria, personalidade, privacidade e... cumplicidade. 

Outro item aponta para um tema já citado anteriormente e que se refere ao apreço sócio-

histórico que a fotografia conquistou junto às sociedades. De alguma maneira, todos somos 

sabedores que imagens fotográficas, ainda que sejam marcas residuais de luz e portanto, 

marcas verdadeiras de acontecimentos, são ao mesmo tempo invenção: resultam de seleções 

arbitrárias quanto aos ângulos e enquadramentos selecionados, bem como ao enfoque. Além 

do mais são imagens redutoras porque não incluem os cheiros, os sons e são limitadas quanto 

ao alcance visual. Ainda assim tendem a ser consideradas como verdades potenciais. E faz 

sentido. Imagens fotográficas conseguem coadunar uma dupla verdade: a verdade da 

impressão luminosa - comprovação de um encontro entre um corpo lumínico e um dispositivo 

capaz de capturar e traduzir esta informação - e a verdade do fotógrafo - aquele que opera o 

dispositivo e faz escolhas, que recorta detalhes do entorno segundo seus interesses e desejos 

para, a partir disto colocá-los em evidência, trazer à luz! 

Todos estes aspectos: imediatismo da captura e da fruição, fruição personalizada, imagem 

pessoal, marca de luz, recortes particulares da realidade, são saberes que não foram 

oferecidos aos jovens pelos proponentes do projeto, antes, são entendimentos que estes 

jovens já trouxeram introjetados. A prática fotográfica amadora, tão estendida em nossa 

sociedade, confirma a existência uma ‘genética cultural’, esta por sua vez resultante do 

contínuo e intermitente fotoalfabetismo a que as sociedades vem sendo submetidas desde o 

surgimento da fotografia. Um fotoalfabetismo propagado por distintos setores socioculturais e 

mercadológicos e absorvido pela sociedade por osmose, e que faz com que as práticas 

fotográficas sejam cada vez mais vistas como uma extensão do olho, da mente, do corpo e dos 

desejos dos sujeitos históricos. Por isto a ação de fotografar é uma ação de ‘intimidade’. 

Fotografar faz parte da vida das pessoas, e este é um fator que incide sobre os atos e os 

resultados da prática fotográfica. A câmara não é vista como um objeto estranho e externo, ou 

um inconveniente. Para os jovens participantes do projeto, as câmaras fotográficas foram 

extensões de si mesmos, e ambos, sujeito e câmara, funcionaram como uma unidade - 

condição que lhes permitiu subir e descer dunas, ultrapassar lagoas e todo tipo de obstáculos. 
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Por tudo isto, as imagens capturadas por eles são ‘documentais’: documentos de seus 

entendimentos e desejos, disto os participantes não tem dúvida. As fotografias não são 

artificiais, nem artificiosas... Os enquadramentos, composições e ângulos confirmam esta 

afirmação.  

 

Conclusão: Das ações às realizações. Sobre o exercício da autoria 

O exercício de mostrar as especificidades geográficas e culturais de sua comunidade, em 

interatividade com pessoas externas à comunidade, utilizando recursos audiovisuais, permitiu 

aos participantes autóctones experimentar o redescobrimento e a autorrevelação. 

Redescobrimento, porque a presença dos pesquisadores, proponentes do projeto, durante as 

atividades, com suas curiosidades e estranhezas manifestadas diante de cada nova 

informação, acirrou nos participantes um olhar de revisão a partir do qual eles 

experimentaram as ferramentas que lhes foram oferecidas. Foi com esse ‘ver com outros 

olhos’ que eles capturaram com cuidado cada instante, ao mesmo tempo em que se 

permitiram ‘praticar’ um olhar estrangeiro. 

A partir deste encontro dos diferentes ocorreu também um processo marcado pela retro-

alimentação e, muitas vezes, pela troca de papéis: ora uns foram aprendizes, ora professores e 

especialistas. E esta situação se refletiu e determinou os fazeres de todos. No caso específico 

dos proponentes das atividades, foi necessário aprender com os moradores sobre o lugar, 

sobre seus ritmos de vida, sobre os lugares e pessoas, o que exigiu um contínuo 

recondicionamento de planos e posturas. No caso dos moradores, os participantes do projeto, 

por exemplo, isto ficou evidente tanto no esforço que tiveram que fazer para entender aos 

proponentes, quanto na prática com os equipamentos, fato constatável através escolha dos 

enquadramentos das fotografias e das imagens em movimento, e na formulação das perguntas 

para os entrevistados. Aspectos estes que demonstram que eles, de certa forma, viram pela 

primeira vez o ‘objeto de pesquisa’. Embora o objeto enfocado não fosse da ordem do 

desconhecido, seus olhares sobre ele foram sim, porque resultaram da consciência da 

importância que sua comunidade e sua cultura tem, como objeto de estudo, para outros 

grupos sociais. 

Autorrevelador, porque o método audiovisual de levantamento de dados pelos próprios 

protagonistas das histórias - a diferença de quando são feitos pelo pesquisador, estrangeiros 

aos locais das pesquisas - além de ‘mostrar’ as paisagens, as pessoas e as atividades que em 

seu conjunto constituem o objeto de estudo, revelam ainda, através dos modos de fazer 

(enquadramentos, ângulos, distâncias focais), aos próprios fotógrafos, neste caso os jovens 

moradores. Em resumo, os vídeos e as fotografias são ‘videos-fotos-ensaios’ porque não se 
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restringem ao que mostram – dados históricos e memoriais - mas também a ‘quem mostra’ e 

‘de que maneira este mostra’ (singularidades do sujeito histórico). Neste sentido é possível 

definir este como um trabalho etnográfico em primeira pessoa. 

Parte do acervo audiovisual sistematizado durante as atividades, bem como reflexões 

pertinentes as ações do projeto Histórias de vidas vividas, pode ser encontrado no blog8 

/arquivo/diário das atividades e interatividades. Histórias de vidas vividas atualmente é filiado 

ao Brasil Memória em Rede9, uma organização que congrega e divulga projetos localizados em 

diversos pontos do Brasil de trabalhos dedicados ao resgate da história e das memórias locais 

através da instrumentalização dos seus atores sociais e protagonistas. 

No momento, os quatro participantes se encontram – com muita dificuldade em razão das 

limitações de transporte, bem como em razão da dificuldade de sincronizar o horário escolar 

do grupo - trabalhando na edição dos vídeos e das fotografias, etapa final do trabalho nesta 

comunidade e que visa a elaboração e publicação de um livro, um objeto que deve ser 

devolvido à comunidade como retorno das atividades, para que este possa ser utilizado pelas 

escolas e associações da comunidade como uma referência. 

Nesta fase conclusiva dos trabalhos, queremos colocar em destaque, para além dos objetivos 

previstos e dos resultados alcançados, aquilo que consideramos nossa maior conquista e 

aprendizagem logrados nesta experiência: a oportunidade do encontro e da interatividade 

entre os participantes e os proponentes do projeto. Um acontecimento marcado por um 

processo de retro-alimentação e da troca de papéis – todos aprendemos a aprender – fato que 

se refletiu nos fazeres de todos e gerou aprendizagens importantes para os proponentes do 

projeto. Neste sentido vale enfatizar que os proponentes, entre outros conhecimentos, 

aprenderam a flexibilizar seus propósitos, aprenderam a adaptar seus métodos10 e 

especialmente aprenderam que trabalhos que envolvem pessoas e suas vidas não podem ser 

desenvolvidos visando prazos e compromissos acadêmicos, porque pessoas não são ‘objetos’ 

de estudo no sentido usualmente atribuído ao termo. ‘Objetos’ são coisas as quais é possível 

‘usar’ e descartar sempre que não for mais ‘necessário’. Já, trabalhar com pessoas significa 

trabalhar com o ser humano, com suas idiossincrasias, seus sonhos, seus desejos, suas 

                                            
8
 http://historiasdevidas-vividas.blogspot.com 

9
 http://www.brasilmemoriaemrede.org.br/ 

10
 As atividades já estão no seu segundo ano. Um pesquisador, com este tempo, trabalhando em 

condições ‘convencionais de pesquisa’ já teria alcançado resultados mais volumosos e concretos. 
Entretanto, não trabalhamos com o objetivo da produtividade, mas da reconstrução histórica vivida. 
Neste sentido, o tempo de pesquisa do trabalho que desenvolvemos é o tempo dos moradores, o tempo 
que eles dispõe entre suas atividades de sobrevivência e escolaridade. O Tempo desta pesquisa é ainda 
o tempo sujeito a inexistência de transporte público na comunidade, o tempo da inexistência de 
internet e telefones. 
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disponibilidades e seus limites... Implica relacionar-se e comprometer-se, uma tarefa delicada. 

Pessoas não podem ser ‘usadas’, acionadas e desligadas, ou descartadas quando finalizada a 

atividade. 

Para concluir, queremos voltar aos propósitos maiores deste projeto, que são as histórias de 

vida dos grupos sociais, e insistir no fato de que a história da humanidade não se restringe aos 

grandes fatos, às ações heróicas, às hecatombes – embora tenhamos sido historicamente 

convencidos disto -, e tampouco o patrimônio histórico se restringe aos artefatos materiais. ‘A  

história’ também se faz de pequenos nós, alguns aparentemente mais importantes, outros 

nem tanto, da mesma forma que deve-se entender por patrimônio histórico tanto o conjunto 

dos bens materiais quanto o conjunto humano com suas diferenças e especificdades. E neste 

sentido não se pode ignorar que a importância histórica atribuída às coisas e aos fatos não é 

um fenômeno natural, pelo contrario, é decisão humana, atualizada cotidianamente. Da 

mesma forma que é inventada ‘a história da humanidade’: ela é uma narração escrita no 

tempo por muitas pessoas... A ‘história’ do nosso município, região, ou grupo social cabe a 

cada um de nós escrever, e será essa tessitura que nos construirá paulatinamente - a partir dos 

enfoques que delineemos. Ainda existem muitas histórias a serem escritas e ou reveladas 

neste denso palimpsesto que é a ‘grande história da humanidade’, in continuum. 
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Resumo 

O artigo pretende estabelecer reflexões para possíveis ações no resgate da cultura imaterial, 
partindo da formação do Conservatório de Música de Rio Grande, no contexto ao qual foi 
concebido, destacando o seu objetivo de formação, bem como a importância da evolução da 
Música Erudita no século XIX-XX, e sua abrangência na sociedade, tanto nas camadas 
dominantes ou de setores médios urbanos. Destacaremos, a figura feminina como a 
inquietação principal no sentido de resgate ao contexto em estudo. Importante destacar a 
flexibilidade do conceito de Memória, na diferenciação entre a Histórica e a Coletiva, no 
intuito de entender o objeto de estudo, bem como os próprios termos usados em legislações 
específicas. Por fim, ressaltamos a importância da História Oral para a valorização dos 
sentidos, e que não se entenda como uma única fonte de pesquisa e tampouco deve continuar 
a ser desprezada diante das fontes materiais. A intenção deste artigo é propiciar inquietações 
quanto ao que não deve e sim como deve ser lembrado. 
 
Palavras-chave: Mulheres, história oral, memória. 

 

Introdução 

Esse artigo pretende apontar reflexões para um trabalho de dissertação com maior 

abrangência, intitulado Conservatório de Música de Rio Grande (1922-1954): os Sentidos do 

Feminino na Esfera Musical, que tem como suporte principal o conceito de  Memória Coletiva, 

redirecionando para as Memórias oficiais e locais atuantes dentro do Conservatório de Música 

de Rio Grande, atual Escola de Belas Artes “Heitor de Lemos”. 

A partir de tais reflexões pretende-se apontar possíveis ações na tentativa de resgate do 

Patrimônio tendo como destaque, a História Oral. Esta, no caso, que vem na tentativa de, 

através das palavras, resgatarem a partir do gênero feminino, a trajetória da Memória Coletiva 

de grupo e seu contexto, e que de alguma maneira não venha a sucumbir às crises do século 

XXI, onde a Memória tem como desafio a monumentalização, essa muitas vezes trabalhada de 

maneira errônea, e que nos contabiliza em perdas, em vários segmentos sociais e ainda como 

resultado final o esquecimento, fazendo com que a Memória torne-se um fator apenas de 

passado, ignorando as inquietações do presente.  
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Reflexões sobre Memória 

Ao tentarmos delinear o conceito de Memória precisamos estabelecer dois pontos distintos: o 

tempo e o imaginário, que tem uma relação de encontro, sem estabelecer limites entre si. 

O tempo acerca-se da formação de um espaço construído em etapas, que não são de 

evolução, mas sim de interação com as mudanças, e de desafios aos conceitos pré-

estabelecidos. 

Enquanto o tempo busca o espaço, o imaginário se estrutura nas recordações vividas, pois 

enquanto fantasia, irá canalizar a relação direta de atividade ou emoções, que estão 

conscientes através do que foi vivido, diferentemente da imaginação como fantasma, que se 

tem como uma fantasia irrealizada, ou seja, o desejo de ter vivido o momento. 

Destacamos que para as recordações vividas, e aí no caso diga-se Memória, o esquecimento é 

o maior vilão do qual não podemos deixá-las sucumbir, pois as emoções, mais do que os fatos, 

serão fortalecidas na existência real de um grupo, mas quando este chegar ao último 

integrante, a Memória não acabará junto com ele, pois as lembranças serão sustentadas pelos 

sentidos, estes que deverão ser registrados não só através da História Oral, mas de outras 

fontes, pois enquanto uma delas ainda existir, as lembranças serão mantidas ‘vivas’, mesmo 

que com olhares diferentes sobre elas.  

Quando Maurice Halbwachs, nos fala em Memória Coletiva e o Tempo, utiliza-se a si como 

exemplo 

 

Pode-se dizer que o que rompe a continuidade de minha vida consciente e 
individual, é a ação que sobre mim exerce, de fora, uma outra consciência, que 
me impõe uma representação em que está contida (HALBWACHS, 2006:121). 
 

Nos reconfigura ao contexto vivido a partir da ação do grupo e sua posterior fragmentação, 

que ocorre pela troca de informações temporais, ou seja, a Memória reconstitui os sentidos, 

mas estes não falam por si, falam pela formação e inserção do indivíduo no contexto. A 

Memória condiciona-se e limita-se ao poder de se fazer lembrar, como lembrar, e o que deve 

ser lembrado, muitas vezes pela própria trajetória do indivíduo dentro do contexto em 

questão. 

Segundo Walter Benjamin, em 1940 em suas teses: “Sobre o conceito da História”, declara 

 

“articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘tal como ele 
propriamente foi’. Significa apoderar-se de uma lembrança tal como ela cintila 
num instante de perigo” (GAGNEBIN, 2006:40). 
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Importante ressaltar que não podemos confundir Memória Coletiva e Memória Histórica. Com 

relação à Memória Histórica, Maurice Halbwachs nos diz 

 

[...] guarda principalmente as diferenças - mas diferenças ou as mudanças 
marcam somente a passagem brusca e quase imediata de um estado que dura 
a um outro estado que dura (HALBWACHS,2006:132). 
 

E sobre a Memória Coletiva ele nos diz 

 

A Memória Coletiva retrocede no passado até certo limite, mais ou menos 
longínquo conforme pertença a esse ou aquele grupo. Além disso, ela já não 
atinge diretamente os acontecimentos e as pessoas (HALBWACS, 2006:133). 
 

Cabe a isso dizer que a História, ou  a ação da mesma, criou ao longo do tempo um abismo 

quando refere-se a Memória Coletiva, pois suas ações solidificaram-se muito mais no campo 

material, nos fragmentos que ‘contaram’ algo, num silêncio factual, e acabou por esquecer o 

que ainda está ‘vivo’, os sentidos da coletividade, que apesar de haver um intenso trabalho em 

História Oral, a Memória Histórica tem dificuldade para aceitar a Memória Coletiva, não como 

fonte somente, mas como resgate de lembranças de um tempo real vivido. 

A coletividade, enquanto Memória que compõe um mesmo espaço deve contar sua história 

através não só do material, mas do imaterial, e a fragmentação de ambos pode propiciar 

espaço para a monumentalização, fato preocupante, pois acaba por conceber ícones, no caso 

da materialidade, completamente distinto do contexto a ser resgatado, reforça-se assim a 

complexa trajetória entre presente e passado.  

 

A construção histórica do Conservatório de Música  

O cenário musical nos proporciona desde então vários caminhos, que não são independentes, 

mas entrelaçados em sua essência, que nada mais é do que o encontro de memórias  movidos 

pela sensibilidade, e troca de saberes. 

Além disso, as concepções formadoras estão atreladas ao espaço sócio-político, e isso concebe 

valores de importância a um novo processo cultural. 

Com respeito ao Rio Grande do Sul, tentou-se examinar esta problemática tomando-se por 

base o exercício amador e profissional da música erudita ao longo do século XIX e início do 

século XX, em três momentos, que não devem ser abordados como etapas isoladas e sim como 

integrantes de um processo em que as características de uma fase se interpretam e se 

relacionam com as seguintes (LUCAS, 1980:151). 



488 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

O primeiro momento (metade do século XIX até o final da década de 1870) compreende uma 

fase na qual a música inexistia como atividade independente (estava associada ao culto 

religioso ou ao teatro), sendo profissão ligada às camadas inferiores da população. O que 

distingue nessa fase o profissional do amador é o fato de pertencerem a diferentes classes 

sociais. O segundo momento (década de 1880-1890) corresponde à expansão do amadorismo 

sob a forma de sociedades de concerto organizadas por e para elementos de classe dominante 

e setores médios urbanos, enquanto que os profissionais da fase anterior estão sendo 

substituídos por estrangeiros. O último (do final do século XIX ao início do século XX) refere-se 

à reavaliação que sofre a música como profissão a partir do contato com padrões importados, 

passando a ser exercida pela classe dominante - setores médios e incorporados, das etapas 

antecedentes, aspectos do amadorismo que possam distanciá-las de qualquer associação com 

o trabalho das camadas sociais inferiores (LUCAS, 1980:151). 

[...] Não é difícil perceber que na rígida sociedade escravocrata, o fato de escravos e 

descendentes destes se dedicarem ao ofício de músico era suficiente para trazer o desprestígio 

social à profissão. [...] Ressalte-se bem o fato de que se a profissão era desprestigiada, a 

música em si não o era o que explica haver certas chances de ascensão social para um 

profissional tido como musicalmente bem dotado (LUCAS, 1980:155). 

Quanto ao músico amador fosse ele instrumentista, cantor ou compositor [...] era egresso da 

classe dominante ou de setores médios urbanos, sendo o amadorismo a forma de se 

dedicarem a música com uma conotação diversa daquela emprestada ao profissionalismo. A 

idéia da música como “enobrecimento do espírito”, difundida pela classe dominante local 

(apesar de não ser criação sua e sim importação do romantismo europeu), agia no sentido de 

distinguir a sua atuação frente ao músico profissional e de atribuir status aos seus cultivadores 

(LUCAS, 1980:155). 

Com efeito, a passagem do século e o período em que o amadorismo ganha força entre os 

setores médios e de classe dominante, fundando eles sociedades musicais amadoras, 

dedicando-se a estudo de um instrumento e/ou canto, à composição, à regência. Fato que 

comprova esta intensificação das atividades amadoras no estado é o surgimento do comércio 

especializado para atender o consumo de instrumentos musicais, partituras, manuais de 

música, e que, através do número de estabelecimentos criadas com esta finalidade, pode-se 

avaliar a extensão desta demanda. (LUCAS, 1980: 157). 

Baseado nessa ênfase do movimento amadorístico que invadiu o Rio Grande do Sul, iniciando 

por Porto Alegre e cidades do interior, temos a fundação do Conservatório de Música de Rio 

Grande, em 1º/04/1922, pelo Centro de Cultura Artística do Rio Grande do Sul e com a 

fiscalização da Intendência Municipal, passando a funcionar no Salão do Clube Beneficente de 
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Senhoras, sendo este Clube fundado pelas esposas dos Maçons, em 04/08/1901, e localizava-

se na antiga Rua General Câmara, atualmente Rua Carlos Gomes, nº. 583. 

A cerimônia de fundação teve a presença de pessoas ilustres da sociedade rio-grandina, 

juntamente com Tasso Bolívar Dias Correia, Diretor do novo Conservatório, que recebeu 

Guilherme Fontainha e José Corsi, Diretores do Centro de Cultura do Rio Grande do Sul, e 

ainda Antonio Leal de Sá Pereira, Diretor do Conservatório de Pelotas. 

O Centro de Cultura Artística do Rio Grande do Sul foi um projeto idealizado durante a direção 

do Instituto de Belas Artes, por Guilherme Fontainha, no período de 1916-1924, e que tinha 

como objetivo fazer circular intérpretes nacionais e internacionais no Rio Grande do Sul, em 

contrapartida, a fundação de um Conservatório de Música foi um dos marcos de uma cidade 

que crescia industrialmente e possuía uma elite econômica que aprendeu a valorizar a música 

erudita como status social. 

Nas décadas posteriores a 20, e com a chegada do pós-guerra, nos anos 1950, com a 

consolidação dos blocos capitalistas e comunistas, objetivou numa sociedade mais 

competitiva, e um olhar menos romântico. Os saberes na área da Música passaram a ter novos 

saberes, nas Artes Plásticas, apesar de ocuparem um mesmo espaço geográfico, novas 

memórias foram agregadas a um contexto já existente.  

 

Um olhar para uma das possíveis ações de conservação 

De acordo com a trajetória do Conservatório, podemos observar na sua passagem por várias 

décadas, a formação de várias Memórias que se entrecruzaram, mas em especial o gênero 

feminino, e a busca pelo valor dessa formação que apesar das perdas que vem sofrendo pelo 

próprio espaço temporal, acredita nas tentativas de resgate. 

Cabe assim retomarmos a herança conceitual, que construiu a figura feminina. Em Pierre 

Bourdieu, observamos pontos que podem nos direcionar 

 

[...] elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, enquanto 
objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Delas se espera que sejam 
“femininas”, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, 
contidas ou até mesmo apagadas. E a pretensa “feminilidade” muitas vezes 
não é mais que uma forma de aquiescência em relação às expectativas 
masculinas, reais ou supostas, principalmente em termos de engrandecimento 
do ego. Em conseqüência, a dependência em relação aos outros (e não só aos 
homens) tende a se tornar constitutiva de seu ser (BOURDIEU, 2009:82). 
 

Isso nos faz perceber que no momento em que a mulher, é vista pelo olhar do outro, já nos 

deixa claro, que o seu valor, entenda-se sua trajetória de vida, estarão agregadas aos conceitos 
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e interesses do contexto em que vive, sendo que a sua submissão começa pela família, na 

figura paterna, e após o casamento, na figura do marido. 

A negação da feminilidade, não é pelo fato de ser aceitável visualmente para uma sociedade, 

mas o ‘ser feminina’ implica em uma busca pelas suas próprias idéias, ou melhor, 

questionamentos para antigos padrões. Essa busca constante, fez com que a dominação 

masculina, tivesse na mulher, um trunfo, o ‘servir’, o ‘estar’ e o ‘depender’, negados por ela, 

seria negar a sua própria existência. 

Quando observamos determinações legais detectamos as exclusões, e ao mesmo tempo a 

quebra de conceitos até então inatingíveis. 

Importante entender que de acordo com o Decreto lei nº. 25 de 1937 do Estado Novo no Brasil 

 

Patrimônio [Cultural] é o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país 
cuja preservação seja de interesse público quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis, quer pelo seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico.  
 

E ao compararmos com a Declaração do México (1985), que define  

 

Patrimônio Cultural, como o conjunto de produtos artísticos, artesanais e 
técnicos, das expressões literárias, lingüísticas e musicais, dos usos e costumes 
de todos os povos e grupos étnicos, do passado e do presente (CURY, 
2004:275). 
 

Enquanto a 1ª sustenta o valor no que é memorável, ou seja, em ícones que lembrem o 

passado, a 2ª tenta preparar o presente para a sua inclusão patrimonial, na formação 

identitária de uma coletividade. 

Ao compararmos essas duas legislações de amparo ao Patrimônio Cultural, esclarecemos que 

ao falarmos do Conservatório, não estamos dispensando sua cultura material, esta que ainda 

não encontrou um tratamento e tão pouca adequação ao seu meio, o que causa certa 

inquietação, pois a formação de uma identidade parte tão somente desta, mas torna-se 

suporte essencial para a cultura imaterial. 

Quando avaliamos o conceito de identidade cultural, entendemos que  

 

[...] aponta para um sistema de representação [...] das relações entre os 
indivíduos e os grupos e entre estes e seu território de reprodução e produção, 
seu meio, seu espaço e seu tempo (COELHO, 1997:201). 
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Essa representação de relações é que proporciona uma análise do grupo e a separação de 

interesses no mesmo, pois o olhar é diferente e as ações e interesses nesse patrimônio são 

condicionados. 

No estudo sobre o Conservatório, um das principais propostas para desmistificar essas 

relações será a história oral, que tem sua importância maior no contato estabelecido entre 

quem procura (pesquisador) e o procurado (pesquisado), pois neste contexto podemos captar 

a verdade dos sentidos, no tempo presente, e estabelecer a conexão entre as diversas 

memórias, e aí no caso, o grupo feminino, sempre em maioria na Instituição, pontuando os 

reais interesses e saberes na esfera musical. 

Atualmente, supõe-se que  

 

[...] o patrimônio se confunde com a herança cuja presença constatou ao nosso 
redor e reivindicamos como nossa, prontos a intervir diretamente a fim de 
assegurar a sua preservação e inteligibilidade. Esses bens recebem, portanto 
uma designação particular e são submetidos a um modo de gestão específico. 
O respeito a essas condições é garantido pelas leis e regulamentos, ou por uma 
militância dedicada a inscrever nos fatos o princípio da transmissão para o 
futuro (POULOT, 2008:28). 
 

Quando sustentamos esse equívoco: patrimônio = herança, passamos a negligenciar o 

gerenciamento das informações, como responsabilidade aos órgãos competentes, seja porque 

na maioria das vezes não estão preparados, ou tão pouco “sensibilizados” para preservar. 

Perigo maior ainda, é que observamos que muito da cultura material sucumbe ao 

esquecimento, não pela ausência de leis, mas pela ausência de ações práticas. Mas como 

Poulot destaca, existe a “militância dedicada”, esta sim consegue superar o equívoco de 

conceitos, e o reconhecimento de que patrimônio e herança não são a mesma coisa, mas o 1º 

advém do 2º, ou seja, só temos uma cultura patrimonial, a partir da herança que nos foi 

transmitida, não  em valores, mas em suportes identitários. 

E ao enfocarmos o trabalho em história oral como um dos procedimentos, estamos tratando 

também de relações interpessoais, de palavras, que muitas vezes são silenciadas pelas 

lembranças, no caso de uma herança negativa, o que não quer ser lembrado, ou tão pouco 

pela falta de simplicidade no resgate dessas lembranças. 

O ato de falar, e se deixar falar pelos sentidos (entrevistado) promove um encontro no tempo 

presente, mas que resgata o passado. Lembrar não é inventar (BERGSON, 2006), mas quando 

olhamos o que ficou, vivenciamos novamente o momento, sem dele participar, somos 

espectadores da nossa Memória. 
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No atual século XXI, o resgate do passado, entenda-se Patrimônio, vem como algo espetacular, 

mas para quem? Na maioria das vezes para um grupo que não faz parte da coletividade a ser 

preservada, e sim um grupo que tem interesse em gerenciar o passado, como um trunfo 

ideológico, como se o passado precisasse ser “salvo”, e diferentemente disto, ele precisa ser 

conduzido ao seu lugar, à revitalização da Memória que tem uma identidade construída 

anteriormente, e que tenha força para estruturar-se como um suporte de tempo, mas sem 

criar limites entre o presente e o passado. 

Interessante pensar que as perdas patrimoniais são inevitáveis, mas caímos em contradição, 

pois  

 

Patrimônio Cultural não é estático e nem reduzido. Pelo contrário pode ser 
alterado e adicionado a cada dia (LOWENTHAL, 2005: 395)  
 

ou seja isso torna-se uma distante mas motivadora esperança, pois é importante destacar que 

patrimônio nem sempre é o mais visível, que se mostra passado, mas o invisível, o que existe, 

mas  não foi visto. Por isso quando utilizamos história oral, não queremos apenas destacar 

pessoas que tenham tido um destaque no contexto do Conservatório, mas queremos ir além, 

buscar pessoas que aparentemente fizeram pouco aos olhos de quem não interessava, mas 

que estavam lá, e possuem outras verdades, não como coadjuvantes, mas como 

desmistificadores de Memórias oficiais, estas que durante muito tempo, escolheram as 

palavras que deveriam ser ditas, e que conseguem ainda manipular o que deve ser lembrado. 

Valorizar a cultura imaterial é cuidar antes de tudo de uma identidade ímpar tão importante a 

uma determinada Memória Coletiva, mas mais do que isso são as relações estabelecidas, pois 

elas propiciam a formação dos suportes para o cuidado da cultura material. 

 

Considerações Finais 

Partindo dessas reflexões, pretende-se ir além do resgate através da História Oral, e sim 

sensibilizar novas práticas para o direcionamento desse Patrimônio, pois através desses 

contatos, esperamos sua conservação adequada, e que possa estar ao alcance da comunidade 

musical ou não, já que o conhecimento do mesmo é ainda um pouco introspectivo. 
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Conhecimento tradicional associado das comunidades indígenas na Amazônia 

Dionis Mauri Penning Blank 

 

 

Resumo 

Diante da relevância da biodiversidade como fonte de grandes riquezas, o trabalho aborda as 
características gerais e as terras indígenas da região amazônica, passando pelo conhecimento 
tradicional associado e por sua proteção em termos de comunidades indígenas. O trabalho 
objetiva demonstrar a indispensabilidade da proteção do conhecimento tradicional associado 
das comunidades indígenas na Amazônia. O acesso a esse tipo de conhecimento fica sujeito ao 
consentimento prévio fundamentado da comunidade, sendo garantida a ela a repartição dos 
benefícios oriundos de eventual descoberta científica. Ademais, embora o trabalho tenha 
demonstrado que grande parte das terras indígenas na Amazônia Legal já se encontre 
registrada, a preservação delas é de extrema necessidade. 
 

Palavras-Chave: Amazônia, biodiversidade e conhecimento tradicional associado. 

 

Introdução 

A biodiversidade brasileira está concentrada principalmente na região amazônica. Por causa da 

crescente importância que o tema da biodiversidade vem adquirindo e da quantidade de 

espécies com potencial de valor comercial e científico, existe grande expectativa de que a 

megadiversidade da Amazônia possa ser um fator econômico fundamental no 

desenvolvimento neste século.  

A biodiversidade é um recurso estratégico por excelência, pois está na base da indústria de 

alimentos, cosméticos, medicamentos, como também é, nessa fase do desenvolvimento 

científico e tecnológico, uma fonte de grande potencial para encontrar alternativas de insumos 

para remédios a enfermidades ainda incuráveis. 

Por sua vez, a sociodiversidade compreende o vasto patrimônio sociocultural da Amazônia 

brasileira. A rica diversidade cultural da Amazônia não é derivada apenas dos inúmeros povos 

indígenas, mas também de outras comunidades locais, que abrangem seringueiros, 

castanheiros, ribeirinhos, babaçueiros, entre outros.  

Apesar de a problemática apresentada atingir todas as comunidades de maneira homogênea 

em alguns pontos, pretende-se trabalhar principalmente a questão indígena, pelo fato de os 

índios possuírem uma maior tradição no que se refere à utilização da biodiversidade e por 

representarem uma minoria cultural e socialmente ameaçada de forma mais intensa na 

sociedade contemporânea. 

Logo, o escopo do trabalho é evidenciar a necessidade da proteção do conhecimento 

tradicional associado das comunidades indígenas na Amazônia. 



495 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

 

Amazônia: características gerais e terras indígenas 

A Amazônia é detentora de uma diversidade tanto natural como política e social, quer dizer, 

dentro de uma Amazônia há diversas “Amazônias”, com heterogeneidade de climas, 

formações geológicas e altitudes, grande diversidade de paisagens que corresponde a uma 

grande inomogeneidade de tipos de solos, formações vegetais e biodiversidade. Assim, vários 

critérios ou enfoques podem ser utilizados para definir a região amazônica tais como a bacia 

hidrográfica, o “domínio amazônico” que se estende além dos limites da bacia ou, ainda, uma 

norma jurídica (SILVA, 2008). 

De acordo com Milaré (2007, p. 626), o macroecossistema amazônico brasileiro constitui um 

domínio de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, correspondente a 60% de todo o universo 

da Amazônia, enquanto que os países vizinhos comportam os 40% restantes. Hoje, 

principalmente em função da rica biodiversidade existente, a Amazônia é um dos biomas de 

maior repercussão nas discussões mundiais, sendo reconhecida como patrimônio nacional, nos 

termos do art. 225, § 4.º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88). 

O modelo de ocupação predominante na região amazônica (exploração madeireira predatória 

e conversão de terras para agropecuária) tende a resultar em uma economia local que segue o 

padrão “boom-colapso”, ou seja, nos primeiros anos da atividade econômica ocorre um rápido 

e efêmero crescimento (boom) seguido de um declínio significativo em renda, emprego e 

arrecadação de tributos (colapso) (SCHNEIDER et al., 2000 apud CELENTANO; VERÍSSIMO, 

2007). Nesse sentido, Celentano e Veríssimo (2007, p. 7) destacam que: 

 

No início do século XXI, as forças que atuam na Amazônia são mais complexas 
e incluem, por um lado, os investimentos com potencial de ampliar o 
desmatamento, tais como os gastos públicos (principalmente infra-estrutura e 
crédito), a expansão de assentamentos de reforma agrária e o aporte de 
capital privado para atender o mercado global nas áreas de mineração, 
agropecuária e exploração madeireira. Por outro lado, há iniciativas de 
conservação e uso sustentável dos recursos naturais, tais como a criação de 
Unidades de Conservação, o combate à grilagem de terras públicas e o 
aprimoramento do sistema de licenciamento, monitoramento e fiscalização 
ambiental. 
 

A União e os Estados criaram áreas protegidas, a saber, Unidades de Conservação (UCs) e 

Terras Indígenas (TIs), para tentar reduzir o desmatamento e preservar a diversidade social e 

biológica na Amazônia (Fig. 01). Embora tais áreas tenham sido dobradas nesta década, para 

garantir direitos de uso de recursos naturais às populações indígenas e comunidades locais e 
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promover a conservação ambiental, ainda são ameaçadas, principalmente pelo desmatamento 

e pela exploração ilegal de madeira (BARRETO et al., 2009). 

 

 

Fig. 01- Mapa de áreas protegidas na Amazônia. Fonte: Barreto et al., 2009, p. 1. 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005, p. 14), a análise dos aspectos 

demográficos dos municípios que possuem TIs deve privilegiar a Amazônia brasileira, uma vez 

que a região concentra 76% do total das TIs, o que representa, aproximadamente, 99% da área 

das TIs do Brasil. O Instituto acrescenta que o confronto do mapa de distribuição dos 

municípios com as TIs ressalta a representatividade dos municípios da Amazônia Legal, que 

compreende os estados da Região Norte, além de Mato Grosso e parte do Maranhão e, onde, 

diferentemente do restante do País, grande parte de seus municípios possuem TIs em seus 

limites. 

Carneiro Filho e Souza (2009, p. 12), embasados em dados do Instituto Socioambiental (ISA) ao 

qual são vinculados, indicam que, na Amazônia Legal, vivem 173 povos em 405 TIs, que somam 

1.085.890 quilômetros quadrados, ou seja, 21,7% da região, sendo que cerca de 300 mil índios 

vivem nessas áreas (1,15% da população amazônica). Além disso, o art. 231 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 ressalta serem “[...] reconhecidos aos índios sua 

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 

terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens”. 
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Desse modo, é bastante precisa a afirmação de Oliveira e Arcanjo (2006, p. 3): 

 

A biodiversidade da Amazônia brasileira, portanto, está ligada intrinsecamente 
à sua sociodiversidade, mormente no que tange aos povos indígenas. Os índios 
contribuem de forma significativa para a manutenção e desenvolvimento da 
diversidade biológica, visto que esta é resultante do processo de interação e 
do manejo da natureza segundo suas tradições. Tal forma de relacionamento 
entre os povos indígenas e o meio ambiente é facilmente reconhecível nos 
seus cultos, medicina e costumes de maneira geral, que se utilizam 
essencialmente de elementos da natureza dentro de suas concepções. 
 

A questão de fundo versa na indispensabilidade da biodiversidade e da sociodiversidade 

caminharem juntas a fim de dar causa ao mútuo progresso. De um lado, manter, estudar e 

explorar não aleatoriamente (mas racionalmente) a biodiversidade; de outro, garantir o 

desenvolvimento dos povos indígenas por meio de políticas públicas concretas que pensem no 

investimento ambiental. 

 

Conhecimento tradicional associado: comunidade indígena e local 

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) de 1992, em seu art. 8, alínea j, separa as 

comunidades tradicionais em comunidades indígenas e locais, prevendo: 

 

Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o 
conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações 
indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à 
utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla 
aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse 
conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição eqüitativa dos 
benefícios oriundos da utilização desse conhecimento. 
 

A Medida Provisória n.º 2.186-16/01 define o conhecimento tradicional associado no seu art. 

7.º, inciso II, como sendo a “(...) informação ou prática individual ou coletiva de comunidade 

indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio 

genético”. Antunes (2007, p. 449) esclarece: 

 

O conceito normativo não é de simples compreensão ou mesmo de singela 
aplicação. O sujeito de direito que se pretende tutelar não é uma pessoa física 
ou jurídica, mas uma comunidade que vive de forma tradicional ou 
diferenciada da sociedade envolvente. A nota mais marcante do conhecimento 
tradicional, em meu entendimento, é a sua característica coletiva. Ainda que a 
norma fale em prática individual, esta deve ser compreendida no contexto 
cultural da comunidade local ou indígena. É possível – e mesmo muito 
frequente – que um determinado indivíduo em uma comunidade seja o único a 
exercer funções de Pajé ou Xamã, ou qualquer outra. Mesmo assim, estamos 
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diante de uma atividade coletiva, pois tal indivíduo é fruto de uma atitude 
coletiva, de um conhecimento coletivo, de uma tradição. E mais: a sua prática 
será transmitida a terceiro, que, a tempo e hora, irá sucedê-lo em sua função 
social. 
 

De maneira geral, no Brasil, as comunidades locais, parcialmente caracterizadas no art. 7.º, 

inciso III, da Medida Provisória supra mencionada, são divididas em remanescentes de 

quilombos (constituídas por descendentes de negros refugiados em quilombos, na época da 

escravidão) e populações tradicionais (populações que moram em florestas nacionais ou em 

reservas extrativistas, apresentando um modo de vida peculiar que as distingue da 

comunidade nacional). 

Todavia, a título ilustrativo, o Anteprojeto de Lei do Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético (CGEN) que visa substituir a MP citada, traz uma definição bastante ampliada de 

conhecimento tradicional associado e inova ao trazer também a definição de comunidade 

tradicional, no art. 7.º, incisos, XVIII e XV, respectivamente: 

 

XVIII - conhecimento tradicional associado: todo conhecimento, inovação ou 
prática, individual ou coletiva, das comunidades indígenas, quilombolas ou 
tradicionais, associado às propriedades, usos e características da diversidade 
biológica, dentro de contextos culturais que possam ser identificados como da 
respectiva comunidade, ainda que disponibilizado fora desses contextos, tais 
como em bancos de dados, inventários culturais, publicações e no comércio. 
 
XV - comunidade tradicional: grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, 
que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 
 

Percebe-se que a nova redação distingue, por ora, as comunidades indígenas, quilombolas e 

tradicionais, fato que não ocorria anteriormente. Além disso, Leite (2009, p. 27) assevera que: 

 

[...] a definição dada pelo CGEN não limita mais o conhecimento tradicional 
associado àquele que possui valor real ou potencial, ou seja, independente do 
seu valor econômico deve da mesma maneira ser protegido e respeitado. 
Apesar desse conceito mais amplo de proteção, não deve haver dúvidas que 
valor real ou potencial associado aos conhecimentos tradicionais deve ser hoje 
um objeto de maior atenção do Poder Público, visto que, em se tratando da 
atividade de bioprospecção não há dúvidas que o conhecimento tradicional 
associado poupa décadas de estudos científicos, pois esse saber tradicional 
leva o desenvolvimento tecnológico diretamente às espécies que possuem 
potencial valor econômico [...]. 
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Dessa maneira, o conhecimento tradicional associado diz respeito a todo tipo de utilização que 

as comunidades façam da biodiversidade, tais como manipulação, domesticação e alteração 

das mais diversas espécies que estão inseridas em determinado ecossistema, bem como a 

observação e interação com ele. Para a caracterização desse conhecimento é necessária a 

constante troca de informações inter e intra comunidades, a intensa relação e interação com 

seu meio natural e a sua prática, uma vez que esse tipo de conhecimento é transmitido, na 

maioria das vezes, oralmente, facilitando sua perda. 

Ademais, aponta Martins et al. (2008, p. 151): 

 

Para que o direito a um território oficialmente delimitado e o direito à 
repartição de benefícios provenientes de seu conhecimento tradicional 
associado sejam plenamente respeitados, é de extrema importância que tais 
comunidades sejam assim reconhecidas pelo Estado. A proteção jurídica e 
territorial que o Estado dispensa às comunidades tradicionais tem feito com 
que algumas comunidades, formadas por pessoas de poucos recursos 
financeiros e que tiram seu sustento da agricultura ou da pecuária, se auto-
intitulem tradicionais. 
Apesar de antropólogos classificarem determinadas comunidades como 
tradicionais, os historiadores são mais rígidos e consideram mais relevante o 
tempo de permanência daquelas comunidades em determinados lugar, em 
comparação com a constatação da presença de características típicas do grupo 
social a que os indivíduos dizem pertencer. 
 

Nesse contexto, é importante frisar que, a partir da CDB, o acesso ao conhecimento tradicional 

e aos recursos genéticos ficou sujeito ao consentimento prévio fundamentado das 

comunidades tradicionais associadas, o que ganhou muita importância em termos de proteção 

das comunidades. A permissão formal de autorização para utilização do conhecimento 

tradicional e dos recursos genéticos que se encontram no território dessas comunidades 

garante a elas a repartição dos benefícios que provenham de alguma descoberta científica daí 

originada. 

 

Proteção do conhecimento tradicional das comunidades indígenas na Amazônia 

Antunes (2007, p. 450) destaca que a proteção dos conhecimentos tradicionais reveste-se de 

urgência, visto que há várias ameaças (de natureza cultural) a eles, como: a) acelerado 

processo de urbanização e abandono das áreas rurais por parte das comunidades locais e 

populações indígenas; b) ampliação da utilização de produtos industrializados, fazendo com 

que aqueles produzidos localmente fiquem relegados ao segundo plano; e c) natureza oral de 

tais conhecimentos, que faz com que eles tendam a se perder no tempo e na memória. 
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Todavia, ao contrário do que prega o autor acima, Parry et al. (2010, p. 7) afirmou que a 

urbanização pode estar tendo impactos inesperados sobre a Amazônia ao proteger regiões 

que sem a presença humana acabariam ficando vulneráveis à invasão de atividades 

preocupadas apenas com a exploração dos recursos da floresta, como a mineração. A pesquisa 

atravessou mais de 10 mil quilômetros pelos rios da floresta e verificou que o despovoamento 

de determinadas regiões não era acompanhado pelo aumento da conservação ambiental 

esperada e que em muitas vezes resultava bem no contrário. Enfim, indicou que a saída de 

povos ribeirinhos, ao contrário do que se pode imaginar, não melhora a conservação da 

floresta, mas abre caminho para a invasão de atividades devastadoras e para a especulação de 

terras. 

Outro aspecto a ser considerado, seria a proteção dos conhecimentos tradicionais em face de 

sua utilização comercial não autorizada pelos seus detentores. Nesse sentido, os arts. 8.º e 9.º 

da indicada Medida Provisória, que são as normas de proteção do conhecimento tradicional 

associado: 

 

Art. 8.º  Fica protegido por esta Medida Provisória o conhecimento tradicional 
das comunidades indígenas e das comunidades locais, associado ao patrimônio 
genético, contra a utilização e exploração ilícita e outras ações lesivas ou não 
autorizadas pelo Conselho de Gestão de que trata o art. 10, ou por instituição 
credenciada. 
§ 1.º  O Estado reconhece o direito das comunidades indígenas e das 
comunidades locais para decidir sobre o uso de seus conhecimentos 
tradicionais associados ao patrimônio genético do País, nos termos desta 
Medida Provisória e do seu regulamento. 
§ 2.º  O conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético de que 
trata esta Medida Provisória integra o patrimônio cultural brasileiro e poderá 
ser objeto de cadastro, conforme dispuser o Conselho de Gestão ou legislação 
específica. 
§ 3.º  A proteção outorgada por esta Medida Provisória não poderá ser 
interpretada de modo a obstar a preservação, a utilização e o desenvolvimento 
de conhecimento tradicional de comunidade indígena ou comunidade local. 
§ 4.º  A proteção ora instituída não afetará, prejudicará ou limitará direitos 
relativos à propriedade intelectual. 
 
Art. 9.º  À comunidade indígena e à comunidade local que criam, desenvolvem, 
detêm ou conservam conhecimento tradicional associado ao patrimônio 
genético, é garantido o direito de: 
I - ter indicada a origem do acesso ao conhecimento tradicional em todas as 
publicações, utilizações, explorações e divulgações; 
II - impedir terceiros não autorizados de: 
a) utilizar, realizar testes, pesquisas ou exploração, relacionados ao 
conhecimento tradicional associado; 
b) divulgar, transmitir ou retransmitir dados ou informações que integram ou 
constituem conhecimento tradicional associado; 
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III - perceber benefícios pela exploração econômica por terceiros, direta ou 
indiretamente, de conhecimento tradicional associado, cujos direitos são de 
sua titularidade, nos termos desta Medida Provisória. 
Parágrafo único.  Para efeito desta Medida Provisória, qualquer conhecimento 
tradicional associado ao patrimônio genético poderá ser de titularidade da 
comunidade, ainda que apenas um indivíduo, membro dessa comunidade, 
detenha esse conhecimento. 
 

Martins et al. (2008, p. 155) elucida que, na questão indígena, a atuação do Estado se faz 

fundamental não só no processo de negociação e conclusão do contrato de consentimento 

prévio fundamentado, mas também na interferência da demarcação das terras. Somente após 

a delimitação do espaço e a definição de sua titularidade pode-se iniciar a discussão jurídica 

sobre a proteção dos recursos e do conhecimento tradicional associado ali presentes. 

A CF/88 assegura, nos termos do seu art. 231, § 2.º, que “As terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das 

riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes”. No mesmo sentido estabelece o Anexo 

I, art. 2.º, II, alínea b – “garantia à inalienabilidade e à posse das terras que ocupam e ao 

usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes”, do Decreto n.º 4.645/03 que aprova o 

Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

No entanto, em algumas situações, mediante autorização do Congresso e ouvida a 

comunidade, os recursos hídricos e riquezas minerais podem ser aproveitadas por terceiros se 

assegurado aos índios a participação nos resultados, conforme estabelece o art. 231, § 3.º, da 

CF/88. Aqui, cabe incluir a matéria do consentimento prévio fundamentado, o qual está em 

harmonia com a disposição constitucional, apesar de tratar de recursos biológicos e 

conhecimento tradicional, exige que a comunidade seja ouvida e lhe assegura participação nos 

benefícios. 

Ainda segundo a CF/88, o Poder Público é obrigado, por meio da FUNAI, a promover o 

reconhecimento das TIs por ato declaratório que tornem públicos os seus limites, assegure sua 

proteção e impeça sua ocupação por terceiros. O processo de reconhecimento formal dessas 

áreas é feito por etapas e obedece a alguns procedimentos administrativos, originalmente 

estabelecidos pelo Estatuto do Índio, de 1973, e posteriormente alterados, hoje dispostos no 

Decreto n.º 1.775/96. 

De acordo com a Tab. 01, que mostra a situação jurídico-administrativa das TIs na Amazônia 

legal até 22/06/2009, vale ressaltar que, das 405 TIs, 287 já possuem registro, o que equivale a 

88,64%. 
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Situação 
N.º de 

TIs 

% do n.º de 

TIs 

Extensão 

(ha) 

% da 

extensão 

Em identificação 57 14,07 49.780 0,05 

Com restrição de uso a não 

índios 
4 0,99 704.257 0,65 

Aprovada pela FUNAI 9 2,22 1.165.060 1,07 

Declarada 37 9,14 9.606.300 8,85 

Homologada 5 1,23 711.011 0,71 

Reservada 6 1,48 38.846 0,04 

Registrada 287 70,86 96.253.758 88,64 

Total 405 100,00 108.589.012 100,00 

Tab. 01 – TIs na Amazônia Legal por situação jurídico-adminitrativa (22/06/2009). Fonte: 

Carneiro Filho e Souza, 2009, p. 13. 

 

Carneiro Filho e Souza (2009, p. 12) salientam que as TIs têm importância fundamental tanto 

na proteção dos direitos e cultura dos índios quanto na conservação da floresta. Além disso, 

abastecem com produtos de vários tipos inúmeras cidades. Muitas terras indígenas, 

entretanto, têm sido invadidas por grileiros, madeireiros, fazendeiros, garimpeiros, pescadores 

e caçadores em busca dos recursos naturais ali preservados.  

Assim, para garantir a proteção do conhecimento tradicional das comunidades indígenas na 

Amazônia é imprescindível que se priorize a prevenção, reforce-se o comando e o controle, 

trabalhe-se em cooperação para aperfeiçoar eventual responsabilização judicial, acelerem-se 

os processos judiciais e corresponsabilizem-se os financiadores e consumidores de produtos de 

origem ilegal. 

 

Considerações finais 

A região amazônica possui grande destaque por conta da vasta biodiversidade que carrega 

junto ao seu território, bem como pela grande quantidade de TIs. A fragilidade das 

comunidades indígenas pertencentes a ela torna manifesta a necessidade de proteção do 

conhecimento tradicional associado que possuem essas comunidades principalmente por meio 

de políticas públicas mais eficazes. 

Pode-se afirmar que diz respeito a comunidades que se formam sobre a existência de fortes 

laços culturais, sendo a imensa dificuldade o estabelecimento de procedimentos capazes de 

conceder proteção em nível coletivo, visto que o sistema legal é fundamentalmente 

individualista. Menos custoso que a CDB reconheceu a propriedade dos conhecimentos às 
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populações indígenas, possibilitando que consintam com a utilização desses e usufruam dos 

benefícios. 
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Cultura popular e tradição como elementos do patrimônio imaterial: a promoção da 

diversidade cultural e da identidade social.   

Yussef Daibert Salomão de Campos 

 

 

Resumo 

A categoria imaterial do patrimônio cultural, através dos instrumentos para sua salvaguarda, 
tem proporcionado a ampliação do campo de debate entre pesquisadores das ciências 
humanas. A inserção de conceitos como cultura popular, tradição e diversidade cultural se 
mostra cada vez mais freqüente na produção científica que se propõe a tratar o tema. O uso 
desses conceitos se mostra ligado à necessidade de se demonstrar a busca pela afirmação de 
identidades culturais e sociais. Através da afirmação de Hall, que apresenta a 
interdependência entre as noções de identidade e diferença, o breve trabalho tentará 
problematizar a inserção de tais conceitos na categoria Patrimônio Cultural Imaterial. 
 
Palavras-Chave: Patrimônio cultural imaterial, diversidade cultural, identidade social. 

 

Introdução 

O patrimônio cultural é um campo de estudos sem fronteiras definidas, com disciplinas 

diversas que se debruçam sobre seu estudo e com pontos de vistas os mais cambiantes 

possíveis. Isso pode ser demonstrado a partir de sua categoria imaterial: é um campo mais 

recente da seara patrimonial, frente à categoria material, e o instrumento jurídico específico 

para sua salvaguarda – o registro – é alvo de estudos e debates acerca de seus efeitos e de sua 

validade, tendo sido instituído, no Brasil, somente há dez anos. A própria divisão do 

patrimônio cultural em categorias (material e imaterial) não é um ponto pacífico no debate 

patrimonial, mas esse não é o objeto desse estudo. 

Como não é objeto a ideia de “tradição inventada” que “inclui tanto as ‘tradições’ realmente 

inventadas, construídas e formalmente institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira 

mais difícil de se localizar num período limitado e determinado no tempo” (HOBSBAWM e 

RANGER, 2006, p. 09), mas simplesmente o fato de que a tradição e a cultura popular 

precedem o patrimônio imaterial e a definição de marcos legais de sua proteção, assim como 

fazem parte de sua construção teórica. O artigo busca, ainda, demonstrar a busca da afirmação 

de identidades sociais através da promoção da diversidade. 

A UNESCO1, ao determinar que o patrimônio imaterial é “o conjunto das manifestações 

tradicionais e populares, ou seja, as criações coletivas, emanadas de uma comunidade, 

fundadas sobre uma tradição” (ABREU, 2003, ps. 81-82) e que se externa, entre outros, nas 
                                            
1
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
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tradições orais e técnicas artesanais tradicionais - Convenção para a salvaguarda do 

patrimônio cultural imaterial, de 2003 (CURY, 2004), apresenta, nitidamente, a presença da 

tradição e da cultura popular como elementos formadores do patrimônio imaterial, seja em 

celebrações, ofícios, lugares ou formas de expressão. 

O desenvolvimento de uma genealogia das principais Cartas Patrimoniais que tratam do 

patrimônio imaterial permitirá a visualização do uso da tradição como ancestral da 

salvaguarda de tal categoria; possibilitará, doravante, compreender, ainda que 

superficialmente, a interdependência entre os conceitos “identidade” e “diferença”.   

 

Formulando a categoria “patrimônio cultural imaterial” 

A necessidade da proteção da cultura tradicional e popular influenciou na determinação e 

conceituação do patrimônio imaterial e de sua salvaguarda. Cartas patrimoniais, como a 

Convenção da UNESCO sobre a salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, em 

1972 e a Recomendação sobre a salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, de 1989, 

balizaram a discussão que dariam ensejo às cartas patrimoniais destinadas ao patrimônio 

imaterial. Enquanto a primeira, em seu primeiro artigo, destacou a importância de se 

reconhecer como patrimônio cultural bens de valor etnológico e antropológico, a segunda 

considerou a tradição e a cultura popular patrimônio universal da humanidade, como 

“poderoso meio de aproximação entre os povos e grupos sociais existentes e de afirmação de 

sua identidade cultural” (CURY, 2004, p. 293). Vale destacar que na década de 1970, no Brasil, 

surgiram as primeiras discussões acerca da cultural popular e tradicional, que serviriam para a 

formulação, mais adiante, da institucionalização do patrimônio imaterial no país. Segundo 

Aloísio Magalhães, responsável ã época pelo IPHAN2, é através da tradição e da cultura 

popular que se descobre os valores mais autênticos de uma nacionalidade (MAGALHÃES, 

1985).  

A conferência mundial sobre as políticas culturais, de 1985, conhecida como Declaração do 

México, na mesma esteira, determinou, entre outras afirmativas, que “cada cultura representa 

um conjunto de valores único e insubstituível já que as tradições e as formas de expressão de 

cada povo constituem sua maneira mais acabada de estar presente no mundo” e que 

 

todas as culturas fazem parte do patrimônio comum da humanidade; a 
identidade cultural de um povo se renova e enriquece em contato com as 
tradições e valores dos demais; a cultura é um diálogo, intercâmbio de idéias e 

                                            
2
 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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experiências, apreciação de outros valores e tradições; no isolamento, esgota-
se e morre. (CURY, 2004, p. 273). 
 

Já em 1994, no Japão, foi realizada a conferência de Nara, que, ao tratar da relação entre a 

diversidade cultural e o patrimônio, apontou que todas as culturas e todas as sociedades estão 

enraizadas em formas e em meios particulares de expressão tangível e intangível que 

constituem o seu patrimônio, e que devem ser respeitados. Afirmou que a diversidade das 

tradições culturais 

 

É uma realidade no tempo e no espaço, e exige o respeito pelas outras culturas 
e por todos os aspectos dos seus sistemas de pensamentos. Nos casos em que 
os valores culturais parecem estar em conflito, o respeito pela diversidade 
cultural impõe o reconhecimento da legitimidade dos valores culturais de 
todas as partes. (CURY, 2004, p. 320). 
 

Dando continuidade ao processo de discussão acerca do patrimônio imaterial, surgem, em 

1997, dois importantes documentos: em junho, o MERCOSUL publicou a Carta de Mar Del 

Plata sobre o patrimônio intangível e, em novembro, o IPHAN promoveu um encontro que 

gerou a Carta de Fortaleza. A primeira dita algumas recomendações, tais como a catalogação 

das expressões do patrimônio cultural intangível e o apoio de pesquisas sobre o patrimônio 

intangível das culturas indígenas; já a Carta de Fortaleza buscou tratar de estratégias e formas 

de proteção do patrimônio imaterial, propondo e recomendando que se estabeleçam as 

necessárias interfaces para que sejam estudadas medidas voltadas para a promoção e o 

fomento das diversas manifestações culturais. Vale anotar que é nesse momento que surge no 

Brasil o registro como instrumento para a salvaguarda do patrimônio imaterial, conforme 

sugerido, dentre outros instrumentos, na Constituição Federal de 1988. 

Essa breve apresentação de determinações contidas em Cartas Patrimoniais, de diferentes 

épocas e lugares, proporciona a visualização de uma inserção determinante da cultura popular 

e da tradição dentro do campo patrimonial institucionalizado, assim como apresenta o 

patrimônio imaterial como instrumento de inclusão de manifestações culturais até então 

marginalizadas pelas políticas públicas de preservação do patrimônio, promovendo, assim, a 

diversidade cultural. Tais afirmativas e diretivas de ações resultaram não só na Convenção da 

UNESCO de 2003, apresentada ao final da introdução desse artigo, como também na 

Declaração universal sobre a diversidade cultural, em 2001 e na Convenção sobre a proteção e 

promoção da diversidade das expressões culturais, em 2005. Enquanto a primeira dispõe que a 

“diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os 

grupos e as sociedades que compõem a humanidade”, a segunda propõe que “a proteção e a 

promoção da diversidade das expressões culturais pressupõem o reconhecimento da igual 
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dignidade e o respeito por todas as culturas, incluindo as das pessoas pertencentes a minorias 

e as dos povos indígenas” (UNESCO, http://www.unesco.org/pt/brasilia/culture/cultural-

diversity). 

 

Diversidade Cultural e Identidade Social 

A genealogia de Cartas apresentada anteriormente possibilita não só uma leitura da tradição e 

da cultura popular como elementos do patrimônio cultural como também abrem espaço para 

um apontamento: a busca pela identidade social mostra-se acompanhada pela promoção da 

diversidade cultural. 

A seara patrimonial é verdadeiramente um campo minado por disputas identitárias. As 

seleções de bens culturais como alvos de preservação impõe, necessariamente, a exclusão de 

outros: é a velha dicotomia memória e esquecimento. O patrimônio cultural é a expressão 

política da memória, na qual grupos com representação política alcançam reconhecimento 

através da preservação, salvaguarda e promoção de seus símbolos culturais apresentados em 

cada um de seus bens patrimonializados. 

É assim se deu com o reconhecimento da tradição e da cultura popular como bens 

patrimonializáveis. Após décadas de valoração de bens arquitetônicos representantes das 

classes sociais das classes mais abastadas e detentoras de poder político, como casarões, 

igrejas e fortificações militares, a cultura popular e tradicional passou a elencar o rol de bens 

culturais do Brasil. São exemplos: o Círio de Nazaré, o frevo, o tambor de crioula, o ofício dos 

mestres de capoeira, o toque dos sinos em Minas Gerais, a feira de Caruaru, a arte Kusiwa, 

entre outros. 

Tal tratamento nasceu do reconhecimento da diversidade cultural como promotora da 

dignidade da pessoa humana, através da valoração das diferentes identidades presentes em 

uma miríade de manifestações culturais. Daí pergunta-se: qual a relação entre a identidade e a 

diversidade? 

Responde-se: a mais íntima possível. Aparentemente conceitos diametralmente opostos, 

diferença e identidade possuem uma interdependência indissolúvel. Só há identidade onde 

possa ser notada a diferença. Sei que sou mineiro porque o carioca e o gaúcho de mim se 

diferem; sei de minha condição de brasileiro ao perceber as diferenças apresentadas pelo 

argentino ou pelo uruguaio. Sem tratar aqui da noção de comunidades imaginadas 

(ANDERSON, 2008), as diferentes identidades, sejam marcadas pela nacionalidade, pela 

regionalidade ou por outras manifestações culturais, a diferença e a identidade caminham, 

inevitavelmente, uma ao lado da outra. 

Como demonstrou Kathryn Woodward, a identidade é relacional: 
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A identidade sérvia depende, para existir, de algo fora dela: a saber, de outra 
identidade (croata), de uma identidade que ela não é e que difere da 
identidade sérvia, mas que, entretanto, fornece as condições para que ela 
exista. A identidade sérvia se distingue por aquilo que ela não é. Ser um sérvio 
é ser um ‘não-croata’. A identidade é, assim, marcada pela diferença. 
(WOOODWARD, 2009, p. 09). 
 

A procura pela valoração e promoção da diversidade reafirma identidades sociais que formam 

esse campo de diferenças. Ao se mostrar aqui a correlação entre identidade e diversidade se 

quis mostrar não só sua interdependência, mas que o reconhecimento da diversidade é o 

reconhecimento de diversas identidades que se formam através de várias diferenças. Voltando 

ao exemplo anterior: sou brasileiro porque não sou argentino; mas a minha condição de ser 

brasileiro não se esgota em si. Sou mineiro (logo não sou gaúcho), da Zona da mata mineira 

(logo, não sou do Triângulo), e assim por diante, nas inúmeras áreas que identificam um 

sujeito ou uma sociedade. 

E, como foi dito anteriormente, a identidade é um campo de conflitos, assim como a memória, 

sendo ambos representados politicamente na figura patrimonial. Tomaz Tadeu da Silva 

apresenta explicita o poder das identidades da seguinte forma: 

 

A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos 
diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso 
privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em 
estreita conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de 
marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. 
A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes. (SILVA, 2009, p. 81). 
 

As afirmativas suscitadas acima partem da conceituação de Stuart Hall de que “as identidades 

são construídas por meio da diferença e não fora dela” (HALL, 2009, p. 110). O autor afirma 

ainda que pode ser perturbadora a ideia de que só se pode criar um perfil identitário a partir 

do reconhecimento do outro, a partir daquilo que não o é, sendo que a constituição da 

identidade social, para Hall, é um ato de poder. 

 

Considerações finais 

Essas reflexões trazem ã tona o cerne do debate patrimonial: o conflito de poder, a disputa 

entre identidades. Através da promoção e da valoração da diversidade cultural, ao se 

reconhecer a tradição e a cultural popular como bens patrimoniais, permite-se aplacar as 

disputas e amenizar os conflitos. 
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O patrimônio cultural é formado tanto por bens materiais e imateriais, tanto por casarões e 

igrejas quanto por terreiros e celebrações pagãs. O patrimônio, através de sua preservação, 

salvaguarda e promoção se apresenta como um campo de afirmações de identidades sociais e 

de reconstruções de memórias compartilhadas. É, portanto, uma zona conflituosa, na qual 

perpassam conceitos que se complementam reciprocamente: identidade e diferença; memória 

e esquecimento; passado, presente e futuro; tangibilidade e imaterialidade.  
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RESUMO 

Este artigo é parte das reflexões e pesquisas realizadas para uma dissertação de mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo – PPGAU-UFPB sobre o patrimônio cultural da cidade de Pombal-PB. 
Insere-se também nas atividades do Laboratório de Estudos sobre Cidades, Culturas 
Contemporâneas e Urbanidades – LECCUR/UFPB. Parte-se da idéia de inseparabilidade entre 
patrimônio material e imaterial na análise das culturas e suas identidades, uma vez que os 
bens materiais carregam consigo uma força simbólica, que é justamente o que irá caracterizar 
a singularidade do patrimônio cultural, proporcionando uma concepção mais rica e ampla do 
mesmo. Dentro desse campo simbólico e cultural as festas revelam-se como expressões de 
significados e espaços de vivências sociais constituindo-se em um campo de investigação 
importante para a análise das formas de apropriação da cidade e de compreensão das práticas 
sociais e culturais que fundamentam as identidades e/ou as recriam com novos valores e 
significados. 
 

Palavras-chave: patrimônio imaterial, festa, memória 

  

Introdução 

A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, localizada na cidade de Pombal/PB, possui 

valor material comprovado por meio da história e pela arquitetura do século XVIII. Entretanto, 

é a leitura em conjunto desse patrimônio material com o seu universo simbólico e popular, 

que se manifesta através da festa do Rosário, que atribui sentido ao patrimônio cultural local. 

Pois, para a sociedade, como afirma Michel De Certeau: 

 

o patrimônio não é feito dos objetos que ela criou, mas das capacidades 
criadoras e do estilo inventivo que articula, à maneira de uma língua falada, a 
prática sutil e múltipla de um vasto conjunto de coisas manipuladas e 
personalizadas, reempregadas e ‘poetisadas’. Finalmente, o patrimônio são 
todas essas ‘artes de fazer’. (CERTEAU, 2008, p. 199) 
 

Compreender a festa como parte integrante e fundamental para a construção e consolidação 

da identidade e da memória local é o principal objetivo desse artigo. Para tanto percorremos o 

conceito de patrimônio cultural e a inserção da festa enquanto elemento da cultura popular 

complementar a esse patrimônio.  
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A festa como patrimônio cultural 

O tema patrimônio cultural assume, no final do século XX, um papel particularmente 

importante nas questões referentes à memória coletiva e as identidades nacionais e regionais. 

Partindo de um discurso patrimonial que se resumia aos monumentos artísticos e 

arquitetônicos, o conceito de patrimônio caminhou para uma concepção mais ampla na qual 

os conjuntos culturais passaram a ser reconhecidos e valorizados. “Delineava-se a idéia de que 

havia um patrimônio cultural a ser preservado e que incluía não apenas a história e a arte de 

cada país, mas o conjunto de realizações humanas em suas mais diversas expressões” (ABREU 

E CHAGAS, 2002).  

É nesse contexto que se institui a noção de patrimônio imaterial ou intangível, implicando a 

idéia de uma produção não apenas material, mais também simbólica, como:  

 

(...) as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto 
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural (UNESCO, 
2003).  
 

As visões antropológicas e sociológicas da história implicaram na valorização dos aspectos 

culturais das atividades humanas: as línguas, os instrumentos de comunicação, as relações 

sociais, os ritos e cerimônias, que passaram a ser vistos como símbolos da memória coletiva 

que necessitavam de preservação. Memória essa entendida como um elemento essencial da 

construção identitária, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais 

dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia (LE GOFF, 1992). 

A noção de que os bens materiais carregam consigo uma força simbólica que pode ser de 

ordem histórica, memorial, artística, religiosa, social ou econômica indica uma impossibilidade 

da rígida separação entre a produção material e a imaterial, já que é justamente essa riqueza 

simbólica que irá caracterizar o bem cultural como único, proporcionando, assim, uma 

concepção mais rica e ampla sobre o patrimônio cultural. 

Dentro desse campo simbólico e cultural a festa revela-se como expressão de significados e 

espaço de vivências sociais constituindo-se em uma área de investigação importante para a 

análise das formas de apropriação da cidade e de compreensão das práticas sociais e culturais 

que fundamentam as identidades e/ou as recriam imbricadas com novos valores e significados. 

Como afirma Mariely Santana em pesquisa recente: 

 

a festa interrompe a seqüência dos dias do cotidiano e proporciona um 
momento de pausa (...) impregnados de sentidos e significados e, para a sua 
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vivificação e reatualização, são realizados conjuntos cerimoniais e ritos, que 
acontecem em lugares específicos e em um tempo próprio, estabelecendo, no 
presente, uma ligação com o passado e, ao mesmo tempo, se apossando de 
hábitos rotineiros.  (SANTANA, 2009) 
 

No Brasil uma característica marcante das festas populares é a sua relação com a religiosidade 

e com os espaços de ruas e praças. Mesmo quando surgiram independentes de comemorações 

religiosas estas foram sendo incorporadas ao calendário religioso. 

As festas religiosas, vinculadas a uma comunidade, grupo ou irmandade, possuem 

características peculiares, que as diferenciam de manifestações semelhantes, o que reforça a 

riqueza e a complexidade cultural que envolve essas manifestações. Elas também representam 

espaços de vivências coletivas e de atualização dos principais ritos que identificam uma 

comunidade com o seu patrimônio cultural. Por meio das festas o patrimônio cultural é 

vivenciado e resignificado na contemporaneidade.  

Para MARTINS (2006) as formas populares encontradas na religiosidade, pelos cantos, orações 

e vestuários, apesar de estarem envolvidas inicialmente numa aparência passiva, na realidade 

mostram uma face inventiva, criadora, expansionista e barulhenta. As festas brasileiras em 

devoção aos santos milagrosos continuam atraindo multidões que chegam em romarias, nas 

quais é possível identificar uma vivência do religioso atravessado pelo cultural, possibilitando, 

muitas vezes, novas experiências de identificação. 

Atribuindo-se à festa a sua importância como parte integrante e fundamental para a 

construção e consolidação do patrimônio cultural, abrem-se perspectivas de preservação da 

memória dos diferentes grupos formadores das culturas brasileiras e de suas identidades. 

 

Sincretismo religioso: a Devoção do Rosário dos Pretos 

Durante a colonização brasileira, o marco da vitória dos europeus e das idéias que traziam o 

significado da “cruz” era a construção de igrejas católicas. Ao redor destes templos se 

estruturam diversas vilas e cidades do Brasil colonial. 

As irmandades e as ordens terceiras, vinculadas a tradição das confrarias, irão construir uma 

das formas mais comuns de agrupamento de leigos, cujo intuito era o de promover o caráter 

religioso e assistencial aos seus membros. Assim, as irmandades podem ser entendidas como 

associações formadas por um grupo de pessoas, que tendo afinidade ou interesse em comum, 

estabelecem normas visando à implantação de atividades em favor de um bem comum. 

Uma das expressões mais fortes dessas associações religiosas talvez tenha sido a que reunia, 

no período colonial, a religiosidade dos negros com a religião católica, formando um 
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sincretismo sob a evocação de santos, sendo a Nossa Senhora do Rosário a mais aceita pelos 

negros no Brasil. 

A irmandade de Nossa Senhora do Rosário surgiu na Europa em 1408, sendo que em 1493, 

através dos portugueses e dominicanos chegou ao Congo, quando o catolicismo passou a ser a 

religião oficial daquele reino. Com a intensificação do tráfico de escravos para o Brasil, em 

1552 a irmandade chegou à Pernambuco.  

Com a criação das irmandades negras no Brasil, o poder régio passou a ter a preocupação 

maior com as congregações leigas, tendo em vista que estas procuravam de todas as formas 

fugirem da interferência de qualquer autoridade, pondo-se assim, portanto, sob vigilância da 

igreja. 

No Brasil, até o período imperial, essas irmandades religiosas configuravam o principal vínculo 

do catolicismo popular, pois pela atenção devotada a um santo específico e em troca de sua 

proteção os devotos ofereciam-lhe exuberantes homenagens por meio de festas. Com isso, 

além do envolvimento espiritual vivenciado em grupo e em suas relações sociais permitiam a 

manutenção de antigas tradições africanas expressas nestas festividades nas figuras do rei e da 

rainha, chegando a ocupar lugar de destaque durante as festividades.  

A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, da cidade de Pombal/PB, foi 

oficialmente instituída na década de noventa do século XIX. Wilson Seixas (1962) registra, com 

base em pesquisa aos “documentos de compromisso da irmandade”, a criação da mesma em 

1895 pelo negro Manoel A. de Maria Cachoeira:  

 

(...) se depreende o despacho conferido ao Bispo de Olinda, D. João Fernandes 
Tiago Esberardi, ao preto e confrade Manoel Antônio de Maria Cachoeira, que 
saíra a pé de Pombal até aquela cidade com o fim de receber do prelado 
olindense o documento de ereção canônica para a criação da referida 
irmandade. De acordo com aquele despacho, firmado em 1895 pelo escrivão 
de registro da Comarca Eclesiástica de Olinda e autorizado pelo mesmo Bispo, 
ficava instituída a Irmandade de N. Senhora do Rosário de Pombal. (SEIXAS, 
1962). 
 

Não se tem muitas informações sobre Manoel Cachoeira (Mané Cachoeira), porém sabe-se 

que teria sido ele o fundador da Irmandade, o introdutor da festa folclórica e o propagador da 

devoção, sendo incorporado na literatura e na história de Pombal como um homem religioso, 

honesto e trabalhador, um exemplo a ser seguido. 
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FIGURA 01: Apresentação de um grupo folclórico vinculado a Irmandade do Rosário, na festa do Rosário, 
em Pombal. S/d. 

FONTE: www.pombalemsaudades.hpgvip.com.br. Acesso, janeiro de 2010. 

 

Essa autorização por meio de documento canônico foi um dos primeiros passos para a 

organização da Irmandade. Dessa forma, os negros puderam elaborar um documento que 

designava os cargos e as funções dos membros, constituindo o primeiro estatuto, que 

funcionava apenas para efeito de organização, já que as decisões eram tomadas mediante 

reuniões com todos os membros. 

Em Pombal a Irmandade do Rosário organiza anualmente uma festa à santa, chegando a durar 

mais de uma semana do mês de outubro. 

 

A Festa do Rosário na cidade de Pombal/PB 

Outubro é o mês do Rosário e por todo o interior do país o povo e as irmandades preparam a 

sua festa. 

 

  

FIGURA 02: Festa do Rosário na cidade de Pombal; 1947. 
FONTE: www.pombalemsaudades.hpgvip.com.br. Acessado em janeiro de 2010 

 

Em Pombal, o foco da festa é realizado no primeiro domingo de outubro, mas nove dias antes 

já começam os festejos com realização de missas e apresentações de grupos folclóricos 
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formados por negros, que juntamente com os da irmandade, circulam pelas ruas da cidade em 

busca de donativos para a igreja.  

Na noite da abertura da festa, a irmandade reúne um grande número de fiéis à Nossa Senhora 

do Rosário, que saem em procissão com o Rosário, em direção a igreja de mesmo nome. Na 

igreja iniciam-se a celebração e as homenagens a santa. Fica, dessa forma, oficialmente aberta 

a festa do Rosário.  

As festas religiosas em Pombal em devoção a “santa milagrosa” continuam atraindo multidões 

que chegam em romarias. Nestas festas, parte da memória cultural é ritualizada, vivenciada, 

anualmente, na festa do Rosário pelos grupos folclóricos formados por negros: Os congos, 

pontões e o reisado. Esses grupos conseguem manter a força da cultura negra e a 

religiosidade, resistindo ao longo do tempo e reforçando o caráter tanto religioso quanto 

lúdico da festa.  

 

  

FIGURA 04: Festa do Rosário na cidade de Pombal; 2005. 
FONTE: Acervo 20ª SR. IPHAN. 

 

Foi para sobreviver a dor da escravidão e do exílio, que os escravos, trazidos para o Brasil, 

trataram de se unir, harmonizando os seus ritos ancestrais, da melhor forma possível. Dessa 

maneira, os conjuntos religiosos representavam um elo importante, através das quais os 

negros podiam expressar as suas necessidades de defesa e proteção, os seus desejos de 

liberdade, de caridade para com o próximo e de solidariedade humana. 

Dentro da festa do Rosário de Pombal, o grupo que apresenta maior preservação dos seus 

ritos é denominado de Congos ou “pretinhos do Congo” como preferem ser chamados. 

Apresentam-se com dramatizações, cortejos e embaixadas, conservando o sistema de 

coroação. 
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Acredita-se que tal manifestação trata-se de uma versão local ou de uma adaptação da versão 

olindense desaparecida, embora mantenham características gerais e comuns as de outras 

regiões. 

O grupo é constituído por doze homens, que cantam e dançam, além de um ou dois músicos 

que tocam viola. A música é produzida pelos maracás e marcada pelos passos da dança, 

acompanhados do som da viola. 

  

  

FIGURA 05: Foto dos Reis do Congo, em Pombal. 
FONTE: www.sescsp.org.br/sesc/hotsites/missao/index.html. Acessado em janeiro de 2010. 

 

Segundo a tradição oral, o grupo mais antigo vinculado a irmandade e que se apresenta na 

festa do Rosário chama-se: Pontões. Trata-se de um grupo exclusivamente masculino, cujo 

número de integrantes varia entre 22 e 25 membros que se apresentam em dois cordões, com 

trajes simples nas cores vermelho e azul. Na cabeça usam chapéu de palha, enfeitados de fitas 

coloridas. Trazem lanças com pontas de maracás ornamentadas com fitas de diversas cores. 

Os Pontões usam lanças tanto para abrir caminho na procissão, como para fazer figurações de 

danças e, sobretudo, para marcar com os maracás o ritmo de suas músicas. Há um chefe, 

chamado de “Capitão dos Pontões”, se destacando do grupo pela roupa branca e chapéu 

militar, constituindo a guarda do rei da irmandade, durante as procissões. 

Em Pombal, o grupo mais novo vinculado a irmandade é o Reisado, cujo início das atividades 

teria ligações com a festa de Natal, simbolizando os reis que chegavam para presentear o 

menino Jesus.  
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FIGURA 07: Foto dos negros dos Pontões, em Pombal. S/d. 
FONTE: www.pombalemsaudades.hpgvip.com.br. Acessado em janeiro de 2010 

 

Os ritmos das músicas e danças são marcados por um violão e pandeiro, um apito, sapateado e 

o canto ritmado com o conjunto. Usam calças brancas e blusas azuis ou vermelhas e conduzem 

uma espada, encenando momentos de guerra, liderada pelo Rei. 

 

 

FIGURA 08: Foto do Reisado, em Pombal. S/d. 
FONTE: www.pombalemsaudades.hpgvip.com.br. Acessado em janeiro de 2010 

 

Portanto, a festa do Rosário, com suas características religiosas e profanas, representa o 

patrimônio cultural da cidade de Pombal, mostrando que o patrimônio não é usado apenas 

para simbolizar, representar ou comunicar, mas também para recriar, para agir. Essa categoria 

faz a mediação sensível entre seres humanos e divindades, entre mortos e vivos, entre 

passado e presente, entre o céu e a terra e entre outras oposições. Não existe apenas para 

representar idéias e valores abstratos e nem apenas para ser contemplado. O patrimônio 

cultural constrói, cria e recria, forma as pessoas e atualiza os grupos. Estas são algumas das 

reflexões que nos inspiram em nossas pesquisas sobre o patrimônio cultural de Pombal em 

processo de desenvolvimento junto ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo – PPGAU-UFPB. 
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Resumo 

O texto que se segue é resultado de um estudo de natureza interdisciplinar que analisa o 
processo de performatização do cotidiano, tomando como objeto de estudo as performances 
culturais que desfilam no Cortejo Cívico de Dois de Julho em comemoração à participação 
popular nas lutas pela independência da Bahia da Coroa Portuguesa. Os conteúdos aqui 
apresentados são frutos de imersão teórica e de pesquisa de documentos que retratam a 
história desse segmento nas comemorações e analisa os processos de (re) significação porque 
passou as culturas populares no Brasil, em especial na Bahia, a partir da Independência, na 
medida em que se entende que essas práticas potencializaram certas representações de 
memórias que são narradas até hoje através de performances culturais.  

 
Palavras-chave: performances, tradições, resistência, memória 

 

Introdução 

A compreensão de que as manifestações cotidianas podem ser entendidas enquanto 

performance não se constitui em novidade no pensamento social. A sociologia de Pierre 

Bourdieu, ao indagar sobre a relação entre estrutura e ação na produção da práxis humana, 

ampliou os estudos sobre os processos de dominação e de estruturação das práticas e das 

representações ao campo das performances sociais cotidianas. O conceito de habitus, em 

certa medida, ilustra a afirmação anterior uma vez que se constitui de série de dispositivos 

acionados pelo portador e reconhecidos pelo grupo social do qual faz parte.  

De forma distinta, a produção de Erving Goffman, ao formar um quadro de referência aplicável 

a qualquer estabelecimento social concreto, seja doméstico, industrial ou comercial, destaca 

os aspectos performativos da interação humana cotidiana. Porta voz da perspectiva 

sociológica que pretende estudar a vida social organizada, o sociólogo americano ressalta o 

caráter teatral, dramatúrgico acionados pelos indivíduos quando apresentam a si próprios e 

suas atividades a outros.  

E, embora possa parecer que o tema da modernidade esteja ausente nas obras desses dois 

autores, não se pode esquecer que as teorias propostas se constituem numa reflexão sobre a 

situação moderna. Nelas pode-se perceber como os atores modernos se definem por um 

domínio reflexivo crescente de sua representação em público, ou seja, demonstram que, como 

os processos desencadeados pela modernidade criam situações sociais vividas frágeis e 
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incertas, cabe ao ator dominar sua representação para evitar constrangimentos, assegurando 

a coerência de sua expressão.  

Uma leitura apressada poderia levar a compreender que a vida cotidiana, assim descrita, se 

traduz em um campo árido de disputa entre sujeitos que circulam num mundo de fachada, um 

mundo por sua vez cada vez mais suscetível aos jogos performáticos. As ações propostas pelas 

corporações modernas tenderiam a fazer do cotidiano o resultado de práticas performáticas e 

da vida, em quase toda sua totalidade, algo facilmente manipulável na medida em que 

determinadas performances são almejadas e os sujeitos em interação podem “falsear” uma 

representação.  

A vida social poderia ser compreendida como resultado da capacidade de diferentes atores em 

acionar mecanismos que controlam a impressão que dão de si, mediante a seleção de 

comportamentos que julgam ser apropriados para dar informações confiáveis sobre si mesmo. 

Mas os grupos humanos possuem um estoque preparado de mecanismos à sua disposição 

para persuadir seus membros quanto as suas expectativas, além do que não se pode pensar 

que haverá consenso entre os vários indivíduos em interação. E, por outro lado, é através das 

formas de controle acionadas pelos indivíduos e pelos grupos que os papéis desempenhados 

restabelecem a simetria do processo de comunicação e monta o que Goffman (2008) chama 

de palco para jogos de informação marcados por ciclos de encobrimento, descobrimento, 

revelações falsas e redescobertas. 

Partindo dos estudos formulados por Erving Goffman é possível acompanhar o processo de 

performatização de espaços vinculados ao universo do trabalho, mas ainda cabe construir as 

bases teóricas que permitam observar os jogos performáticos para além desse universo e 

percebê-los em todas as manifestações institucionalizadas e poder afirmar que são partes 

integrantes de diversos momentos da vida cotidiana. Eles aparecem nos jogos de etiqueta, nas 

festas e reuniões, como casamentos, batizados e compõem os jogos interativos que marcam a 

vida das diversas coletividades. 

O que interessa em Goffman é poder depreender de suas obras, mas especificamente de “A 

representação do eu na vida cotidiana” que há um caráter performativo nas atuações 

cotidianas. Ultrapassar os limites metodológicos propostos e remeter-se para além do 

universo das corporações implica em novas soluções resultantes de uma leitura particular 

dessa intrigante obra.  

A primeira questão a ser equacionada diz respeito à relação dicotômica proposta entre 

fachada e zona obscura já que essa relação é fundamental para alicerçar as bases teóricas 

construídas por Goffman. Os processos de reestruturação dos espaços das corporações já têm 

fornecido respostas que, em certa medida, respondem a questão acima formulada.  Os 
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espaços de fachada e obscuros se fundem em muitos restaurantes onde jovens belo(a)s e 

atlético(a)s manipulam os alimentos aos olhos dos fregueses, criando um clima de 

confiabilidade. Experiências semelhantes acontecem nos escritórios que passam a dispor de 

separações que em nada impedem a visualização de todos por todos. Paredes de vidro são 

erguidas, separando os demais do que dizem, mas não do que fazem.  

Se por um lado, os espaços profissionais, sobretudo aqueles que lidam com público na busca 

por transparência e para alcançar a confiança têm diminuído os espaços obscuros que, na 

maioria das vezes, são incorporados aos espaços de fachada. Por outro lado, as zonas obscuras 

extrapolam as áreas de trabalho na medida em que as performances acompanham os atores. 

As características performáticas acionadas pelas corporações modernas se inscrevem no corpo 

do ator através de processos pedagógicos que caberiam ser melhor estudado. 

 

Da performance cotidiana à perfomance cultural 

Estudos que visem entender com performances sociais cotidianas se transformam em 

performances culturais podem ajudar a compreender contiguidades importantes no presente 

e fazer entender como através de performances os grupos humanos comemoram a memória, 

celebram a diferença e a singularidade e por meio dessas práticas (re) inventam o que afirmam 

ser o passado e as tradições, mobilizando sentimentos, (re)pensam os eixos e os fluxo 

centro/periferia, envolvem-se num diálogo com a nação e com os diversos poderes (locais, 

regionais, globais), explicitam formas de tornar pública a identidade, apresentado-a tanto aos 

membros da comunidade como a estranhos e, assim, refletem sobre o entendimento que 

fazem de si próprios. 

No entanto, não se pode entender a articulação entre performance social cotidiana e 

expressão performativa teatral em termos absolutos. Ainda que se possa entender as ações 

cotidianas enquanto atos performáticos deve-se lembrar que nas performances de cunho 

teatral os atores/indivíduos não apenas fazem coisas como na atividade cotidiana, mas, 

sobretudo mostram aos outros aquilo que estão fazendo. Ainda que nas performances sociais 

cotidianas cada sujeito experimente a vida enquanto realidade/experiência e 

performance/expressão, nesse caso os papéis vividos ou os habitus incorporados não estão 

sujeitos a cortes, repetições, interrupções do encenador ou do realizador tão comuns aos atos 

performáticos de caráter teatral.  

Como então conceber tradições, que remetem às memórias de grupos particulares, como 

performances e destacar-lhes o aspecto dramático? Essa questão pode ser respondida quando 

se analisa os processos de (re) significação porque passou as culturas populares no Brasil, em 

especial na Bahia, a partir da Independência do Brasil da Coroa Portuguesa, na medida em que 
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se entende que a participação popular nas lutas pela independência potencializou certas 

representações de memórias que são narradas até hoje através de performances culturais.  

É por meio de performances que o povo da Bahia tem apresentado a si mesmos, constituindo 

uma rede de relatos que se caracterizada por opções valorativas dos atores frente ao que 

fazem e, através dessas práticas, demarcam a cadeia de seqüência espaço-temporal, 

delimitando o que é bom e mal, sagrado e profano, puro e impuro. São práticas sociais que 

instituem discursos sobre as práticas a que as memórias se remetem.  

Colocar a atenção nos processos de (re)significação e de produção de novas versões narrativas  

implica na compreensão do caminho desenvolvido pela culturas populares para se manter, ou 

seja, implica na capacidade de entender os processos de resistência cultual engendrados e, 

sobretudo, entender como a performatização do cotidiano popular se constitui numa 

estratégia adotada pelas culturas populares para contribuir com os processos de identificação 

que marcam os baianos. 

O processo de desenvolvimento que trouxe a sociedade baiana ao contemporâneo teve como 

conseqüência o deslocamento de um imenso contingente de sujeitos de seus lugares de 

origem. Nas comunidades as práticas cotidianas, ou melhor, as performances sociais cotidianas 

eram vividas enquanto experiência. Mas, com o deslocamento dos lugares e o conseqüente 

processo de (re)significação advindo, a vocação desses bens culturais se modifica: se antes as 

práticas culturais estavam integradas ao dia-a-dia da comunidade, agora essas práticas são 

(re)significadas e se dão à fruição não apenas das comunidades de pertinência, mas, também, 

atraem um novo público.  

Nesse novo contexto, as performances cotidianas vinculadas aos segmentos populares 

reafirmam seu caráter dramático, na medida em que os participantes não apenas fazem coisas 

como na atividade cotidiana, mas, sobretudo, através das performances culturais, comemoram 

a memória, celebram reflexivamente a diferença e a singularidade, (re)inventam o que afirma 

ser o seu passado e as suas tradições, mobilizando sentimentos, tornam pública sua 

identidade, apresentando-a tanto aos seus membros como a estranhos.  

A memória, afirma Menezes (2004), é o suporte fundamental da identidade, funcionando 

como um mecanismo de retenção de informação e de conhecimento, articulando os aspectos 

multiformes da realidade, conferindo-lhes inteligibilidade. No entanto, a memória pode ser 

induzida e as tradições são inventadas ou (re) inventadas. 

Procurar entender o processo pelo qual as performances cotidianas se transformam em 

performances culturais implica em lançar o “olhar” sobre as memórias que têm constância no 

tempo e que, por sua importância para uma determinada comunidade, compõem as narrativas 

que sustentam os processos de identificação. Tal tarefa não é fácil, pois implica a capacidade 
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crítica e reflexiva de “olhar” o passado como parte do presente e mais que isso, poder 

acompanhar os processos e as transformações que foram imputados ao objeto sobre qual se 

colocou o “olhar”.  

Neste trabalho o “olhar” deteve-se sobre as tradições populares na Bahia, pois se entende que 

são elementos vitais da vida cotidiana, mas, nesse caso, tradição tem pouco a ver com mera 

persistência de velhas formas. Os elementos que a compõe têm vivido processos de 

(re)organização, permitindo sua articulação com diferentes práticas e posições, na medida em 

que o processo que trouxe a Bahia à contemporaneidade foi marcado  por profundas 

alterações, que levaram (des)territorialização e (re)territorialização de práticas e costumes. 

Nesse ínterim as tradições vão assumindo novos significados e relevância, conferindo nova 

ressonância à vida cultural que permeia a instituição do povo baiano, em especial da Região 

Metropolitana de Salvador e Recôncavo, e, ao mesmo tempo, dotam os atores sociais da 

distinção necessária para a construção dos processos de identificação que permeiam a vida 

nas sociedades contemporâneas.  

As tradições permitem que vestígios do passado sobrevivam no presente, presente em que 

continuam agindo e sendo aceitas pelos que a recebem e que, por sua vez, continuarão a 

transmiti-las ao longo das gerações. Não há tradição cultural que não esteja ligada a um dado 

grupo social, que não seja histórica e geograficamente situada. Por outro lado, não se pode 

pensar que as tradições culturais que sobrevivem na Bahia sejam a reprodução idêntica de um 

conjunto de hábitos imutáveis. As culturas mudam, pois estão imersas nas turbulências 

históricas e integram os processos de mudança. 

Mas, ao mesmo tempo, toda cultura é transmitida por tradições reformuladas em função do 

contexto histórico que, ao fornecer repertórios de ação e de representação, preenchem a 

função de orientação, ou seja, dotam o sujeito da capacidade de estabelecer relações 

significativas e de acionar referências e esquemas de ação e de comunicação (WARNIER, 

2003). É um capital de hábitos incorporados que estruturam as atividades dos sujeitos, nas 

palavras de Bourdieu (1996): é um habitus, uma estrutura estruturada e estruturante que 

responde ao pólo da ação, em grande parte, à memória social e, mais modestamente, à 

criatividade e à mudança social.  

Ao percorrer as narrativas dos protagonistas das tradições populares se percebe que esses têm 

sido hábeis na efetivação de estratégias que evitam a destruição de uma parte da memória 

coletiva, pois percebem, com maior ou menor clareza, que essa destruição se trata da 

depreciação de algo que também lhes pertencem.  

Os processos de resistências culturais engendrados pelas tradições populares são construídos 

por meio da articulação com seu entorno, preservados pela memória coletiva e constituem 
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fontes específicas de identificação. Essas identificações nem sempre consistem em reações 

defensivas contra as condições impostas quer sejam por sistemas autoritários, quer seja pelas 

transformações globais, quer seja pelos processos de colonização e racionalização 

engendrados pela modernidade tardia.  

Falar de tradições no plural é fazer afirmações vagas e imprecisas, faz-se necessário, como se 

afirmou anteriormente, encontrar tradições que tenham constância no tempo. A tentativa de 

entender a participação popular nas tramas simbólicas que a conduzem a Bahia à 

contemporaneidade, implica em compreender a participação popular nas comemorações da 

independência da Bahia e como essa participação potencializa a entrada em cena de 

performances culturais. Tal dedução está pautada na certeza que “em muitos casos, são 

memórias que subsistem, que subjazem à chamada memória oficial globalizante que ganha 

foros de história de um povo” (ESPINHEIRA, 1994:72).  

Enfrentar esse desafio pressupõe a capacidade de criar diretrizes capazes de produzir 

informações sobre as performances em desfile que resultem na capacidade de entender os 

processos de (re)significação de bens e práticas realizados pelos grupos de tradições populares 

a partir do primeiro quarto do Século XIX.  

 

Performance com resistência  

O período que segue à independência do Brasil do domínio português é marcado por grandes 

transformações histórico-sociais que estão por trás da desagregação do regime escravocrata-

senhorial e da formação de uma sociedade de classe no Brasil (FERNANDES, 1976). Na Bahia, a 

luta pela independência se constituiu em elemento chave para entender o imaginário social 

que é desencadeado com a estruturação dessa nova sociedade. A participação popular na luta 

pela independência irá balizar os processos de identificação do povo baiano, uma vez que, nos 

anos que se seguem, a ação popular institui mecanismos de rememoração dos atos heróicos 

que marcaram a participação desse segmento social na luta pela independência.  

Tal feito evidencia a capacidade dos setores populares baianos, em resistir, ou seja, expressa a 

capacidade que detém as camadas populares para defender os traços distintivos que as 

marcam. Isso implicou na capacidade de articular estratégias variadas para manter uma 

história interna específica, com ritmo próprio, como um modo peculiar de existir no tempo 

histórico e no tempo subjetivo e que sobrevive, na medida em que a narrativa heróica e 

rememorada.  

Em dois de julho de 1823, quase dez meses após o grito do Ipiranga, as tropas portuguesas 

foram expulsas de Salvador, depois de muitas batalhas. Naquela época não havia um exército 

brasileiro regular que pudesse se confrontar com as tropas portuguesas, boa parte dos 
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confrontos deu-se com a participação da população em geral que aderira às lutas. Durante 

aproximadamente dez meses travaram-se em território baiano lutas entre portugueses e 

brasileiros. Época de batalha e conquista pela independência da Bahia, conflito entre 

portugueses e o exército brasileiro, formado por trabalhadores rurais, vaqueiros, sertanejos, 

índios, negros livres, escravos e capoeiras, que exibiam a fé inabalável da luta do baiano por 

toda capital e recôncavo, travando uma das batalhas mais duras e violentas da libertação.  

Depois de sua conquista, a fé inabalável do baiano passa a colorir por toda capital e interior, 

contribuindo para criação de um belo desfile oficial, um mosaico de festejos pautado na 

presença de crenças de origem africana, indígena e portuguesa. Após o término dos combates 

iniciam-se de forma involuntária os festejos comemorativos da gloriosa façanha do povo da 

Bahia contra a opressão da Coroa Portuguesa. Nos anos que se seguiram era comum ver 

milhares de pessoas nas ruas nessa data para relembrar os feitos heróicos de seus 

antepassados e, assim, construíram sua identidade como patriotas baianos e brasileiros. 

Gradativamente, os festejos passam a compor o gosto da sociedade local e, ao longo dos anos, 

sofre várias mudanças, ora tido como baderna, ora assumindo um caráter mais formal afeito 

os gostos das elites locais, para hoje se constitui na festa cívica mais importante da Bahia, 

comemorando e rememorando a conquista da identidade e da liberdade do povo da Bahia.  

Resultante de negociações entre as elites político-econômicas e as camadas populares o Dois 

de Julho se transformou numa festa cívica que comunica múltiplos sentidos e reflete a 

diversidade de elementos simbólicos que servem como referência a essa comunidade 

imaginada chamada Bahia. Espaço híbrido de manifestações, o Cortejo, inaugura um espírito 

cívico que se assenta no diálogo com as tradições de matriz africana e indígena, com as 

memórias populares e com as diferentes ideologias, resultando num evento singular no qual 

convivem formalidade e informalidade, tradições e rupturas; circulam do patriotismo à 

religiosidade, do confronto de afirmações étnicas à cópia de modelos de civilidade européia; 

ilustrando a participação de diferentes grupos na construção da identidade do povo baiano.  

Seguindo as imagens do caboclo e da cabocla, elementos centrais do Cortejo, desfilam da 

Lapinha ao Campo Grande uma quantidade significativa de performances culturais de matriz 

popular. A participação dessas entidades na estrutura do Cortejo remeta à memória popular e, 

sendo a memória conexão, através desse ato tecem-se relações entre o fato histórico, 

reconstituem-se circunstâncias e conjunturas significativas para a composição da história do 

povo baiano. No Cortejo Cívico do Dois de Julho a população faz a sua festa. Fanfarras de 

colégios, filarmônicas de várias cidades do recôncavo – que foram palco das lutas da 

independência – performances culturais e a população representam o espírito das 

comemorações da liberdade. Fachadas das casas das ruas por onde passa o Cortejo são 
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enfeitadas para a passagem dos “libertadores vitoriosos”. Assima festividade trancorre com 

prática performática que funciona como “ato de transferência”, transmitindo o saber, as 

memórias e os valores culturais, através de dança, celebrações, cerimoniais baseados em 

antigas tradições. 

 

Máscarados, malandros e desordeiros 

A presença popular nas comemorações do Dois de Julho remete à presença do Bando 

Anunciador, esse, por sua vez, tem origem na atuação de um conjunto de brasileiros que, 

ainda nos primeiros anos da comemoração, saiam pelas ruas de Salvador. Ajuntamentos de 

mascarados, muitos armados com navalhas, anadavam a toa pela cidade e, segundo os jornais 

da época, provocavam desordens. Embora possa se perceber nessa forma de participação a 

intenção de promover uma inofensiva brincadeira para a sociedade baiana,  como fuga de um 

passado doloroso da época colonial, o caráter de revanche dá o tom aos primeiros momentos 

do Bando. As lutas pelas idependência haviam acabado, mas a rivalidade entre portugueses e 

brasileiros foram acirradas com os fatos da guerra, assim, nesses dias eram comum que os 

mascarados saíassem procurando portugueses para maltratá-los e saqueá-los.  

O uso de máscara, comum nesses dias, remete às tradições de herança da colonização 

européia e de costumes africanos frequentes entre os baianos, mas, também, garantia o 

anonimato, proporcionando tanto o disfarce quanto o desejo de imitar e macaquear. Por trás 

de muitas máscaras e muitos personagens, cada participante tendia a usar uma aparência não 

socializada, criando a imagem de uma personagem que se prepapra para realizar uma tarefa 

difícil e traiçoeira.  

Por outro lado, as brincadeiras realizadas pelas ruas poderia causar má impressão nos 

espectadores sobre o performen. A máscara, ao garantia um certo anonimato, garantia, 

também, o respeito ao indivíduo que propiciava momentos de alegria com suas macaquices, 

evitando que o espectador tivesse condições de, posteriormente, ser capaz de formar má 

impressão a respeito dos membros do Bando quando estes retornassem às suas vidas 

cotidianas. O ato honesto e bem intencionado de divertir os passantes se revestia da proteção 

necessária já que o contexto da representação poderiam fornecer impressões falsas sobre o 

caráter do máscarado.  

Se, no início, as comemorações tinham caráter revanchista, resultado dos desencontros 

provocados pelos interesses de portugueses e brasilerios que não desaparece com o fim das 

batalhas, gradativamente outras formas de participação vai se incorporando à manifestação 

modificando-a. As ações desse aglomerado de homens passam a fazer parte de outras festas 

religiosas e profanas e aos poucos o grupo foi aumentando. Além dos máscarados, ao 
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ajuntamento se reuniram cavaleiros montados em lindos cavalos, de crinas e cauda tramadas 

de fitas verdes e amarelas e, cada vez mais, o Bando ganhava notoriedade se identificando 

como um desfile cívico-carnavalesco (ALBUQUERQUE, 1999).  

Aos poucos a ação do grupo ganha notoriedade e desfaz a imagem inicial. “Desta vez o Bando 

não apresentou essas fardas ridículas do ponto de vista que ‘insultando’ a religião e a moral, 

conspurcavam a beleza e a glória de tão grandioso ato”1. Começa a esbocar-se certo modelo 

organizacional que confere à atuação do Bando um caráter de cortejo. O calendário do desfile 

passa a ser defindo em termos de tempo, composição, funções. O grupo se   reunia às duas 

horas das tarde em ponto, no Largo do Aflitos e a ele poderia se juntar quaisquer cavaleiros 

mascarados. O grupo reunido saia em direção à Lapinha, com dois clarins à frente, convidando 

os espectadores à participar dos festejos do Dois de Julho, reunindo em torno de si os 

máscaras. Compunha o cortejo gupos de mascarados a pé, carros de pessoas com máscaras e 

por último os cavaleiros, e os carros das pessoas sem máscaras que apareciam2. Pelo caminho 

distribuiam e liam impressos do Bando, contendo poemas em louvour aos atos heróicos dos 

brasileiros que venceram os protugueses na luta pela independência.   

Mas é só com a virada do Século, por volta dos anos vinte que a performance do Bando passa 

a ser vista pelas autoridades como uma maneira de revitalizar a comemoração da 

Independência da Bahia. As ações desse aglomerado passa então a integrar as comemorações 

oficiais que até em tão ocorriam com cerimonial diferenciado. As algazarras do Bando  passam 

a serem vista como forma de inovar, de resgatar a tradição, de dispertar na população 

interesse pelo desfile, convocada pelo Bando a participar da festa cívica. O Bando de 

máscarados passa a se chamar “Bando Anunciador dos Festejos Imortais do Dia Dois de Julho”. 

 

Haverá também grande batalha de serpentinas que terão o seu início no Bando 
Anunciador do dia 29 (...) O povo, por sua vez, está bastante animado, e muito 
mais sabendo que haverá o bando carnavalesco definitivamente no dia 29.3  
 

Os preparativos tinham início oito dias antes da data comemorativa oficial, dois de julho. O 

Bando Anunciador sai às ruas oficialmente no dia vinte e nove de junho para exercer sua 

soberania e prevenir à população que o préstito simbólico aparelhava-se, que as arcarias 

triunfais e os palanques vistosos erguer-se-iam à Praça de Palácio e no Terreiro com 

deslumbramentos indizíveis e incitavam os habitantes da cidade a iluminarem e adornarem as 

fachadas de suas casas durante as três noites que se seguiam (MORAIS, 1946). 

                                            
1
 Texto extraído do jornal “O noticiador Cathólico” de julho de 1855. 

2
 Ver jornal “O Guaycuru” de julho de 1853 (primeiro jornal republicano editado na Bahia). 

3
 Texto extraído de do jornal “A Manhã - Bahia” de 27 de junho de 1920. 
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Com o passar do tempo, foram ingressando outras entidades como grupos de Capoeira, Terno 

de Reis, Bumba-meu-boi, Afoxé, Rodas de Samba, Puxadas de Mastro, Colégios, Agremiações, 

Escoteiros do Mar e tantas outras passaram a colorir, animar a festa e e exibiar por toda 

capital a felicidade dos baianos pelas conquistas de seus antepassados, resultando num belo 

desfile oficial, num mosaico de festejos e celebrações.4  

 

Considerações finais  

As performances culturais que fizeram e fazem parte do Dois de Julho transmitem 

conhecimento vital e senso de identidade, podendo ser entendidas como fontes de saberes na 

medida em que essas práticas funcionam como “atos de transferência”, transmitindo o saber, 

as memórias e os valores culturais de geração em geração. Nelas gestos volutários ou não 

ocorrem numa variedade tão ampla de representações, dando impressões que podem parecer 

insignificantes ao olhar de um espectador desatento, mas que adquirem condição simbólica 

quando entendida como ato ritualístico, nesse caso os valores da tradição são acentuados e as 

performances culturais revelam seu caráter cerimonial e rejuvenescedor, reafirmando atos 

expressivos que revelam os valores de um grupo.  

Os espectador desantentos podem não conhece os segredos da representação, nem a 

aparência da realidade que ela cria, no entanto, através da análise do ato performático se 

pode encontrar correlação entre função e informação disponíveis e as regiões de acesso de 

modo que, ao se conhecer as regiões às quais o performen teve acesso, conheceria-se os 

significados inerentes ao papel que desempenha e a informação que comprtilha com os 

espectadores a respeito da representação. 

Hoje em dia, pelo menos na capital baiana, não costuma-se ver mais o desfile do Bando 

Anunciador que precedia o Cortejo do Dois de Julho, gradativamente o Bando vai saindo de 

cena, na medida em que a performatização das tradições populares se intensificam e passam a 

assumir o caráter de rememorar a presença popular na luta pela independência. 

                                            
4
 Ver jornal “A Tarde de dois de julho de 1940. 
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Resumo 

Este estudo tem como objetivo geral identificar a trajetória do Instituto de Cultura Física (ICF) 
nas décadas de 1920 a 1937. Caracterizado enquanto um estudo de caso histórico-
organizacional, utilizou-se a consulta a fontes impressas e documentais para contemplar o 
objetivo geral desta pesquisa. As fontes foram submetidas a análise de conteúdo (TRIVIÑOS, 
1987). Os primeiros apontamentos sobre o ICF referem este espaço enquanto um local que 
produzia representações apropriadas pelas mulheres através das práticas oferecidas neste 
espaço.Também, destaca-se a importância do ICF na formação de professores e sua 
contribuição para a difusão da dança cênica na cidade de Porto Alegre. 
 
Palavras-Chave: Cultura física, ginástica rítmica, história 

 

Introdução 

Essa pesquisa trata do Instituto de Cultura Física (ICF), espaço no qual o objetivo principal era 

oportunizar práticas corporais exclusivamente para mulheres, sua fundação é datada na 

década de 1920 na cidade de Porto Alegre. As idealizadoras da organização de um instituto 

que desenvolvesse um sistema ginástico com um intuito pedagógico voltado para mulheres, 

foram Philomena Black, conhecida por Minna Black1, e Nenê Dreher Bercht. Além da 

idealização, elas assumiram os cargos de diretoras e professoras dessa instituição por longos 

anos. O sistema adotado era composto, principalmente, pela ginástica rítmica, a qual, no 

período, era uma prática corporal que traçava um paralelo entre a ginástica e a dança. Além 

disso, ministravam aulas de Ginástica Acrobática, Rítmica Dalcroziana e Plástica Animada. 

O ICF, como um espaço inteiramente feminino, visava, principalmente, desenvolver um 

trabalho para educar, através do corpo, a plasticidade e a feminilidade da mulher do inicio do 

século XX. Porém, ao desenvolver a cultura física suas maiores preocupações dirigiam-se para 

                                            
1
 Minna Black era filha do imigrante alemão Georg Black, uma referência no cenário esportivo da cidade 

de Porto Alegre. Georg Black chega a capital do Rio Grande do Sul no ano de 1902 e desde então, 
constrói uma jornada marcada por destaques no campo esportivo, como o reconhecimento enquanto 
atleta de diferentes modalidades. Dessa forma, ganhou excelência no cenário e a oportunidade de 
ministrar aulas em cidades ao redor de Porto Alegre. No campo da Educação Física e do esporte, se 
tornou conhecido como um dos principais responsáveis pela difusão da Ginástica Alemã em todo o 
estado (MAZO, DIAS, LYRA, 2009). 
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fins educacionais (CUNHA E FRANK, 2004). Para isso, as práticas corporais iniciavam pela 

ginástica corretiva se estendendo ao desenvolvimento da ginástica rítmica. 

Demonstrações públicas eram promovidas anualmente, utilizadas como estratégias de 

manifestação do trabalho realizado no ICF, exibiam ao público as montagens coreográficas 

similares as manifestações de educação física da época (CUNHA e FRANK, 2004). A primeira 

apresentação pública dirigida por Minna Black e por Nenê Brecht ocorreu em 1920, no Teatro 

São Pedro (FREIRE, 2002), lugar de representação de grupos selecionados, por ser freqüentado 

por indivíduos de grande poder aquisitivo em Porto Alegre. Mostrando o espaço social, no 

qual, o ICF estava inserido na cidade porto-alegrense.  

Desde então, o ICF teve seu percurso assinalado por ser um lugar de formação de futuras 

precursoras da dança cênica na cidade. Até que, em 1937, o Instituto de Cultura Física teve seu 

nome modificado para Escola de Bailados Tony Seithz Petzhold e foi incluída uma nova prática 

corporal, o Ballet acadêmico. Anunciando-nos mudanças nas práticas priorizadas no ICF. Este 

fato marca o início de uma trajetória de fundação de diferentes escolas de dança na cidade de 

Porto Alegre. Com a finalidade de compreender o período em que ocorreu esse fenômeno 

histórico, temos como objetivo geral, identificar a trajetória do Instituto de Cultura Física, 

focando as décadas de 1920 a 1937, como recorte temporal.  

Poucas obras citam o Instituto de Cultura Física, além de não haver uma que o estude 

profundamente ou o relacionam com o contexto esportivo da época em questão. Tornando-se 

importante, estudar de fato essa instituição que contribuiu para a difusão de diferentes 

práticas corporais na cidade de Porto Alegre e, principalmente, por ser propulsora na difusão 

da dança cênica na cidade. Baseada nesses fatos, a realização desta pesquisa busca contribuir 

tanto para a área de história e memória do esporte, quanto para dar início e preencher uma 

lacuna existente no que tange pesquisas históricas na área da dança. Seguindo o pensamento 

de Barros (2007), que afirma, que do ponto de vista acadêmico, qualquer objeto de estudo que 

se abra para o preenchimento de uma lacuna relativa ao assunto ou âmbito temático, possui 

relevância.  

O procedimento metodológico adotado para alcançar o objetivo da presente investigação, é o 

Estudo de Caso histórico organizacional (TRIVIÑOS, 1987). Tendo em vista que uma parte de 

suas características é incidir sobre a vida de uma instituição. Para tanto, é eleito um fenômeno 

social específico que proporciona uma valiosa descrição, porém cabe ao pesquisador debruçar-

se sobre fontes que o aproximem da realidade do objeto de estudo (MOLINA, 2004). Portanto, 

diversas fontes impressas foram consultadas, como a Revista da Globo, os jornais de maior 

circulação da época, livros comemorativos dos clubes, monografias, dissertações e teses, além 

da consulta a acervos pessoais e ao Centro de Memória (CEME) da ESEF/UFRGS, bem como a 



533 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

visita em espaços freqüentados pelos atores sociais que integraram o Instituto de Cultura 

Física como o Colégio Serviné. As fontes foram submetidas a análise documental e de 

conteúdo (TRIVIÑOS, 1987) . 

O olhar que utilizaremos para inferir sobre as fontes e que construiremos esse trabalho 

passará pelas dimensões da História Cultural (CHARTIER, 2000; BURKE, 2005; PESAVENTO, 

2004). O qual nos permite como pesquisadores, interpretar representações de um tempo não 

vivido, ir à busca de acontecimentos passados, construindo uma versão, possível, verossímil da 

realidade.  

 

A “cultura física” no início do século XX 

No final do século XIX e o início do século XX começam a ser sinalizadas mudanças nas 

maneiras de se ver corpo e esporte. Para o corpo, recupera-se o ideal grego2 de trabalhar 

corpo e mente. O esporte e as práticas corporais passaram a ser vistos como a ‘solução’ para 

desenvolver o físico de homens e mulheres. De acordo com o que nos aponta a Revista do 

Globo (1931), anteriormente à transição do século XIX para o XX, vínhamos de um período 

onde o desenvolvimento e a educação limitavam-se a desenvolver o espírito e o intelecto com 

desprezo pelo físico. A partir deste período, começou-se a perceber que “o corpo physico, 

como instrumento da alma e do intellecto, deve ser mantido são e em equilíbrio em todas as 

suas funções para poder desempenhar com perfeição o seu papel de instrumento da parte 

pensante e sensitiva do ser humano [...]” (p.11). Para além das diversas práticas esportivas que 

passam a ser difundidas neste período, as quais primavam o trabalho físico ou o caráter de 

jogo, os cuidados com o corpo começam a ultrapassar o desenvolvimento físico e procuram 

englobar o desenvolvimento plástico e rítmico dos praticantes. Buscando reunir todos esses 

complementos, os “methodos gymnasticos”, se tornaram a escolha para os praticantes. Pois 

unificavam diferentes sistemas, adaptados para fins específicos: uns para criar força, outros a 

agilidade e alguns primavam o desenvolvimento e aperfeiçoamento plástico.  

A ideologia da ginástica rítmica era permeada pela crença de desenvolver o corpo e a mente. O 

desenvolvimento do corpo como um todo, era um dos ideais desta prática, que se dedicava 

não só a educação física, mas também ao desenvolvimento das capacidades mentais e 

espirituais do indivíduo. Não foi o acaso a união das palavras ginástica e rítmica para definir a 

prática corporal. A palavra rítmica não possuía a pretensão de ser chamada de a arte da 

                                            
2
 O retorno dos ideais gregos é marcado, também, pelo advento dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, 

reeditados no ano de 1896, pelo barão Pierre de Coubertin. Mais do a competição, primava-se pelo 
desenvolvimento de valores através da prática esportiva. O esporte teria assim um sentido muito mais 
educacional e o papel de unir, num evento esportivo internacional, diversas culturas e raças. 
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dansa3, mas sim, a de educar o corpo através do ritmo. E a ginástica seria o treinamento do 

corpo sem aparelhos. Dessa forma, o ritmo associa-se a um lado mais subjetivo, seria a própria 

expressão do corpo, uma manifestação da alma. O ritmo conduz os gestos e está presente na 

vibração dos movimentos. E a congregação permitiria uma comunicação corporal mais 

completa. A ginástica rítmica era denominada de ginástica moderna feminina. A foto abaixo 

ilustra a chamada ginástica feminina moderna desenvolvida, também, em um dos clubes de 

Porto Alegre, pioneiros na difusão da prática da Ginástica Alemã (Turnen). Esta imagem é 

referente a uma apresentação de um grupo de mulheres, todas alemãs, na Festa de Jahn4, 

realizada pela Turnerbund (Atual SOGIPA). Silva (1997) referencia que, a apresentação desta 

ginástica Feminina, a Ginástica Rítmica, trazida por Minna Black da Europa para a cidade de 

Porto Alegre, surpreendeu os espectadores por ser diferente e delicado, quase como um balé. 

 

 

A Ginástica Feminina Moderna na Turnerbund (1935). 
Fonte: SILVA, (1997, p. 28). 

 

A Revista do Globo (1931) aponta como os “fundadores” desta ginástica moderna, Isadora 

Duncan e Jaquez Dalcroze. Isadora Duncan, conhecida como a mulher que pendurou as 

sapatilhas de pontas e revolucionou o mundo da Dança, apresentou ao mundo gestos rítmicos 

inspirados na cultura grega. Suas técnicas e método seriam nomeados como uma corrente 

neo-helenica, onde os princípios naturais predominariam. Segundo Meyer (1944) Jaques 

Dalcroze surge entre 1910 e 1911 propondo reviver no indivíduo o sentimento rítmico pela 

realização de certos compassos e intervalos musicais. Sua teoria visava a educação corporal 
                                            
3
 Escrita conforme fonte consultada (MEYER, 1944). 

4
 O turnen, também era chamado de “ginástica de Jahn” em homenagem ao seu idealizador Johann 

Friedrich Ludwig Jahn, considerado o turnvater (pai da ginástica). O termo turnen não existia na língua 
alemã e foi criado por Jahn para descrever uma prática corporal que envolvia exercícios e jogos gímnicos 
que seriam praticados em um turnplatz (campo de ginástica) (TESCHE, 1996). 
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através da música. Dalcroze é considerado o pai da Ginástica Rítmica. Para ele, a ginástica 

rítmica proporcionava ao corpo, higienicamente desenvolvido pela ginástica elementar, o 

espírito da graça e uma série de exercícios cujo o fim é educar os centros nervosos, e dessa 

forma ele acreditava que era a moderna educação do corpo feminino. Estes elementos e ideais 

tornam-se propulsores para o surgimento de espaços dedicados à construção de um corpo 

imbuído desse modo de ser e que reforçavam a identidade social feminina do período, de 

‘bela, maternal e feminina’ (GOELLNER, 2003), como o Instituto de Cultura Física.  

 

O Instituto de Cultura Física: resultados de uma primeira etapa documental 

O Instituto de Cultura Física (ICF) era um local que buscava o desenvolvimento integral do 

corpo feminino visando desenvolver o equilíbrio plástico e preparar um corpo saudável e belo. 

Acreditava em uma filosofia onde corpo e mente caminhariam juntos, buscando no corpo o 

desenvolvimento de energias físicas e do intelecto, bem como o estímulo a expressão corporal 

(REVISTA DO GLOBO, 1931). O Instituto de Cultura Física residia na rua João Telles, n° 78 e nele 

eram desenvolvidas disciplinas como Ginástica Acrobática, Ritmica Dalcroziana, Plástica 

Animada e Dança Culta.  

Visando aperfeiçoar seus conhecimentos na prática da ginástica rítmica e potencializar seu 

trabalho na cidade de Porto Alegre, Minna Black, fundadora do ICF ao lado de Nenê Dreher 

Bercht, viajava à Alemanha inúmeras vezes.  Em uma de suas viagens, mais especificamente 

para Hellerau (Alemanha), estudou no Instituto do Ritmo Aplicado Jacques Dalcroze, um 

espaço destinado a educação corporal através da música (MEYER, 1944) e permeado pelos 

princípios da eurritimia – sistema de treinamento da sensibilidade musical, através do qual o 

ritmo é transformado em movimentos corporais. Neste Instituto, eram comuns práticas como 

a Ginástica Rítmica e a Plástica Animada, métodos “transportados” para a cidade de Porto 

Alegre e utilizados nas coreografias montadas por Minna Black (CUNHA e FRANK, 2004). A 

Revista do Globo (1931) aponta o Instituto de Cultura Física, como um dos espaços que tem 

procurado aproveitar o que há de melhor nas escolas do início do século XX. Além de utilizar os 

‘methodos’5 de Jaques Dalcroze, era ainda influenciado pela Gymnastica6 de Isadora Duncan7. 

                                            
5
 Termo da época (REVISTA DO GLOBO, 1931, p. 11). 

6
 Na Revista do Globo (1931), Isadora Duncan aparece enquanto uma reanimadora da arte da expressão 

através dos seus gestos “gestos rythmicos”. É, ainda, apontada como uma grande propulsora da 
Gymnastica no século XX, por revelar, á época, um “methodo de educação physica e esthetica” (p.11). 
7
 Isadora Duncan foi a pioneira da dança moderna no final do século XIX. Seu método era influenciando 

pela cultura Grega, principalmente nas formas pintadas em vasos e esculturas. A natureza também era 
uma de suas inspirações: “[...]fazer gestos naturais, andar, correr, saltar, mover seus braços 
naturalmente belos, reencontrar o ritmo dos movimentos inatos do homem, perdidos há anos, escutar 
as pulsões da terra, obedecer à lei da gravitação, feita de atrações e repulsas, de atrações e resistências, 
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Nele desenvolvia-se, principalmente, a Gymnastica Rythtmica8, uma manifestação corporal 

que traçava um paralelo entre a ginástica da época e a dança.  

A criação ICF teve um forte papel no processo de instauração da dança cênica em Porto Alegre, 

juntamente com a “Sociedade Ginástica Porto Alegre”9 – fundada em 1967, por um grupo de 

alemães vindo de Munich – isso se deu influenciado pela comunidade alemã residente nesta 

cidade, a partir das festas sociais e beneficentes realizadas nessas instituições (CUNHA e 

FRANCK, 2004). A fundação deste espaço incentivou a formação dos primeiros locais 

destinados a prática da dança na capital do Rio Grande do Sul, através de personagens como 

Eliane Clotilde Bastian Meyer (Lya Bastiam Meyer) e Antônia Seitz Petzhold (Tony Petzhold), 

ambas alunas e estudantes do ICF. 

Lya Bastiam Meyer foi uma das pioneiras dos chamados bailados clássicos ou ballet acadêmico 

em Porto Alegre. Estas foram modalidades não só aprendidas através das práticas no Instituto 

de Cultura Física, mas principalmente por meio de seus estudos na Alemanha a partir de 1931. 

Já Tony Petzhold parece ser influenciada pela prática da Ginástica Rítmica e de noções de 

dança desde de sua infância. Filhas de alemães, Tony desde criança freqüenta Associações 

Esportivas de origem teuto-brasileira (alemães e seus descendentes) como a Sociedade 

Ginástica de Porto Alegre – SOGIPA - iniciando sua trajetória de práticas corporais na SOGIPA e 

posteriormente, pelo convite de Minna Black, no Instituto de Cultura Física. Sob a direção de 

Minna Black e Nenê Brecht, Tony frequentava aulas de “ginástica, acrobacia, danças 

características, rítmica e noções de dança” (CUNHA e FRANK, 2004, p.27). Tony foi assistente 

de Minna Black ministrando aulas nos colégios Servigné e Bom Conselho. 

Em 1934, Minna Black e Nenê Bercht se afastam do Instituto de Cultura Física passando para 

Tony a direção administrativa do espaço. Em 1937, Tony vai para a Alemanha para estudar 

dança clássica e dança expressionista com artistas de grande referencia mundial. Ao voltar da 

Europa, Tony reconfigura o então Instituto de Cultura Física transformando-o na Escola de 

Bailados Tony Seithz Petzhold. Tony manteve as aulas de ginástica em sua escola, mas também 

introduziu o ensino da dança acadêmica.  

Após o encerramento das atividades do Instituto de Cultura Física, Lya Batian Meyer e Tony 

Seithz Petzhold seguiram, na cidade de Porto Alegre, difundindo algumas práticas corporais 

                                                                                                                                

consequentemente, encontrar uma ligação lógica, onde o movimento não para, mas se transforma em 
outro, respirar naturalmente, eis o seu método” (BOUCIER, 2001, p. 248). 
8
 O termo Gymnastica Rythmica era utilizado na época pela Revista do Globo (1929-1967). 

9
 A Turnerbund (atual Sociedade Ginástica de Porto Alegre – SOGIPA),era um dos principais clubes 

esportivos responsáveis pela difusão da Ginástica Alemã no estado do Rio Grande do Sul. Após o 
período de nacionalização, no período do Estado Novo (1937-1945), este clube passa a ser chamado de 
Sociedade Ginástica de Porto Alegre (MAZO, 2003). 
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apreendidas no ICF, através da fundação das suas próprias escolas de dança, e posteriormente 

tornaram-se as primeiras mulheres a serem contratadas como professoras da primeira escola 

Superior de Educação Física do Rio Grande do Sul (ESEF/UFRGS). 

 

Considerações finais 

A primeira etapa da coleta de dados, demonstrou que a criação de espaços destinados 

somente a prática da ginástica feminina foi, também, influenciada por uma tradição de 

práticas corporais e esportivas desenvolvidas por indivíduos de identidade teuto-brasileira 

(alemães e seus descendentes). Ambas as fundadoras do Instituto de Cultura Física (ICF), eram 

de identidade alemã e possuíam o histórico de freqüentar espaços que visavam o 

desenvolvimento moral e físico do corpo. Entretanto, quando direcionamos nosso olhar para o 

ICF e os tipos e objetivos das atividades que eram desenvolvidas nesta instituição, parece que 

a preocupação com o desenvolvimento da beleza e da estética do gesto sobrepunham a 

importância do trabalho físico, corporal. A “cultura física” desenvolvida no Instituto primava 

pela aquisição de um comportamento corporal adequado a ‘modo de ser mulher’ no início do 

século XX. O fato deste espaço ser destinado ao cuidado com o corpo da mulher, contribui, 

também, para a trajetória histórica da inserção da mulher no mundo do esporte e das práticas 

corporais, visto que no início da década de 1900 o mundo feminino possuía pouco acesso ao 

campo esportivo.  

Embora apontemos o ICF, num primeiro momento, enquanto um espaço que produz 

representações, de ‘bela, maternal e feminina’, a serem incorporadas e naturalizadas no corpo 

da mulher do século XX, há também sua influência e contribuição para a difusão de escolas de 

dança na cidade de Porto Alegre, bem como a formação de duas professoras que integraram e 

contribuíram para o meio acadêmico da Educação Física. 
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