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Resumo 
O objetivo central deste escrito é ressaltar as atividades desenvolvidas no decorrer da 
disciplina Aspectos Históricos de Sergipe do curso de Turismo da Universidade Federal de 
Sergipe, especificamente a confecção de cartões postais, entendidos aqui como estratégias 
folkcomunicacionais, que destacaram os mestres dos grupos folclóricos das cidades 
sergipanas de São Cristóvão e Laranjeiras. O projeto foi desenvolvido no primeiro de 
semestre de 2012, procurando estabelecer uma relação entre as categorias aqui analisadas, 
patrimônio cultural, folclore e memória, a história das cidades e dos grupos folclóricos aqui 
pesquisados a partir das memórias dos agentes folkcomunicacionais. O produto final da 
pesquisa que será repassado aos mestres dos grupos folclóricos é uma das inúmeras 
possibilidades do auxílio da comunidade na manutenção destes grupos. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Memória; Patrimônio Cultural Imaterial; Grupos Folclóricos; 
Estratégias Folkcomunicacionais 

 

Já é senso comum divulgar e difundir a idéia de que estamos na era da imagem. Esta 

última caracteriza, limita, simboliza, arroga sentidos, enfim, define as relações sociais. Por 

outro lado é também consenso que isso tudo nos amedronta, coloca-nos diante do 

imprevisível: imagens virtuais, mundos fictícios, realidades em que acreditamos que 

vivemos. A imagem passou a ser utilizada como elemento fundamental nas práticas de 

consumo, no processo de ensino-aprendizagem, na construção da informação jornalística, 

no poder de convencimento dos representantes políticos, na representação dos 
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saberes/fazeres da população, dentre outros. A produção de objetos visuais ao longo da 

história foi influenciada por diversos fatores políticos, econômicos, culturais. A imagem foi 

utilizada, em diversos períodos, como forma de exprimir devoção e visões de mundo, por 

exemplo.  

A grande maioria das imagens tem um poder fascinante em passar um sentido de 

realidade nas suas representações. Algumas destas (fotografias, desenhos, pinturas) foram e 

continuam sendo utilizadas como uma das principais formas de retratar características que 

identificaram/identificam eventos, pessoas, batalhas ou situações cotidianas. Ciente de que 

a imagem (experiência interna do sujeito) não é o lugar, a cidade, as pessoas, os 

instrumentos de trabalho, os utensílios domésticos, os elementos da natureza, dentre outros 

(componentes da realidade externa), mas ao mesmo tempo sabendo que todos estes são 

(re)conhecidos, assemelhados ou comparados com as imagens que lhes representam. Nesta 

perspectiva os componentes da realidade externa aparecem “como representações internas 

que têm uma relação de semelhança com os objetos percebidos, sem, no entanto, possuir 

necessariamente o caráter de imagem real” (SANTAELLA; NÖTH, 2001, p. 29).  

As imagens revelam significados quando é possível ultrapassar suas barreiras 

iconográficas; quando recupera as histórias e vislumbra um mundo do vir a ser que trazem 

implícitas em sua forma fragmentária. Através destas aprende-se, recorda-se e criam-se 

novas realidades. Para Kossoy (2005, p 36), 

imagens técnicas e imagens mentais interagem entre si e fluem 
ininterruptamente num fascinante processo de criação/construção de 
realidades – e de ficções. São essas viagens da mente, os filmes 
individuais, os sonhos, os segredos, a imaginação, as interpretações, os 
diálogos que dão significados diferenciados as imagens. Tal é a dinâmica 
fascinante da fotografia, por exemplo, que as pessoas, em geral, julgam 
estáticas. Através desta forma de expressão enxergamos o futuro e 
dialogamos com o passado, pois somos interlocutores das memórias 
silenciosas que elas mantêm em suspensão. 

 

A partir do momento em que estas imagens fotográficas são atreladas a textos e 

disponibilizadas em formato de cartão-postal elas se transformam em um produto a ser 

consumido por diferentes públicos. Ao mesmo tempo, elabora-se uma possibilidade em 

criar “estratégias de comunicação apropriadas, direcionadas à promoção da mobilização 

social de forma a possibilitar maior participação da sociedade local”. (ANDRADE NETO; 

CALLOU, 2009, p.170). Esta foi a grande reflexão que motivou a prática desenvolvida com 

os discentes do curso de Turismo. A possibilidade de a universidade ampliar as suas 
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fronteiras e desenvolver ações em conjunto com a comunidade, dando a esta um retorno 

necessário  serviu como combustível necessário para a o desenvolvimento da pesquisa.  

Este escrito pode ser identificado como um relato de experiência das atividades 

desenvolvidas no primeiro semestre do ano de 2012 enquanto prática da disciplina Aspectos 

Históricos de Sergipe do curso de Turismo da Universidade Federal de Sergipe. A atividade 

prática consistia na elaboração de cartões postais e a temática escolhida destacava a figura 

dos mestres dos grupos folclóricos das cidades sergipanas de São Cristóvão e Laranjeiras. 

Ao final da atividade, o produto concretizado, entendido aqui enquanto objeto da 

folkcomunicação, será entregue aos representantes destas práticas culturais, para que os 

mesmos possam dar o encaminhamento da melhor forma e utilizar no auxílio para 

manutenção dos grupos em questão. 

Para tal foi feita uma pesquisa bibliográfica que propiciou um embasamento teórico 

necessário para os estudantes. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os 

mestres dos grupos folclóricos selecionados para esta pesquisa. Quando possível, de acordo 

com o calendário cultural os estudantes acompanharam apresentações destes grupos 

culturais, o que possibilitou o registro fotográfico, feito pelos discentes e a vivência com os 

brincantes. A soma das imagens captadas com as informações absorvidas nas entrevistas 

pelos alunos gerou como produto final cartões-postais diferenciados das mesmices 

produzidas pela indústria cultural com uma proposta de arrecadar renda e o montante ser 

completamente destinado aos grupos pesquisados. 

A memória enquanto fonte histórica serve como um grande recurso para a percepção 

e análise da dinâmica das práticas culturais, das contradições, dos silêncios, esquecimentos 

e invenções. A partir de um primeiro contato com essas memórias percebe-se um universo 

poliglota e policromático repleto de interseções entre as práticas culturais, políticas e 

econômicas. Sujeitos da história são revelados e aparecem em um cenário cotidiano. As 

palavras são textualizadas e interpretadas por estrangeiros que observam os lugares, as 

vestes, os objetos, as práticas e as disputas das memórias.  

Tais acontecimentos ocorrendo em contextos diferenciados, representantes de 

celebrações distintas, com simbolismos característicos e heranças que perpassam as práticas 

culturais de indígenas, africanos e colonizadores que se estabeleceram na região aqui 

estudada. O espaço escolhido para o trabalho foi cidades de origens coloniais, marcadas 

pela arquitetura característica do barroco e pela diversidade de grupos folclóricos. São dois 
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grandes exemplos de continuidade das práticas culturais populares que representam os 

sergipanos.  

Aqui serão apresentadas as primeiras impressões e análises da atividade em questão, 

entendendo a prática dos grupos folclóricos e a memória dos seus mestres enquanto 

patrimônio cultural imaterial dos sergipanos e demonstrando que é possível elaborar 

estratégias folkcomunicacionais que venham a beneficiar os residentes de uma localidade. 

 

Memória, Identidade e Patrimônio Cultural Imaterial  

Relembrar o passado vivido é uma das principais possibilidades que os membros de 

uma coletividade possuem em se perceberem enquanto sujeitos da história. Através do uso 

da memória, pode-se reviver, rememorar e vivenciar de variadas formas fatos históricos 

distintos. Os jogos da memória levam a campo uma verdadeira disputa entre o individual e 

o coletivo, o passado e o presente, o real e o imaginário, a continuidade e as 

transformações, que ao final de cada partida percebe-se que o resultado é uma construção 

dinâmica, fragmentada e seletiva. “A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido 

no eterno presente” (NORA, 1993, p. 9). 

A preocupação com o estudo da memória, incorporada mais recentemente às 

ciências sociais e humanas, esteve há décadas no centro das discussões entre neurologistas, 

anatomistas e estudiosos das ciências naturais. Após a primeira metade do século XX 

ocorreu uma incontornável emergência da memória nos diversos campos do saber, desde a 

neurociência, psicologia social, literatura, antropologia, sociologia, até chegar à história. 

Assim, a memória passou é mais um objeto complexo com ampla bibliografia 

interdisciplinar a disposição dos pesquisadores. Dentre as inúmeras possibilidades em 

abordar o tema, optou-se, por enfatizar alguns elementos que permitam pensar a memória e 

sua dimensão social, numa perspectiva histórica, mas especificamente da História Cultural.  

A memória é um patrimônio cultural imaterial, já que esta pode ser transmitida para 

futuras gerações, é constantemente recriada pelos grupos sociais em função das suas 

necessidades, gera um sentimento de identidade e continuidade e pode promover o respeito 

à diversidade e dignidade humana.  

A identidade, como se pode perceber, está intimamente ligada à memória, 
e nesse campo a história oral revela-se um método de inequívoca eficácia. 
(...) o documento oral representa grande potencial para a revisão de 
interpretações e a formulação de novas teorias, na medida em que é capaz 
de fazer imergir novas questões e novos campos de investigação. 
(MURTA, 2005, p. 123) 
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Na memória estão registrados os saberes, os fazeres, as práticas, as representações, 

as técnicas, as expressões, os rituais e os conhecimentos dos mais variados sujeitos da 

história. Aqui se encontra a relação entre memória e patrimônio cultural. A palavra 

patrimônio, derivada do latim – patrimonium – significa “herança paterna, riqueza”. 

Segundo o dicionário eletrônico Aurélio5 pode ser também todo 

bem, ou conjunto de bens culturais ou naturais, de valor reconhecido para 
determinada localidade, região, país, ou para a humanidade, e que, ao se 
tornar(em) protegido(s), como, p. ex., pelo tombamento2, deve(m) ser 
preservado(s) para o usufruto de todos os cidadãos.  

  

O Patrimônio Cultural pode ser dividido em material, que abrange bens tangíveis 

sejam eles móveis ou imóveis, ou imaterial, relativo a bens intangíveis. O primeiro refere-se 

a todo tipo de construção ou 

(...) conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza nos 
quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; 
histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Eles estão divididos em bens 
imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e 
bens individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos 
museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, 
fotográficos e cinematográficos. (www.iphan.gov.br) 
 

Sempre a escolha de um bem que será tombado ou registrado segue uma seleção 

pautada em critérios definidos pelos agentes que estão à frente das instituições responsáveis 

pelas políticas de patrimonialização. No Brasil, o patrimônio cultural material privilegiou 

durante décadas o tombamento de bens tangíveis que ressaltavam e preservavam as 

construções vinculadas às instituições sociais dominantes como o estado e a igreja ou as 

famílias que se destacaram na política ou na economia, principalmente durante a colônia ou 

império. Com isto, vilas operárias, quilombos urbanos e variadas representações de grupos 

sociais menos favorecidos foram estrategicamente esquecidas. 

Já o conceito de Patrimônio Cultural Imaterial, segundo a definição da UNESCO6 

pode ser entendido como “as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas 

(...) que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 

parte integrante de seu acervo cultural”. O registro dos saberes e fazeres, das festas e 

celebrações e dos lugares onde estas práticas culturais são realizadas leva em consideração 

                                                 
5 Disponível em Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 5.0  
6 Disponível em www.iphan.gov.br. Acesso em: 01 dez 2011 
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elementos característicos e simbólicos que identificam os mais diferentes grupos sociais no 

mundo.  

Percebe-se no Brasil, práticas culturais localizadas em comunidades específicas, 

com significados e importância característicos para os membros que conhecem se 

interessam, respeitam e dão continuidade a manutenção destas. Em muitos casos, práticas 

culturais regionais são transformadas em elementos de representação e identificação 

nacional, sendo que boa parte daquilo que é registrado sequer é conhecida pelos brasileiros.  

o registro do patrimônio imaterial é uma tentativa desesperada de fazer 
com que a nação se reconheça como pertencente a esses locais, 
construindo uma história que pertence a todos e a ninguém. Buscando 
preservar essas memórias locais, essa política de patrimonialização pode 
estar possibilitando a continuidade histórica desses saberes, modos de 
viver e fazer, que enquanto memórias dos grupos se enraizavam nos 
espaços a que pertenciam e nas relações afetivas que a mantinham 
(COSTA E CASTRO, 2008, p. 128) 
 

Reconhecer uma prática cultural, além de valorizar o passado de uma comunidade, é 

também uma forma de inserir estes sujeitos históricos em um contexto social com 

possibilidades de sensibilizá-los para importância das suas práticas. Tal (re)conhecimento 

gera valorização e respeito ao bem tanto por parte da comunidade quanto dos visitantes, já 

que o próprio processo de registro destas possibilita o desenvolvimento sócio-econômico da 

população.  

Os cartões-postais são exemplos da divulgação destes registros, com possibilidades 

de visibilidade e consumo. No Brasil as práticas culturais de artesãos, brincantes de grupos 

folclóricos, cordelistas, repentistas e demais agentes culturais são veiculadas 

constantemente pelos meios de comunicação de massa, e também bastante utilizadas por 

marcas e pela iniciativa privada em campanhas publicitárias e divulgação dos seus 

respectivos produtos. Entretanto na maioria dos casos o direito de imagem e o retorno 

financeiro não é uma prática recorrente nestes usos.  

 

Práticas Culturais e Estratégias Folkcomunicacionais 

Os pesquisadores da folkcomunicaçào são convidados a refletir sobre as variadas 

estratégias de comunicação e as ações destes artistas populares na sua relação com a mídia. 

A folkcomunicação é definida como “processo de intercâmbio de informações e 

manifestações de opiniões, ideias e atitudes da massa, através de agentes e meios ligados 

diretamente ao folclore” (BELTRÃO, 2001, p. 79). Estas informações são repassadas e 

absorvidas de forma diferenciada por diferentes segmentos da sociedade. Turistas e 
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membros da comunidade local procuram a todo instante interagir e até mesmo se inserir nos 

grupos, inclusive alterando indumentárias e fazendo os seus próprios adereços. Com isto, 

percebe-se um processo fokcomunicacional, ou seja  

um processo artesanal e horizontal, semelhante em essência aos tipos de 
comunicação interpessoal, já que suas mensagens são elaboradas, codificadas e 
transmitidas em linguagens e canais familiares à audiência, por sua vez conhecida 
psicológica e vivencialmente pelo comunicador. (BELTRÃO, 2004, p. 74) 

 
 

Os cartões-postais enquanto estratégias folkcomunicacionais podem auxiliar na 

quebra de um anonimato característico das manifestações populares no Brasil e a aceitação 

coletiva passou a ser o conceito utilizado pelos pesquisadores com possibilidades de 

absorção desta idéia entre os membros da comunidade que assim já não entendiam.  

quando há aceitação coletiva, quando passa a ser considerada patrimônio comum 
do grupo e ocorrem adições, variações e reinterpretações. É também aceitação 
coletiva que torna possível considerar folclóricos os fatos originários da cultura 
de elite, e da cultura de massa, que tenham sido aceitos e reinterpretados pelo 
povo. (BENJAMIM, 2007, p. 30) 

  

A matriz básica do fato folclórico é a sua tradicionalidade. Esta deve ser mantida 

pelas recriações e renovações propostas pelos agentes que participam das manifestações 

folclóricas. Para Benjamim (2007, p. 30) a tradicionalidade é entendida hoje como “uma 

continuidade, onde os fatos novos se inserem sem uma ruptura com o passado, mas que se 

constroem sobre esse passado”.  

Outra característica do folclore a ser aqui destacada é a funcionalidade, para 

Benjamim (2007, p. 31) os “fatos folclóricos integram sistemas culturais, exercendo 

funções e, portanto, não se constituindo em traços isolados”. O fato folclórico não é isolado, 

é vivenciado no contexto do social, do econômico, do político, dentre outros. 

Por último será destacado a espontaneidade, já que os fatos e as manifestações 

folclóricas não surgem de decretos e portarias, nascem da comunidade, se aprende com a 

convivência, com a oralidade, a observação e a iniciação a tais práticas, normalmente 

repassada dos mais velhos para os mais novos. Para Benjamim (2007, p. 31), os fatos 

folclóricos “surgem da criação da comunidade, a partir da sua cultura tradicional ou da 

hibridização com elementos de outras culturas através da aceitação coletiva”. 

A partir deste debate teórico os discentes do curso de Turismo passaram a entender 

os brincantes dos grupos folclóricos de forma diferenciada do senso comum. Em seguida 

foi necessário apresentar e conhecer a diversidade das práticas folclóricas no estado de 
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Sergipe. Os grupos de alunos foram formados em duplas e trios, foram selecionados vinte e 

cinco grupos folclóricos dos municípios de São Cristóvão e Laranjeiras e sorteados 

aleatoriamente.  

Cada grupo começou a entender a realidade política, econômica e social de cada 

lugar em que estavam inseridos os grupos folclóricos e pesquisaram sobre o histórico das 

manifestações folclóricas, as suas indumentárias, os seus adereços, as músicas, os 

instrumentos musicais que acompanhavam os grupos e os símbolos característicos e 

significados de cada um destes. 

Em seguida foi elaborado um questionário que daria um suporte necessário a 

entrevista que deveria ser feita com o mestre do grupo folclórico pesquisado. Neste 

momento, os alunos buscariam informações biográficas do entrevistado e as memórias do 

grupo em questão. Aqui foram feitos os registros fotográficos, o recolhimento de letras das 

músicas, além da vivência junto à comunidade. Neste momento é solicitada a autorização 

para uso da imagem e da fala no produto final que será devolvido ao grupo. 

Os relatos dos discentes são os mais variados e vão desde a dificuldade nos contatos 

iniciais, o difícil acesso a alguns povoados, as dificuldades em manter o grupo, o desgaste 

com alguns pesquisadores que não retornam para dar um retorno da sua pesquisa às 

comunidades até a excelente hospitalidade, a emoção dos entrevistados, a relação com a 

comunidade e a necessidade em apresentar a importância daquele grupo para as próximas 

gerações. 

Em sala de aula foram adotadas as normas de confecção dos postais, apresentado um 

programa que auxilia na sua elaboração e definidas as imagens de frente e as informações 

contidas no verso do cartão-postal.  O próximo passo foi a parceria estabelecida com a Pró-

reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Sergipe para a confecção em 

série destes produtos. Todos os postais serão entregues pelos discentes aos mestres dos 

grupos folclóricos aqui pesquisados para que os mesmos dêem o encaminhamento que 

acharem necessário aos cartões-postais. A intenção inicial deste projeto é gerar uma forma 

de renda que possa auxiliar na manutenção destes grupos, principalmente na compra de 

tecidos, instrumentos musicais e adereços que são utilizados nas suas apresentações. 

 

Considerações Finais 

Com este projeto, acredita-se que os discentes são aperfeiçoados para a prática da 

pesquisa visando incentivar articulações interdisciplinares na elaboração de estudos 
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monográficos sobre aspectos da história, da memória, do patrimônio e das suas relações 

com o turismo. Práticas como esta possibilitam uma avaliação crítica de sua realidade, 

privilegiando enfoques de cotidianos comunitários, experiências vivenciadas, práticas 

culturais e religiosas, circuitos produtivos, intercâmbios culturais e relações de poder 

necessários a formação do ser humano. 

Tais ações estabelecem reflexões acerca do ensino de história que possibilite avaliar 

criticamente a produção, transmissão e recepção de conteúdos presentes em variadas fontes 

históricas e na produção historiográfica. Por fim, justifica a necesidade da disciplina 

aspectos históricos de Sergipe em um curso de Turismo, a partir de uma necessidade 

eminete em conhecer o contexto histórico dos lugares onde serão desenvolvidos os projetos 

turísticos e o respeito as comunidades que deverão ser ouvidas e respeitadas em suas 

práticas culturais e sociais no encontro com o turista e com os agentes que pensam e 

praticam a atividade turística. 

Estratégias de folkcomunicação como o projeto que está sendo aqui apresentado é 

um passo fundamental para o respeito à diversidade e à continuidade dos mais variados 

grupos folclóricos, artísticos e culturais espalhados pelo mundo que podem ser beneficiados 

com estes projetos. É necessário que os órgãos competentes realizem o registro destas 

memórias e do patrimônio cultural imaterial sergipano, respeitando a sua dinâmica e 

valorizando os símbolos identitários dos lugares. Portanto, a necessidade de estudos mais 

extensivos sobre a temática e a continuidade dos projetos são fundamentais para a 

manutenção destas práticas culturais. 

 

Referências Bibliográficas 
 
ANDRADE NETO, Austriclínio B. de; CALLOU; Angelo Brás F. Estratégias de Comunicação nos 
programas de combate à pobreza rural do Nordeste. In: INTERCOM  – Revista Brasileira de 
Ciências da Comunicação, São Paulo: v.32, n.2, jul./dez,2009, p.165-184. 
 
 
BENJAMIM, Roberto. Folclore. Em: Noções básicas de folkcomunicação: uma introdução aos 
principais termos, conceitos e expressões. Ponta Grossa: editora UEPG, 2007. 
 
 
BELTRÃO, Luiz. Folkcomunicação: um estudo dos agentes e dos meios populares de informação 
de fatos e expressão de idéias. Porto Alegre: EDPUCRS, 2001. 
 
 
_________. Folkcomunicação: teoria e metodologia. SBC: Umesp, 2004.  
 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 10 

COSTA, Marli Lopes da; CASTRO, Ricardo Vieiralves de. Patrimônio Imaterial Nacional: 
preservando memórias ou construindo histórias. Estudos de Psicologia, 2008. p. 125-131. 
Disponível em: www.scielo.br/epsic. Acesso em: 18/03/2011. 
 
IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Disponível em:  
www.iphan.gov.br . Acessado em 01 e 30 de dezembro de 2011 
 
 
KOSSOY, Boris. O relógio de Hiroshima: reflexões sobre os diálogos e silêncio das imagens. In: 
Revista Brasileira de História: História e Manifestações Visuais. Nº 49; vol. 25. ANPUH, 2005. 
p. 35 – 42. 
 
 
MURTA, Stela Maris; ALBANO, Celina (Org.). Interpretar o patrimônio: um exercício do 
olhar. Belo Horizonte, MG: UFMG, 2005. 
 
 
NORA, P. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Revista Projeto História, n. 10, 
1993.   
 
 
SANTAELLA, Lúcia & NÖTH, Winfried. Imagem: cognição e semiótica. São Paulo: Iluminuras, 
1999. 
 


