
5.1. As Festas Religiosas 

5.1.1. A Festa da comunidade da Marambaia 
 

 

 

                       
 

 

 

 

A ilha dos Marinheiros, possui três comunidades católicas. Na região da 

Marambaia, é onde está localizada a comunidade da Santa Cruz.  

A Marambaia, é um espaço ocupado por pescadores artesanais. Ali, todos 

possuem um vínculo que engloba as relações de parentesco e as relações de trabalho 

em um único ser que rege a vida da comunidade: ao ser pescador e depender como 

fonte de subsistência, quase que exclusivamente, do mar, daquilo que coleta das 

águas. 

A região da Marambaia, onde está localizada a comunidade da Santa Cruz é 

uma das mais pobres da ilha. Embora geograficamente esteja mais próxima das 

cidades do Rio Grande e de São José do Norte, a situação econômica é muito grave. 

Arte: Luciane Goldberg 



5.1.2. Narrativa visual: A Festa de Santa Cruz na Marambaia  
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 



Seus moradores vivem da coleta no mar e do que este lhe impõe através do 

período de reprodução do pescado, da piracema,  das leis ambientais que regulam suas 

atividades e da insegurança econômica imposta pelo capitalismo, através dos 

atravessadores na comercialização e compra do seu trabalho, e da barganha da 

negociação. 

 

 
                                         Foto: Carlos Recuero. 
     

 O atravessador, que é de fora, constrói o posto de troca sobre as águas e ali, 

no seu lugar, realiza os negócios de compra de pescado e de adiantamento de valores 

equipamentos para a aquisição de redes por exemplo, até a prática do fiado para 

adquirir bens de subsistênci  

Homens afetos à vida do mar com a separação que este lhes impõe, o qual 

forma e possui uma identidade particular, que caracteriza o homem insular, que 

vivendo em um território geograficamente demarcado e limitado, estabelece uma 

cultura definida com práticas sociais e simbólicas desenvolvidas sempre em unicidade 

com sua relação com o mar. 

-se baseada 

em um conhecimento empírico do mundo em que vivem, pois impedidos de 



influenciarem no tempos cíclicos que regem as suas atividades, devem a ele se 

moldar. 

Seus atores sociais formulam um viver que, se, por um lado, se estrutura na 

tradição e no saber milenar da arte de viver em uma ilha, depender do mar e de suas 

conseqüências espaciais e geográficas, por outro, estabelece um viver mágico-

religioso. 

Os habitantes, em sua maioria pescadores que vivem a insegurança que marca 

a oposição do habitante insular ao continental, guardam arraigados em seu imaginário, 

o  mítico e o sagrado, que rege as suas relações com o sobrenatural. O pescador, que 

relevantes na análise da re

dada a estreita relação com o mundo natural. 

 

 
                           Pescador consertando as redes. Foto: Lucas Schuch. 

 

Herdeiros naturais das utopias sociais que envolvem as ilhas e seus habitantes, 

os ilhéus são os protagonistas da sua própria historicidade e transformaram estes 

ambientes considerados no passado, como impróprios para a vida humana, em seus 

espaços sociais, culturais e históricos,  indo além do apelo imaginário  e mágico, que 

as ilhas e seus habitantes despertam na psicologia do homem moderno. 



O  nome da comunidade, Santa Cruz, remonta, por tradição, ao casal José 

Bento dos Santos e Luísa de Jesus dos Santos oriundos, de Portugal, ele da região da 

freguesia de Almalaguês, distrito de Coimbra, e ela de Águeda. Segundo a 

historiadora Ana Morri

muito católica. Não sabia ler nem escrever e adotou a cruz como seu símbolo

(AZEVEDO, 2003.:89). Dona Luísa, segundo os historiadores, era uma pessoa muito 

café e dedicaram-

DO, 2003: 89) 

As histórias a respeito da adoção por parte da comunidade de ser o Santo 

padroeiro da comunidade, a Cruz de Cristo, apontam em um primeiro momento ao 

que Mauss questiona; 

 
(...) Qual é a regra de direito e de interesse que, nas 
sociedades de tipo atrasado ou arcaico, faz com que o 
presente recebido seja obrigatoriamente retribuído? Que força 
existe na coisa que se dá que faz com que o donatário a 
retribua? (MAUSS, 2001:53)  

 

Leva ainda, a elementos folclóricos e ao mesmo tempo históricos, acontecidos 

na ilha, como o fato de José Bento dos Santos, Júlio Davi dos Santos e Inácio Pereira 

terem colocado uma cruz próxima das dunas, no campo e terem pedido a Deus que 

mandasse chuva, num momento de grande estiagem que a Ilha vivia; origem lendária 

por todos relatada.  

A cruz cravada no chão, 

lhes atendesse e realizado o envio de chuva. O caso de que após inúmeras rezas teria 

ocorrido a chuva, povoou o imaginário da população da ilha,  através dos contatos que 

os ilhéus faziam na Ponta da Luísa, no armazém de secos e molhados de propriedade 

de José Bento. Mircea Eliade aponta a importância desta geografia do sagrado: 

 
(...) Seria vão discorrer acerca da estrutura do espaço 
sagrado sem mostrar, com exemplos precisos, como 
se constrói um tal espaço e por que tal espaço se torna 
quantitativamente diferente do espaço profano que o 
cerca (ELIADE. 2001. 21). 

 



A história oral relatada nas entrevistas aponta ainda para outros elementos e 

causos relatados pelos ilhéus, através das entrevistas, como uma promessa feita à 

O pedido foi atendido. Inácio então ergueu uma capelinha de madeira e palha, onde 

.  A graça também teria sido obtida 

para um segundo filho, e uma capela maior teria sido construída,  como 

agradecimento pela graça obtida, estabelecendo assim uma relação do mitológico com 

a realidade.  

moradores decidiram que não escolheriam um santo padroeiro e que continuariam 

AZEVEDO,  2003:91). 



  

 

 
          Escritos da comunidade sobre a fundação. Foto: Paulo Azambuja. 



 

De fato, Mauss aponta para estes contratos que os homens, através da 

evolução natural, tiveram que realizar com o divino, com o sobrenatural. Aqui, na 

comunidade da Santa Cruz, o contrato com o ente divino se estabelece através da 

promessa à cruz, do negócio estabelecido com a crença na divindade, simbolizada 

pela cruz, e na troca 

eles [o divino]os verdadeiros proprietários 

(MAUSS, 2001:73). Por isso, é realizada a troca com o divino, pois é 

AUSS, 2001:73). 

Outro elemento contido na oralidade das entrevistas aponta para o fato de que 

D. Luisa, por não saber escrever, marcava todas as suas coisas com o sinal da cruz. 

1989:68). Por ter sido ela a moradora mais influente da região da Marambaia, que no 

passado histórico, teria influenciado aos outros moradores da localidade, levando-os a 

adotar a cruz como símbolo coletivo. 

Resta o fato da origem portuguesa e da sua tradição cristã, que aponta a 

ne   

 -

se o irmão, o intercessor das pessoas desprezadas, oprimidas, abandonadas com o 

cendo através da cruz a ligação do sagrado 

com o profano. A ligação do céu com a terra. É, através da cruz, então, que a essência 

da fé se manifesta, revelando as crenças e vivências da coletividade e constituindo um 

verdadeiro patrimônio cultural. 

 O intercâmbio entre as divindades e os homens torna-se possível, no limite, 

impuro. Aquela Cruz, fincada no chão, nos arredores das habitações, mas em local 

-se a passagem, o ritual, parte do elo que une e dá início ao encontro dos 

homens com o mundo espiritual e sagrado. 



 Os símbolos que permeiam o imaginário coletivo significam muito mais do 

que o simples fato verificado. A Cruz, no imaginário, no inconsciente do grupo social 

é a referência da: 

 
(...) possibilidade de ligação com o religioso, com um ser 
superior, realizando nessa atmosfera sagrada uma ligação 
com as representações, essas se tornam importantes tanto no 
sentido de orientação, dentro de uma sociedade vigente, bem 
como, uma possibilidade de comunicação. (MOSCOVICI,  
apud site religiosidade e cidade  O Santuário de Santa Cruz 
dos Milagres- PI. 2008: 01)31 

  

O fato é que os moradores da localidade, em 1926, ao construírem uma nova 

capela, optaram por não escolher um santo padroeiro, mas continuarem uma 

veneração a Santa Cruz ercebe-se que a afirmação 

da relação  com a divindade teria se reforçado pelo sentimento de honra, de lealdade, 

que dariam continuidade ao recebimento das dádivas e a aceitação da comunidade de 

continuar a retribuir, reforçando o processo de troca com o divino. 

A construção desse local, no imaginário do ilhéu, remete às práticas e à 

estrutura religiosa dominante, ou seja, ao cristianismo, levando a uma quantidade 

naquela região, à crença no sagrado e a uma lenda que se perde no tempo, mas que se 

ete 

ainda ao fato de que ali é possível uma ligação com o sagrado e que o inalcançável é 

possível, e os sonhos e pedidos, agradecimentos e pagamentos podem ser feitos. 

Assim a dádiva tornou-se uma prestação da coletividade e que, através da 

tradição se reforçou entre os moradores da Marambaia , que trocam e contratam com 

(...) As dádivas aos homens e aos 

AUSS, 2001:75).  

As relações de parentesco e de trabalho da comunidade, de certa forma, 

objetivaram a propagação da relação com a divindade. Percebe-se que a origem 

portuguesa cristã teria reforçado o estreitamento da fé com a crença, estabelecendo 

entre todos um sentimento de participação no acordo com 

José Bento e Dona Luísa, dando a todos a possibilidade do comprometimento que se 

impõe através do vínculo das relações de parentesco, que caracterizam a comunidade, 

                                                 
31 site acessado em 28.05.2008. WWW.pi.gov.br/download/200511/CCOM04_6057e7556e.pdf. 



a co- -se a dar, negligenciar o 

convite, como recusar receber, equivale a declarar a guerra; é recusar a aliança e a 

 

 Esta comunidade intensamente ligada às águas, vive a dualidade terra-água 

em torno da qual se desenrola todos os aspectos sócio culturais e se cria uma 

identidade insular. O pescador artesanal, que vive do mar estabelece particularismos 

simbólicos, típicos de culturas marítimas, e totalmente diferentes dos chamados 

 

A sobrevivência da captura, da pesca, o coloca diante da lentidão do tempo 

cíclico da natureza, e esta relação, aliada ao isolamento geográfico, o faz voltar o 

olhar para suas relações com os ventos, com as águas, com o tempo, com o oceano e 

adquire no imaginário inconsciente a necessidade da paz com sobrenatural, 

símbolo desta relação estabelecida com o divino, com o sagrado; de fato ela 

oportuniza uma ligação e simboliza a unificação dialética com o transcendental. 

Assim, o significado da natureza, como lugar dos deuses, e por serem as 

estabelecimento deste contrato, que permitiria  a possibilidade de navegar no mar , de 

como um rito de passagem, pois de fato percebe-se pela história do próprio homem, 

seja pela mitologi

mitológica profunda com as águas e com o mar.   

pertenci

sentimento de pertencimento, implícito à realidade geográfica documentada no ímpar 

o tempo cíclico da vida terrena e o imaginário simbólico que remete à relação com o 

sobrenatural, explicitado na festa do santo padroeiro. 

98:79) remete ao 

sacro-religioso desta comunidade praieira, onde a dialética entre os mitos próprios da 



gente da lide com o mar se reúnem, na historicidade do lugar, com a fé católica/cristã 

herdada dos primeiros colonizadores portugueses. 

A comunidade da Marambaia possui características próprias. Embora, siga os 

mesmos ritos das outras duas comunidades existentes na ilha, a relação com o sagrado 

realizada tem uma forte vinculação com as relações de trabalho e com a relação a 

pesca, envolvendo a sua mística com o mar e a natureza. 

 

 

 
                                                 Foto: Carlos Recuero. 

 

Ao morador da Marambaia, o batizado de um filho e o lançamento da 

embarcação ao mar pela primeira vez, são fenômenos repletos de uma ritualização 

com fortes conotações culturais. Pois vão desde a coisificação humana até o mito que, 

circunda o imaginário e o simbolismo que compõe a formação do ser humano social, 

enquanto ilhéu, pescador artesanal, submetido ao raciocínio do tempo cíclico dos 

fatos sociais, qu

satisfazer-se, para acalmar-  

As relações de parentesco aqui são muito fortes, pois são também ligadas as de 

trabalho, expressando-se de forma marcante em todos os acontecimentos da família e 

da comunidade, pois como diz Adomilli: 



formam duas unidades produtivas que coexistem e se compl

2002: 60), aspecto constatado na Marambaia. 

As tradições estão fortemente marcadas por um ideário de fidelidade ao ente 

superior que os protege, fornece alimentos e os guia de retorno ao lar. Assim, os 

pórticos religiosos obedecem a uma significação ligada às cores da nação, ao mar e os 

símbolos da estrela, da pomba da paz e da cruz estão presentes, como a evocar o 

tempo e a dimensão da relação com o sobrenatural. 

 
A veneração à Cruz de madeira rústica resume a crença e a 
confiança em um ente superior, invocada para aliviar os mais 
diferentes males, tanto espirituais como materiais, externa 
um riquíssimo repertório simbólico, tornando-se por 
excelência signo e significado que atrai e projeta 
experiências ricas e significativas para aqueles que se 
aglomeram ao seu redor para pagar promessa, para rezar, por 
graças alcançadas ou, em uma última consideração, para que, 
num toque mágico, possa usufruir deste poder (site 
religiosidade e cidade  O Santuário de Santa Cruz dos 
Milagres- PI).32 

 

                
                                                Foto: Paulo Azambuja. 

A Marambaia, a Comunidade da Santa Cruz, parece ser o nascedouro 

presumido do fenômeno do Cruzeiro, o que depois teria se incorporado às outras duas 

comunidades religiosas da Ilha. 

O lugar Marambaia é cheio de peculiaridades geográficas, repleto de 

misticismo, de lendas e portador do sentimento de pertencimento geográfico ao 

                                                 
32 site acessado em 28.05.2008. WWW.pi.gov.br/download/200511/CCOM04_6057e7556e.pdf. 



espaço insular. O trabalho, substantivado no tempo cíclico/lento da natureza, traz 

consigo a relação artesanal e manual como sua força motriz, enquanto subverte o 

homem, colocando-o em conflito com o sagrado, pois imerso no mundo do profano. 

Uma das lendas próprias da Marambaia se refere aos lobisomens:   

            
Os antigos contavam que ali perto do arroio 

da Panasquera tá o cemitério dos negros. É por ali, 
por ali mesmo(...) Muita gente tinha medo de passar 
ali de noite. É e o lobisomem mataram, defronte o 
clube. Era o   foi o que contavam (Joca, Ilhéu). 

 
 
 
A Marambaia é um conjunto de labirintos, formado por taquaras, relações de 

parentesco e de trabalho que se refletem na dominação do espaço geográfico, 

estruturando a noção de comunidade e a disposição familiar. Entre as residências, 

t  

 

 

 

                                        
                    Os caminhos cercados de taquaras.  Foto:  Carlos Recuero. 

 



 
                                                 Foto: Carlos Recuero. 

 

                  
                                                     Foto: Carlos Recuero. 

 



 

 
                 A cidade do Rio Grande vista da Ilha a noite.  Foto: Carolina Silveira. 

 

Assim, o olhar do pescador sobre a cidade, sobre as luzes que o atraí, remete 

as luzes atraem. Mas é também este olhar de pescador que se volta para o sagrado, na 

festa do santo padroeiro. É este olhar que se volve para a luz que emana do signo que 

representa a divindade. A porta da cozinha ainda está aberta para o retomar dos 

relacionamentos, interrompidos pelo profano da cidade, do continente. Aqui é quando 

a festa religiosa, eleva o Marambaiense até ao sagrado. 

A festa realizada na comunidade da Marambaia possui características próprias. 

Embora, siga os mesmos ritos das outras duas comunidades existentes na ilha. A festa 

ali realizada tem uma forte conotação da relação dos pescadores, e a sua mística com 

a natureza. 

 



                       
        Imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Foto: Carlos Recuero. 

 
A festa mais importante da ilha reúne uma miscigenação de fatos religiosos e 

profanos, que constituem o imaginário religioso do ilhéu e contribuem para a 

formação de novos relacionamentos, ao mesmo tempo em que mantém a tradição viva 

e preservada. O resgate das relações de parentesco é também muito forte, pois é nessa 

ocasião que os parentes pescadores vêem visitar os que residem na ilha. 

Através da religiosidade é que tem uma íntima relação com o mundo do 

sobrenatural, com o mar, com as lendas e os mitos populares, tão afeitos às noções 

das culturas com forte ligação com a natureza. A festa traz em suas cores o azul e o 

branco do mar, de forma marcante.  O branco ainda lembra a paz e o azul remete ao 

divino. 

Há anos bons e anos ruins para a pesca e isto afeta a toda a economia daquela 

comunidade, pois depende desta relação do homem com a natureza em especial com o 

mar.  
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Cruzeiro da Santa Cruz. 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 



 
 

 
 

 



        
 

 

        
 



 
 
 
 

       
 
 
 

 
   
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

   



 



 
 
 

 



      
 

 



 
 
 
 

     



 
 

 



    
 

 

 
 
 



        
 
 

 

 
 



 
 

 
 



       
 
 
 

 
 

FOTOS: Carlos Recuero, Henrique Gibbon, Lyl Recuero e Paulo Azambuja. 
 



5.3.2 Narrativa visual - A Festa  de Nossa Senhora da Saúde na 
comunidade dos Fundos da Ilha   

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

   
 
 



 
 
 
 

   
 



 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 



 
 
 

   
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 



       
 
 

 



 
 
 
 
 

        
 
 

 
 
 



 

      
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

         
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

   
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



   
 



 



 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



  
 

 
 



   
 

 



  
 
 
 

 
 



         
 

 

    
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
FOTOS: Carlos Recuero, Lyl Recuero, Diogo Sallaberry, Felipe Nyland, Rafael Dornelles, 
Carolina Silveira e Jandré Batista. 
 
 
 
 



 
 
5.3.1. A Festa da comunidade dos Fundos da Ilha  Nossa Senhora da 
Saúde 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
A comunidade de Nossa Senhora da Saúde, localizada nos fundos da ilha, teve 

a capela construída em 1895 e depois de duas reformas devido ao estado em que se 

encontrava o prédio, perdeu todas as características que os construtores de Espinhel e 

Aguéda, oriundos de Portugal, lhe haviam dado. Assim, em 1976, ela foi reconstruída 

com recursos arrecadados entre os moradores do Fundos da Ilha, e mantém estas 

características até hoje. 

A festa do Santo Padroeiro dos Fundos da Ilha tem forte relação com os ritos 

do plantio e da colheita, tão bem observados em outras culturas. A data escolhida para 

se comemorar o dia do santo padroeiro é o dia 18 de agosto, e coincide com a data do 

término da plantação de cebola, ou seja, o final da primeira quinzena de agosto.  

A historiadora da ilha, Ana Morri 

cebola começava em maio e ia até 15 de agosto. O encerramento da plantação 

culminava com a Festa de N  78). 

Arte: Luciane Goldberg 



A capela original construída por portugueses teve a escolha do nome da santa 

realizada por simpatia para com a mesma. O fato perdeu-se na memória coletiva, com 

o passar do tempo, porém, nas entrevistas, apurou-se que quase todos os fundadores e 

construtores da comunidade eram portugueses e de regiões próximas a Espinhel, 

Ágüeda.  

Aponta a tradição portuguesa que a invocação à santa e à crença em sua 

intervenção miraculosa, que levou ao fim de vários surtos de peste ocorridos em 

Portugal, teriam feito que fossem erguidas, em sua honra, nas povoações libertas do 

flagelo, igrejas em sua devoção e agradecimento, popularizando a devoção a Nossa 

Senhora da Saúde. 

Acredita-se, pela tradição religiosa herdada, que os laços de parentesco e 

afetividade, que os portugueses residentes na Ilha dos Marinheiros mantém com os 

parentes residentes em Portugal, mantenham vivo em seu subconsciente este fato, e 

que na hora de escolherem uma santo padroeiro para a capela que construíram, 

recordaram-se da devoção a esta denominação dada a Nossa Senhora , a de 

intercessora pela saúde. 

Uma vez que antiga capela, como diz seu Antônio, que ficava lá pro meio 

dos campos foi destruída pelo tempo, em 1976 foi a, 

mudando as características da anterior, que já se encontrava 

(AZEVEDO, 2003:87). A nova capela foi construída mais próxima da zona produtiva. 

A atual capela de Nossa Senhora da Saúde fica ao lado do campo de futebol do 

Esporte Clube Libertador.  Está proximidade ao campo de futebol, a proximidade as 

algumas residências, a distância que fica da estrada, lhe conferem um ar de coisa 

privada, de intimidade, pois o seu acesso é feito através de uma estrada, que passa por 

dentro de uma propriedade, com  uma porteira, para dar acesso ao campo, ao salão e à 

própria Igreja. 

A data das festas tem sofrido algumas alterações devido ao clima que existe no 

mês de agosto, o forte do inverno na região, e as adversidades climáticas, 

características desta época, que castigam a ilha dos Marinheiros, tanto como os ventos 

oriundos da Lagoa dos Patos, como os que provêm do oceano Atlântico.  As chuvas, o 

frio e a situação econômica dos moradores do Fundos da Ilha, também têm 

contribuído para isto. 

Outro fator que tem contribuído para a mudança das datas se refere 

principalmente à idade avançada dos moradores dos Fundos da Ilha, e a dificuldade 



na arrecadação dos fundos que fazem com que a festa aconteça, somente depois de 

arrecadarem  os valores necessários para a sua realização, o que as vezes chega a 

ocorrer até o mês de maio do ano seguinte. 

Por exemplo, este ano (2007/2008) a festa da comunidade, do ano de 2007, 

esta marcada para a data de 20 de abril. O festeiro seu Américo Lopes,em entrevista 

dizia:  

 
A festa não ia sair, o salão estava sem telhado e não 

tínhamos dinheiro para nada. Mas foi meu pai quem 
reconstruiu a capela, assim eu chamei meus filhos e toda a 
minha família, fizemos a reforma e organizamos a festa. Era 
uma tradição da família fazer a  (Américo Lopes. 
2008). 

 

A maioria dos moradores do Fundos da Ilha têm antepassados portugueses, e 

esta herança social e cultural se reflete na organização da festa. Atribui-se a este fato a 

idade avançada dos moradores do Fundos da Ilha,e a presença mais forte, na memória 

coletiva, desta lembrança com  os laços de parentesco e uma forte relação com a 

tradição. Tradição esta que os moradores dos Fundos da Ilha cultuam e procuram 

manter viva. 

Aqui percebe-  formas principais 

rápidas transformaçõ , servem para 

manterem vivas as relações de parentesco e de afirmação da identidade lusitana, o que 

na ilha, isolada do continente na época, com habitantes na sua maioria de origem 

européia, portugueses, e ainda mais nos fundos da mesma, onde era um reduto, na 

época de grandes propriedades produtoras dos mais variados artigos agrícolas, 

ou expressassem identidade e coesão social, e que estruturassem a

(HOBSBAWN, 2006: 271). 

Assim esta  característica, fundamentada no tradicional, existente na ilha, 

principalmente na região dos Fundos da Ilha, de se reportar à terra de origem dos 

primeiros colonizadores da ilha, aqui se expõe de forma mais visível, na realização 

das festas.  A afirmação da identidade ou da origem portuguesa é uma característica 

muito marcante em todos os habitantes da ilha e principalmente nos residentes na 

região dos Fundos da Ilha. 



Percebe-se, que aqui, além do hasteamento da bandeira portuguesa e do hino 

português, entoado com vigor, emoção e lágrimas nos olhos, um dos pórticos 

ornamentais na festa, apresenta o brasão de Portugal, ao lado do brasão do Brasil. 

Na realização das festas se percebe a forte ligação que os ilhéus daquela 

comunidade mantêm com a terra mãe dos antepassados, pois os pórticos, ou arcos 

religiosos, sempre remetem a esta ligação com Portugal, através da culinária, dos 

não ter muita imagem de santo e ser devoto a todos e trazer as imagens deles para 

  

A festa de Nossa Senhora da Saúde obedece às mesmas regras e os mesmos 

contornos organizacionais verificados nas comunidades de Santa Cruz e de São João 

Batista. Enquanto hábito religioso dos ilhéus, é um fenômeno social e cultural, uma 

vez que os laços de parentesco humanos são reforçados através da existência de laços 

de parentesco com o sobrenatural. Os devotos de Nossa Senhora da Saúde, e ex-ilhéus 

residentes no continente, vêm de muitos lugares do estado, para participarem deste 

acontecimento. 

A enorme participação de ex-ilhéus é fruto de uma assimilação genuinamente 

popular, de uma religiosidade, de uma fé, de uma crença no sagrado, que tornam a 

festa do Fundos da Ilha atípica, em relação à  

A existência do cruzeiro é outro elemento característico da Ilha e também 

presente nesta comunidade.  A cruz de madeira, nesta comunidade, como na de Santa 

Cruz, fica localizado e fincado em um local de terra virgem, remetendo as mesmas 

percepções que se fez naquela comunidade. 

A vincu om o puro e o sagrado, é uma das heranças da 

doutrina católica apostólica romana. Salienta-se ainda o fato de que a maioria da 

população daquela comunidade, dependendo da produção agrícola sazonal e coletora 

extrativista, através da pesca. Ou seja é composta por um trabalhador ora do mar, ora 

da terra, como diz Maldonado (1986),  ainda 

que de forma inconsciente, à primeira experiência  de relação com o sagrado, feita na 

comunidade de Santa Cruz, para pedir chuva, o que teria gerado o mito de sacralidade 

do cruzeiro na Ilha dos Marinheiros. 

Entretanto, embora aqui não seja uma comunidade de pescadores, como a da 

Santa Cruz, sabe-se que a origem do cruzeiro remonta aos portugueses, que fincaram 

em terra o primeiro cruzeiro da ilha, lá na localidade da Marambaia e fundaram a 



comunidade de Santa Cruz, em busca do estreitamento das relações com as 

divindades. 

A festa é realizada da mesma forma que as da comunidades de São João 

Batista e da Santa Cruz. Sua maior semelhança no entanto é com a da comunidade da 

Marambaia, devido a uma vinculação maior com a religiosidade, a fé e a devoção, 

típico de pessoas simples e de uma certa idade.  

Os eventos de maior significado religioso ocorrem entre a capela e o Cruzeiro, 

através da reza, do acerto de contas, das promessas, com o pagamento das dádivas 

recebidas, ou com os novos pedidos e os cantos religiosos, que invocam esta 

disposição de dar e receber.  

              
                        Pagando Promessas. Foto: Carlos Recuero. 

 

 

 

Percebe-se que as fortes relações de parentesco existentes na ilha foram os 

motivos da criação de festas tão originais e que somente ali, na ilha, são realizadas 

desta forma.  



É apenas na Ilha  dos Marinheiros que ocorre a construção de pórticos 

ornamentais e por sob os quais se tem início e fim a procissão. São estes pórticos que 

entrar na capela ou durante a procissão, vai além do acontecimento mítico religioso 

icônico, pois no imaginário coletivo, este modo de agir permite repetir o acesso ao 

fantástico, ao sobrenatural, à divindade do santo padroeiro e ao re-estabelecimento do 

contrato da dádiva. 

Já a construção dos pórticos festivos, a frente da porta de entrada da Igreja, 

remete a esta simbologia de estabelecer ritos de passagem e fontes de informações e 

ligações, sendo que, nas primeiras, estabelecem  para o mundo dos homens o acesso 

ao portal do sobrenatural, as relações que mostram no agir do cotidiano e que o rito 

estética, com as cores, com os  formatos utilizados e a sua ocupação do espaço em 

frente à igreja (morada dos deuses) e apontam o percurso para o sagrado durante a 

festa. 

A sua construção e a utilização das cores e formas já caracteriza, de forma 

sinóptica, uma parte o inconsciente coletivo 

e motivado pelos mitos constituintes daquele grupo étnico, no que se refere às 

motivações intelectuais que sugerem, ao imaginário do participante do evento 

religioso, a construção dos pórticos com seus formatos, cores e o espaço destinado a 

cada um em frente ao sagrado. 

As ligações que estes pórticos conotam, ligam-se à aquilo que Barthes (1981), 

 

capacidade de servir apenas para uns e para outros não. 

Os pórticos das festas religiosas dos Fundos da Ilha, possuem  este significado, 

de estabelecerem um caminho para Deus, o qual se encontra dentro da capela, no 

um acesso ao sagrado e pode estabelecer um contato com a divindade, não se 

encontrou referências  históricas no município de Rio Grande e nem nas cidades de 

origem dos primeiros habitantes portugueses da Ilha dos Marinheiros. Assim como do 

seu início e nem de quem teria dado início à esta tradição inventada na ilha. As 

pesquisas realizadas nas comunidades vizinhas não apontam para a construção de 

pórticos.  



Acredita-se estar aqui, na Ilha dos Marinheiros, diante do que Eric Hobsbawm, 

A invenção das tradições  

 
(...) -se um conjunto de 
práticas. Normalmente reguladas por regras tácita ou 
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou 
simbólica, visam inculcar certos valores e normas e 
comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente; uma continuidade em relação ao passado 
(HOBSBAWN, 2006: 9). 

 

A disposição dos mesmos, diante da capela, obedecem a estruturas 

inconscientes do imaginário dos ilhéus, mas que representam simbolicamente os ritos 

de passagem do mundo profano para o mundo do sagrado.  

Está imagem, presente no inconsciente coletivo da comunidade, tem um poder 

persuasivo enorme, que reside na perspectiva religiosa da atração do relacionamento 

mais profundo com a divindade e com o devoto, o que vai além da vida  cotidiana , e 

tem  como senso comum o estabelecimento de  símbolos sagrados, e que conforme 

 o tom, o caráter e a 

qualidade da sua vida, seu estilo e disposições morais e estéticos  e sua visão de 

 67),  o que  como símbolo religioso, sustenta está 

relação entre o modo de vida praticado e a possibilidade metafísica de relação com o 

sobrenatural. 

As realizações culturais, que são também, ao mesmo tempo, neste caso, 

realizações religiosas, ocorrem na observância de certos procedimentos, que vão 

desde a construção dos arcos, sua colocação e a passagem por sob os mesmos. Ainda, 

fazem parte destes procedimentos rituais, a missa, as rezas, o carregar o andor com o 

santo padroeiro, e até mesmo a benção do sacerdote. 

Aliás, a presença do sacerdote confere uma validação do acontecimento, por 

religiosa que o eleva a ser o elo de ligação entre o cotidiano profano e o cotidiano 

religioso. O que, para uma pessoa religiosa, na realização da festa anual, promove 

uma renovação, um recomeço, um cancelar das ofensas, do afastamento com o 

religioso e estabelece 

renova-se anualmente, isto é, reencontra a cada novo 

(ELIADE, 200: 69).  



Os pórticos da festa de Nossa Senhora da Saúde observam, sempre a mesma 

forma de construção e colocação diante da Igreja,  enviando sempre ao conceito de 

tradição inventada e assimilada. Através de sua estrutura e cores caracterizam a pátria, 

as cores nacionalistas e depois as cores do santo padroeiro, estabelecendo uma relação 

entre o mundo dos homens e seu cotidiano e o mundo dos deuses , o extraordinário, e 

que só é possível durante a realização da festa.  

O primeiro pórtico, mais distante, do templo, é aquele que contém os brasões 

de Portugal e o do Brasil,  colocados lado a lado. Neste pórtico, a representação da 

pátria é dividida entre a memória e a tradição, entre o passado e o futuro. 

São como a representação de dois povos, dois corações, os quais, unidos 

podem dar início à caminhada em direção ao sagrado. Expressam também a relação 

da constituição etnográfica e cultural do grupo local.  Vistos do mundo, do lado do 

profano, exprimem como que se vai para o sagrado; determinam que a união dos dois, 

da tradição, da memória, da emoção, deve estar intimamente ligada com a realidade, 

com o cotidiano, com o local onde vivem e expressam, como  que é a forma de terem 

acesso ao portal que os direciona para o sagrado. 

As cores deste pórtico obedecem, conforme o lado dos brasões, as cores 

tradicionais dos dois países. O verde e o vermelho com o dourado para Portugal, e o 

verde, azul e amarelo para o Brasil. 

 
                                                    Foto: Carlos Recuero. 

 



O segundo pórtico, obedece a simbologia de estabelecer uma relação entre o 

afastamento da divindade e o cotidiano. Observa-se que as cores e as suas formas 

remetem às cores que denotam o tradicionalismo gaúcho. Percebe-se que os festeiros, 

que decoram os pórticos, tem um  de serem também gaúchos e que fazem 

questão de expressar nas cores do pórtico e na realização do churrasco de chão e de 

costela de rês. 

                     
                                               Foto: Carlos Recuero. 

 

 

O terceiro pórtico, o mais próximo da Igreja, da divindade, possui as cores 

azuis e brancas, e  em menor arranho o amarelo e o verde. Contém ainda formas e 

símbolos que remetem a relação com a cruz e o cristianismo e ficam próximos a porta 

e a cruz também é um símbolo, falado, visualizado, 

modelado com as mãos quando a pessoa se benze, dedilhado, quando pendurado em 

68), apontando então que o uso das mesmas no 



pórtico próximo a igreja é repleto de significados, contidos no inconsciente religioso 

dos ilhéus. 

                           
                                                              Foto: Carlos Recuero. 

 

 

 Assim, para o ilhéu, o azul turquesa usado na decoração deste pórtico, junto 

com o branco , tem um significado similar ao da região de Santa Cruz. O azul é a cor 

mediadora entre o universo, o desconhecido e a terra, o conhecido. O azul é a cor da 

divindade, do manto de Nossa Senhora, do azul do Céu e do azul do mar.  Quando o 

tempo está bom, o céu tem um azul intenso, quase turquesa. 

A cor azul do céu é a passagem entre a terra o universo. De fato, o universo, é 

negro, e tem como passagem entre ele e a terra o azul do céu. Essa mediação pode ser 

entendida, também, como mediatária entre os homens, entre  suas relações sociais e 

a existência d 300). o que junto com o 

branco da virgindade, direciona a Mãe de Deus, a Virgem Maria. A proximidade dos 



mesmos à porta da igreja estabelece a relação de entrada no espaço santo, na morada 

da divindade. 

Este azul lembra ainda o azul das águas, da pureza, da fonte e da continuação 

da vida. A  água tão necessária para as plantações, e que a tradição do ilhéu reporta ao 

e 

transcende entre a terra e o céu e delimita a parte dos homens, a terra, e a parte dos 

deuses, o céu.  

Ele estabelece, ainda o ponto de equilíbrio entre as coisas dos homens 

(profanas) e as coisas dos deuses (sagradas). 

A proximidade deste pórtico à casa de Deus não é portanto casual, mas repleta 

de significados, contidos no inconsciente  coletivo da comunidade. De fato, a imagem 

mental é essa impressão que visualiza a fantasia o sonho com a realidade.  A crença 

no símbolo visual e na imagem que este produz na comunidade. 

Martine Joly diz, ao falar sobre as imagens e a sua produção: 

 
(...) a utilização das imagens se generaliza e, contemplando-
as ou fabricando-as, todos os dias acabamos sendo levados a 
utilizá-las, decifrá-las, interpretá-las. Um dos motivos pelos 
quais elas podem parecer ameaçadoras é que estamos no 
centro de um paradoxo curioso: por um lado, lemos as 
imagens de uma maneira que nos 
que, aparentemente, não exige qualquer aprendizado e, por 
outro, temos a impressão de estar sofrendo de maneira mais 
inconsciente do que consciente a ciência de certos iniciados 

-nos com imagens 
em códigos secretos q
(JOLY, 1994:10). 

 

 A preparação da festa obedece às mesmas formas e modelos das outras 

comunidades, com a escolha dos festeiros, que deverão trabalhar em busca dos 

recursos financeiros, necessários para a concretização da mesma. 

A preparação  da festa, que  normalmente leva um ano, começa a se tornar 

visível com a pintura da igreja, a limpeza do salão, a capina ao redor da igreja e do 

caminho até o cruzeiro. A montagem dos pórticos ocorre na semana que antecede a 

festa e consiste na colagem de papel crepom nas estruturas de madeira, guardadas no 

sótão do salão.  



Todavia, os pórticos só são colocados na frente do templo no dia anterior à 

festa. Os pórticos têm sempre a mesma forma e que pode ser alterada quando existe 

um acidente e o pórtico quebra, por exemplo, conforme foi apurado nas entrevistas. 

A colocação dos pórticos ocorre no sábado que antecede à festa, na parte da 

tarde. É também neste dia que as saladas são feitas, os doces, a churrasqueira é 

montada e a bebida adquirida é colocada nos freezers. A discoteca, que vai se revezar 

com a Banda da Ilha, já foi contratada e toda a organização da parte pagã do 

acontecimento está pronta. A carne sempre é comprada com antecedência e neste dia 

deixada no salão enfiada em espetos de taquara, que são numerados. O número, além 

de identificar o espeto, diz também qual o seu peso e o preço, que o chefe da 

churrasqueira tem anotado em seu caderno. 

Entre curtos intervalos de tempo, começam a chegar os outros dois santos 

padroeiros da ilha. A Santa Cruz e São João Batista. A chegada dos santos padroeiros 

é anunciada pelo fogueteiro, que faz espocar foguetes desde de que avista o andor 

sendo carregado pelos membros da comunidade visitante. 

O cargo de fogueteiro é de destaque durante a festividade e, como diz a 

historiadora Ana Morri

fogos trazidos pelos navios alemães. Actualmente há uma procissão e os fogos fazem 

 85), reforçando mais adiante a importância do 

fogueteiro, quando fala, de acontecimento ocorrido na ilha em 1986 e começa citando 

 

fo  91). 



 
                                     O fogueteiro. Foto: Carlos Recuero. 

 

 



 A simbologia contida na visita dos santos padroeiros àquele, ao qual se 

comemora a festa, também é signific  é uma 

linguagem metafórica, que se perdeu no mito do tempo histórico, mas que apresenta 

um elo de ligação entre o mundo dos espíritos e o mundo dos homens.  

vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, isto lhes será concedido por meu 

Pai, que está no céu. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou 

 apud RAMOS, 1971:  193). 

mim que concede , aqui pode-se encontrar uma explicação, ainda que de cunho 

religioso e mágico, para a reunião de todos os santos da ilha, em cada festa religiosa. 

Unidos na terra, o lugar profano.  

O início das festividades ocorre no domingo. Cedo, pela manhã, às 8 horas, 

ocorre o hasteamento dos pavilhões do Brasil e de Portugal, com os respectivos hinos 

nacionais, executados pela Banda da Ilha. Os foguetes, disparados em curtos 

intervalos, servem para sinalizar, a toda a população, que a festa está para começar. 

Os santos padroeiros já chegaram e estão esperando seus devotos. 

O cronograma da festa é idêntico ao das outras festas da ilha. O começo com o 

hasteamento da bandeira, os hinos, o foguetório e a chegada dos andores dos outros 

santos padroeiros. Depois vem a missa, o almoço, e o baile, que logo em seguida tem 

início e  que envolve a todos.  

A festa profana mostra aspectos culturais próprios da ilha, pois casais bailam 

pelo salão contagiados com o ritmo da música executada pela banda dos ilhéus, 

enquanto as solteiras e viúvas da comunidade, dançam, de par, entre elas mesmas. Os 

homens solteiros olham sorrateiros de longe, sem ousarem se aproximar, mas 

acompanhando tudo com o olhar. 

Novamente é o sino da capela que comanda a festividade. Aqui ele faz a 

separação da parte profana da festa, em relação à sagrada. A presença de pessoas com 

muita idade e muito simples, agricultores e pescadores, que seguem a procissão com 

uma devoção e um recolhimento que nos remetem a uma relação muito mais forte 

com o divino e com a natureza, do que o percebido nas outras comunidades. 

 

com seus devotos, os ilhéus, ao espaço sagrado, agradecer, ou trocar dádivas, reforça 

o senso de sagrado, de mitológico e, principalmente, esta atmosfera da retribuição, 



pois a divindade deve ser reconhecida por seus súditos, para depois lhes agraciar com 

a recompensa. 

Este encontro reforça os laços de parentesco que povoam o pensamento do 

homem simples, pois é na festa da ilha que todos se encontram para comemorar a 

festa e para pedirem e agradecerem as dádivas recebidas.  

Todos os santos, estão reunidos e eles são os intercessores de cada 

grupos de seres com os quais os homens tiveram de contratar, e que por definição 

estavam lá para contratar com eles, eram antes de mais os espíritos dos mortos e dos 

 73). 

A disputa para levar os andores é uma característica também observada, nas 

festas da comunidade de Nossa Senhora da Saúde.  Durante o cortejo existe uma 

disputa, ainda que salutar, entre os devotos, para carregarem ao menos em um 

momento o andor com o santo padroeiro. 

Percebe-se, que aqueles que tiveram seus pedidos atendidos, disputam está 

tarefa. Tanto faz, serem homens ou mulheres, tocar o andor, como tocar a Cruz,  é o 

e uma certa forma, 

estes ilhéus precisam afirmar diante da comunidade, que retribuíram a dádiva 

recebida. 

O Ensaio sobre a dádiva

obrigação de retribuir. Deste rito presente em sociedades, as quais chama de 

ebe poder se aplicar a estas sociedades simples. Este 

fenômeno é de muita significação para a expressão da fé que possuem. 

A festa dos Fundos da ilha apresenta ainda uma característica a mais do que as 

outras. Além das imagens das outras duas comunidades, Santa Cruz e São João 

Batista, ela apresenta sempre a imagem de São Judas Tadeu. A explicação recebida 

para este fato, remete a organização cristã da diocese de Rio Grande, onde as três 

comunidades da ilha, estariam submetidas a uma paróquia. A paróquia é a de São 

Judas Tadeu. 

 

 



   
                        Nossa Senhora Aparecida e São Judas Tadeu. Foto: Cadija Sousa. 

 

Porém, no imaginário do ilhéu, se faz melhor representar a hierarquia também 

na festa religiosa. Outro fato lembrado pelo sacerdote e expresso em entrevista, seria 

 John). Está 

tradição, lembrada pelo padre, pode ser percebida na capela, visto a enorme 

quantidade de imagens sagradas ali existentes. 

 

 
                                         Foto: Carolina Brum. 

 



 Antigamente a pessoa, do sexo feminino, a de mais idade da comunidade e 

presente à festividade era a escolhida para levar o estandarte da comunidade, à frente 

da procissão. Este acordo tácito entre os presentes da festividade,  em nenhum 

momento é questionado pelos homens.  

 

 

                            
                                          Foto: Carlos Recuero. 

Atualmente é uma mulher quem leva o estandarte, normalmente, uma das 

festeiras, não sendo mais a de maior id

carregar nas costas o seu padroeiro. Esta simbologia, repleta de significados, 

atualmente é disputada também com as mulheres. Acredita-se que, pela própria 

emancipação do feminino, e por ter a mulher muitas vezes que fazer os mesmos 

trabalhos que os homens nas plantações, 

mas que ocorre em toda a procissão. 

O desenrolar da festa é similar ao das outras comunidades e termina com a 

benção final, diante da Igreja. Após a benção, os dois hinos são novamente 

executados e ocorre o arriamento dos dois pavilhões nacionais. Novamente o 

foguetório anuncia uma mudança e todos se dirigem para o salão e o baile recomeça, 

agora com a discoteca contratada, não tendo hora para acabar. 



 

Neste ano de 2008, a festa dos Fundos da Ilha apresentou uma novidade. A 

Incorporação da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes. O Santuário, inaugurado no 

ano passado, incorporou uma nova devoção na ilha dos Marinheiros, a devoção à 

Nossa Senhora de Lourdes. 

Este novo acontecimento religioso, de certa maneira dividiu a comunidade do 

Porto do Rey, o santuário atraiu sobre si o turismo religioso, incorporando assim, 

novos elementos  à religiosidade do ilhéu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.1 A Festa da comunidade do Porto do Rey 
 

 

 
                                              

 
 

 

A região do Porto do Rey é a mais desenvolvida econômica e 

educacionalmente na Ilha dos Marinheiros. A proximidade geográfica da cidade do 

Rio Grande lhe favoreceu tal situação. 

 O Porto do Rey dista apenas 1,5 km da cidade do Rio Grande, através do 

canal que separa a Ilha do continente e ao acesso ao centro da cidade. A região conta 

com diversos trapiches que estabelecem uma comunicação fluvial com o cais do porto 

velho, na cidade, ao lado do mercado municipal. Portanto, ir da Ilha ao continente é 

mais fácil e mais perto através do Porto do Rey. 

Os trapiches existentes no Porto do Rey servem tanto para despachar produtos 

produzidos na ilha, como para funcionare

para os ilhéus. Esta localização geográfica privilegiada fez, deste espaço da ilha, um 

local sempre mais visitado e desenvolvido tecnologicamente, em relação ao restante, 

devido às facilidades de acesso.  

Foi nesta 

(AZEVEDO, 2003:43), o que teria ocorrido em 18 de janeiro de 1845. A historiadora 

Anna Lucia Azevedo registra um fato histórico, o qual se acredita ter sido um dos 

precursores dos fogueteiros35 na festa religiosas que se desenvolvem atualmente na 

                                                 
35 Dá-se esse nome aos ilhéus que são escolhidos para soltarem foguetes na festa dos santos 
padroeiros da Ilha dos Marinheiros. 

 

Arte: Luciane Goldberg. Folder Furg/Prefeitura 
Municipal do Rio Grande 



2003 :43) enfatizando-se aqui a criação de um mito referente à chegada do rei, ou de 

um anúncio de um ser superior, na ilha, através de uma salva de fogos de artifício.  

 

 
Foto: Carlos Recuero. 

 

 A Ilha dos Três Antônios

encontra-se uma entrevista do ilhéu Sr. Ernesto Simões Neto, já falecido, que relata o 

seguinte, ao ser questionado sobre a visita de D. Pedro a ilha: 

 
(...) Ouvi dizer que ele desembarcou nessa rua que nós 

foi feita debaixo desta parreira aí, aqui era a casa da D. 
Faustina. Ouvi falar que D. Pedro desembarcou na rua do 
Rey e foi até a Casa Grande, depois foi até a Ponta da Luísa e 
saiu no Aire ou no falecido Dirceu, nas Bandeirinhas, de 
forma que ele fez uma cruz para conhecer o centro da Ilha, 
foi o que eu ouvi falar. ( Ilhéu, que nasceu na Ilha em 1918) 
(AZEVEDO, 2003: 153). 
 
 

Conforme já relatado na festa da comunidade de Santa Cruz, o santo padroeiro 

visitante é sempre anunciado pela salva de foguetes, o que indica e remete a uma 

conotação mítica do fato histórico, sobre a chegada do Imperador em comitiva e o 

anúncio da chegada do santo em procissão (na atualidade).  É significativo nesta 



entrevista a lembrança do Ilhéu, que lhe foi passada por outros, quando di

fez uma cruz

também ao mito dos cruzeiros existentes na ilha. 

A dimensão histórica do acontecimento, fato este registrado através do tempo, 

fez com que o homem nativo da ilha assimilasse e mistificam-se o evento. Através da 

transmissão dos acontecimentos pela memória coletiva, foram relacionados os fatos 

do passado, na ordem do social e do religioso, constituindo o fator mítico. Existe 

assim uma distinção entre a memória histórica, e que hoje se perdeu no tempo, mas é 

evocada através da leitura de documentos e acervos particulares, e a memória 

individual e coletiva do grupo que relaciona o fato em uma dimensão do que diz 

Halbachs (2006),  como a uma recondução mítica para explicar a chegada da 

 

Na Ilha se percebe, mesmo na região mais desenvolvida, como é o caso do 

Porto do Rey, também uma relação com a natureza e o sobrenatural, muito forte e 

enraizada na cultura local. A religiosidade, as relações com o tempo natural e cíclico 

da natureza, contrastam com o desenvolvimento econômico, arquitetônico e o modo 

de falar dos ilhéus daquela localidade. 

 Esta localidade da Ilha privilegia a agricultura, tendo a pesca como um 

trabalho secundário e sazonal e da ênfase especial, nesta sazonalidade, à pesca do 

camarão, crustáceo abundante ali na época dos meses de dezembro à março. 

Por ser a localidade da Ilha de maior facilidade de acesso, o seu 

desenvolvimento foi privilegiado por este fator. Assim, possui duas escolas, um clube 

social, uma indústria de vinho, o posto de saúde e uma lanchonete com toda a infra 

estrutura para atender visitantes. 

É dali, do Porto do Rey, que existem duas embarcações destinadas 

exclusivamente ao transporte dos Ilhéus para o continente, com horários estabelecidos 

de saída e de chegada. É através destes trapiches que as professoras municipais, que 

vêm de Rio Grande, tem acesso à ilha e às escolas onde trabalham. 

 



 
      Trapiche do Porto do Rey  Garoto. Foto: Carolina Silveira. 

 
                A Chegada da cidade no trapiche do Porto do Rey. Foto Carolina Silveira. 

 

A região do Porto do Rey também é famosa pela produção de hortaliças e de 

flores para as mais variadas festas da cidade do Rio Grande, sendo famosos os seus 

buquês construídos pelas ilhoas para as festas de finados. Estes dois fatos, a 

proximidade das festas de São João e a produção de flores, certamente contribuíram 

para o colorido dos enfeites das festividades desta comunidade. Para Farina (1986) 



ção antiga do homem desejar sempre reproduzir o colorido da 

 

 
               Flores produzidas pelas ilhoas. Foto: Carlos Recuero. 

  

No Porto do Rey fica a comunidade de São João Batista. Diz a história que, 

com um decreto de lei da Assembléia Legislativa Provincial, em 16 de outubro de 

1850 foi criada uma capela com uma invocação à São João Evangelista e que, uma 

moradora da ilha, de nome Faustina Centeno da Silva, teria, em 1858,  construído 

uma capela  com uma invocação à São João Batista. 

 

 
Na foto de fragmento do documento da inauguração, a data parece ser de 10 de junho 

de 1861. Foto: de Carlos Recuero. 



 

A historiadora Ana A Ilha dos Três 

Antônios ue talvez, por um erro na redação do documento legislativo, a 

capela seria realmente dedicada a São João Batista e não a São João Evangelista, pois 

a imagem cultuada e até hoje existente na capela, é a de João Batista.  

A beleza arquitetônica da Capela de São João Batista, ao lado da estrada que 

circunda a Ilha, remete aos 140 anos de tradição religiosa daquele pedaço de chão, 

que recebeu a visita do Imperador D. Pedro II quando em visita a cidade do Rio 

Grande e a de São José do Norte em 1845. 

 

 
Sotéia -Ruínas de mansão dos Ribeiro no Porto do Rey. Foto Carlos Recuero. 



 
Capela de São João Batista. Foto de Carlos Recuero. 

 

A comunidade de São João Batista, localizada no Porto do Rey, realiza a festa 

do santo padroeiro sempre nas primeiras semanas do mês de junho. Esta festa 

(caracterizada pelas festividades juninas), segundo a narrativa dos entrevistados, tem 

muito a ver com a tradição cristã, relatando a visita de Nossa Senhora a sua prima 

Isabel. 

Alguns, dos entrevistados apontam para o fato da proximidade com as festas 

de São Pedro e São João e a relação com as tradicionais festas de São João (com 

fogueiras e quermesses) têm influenciado na construção do imaginário e na afirmação 

da memória dos antepassados e por isso os pórticos ornamentais da festa naquela 

localidade da ilha terem uma característica mais festiva e colorida. Desta forma, Sueli, 

A gente faz bem colorido os arcos porque é festa de 

São João. Antigamente, também tinha balão, mas agora só tem foguetes, quermesse, 

baile e procissão  

A preparação da festa do Santo padroeiro envolve toda a comunidade do Porto 

do Rey e não só os festeiros. Os festeiros são escolhidos sempre ao final da festa do 

ano anterior e, conforme a tradição, eles têm um ano para prepararem a nova festa. 



Assim, preocupam-se com grande antecedência com todos os preparativos da festa, 

que vão desde a pintura da Igreja e do salão, da compra da carne para o churrasco, das 

bebidas, da contratação de um conjunto musical, para o baile que acontece logo após 

o almoço, até a confecção e a colocação dos pórticos religiosos, aqui feita no domingo 

antes da festa. Na região do Porto do Rey, como os pórticos ficam ao lado da estrada, 

a colocação é feita antes da festa, por volta das quatro horas da madrugada pelo grupo 

organizador. 

 O enfeite do cruzeiro e a escolha dos cantos para a comemoração religiosa, 

são também atribuições da comissão organizadora e dos festeiros, os quais ainda 

coordenam nesta comunidade a produção de lembrancinhas, de santinhos 

comemorativos ao evento para serem distribuídos ao final da festa. As lembrancinhas 

são disputadíssimas ao final da procissão. 

 Dessa forma, verifica-se o quanto este lugar histórico, que une uma tradição e 

uma identidade, pode ser uma forma de aproximar pessoas, possibilitando o 

cada um dos participantes do evento não só tomarem consciência da coletividade do 

2007:58). 

 

 
 

 

A realização da festa do santo padroeiro envolve a busca por donativos, não só 

por moradores da comunidade, mas também por parte daqueles que partiram da ilha 



em busca de melhores condições de vida. O brilhantismo e o sucesso da mesma 

exigem do festeiro um grande trabalho e que o mesmo conte com o apoio de muitos 

membros da comunidade. Assim, existe a prática do peditório, que é realizado de casa 

em casa pelos moradores da comunidade. Ele tem início cedo e começa com a busca 

por ajuda para todos os pormenores da festa. É comum acontecer o trabalho de 

mutirão entre os membros da comunidade (nos finais de semana) para a preparação de 

toda a festa, tato a profana como a religiosa. 

A ajuda tanto pode ser dada financeiramente, como em trabalho braçal (na 

pintura do salão, na construção dos pórticos religiosos, na confecção das saladas ou 

mesmo no corte e no assado do churrasco). O atendimento como caixa ou garçom 

durante a festa é uma forma de se mostrar a todos, como parte integrante da 

comunidade. 

Assim, verifica-se a importância de ter uma identidade individual integrada a 

uma identidade coletiva, conforme Marc Augé nos fala: 

 
(...) As representações da alteridade íntima, nos sistemas que 
a etnologia estuda, situam a necessidade dessa alteridade no 
próprio cerne da individualidade, proibindo, ao mesmo 
tempo, dissociar a questão da identidade coletiva daquela da 
identidade individual (AUGÉ, 2007:23). 
 

O festeiro e o presidente da comunidade, junto com o sacerdote, tornam-se as 

pessoas mais importantes no dia da festa. Todavia, conforme nos diz Padre John, o 

pároco da ilha, é ele que ao bater o sino da capela próximo das 16 horas da tarde, no 

dia da festa, avisa que o baile deve parar e que está na hora da procissão. O fogueteiro 

então completa o aviso com os fogos. 

A festa é sempre muito concorrida pois é o acontecimento mais importante 

daquela comunidade e essa se reveste de tal importância que todos os nativos, mesmo 

não residindo mais na ilha, viajam para lá naquele dia a fim de participarem do 

evento. Ali, relações são re-estabelecidas, negócios são acertados e todos exibem com 

orgulho suas melhores roupas, seu automóvel, seu penteado ou simplesmente o bebê 

recém chegado. Existe portanto uma troca de capital social, de valores, a fim de gerar 

uma interação entre cada membro da comunidade, como diz Bourdieu (1983). Em 

todas as relações sociais estabelecidas entre os ilhéus há uma atribuição de valor 

egrantes da comunidade, trazendo, assim, grande 

importância ao fato de ao seu grupo. 



O acontecimento ganha contornos familiares, pois é nesta data que as relações 

de parentesco são solidificadas e re-organizadas de forma que se conheçam os novos 

membros da família, reconciliações ocorrem ou mesmo se recebem notícias dos que 

vivem fora da ilha ou dos que residem em outras partes da ilha e que não vieram 

. 

A comunidade do Porto do Rey faz a festa de forma que o sentido 

predominante seja o do sagrado; entretanto, existe uma divergência muito grande no 

que diz respeito às cores e às formas dos pórticos religiosos ali montados em relação 

aos das outras comunidades, remetendo, os desta comunidade, mais às tradicionais 

festividades juninas (fogueiras, doces, cores, quadrilhas, bandeirinhas e balões) do 

que a uma festa religiosa.  

Nós fazemos assim! É como uma festa de São João 
com muitas cores e quermesse. É uma festa junina e 
tem a procissão de São João Batista. A gente 
começa a fazer a festa uns quinze dias antes, 

disse a  ilhoa Rosane em entrevista (2007). 
 
 

 
Bandeirinhas de são João para a festa Porto do Rey. Foto: Amanda Bleggi. 

 

A festa tem seus arcos decorados, como se o fossem para as festas de São João 

tradicionais em escolas do continente. O colorido dos mesmos, e a forma, embora 

mantendo alguns símbolos cristãos, e remete logo à alegria, à festança, ao profano, a 



uma coloração que denota a realidade d

céu, o verde das folhas, o colorido deslumbrante das flores, os diversos tons das águas 

do mar e natureza toda impõem suavemente o império da cor (FARINA, 1986: 22). 

 

 
Arcos coloridos da festa de São João. Foto: Carolina Fassbender. 

 

A festividade na comunidade do Porto do Rey se difere também das outras 

festas por aspectos geográficos, sociais e culturais. É visível nesta comunidade a 

influência mais forte de uma cultura urbana, diferente nas outras onde predominam os 

costumes rurais. Este fato que destoa do restante da ilha, onde as festas têm um cunho 

mais místico e profundamente religioso.  

A proximidade com a cidade do Rio Grande, da qual está distante apenas 

alguns quilômetros de barco, determina uma outra maneira de fazer a festa, em que se 

percebe uma descontinuidade entre as relações religiosas e as articulações sociais da 

comunidade na organização da festividade, que tem um sentido mais urbano.  

Além desta proximidade com o centro urbano, há o fator de que o 

desenvolvimento da festividade dá-se na estrada (por onde todos  religiosos e não 



crentes circulam), tirando-lhe assim um pouco deste caráter de religiosidade, que é 

observado nas outras comunidades e dando-lhe um significado mais mundano.  

 

 

 
      Arcos da Festa de São João e a estrada. Foto: Henrique Gibbon. 

 

a beira da estrada, o estacionamento de veículos próximo a ele, a 

polícia de trânsito controlando os veículos, etc.,  tudo isto remete ao urbano, à cidade 

e parece interferir no evento religioso.  

Este aspecto urbano vai fazer com que as manifestações de religiosidade sejam 

um pouco perdidas,  na festa, onde o profano 

sempre vai interferir no evento sagrado. De fato, é comum o trânsito de veículos 

durante a festa e às vezes até mesmo ao lado da procissão. 

Esta pequena característica da festa da comunidade do Porto do Rey nos 

remete às festas realizadas nos grandes centros urbanos, onde o cotidiano tenta 

sempre, de alguma forma, intrometer-se, ainda que de forma inconsciente na festa 

religiosa, perturbando a relação dos participantes com o divino. 

Assim, ao se observar a preparação da festa, nota-se um outro agir, pois se 

percebe aqui, nesta comunidade, que o fator urbano, o moderno, é mais desenvolvido, 

apresentando-se de forma marcante, organizando o evento religioso também como um 

acontecimento social. 



Diferindo das outras comunidades, aonde os arcos festivos vão até a porta da 

Igreja, na comunidade do Porto do Rey isto não acontece. O fato de que a estrada 

passa a poucos metros da porta da Capela levou aos ilhéus a colocarem os arcos 

festivos ao lado desta. As cores fortes da festa têm uma psicodinâmica particular, que 

é sugerida por Farina ao dizer: 
(...) As cores fazem parte da vida do homem porque são 
vibrações do cosmo que penetram em seu cérebro, para 
continuar vibrando e impressionando sua psique, para dar um 
som e um colorido ao pensamento e às coisas que o rodeiam; 
enfim, para dar sabor à vida, ao ambiente. É uma dádiva que 
lhe oferece a natureza na sua existência terrena (FARINA, 
1986:112). 

 

Ao passar por sob os arcos, têm-se duas opções: à direita, no sentido de quem 

vem em direção à Igreja, fica a porta do salão de festas, onde o baile, a bebedeira e a 

comilança ocorrem. É o apelo do cotidiano. À esquerda, no entanto, fica a porta da 

capela, fica o lugar do sagrado. Esta demarcação geográfica tem forte influência no 

inconsciente da coletividade, trazendo, novamente, a ligação entre o mundo profano  e 

o mundo do sagrado, podendo criar a conotação de um portal que liga o mundo dos 

homens ao mundo das divindades. 

 
Os arcos ao lado da Igreja e da estrada. Foto: Henrique Gibbon. 



 

Não existe uma demarcação clara do local sagrado! Alias, existe, isto sim, um 

conflito entre um e outro. É do lado do salão de festas, mais atrás, que fica a cidade, 

as luzes, o moderno, o progresso, a atração do cotidiano. 

A capela tem atrás de si apenas as dunas de areia, algumas plantações e uma 

casa de madeira, desgastada pelo tempo. É o símbolo do trabalho duro,  da vida cheia 

de privações na ilha, da incerteza, do desconhecido, do tradicional, de uma fé 

religiosa cristã e  do amor à etnia de ser um ilhéu. 

 
Trapiche do Porto do Rey. Ao fundo a cidade do Rio Grande. Foto: Andressa Barros. 

 

      
        Foto da rua com a Igreja de um lado e o salão do outro. Foto: Paulo Azambuja.  



 

A festa inicia com o hasteamento da bandeira do Brasil, do Rio Grande do Sul 

e da de Portugal. Os hinos dos dois países são também executados. Após, acontece a 

chegada em andores dos outros santos padroeiros das comunidades irmãs da ilha, 

sempre precedidos pelo foguetório. Depois, então, tem início a celebração religiosa 

que prossegue com a celebração da missa. À tarde, por volta das 16 horas tem a 

procissão que segue o rito de ir até  localizado na estrada, perto do 

caminho denominado de Rua do Rey.  

 

 
As bandeiras. Foto: Carlos Recuero. 

 

Antes da procissão, que é realizada na parte da tarde, acontece um grande 

almoço e logo após tem início o baile, que se prolongará até que o padre toque o sino 

da capela anunciando a hora da procissão. Aí, nesta festa, inicia o embate entre as 

imagens sagradas que são carregadas nos andores e as imagens profanas que tentam 

disputar a atenção e os olhares através dos seus apelos da cultura moderna. 

Assim, é esta procissão sagrada que disputa, com suas imagens religiosas dos 

santos padroeiros, com as imagens do mundo profano (como os carros, os caminhões, 

as motocicletas e ônibus estacionados ao lado do seu trajeto). São o apelo visual e o 

du

que o etnólogo perceba a convergência de fatores profanos sobre o fato religioso. 



 

 
          Carros estacionados na estrada até o cruzeiro. Foto: Carlos Recuero. 

 

A procissão sai da Capela precedida pelo estandarte da comunidade, carregado 

por uma das festeiras. Logo após, vem os andores dos santos padroeiros. Depois 

seguem os fiéis, a banda da Ilha, um pequeno andor onde é carregado o auto falante, a 

bateria, o sacerdote e os outros festeiros, que vão dar o ritmo das orações e dos cantos 

que serão executados. 

 Os andores são muito disputados pelos fiéis que procuram carregá-los sobre 

os ombros, ainda que seja por alguns metros. Este ato de carregar os andores é uma 

forma de retribuir as dádivas recebidas e de re-afirmar o contrato, como diz Mauss 

(2001), com a obrigação de retribuir. Espremidos pela estrada  e pelos veículos 

estacionados, o caminho de cerca de 1 km é feito da mesma forma que nas outras 

comunidades, indo os fieis atrás do estandarte da comunidade e carregando os santos 

padroeiros. 



 
          A procissão do Porto do Rey na estrada. Foto: Carolina Brum. 

 

 Assim, as rezas e os cantos, acompanhados pela banda da Ilha, vão dando o 

tom para a reflexão e para o congraçamento com o sagrado.  

Ao chegar ao cruzeiro, cada um dos fiéis, com a mão direita estendida, rezam 

agradecendo por graças alcançadas,  pedem milagres, ou simplesmente realizam um 

ato de fé e se redimem com o divino, por suas faltas e pecados cometidos.   

Após, a procissão retorna à capela. Como nas outras comunidades da Ilha, o 

passar por sob os arcos é um fator de fé e de reconciliação com o sagrado. Para Van 

anterior par Todo o 

percurso é sempre com rezas e cantos religiosos. 

Segundo o padre John, sacerdote responsável pelas comunidades da ilha: 

 
Os homens, que trabalham como agricultores e pescadores o 
ano todo e dificilmente participam dos eventos religiosos 
semanais. Mas, na festa do Santo Padroeiro da sua 
comunidade, participam de forma ativa, tanto da 
organização como da festa como e dos ritos religiosos 
(Padre John, 2007) 

 

Percebe-se ainda que a procissão, tanto na ida quanto 

passa por entre os arcos, embora estando os mesmos ao lado da estrada (fato este que 

é seguido por parte dos fiéis que participam do rito). Isso vai reforçar a idéia de um 

rito de passagem, como diz Van Gennep, ao falar sobre as cerimônias e seus ritos. 



Este é um dos momentos do ápice de toda a festividade, pois é a afirmação da 

devoção popular em um ente superior que faz com que a crença da passagem por 

entre os arcos aconteça como a dádiva do sagrado, e onde são espiadas as falhas e os 

pecados, segundo a tradição existente.  

 

 

                                    
                         A procissão passa por baixo dos arcos. Foto: Carolina Brum. 

 

Aos pés do cruzeiro, durante a procissão, são recolhidas, por muitos ilhéus, 

pétalas ou mesmo pedaços da decoração do cruzeiro, como as flores que o adornam 

como uma forma de levarem consigo, não só uma recordação da festa, mas uma 

forma de terem um pouco do sagrado ao seu lado, ou mesmo uma proteção para os 

momentos que estiverem longe da divindade . 

 



 
Recolhimento das flores e pedaços da decoração do cruzeiro pelos ilhéus.  

Foto: Carlos Recuero. 
 

 As graças são também solicitadas neste momento e a oração final, diante de 

todos os santos padroeiros da ilha, dá ao rito uma sensação mágica aos participantes, 

que recolhem com devoção as lembranças do evento. 

 

 
  A benção dos santos padroeiros a frente da capela. Foto: Carlos Recuero. 

 

O evento religioso se conclui com a partida dos santos padroeiros visitadores, 

de volta às suas capelas de origem, os quais são acompanhados pela banda da ilha por 

um pedaço do trajeto. No caminho são tocados hinos religiosos que se caracterizam 

por serem seguidos pelos fiéis devotos daquele santo.  



  Assim, terminado o momento sagrado, o baile retoma, com danças, bebidas e 

mais comilança, não tendo mais uma hora para terminar. 

   

 
A banda anima o baile no Porto do Rey. Ao fundo, exposição fotográfica sobre os 

ilhéus. Foto: Carlos Recuero. 
 

 
             O Baile na festa de São João. Foto: Henrique Gibbon. 

 

 

 

 

 
 



5.2.2. Narrativa Visual - A Festa de São João Batista no Porto do Rey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
                        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
  
 
 
 
 



 
      
 
 

 
 
 
   
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 



 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

     
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



     
 
 

       
 
 



 
 
 
 
 

     
 
 



     
 
 

      
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
         
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 



 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

   
 
 
 



 
 
 
 
 

      
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



     
 
 

     
 
 



 
 
 

      
 
 



 
 
 
 
     
 
 

     
 
 
 



 

     
 

 
 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



    
 
 

 
 
 
 
 
 
FOTOS: Carlos Recuero, Henrique Gibbon, Carolina Fassbender, Carolina Brum e 

Paulo Azambuja 
 



 
 
5.3.1. A Festa da comunidade dos Fundos da Ilha  Nossa Senhora da 
Saúde 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
A comunidade de Nossa Senhora da Saúde, localizada nos fundos da ilha, teve 

a capela construída em 1895 e depois de duas reformas devido ao estado em que se 

encontrava o prédio, perdeu todas as características que os construtores de Espinhel e 

Aguéda, oriundos de Portugal, lhe haviam dado. Assim, em 1976, ela foi reconstruída 

com recursos arrecadados entre os moradores do Fundos da Ilha, e mantém estas 

características até hoje. 

A festa do Santo Padroeiro dos Fundos da Ilha tem forte relação com os ritos 

do plantio e da colheita, tão bem observados em outras culturas. A data escolhida para 

se comemorar o dia do santo padroeiro é o dia 18 de agosto, e coincide com a data do 

término da plantação de cebola, ou seja, o final da primeira quinzena de agosto.  

A historiadora da ilha, Ana Morri 

cebola começava em maio e ia até 15 de agosto. O encerramento da plantação 

culminava com a Festa de N  78). 

Arte: Luciane Goldberg 



5.4.1 A Festa do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes 
 
 
 

                                 
                                  
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadete, na capela de 

 S. João Batista. 
Foto: Carlos Recuero. 

 

 

 

Arte: Luciane Goldberg 



 

 

A construção do santuário de Nossa Senhora de Lourdes36 envolveu diversos 

membros da comunidade do Porto do Rey e de outros ilhéus que não mais moravam 

na Ilha. Capitaneados pela historiadora Ana Lucia Morrison Azevedo e sua família, e 

organizados através de uma iniciativa da OSCIP37, Sociedade Marinhense de 

Desenvolvimento Sustentável, criaram o local de beleza singela, e construíram as 

instalações, que logo se tornaram um ponto de atração, para quem por ali passava, 

despertando curiosidade, pelo local de oração e convívio com a natureza. 

O processo de construção foi longo e durou cerca de cinco anos. As imagens 

foram esculpidas por um artista plástico de Rio Grande,  Érico Gobbi, e doadas 

posteriormente para o santuário. O terreno de  Gilberto Consoni,  residente na cidade 

do Rio Grande, foi doado à Oscip, que ali colocou as imagens

r construído em 

2002. 

 
Hum.Hum. É lagoa das noivas. Sabe por que? 
Contam os antigos que naquela época não podiam 
faze nada né. Tu sabe faze o que né. Aí os cara 
noivavam com as gurias e vinham prá cá faze as 
coisa, pois eram noivo. Aí ficou. Lagoa das noivas. 
(Seu Germano). 

 

                                                 
36 Nota do autor: Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. A santa de Lourdes é uma santa francesa, 
porque não uma santa portuguesa, como Nossa Senhora de Fátima. A explicação encontrada, foi a de 
que, antes de se adentrar à Ilha dos Marinheiros, se passa pela Ilha do Leonidio e a beira da estrada de 
acesso à Ilha dos Marinheiros, fica a capela e a paróquia de Nossa Senhora de Fátima. 
37 OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 



 
                                           Lagoa da Noivas. Foto: Carlos Recuero. 

                                         

Inicialmente as imagens de Nossa Senhora de Lourdes e de Bernadete 

Soubirous, a vidente de Lourdes, passaram a constituir o que chamaram de o 

 surgimnento deste templo 

ao ar livre. Porém, o processo de construção das instalações custou a ser iniciado 

devido às carências financeiras dos envolvidos. Assim, existiam apenas as duas 

imagens colocadas ao pé das dunas. 

 

 

 
    Santuário de Nossa Senhora de Lourdes ao ar livre. Foto: Carlos Recuero. 



 
O Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na França, recebe 
anualmente milhões de peregrinos crentes e também não 
crentes, para experimentar o milagre que ininterruptamente 
se repete: para alguns a cura dos males do corpo e para todos 
a serenidade do espírito. 

                                          (www.geocities.com/Heartland/Bluffs/6737/Lourdes/Lourdes.htm).  
 

Então, durante os anos seguintes, a Oscip Marinhense se empenhou em 

conseguir formas de erguer o santuário, o que só se concretizou em 2007, devido a um 

empenho muito grande da ilhoa Dilma Morrison, que faleceu antes de poder 

presenciar a inauguração do santuário. 

 
A Dilma era a mais entusiasmada com a construção 
do santuário, ela era devota de Nossa Senhora e 
todos ficamos muito abalados com a sua morte. Até 
adiamos a inauguração. (Izair . Ilhéu)  

 
A cultura religiosa da ilha, começou a perceber o surgimento deste santuário, 

aos poucos, pois por cerca de cinco anos, apenas existiam as duas imagens colocadas 

aos pés da duna na localidade do Porto do Rey. As imagens passavam desapercebidas 

por quem, não sabendo, transitava pela estrada da ilha, até então. 

 

 
                  Construção do Santuário. Foto: Henrique Gibbon. 

A inauguração ocorreu em 26 de maio de 2007, com a festa 

forte conotação turística e política junto com o evento religioso, pois estiveram 



presentes o prefeito municipal, os dois deputados estaduais da cidade do Rio Grande, 

além de diversas autoridades civis e militares. Algumas excursões turísticas da cidade 

do Rio Grande se fizeram presentes também e a presença de alguns ilhéus. 

 

 
                                   Foto: Carlos Recuero. 

 

Na Inauguração ao redor do santuário foram montadas diversas bancas que 

comercializavam produtos naturais produzidos na ilha e lanches de forma que os 

visitantes pudessem ter uma festa turístico - religiosa. Dentro do santuário as 

lembranças religiosas e produtos  artesanais e industriais feitos pelos ilhéus também 

estavam a venda.  
(...) A fé do nativo da localidade se transforma em produto 
típico, que dentro de um ambiente turístico é objeto de 
consumo, fazendo também o visitante entrar em conato com 
uma concepção de sagrado singular e própria de culturas 
diferentes da sua(CAMURÇA & GIOVANNINI JR., 2003: 
225-247). 

 
 
 Aqui, o santuário adquire mais do que uma conotação religiosa, pois aglutina 

exercer uma visão sobre uma religiosidade e uma sociedade diferente da sua, 

realizando uma experiência de consumo sobre uma cultura que lhe é estranha. 

 A avaliação do impacto do turismo religioso na Ilha deverá se sentir em um 

futuro próximo, mas desde agora algumas casas de ilhéus já colocaram na entrada de 



 

..) as mudanças causadas pelo turismo nos ambientes insulares 

(DIEGUES, 1998: 112) o que já ocorre e os ilhéus procuram se resguardar através das 

placas tentando salvaguardar a sua privacidade. 

 

 
                                            Foto: Carlos Recuero. 

 

 
      O Cruzeiro derrubado em uma manobra errada de um veículo. 
                               Foto: Carlos Recuero. 
 

 



                    
O novo cruzeiro, construído em substituição ao derrubado. 

  Foto: Carlos Recuero. 
 

Quando da inauguração do Santuário na Ilha dos marinheiros, o jornal, 

Soberania do Povo, de Portugal da cidade de Ágüeda, publicou a seguinte notícia em 

seu site, no dia 23 de maio intitulada d BRASIL - ENCANTO N. S. DE LURDES 

que se transcreve na íntegra, pois se indo além do 

que está escrito, pode se perceber a relação que o povo da Ilha mantém com o povo de 

Portugal, e este com seus descendentes, os ilhéus, que ali residem reforçando uma 

etnia e uma relação de parentesco.  

 

Rey, na Ilha dos Marinheiros (Rio Grande, Brasil), estão em, fase 
final. O Recanto é um projecto da OSCIP, Sociedade Marinhense de 
Desenvolvimento Sustentável e que será inaugurado a 26 de Maio. 

O recanto é mais um atractivo turístico que será entregue aos ilhéus, 
aos turistas e visitantes em geral. Trata-se de um templo ao ar livre 
integrado à natureza. Um local de oração, contemplação, paz e 
reflexão. Ganhamos um presente. As imagens foram esculpidas por 
Érico Gobbi e foram doadas com a intenção de dar uma maior 



desenvolvimento económico a região. Devemos valorizar as imagens 
também como obras de arte de grande valor artístico. 

Um lindo jardim está sendo construído. Grande parte do espaço 
recebeu calcetamento com pedras rústicas e bancos doados pela 
prefeitura. Recebemos também de presente um chafariz para 
embelezar mais o recanto. A doação foi feita pelo economista Fuad 
Nader, um grande amigo da ilha. 

 Os recursos para a construção vieram da iniciativa privada. É muito 
importante essa ajuda das empresas para que possamos executar 
nossos projectos. Só assim poderemos melhorar a situação dos ilhéus 
possibilitando a eles novas alternativas de vida. As empresas que 
ajudam podem deduzir essas doações no imposto de renda e terão 
homenagem especial de reconhecimento. Foram gastos ali em torno 
de 150.000 reais. 

Nesse local poderão ser realizadas missas, casamentos, actividades 
religiosas e até didácticas. Foram construídas neste espaço, a casa do 
zelador, banheiros, altar, palco para actividades artísticas, casa das 
lembrancinhas e casa miniatura de Santa Bernardete  

Senhoras da comunidade já estão se dedicando à produção do 
artesanato religioso e esperam que o local venha aquecer a economia 

 

(http://www.soberaniadopovo.pt/portal/index.php?news=1296) 

 

                 
                          Lucimar na tenda de artesanato na ilha. Foto: Carlos Recuero. 

 

Com referência à inauguração do santuário na Ilha dos marinheiros, o site da 

prefeitura municipal da cidade do Rio Grande apresentava o seguinte comentário a 

respeito da inauguração, e que muito tem contribuído para o aumento do turismo na 



ilha e o surgimento de  um ue começa a tomar vulto tanto na 

cidade do Rio Grande, como entre os próprios ilhéus.  

 
Representando a OSCIP, Ana Lúcia Morrison, muito 

-me 
das primeiras reuniões e iniciativas. Hoje realizamos um 
sonho. Criamos um recanto bonito e com uma estrutura 
capaz de suportar o tempo. Realizaremos aqui uma grande 

rrison. A idealizadora do projeto 
disse ainda que o lugar deverá ser procurado por peregrinos, 
pois já estariam acontecendo co
(possivelment
(www.riogrande.rs.gov.br/internet/index.php?acao=V&perfil
=1&id=5066).38  

 ntecendo diz a idealizadora, filha de dona 

Dilma, reforçando a imagem que os ilhéus tem de sua cultura, costumes e na 

realização de suas festas típicas, uma riqueza cultural e religiosa, que para o povo da 

 a declaração da ilhoa e a 

atração mágica que estaria exercendo o santuário sobre a população religiosa da 

cidade. 

O Santuário esta se tornando um ponto de referência turística religiosa na Ilha. 

Diversas empresas de turismo, na cidade do Rio Grande passaram a organizar 

excursões, que contemplam, além da visita ao Santuário, a possibilidade de 

consumirem recordações religiosas confeccionadas pela administração do Santuário e 

o acesso à produtos artesanais e agrícolas produzidos pelos ilhéus residentes próximos 

ao local. 

                                                 
38 Site acessado em 12 de junho de 2008. 



 
Vista superior de visitantes no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. 

Foto: Rafael Dornelles. 
 

Existe também, a possibilidade de se participar de passeios ecológicos e 

turístico pela ilha. Trilhas de ecoturismo foram construídas e passeios de barco 

preparados, todos a partir do acesso de chegada à ilha, no trapiche da rua do Rey, que 

fica em frente ao  santuário. 

Foi instalado ainda na rua do Rey um café colonial típico da Ilha, com forte 

conotação de quitutes da culinária portuguesa. O café só funciona com agendamento 

de visitas, caracterizando ainda mais o aspecto turístico de consumo, que valoriza a 

busca por parte do visitante, de uma satisfação pessoal. Um grupo de ilhéus da ilha 

dos Marinheiros passou então a trabalhar no santuário e a comercializar recordações 

religiosas. 

 



 
                                           Foto: Carlos Recuero.                                                     

             
    No café típico português da Ilha dos Marinheiros. Foto: Carlos Recuero. 

 

Mas a devoção a Nossa Senhora de Lourdes necessitava ser aceita pelos ilhéus 

de toda a Ilha e pela religiosidade popular, como mais uma divindade presente 

naquela cultura.  Assim, o comportamento para a entronização  deveria 

obedecer às regras das tradições religiosas, dos homens da ilha e a imagem deveria 

passar a ser levada em andores em todas as outras festas que ali ocorrem. Pois, 

quando da inauguração, os outros santos padroeiros existentes vieram à festa e ali 

selaram um pacto.  



 
A  inauguração do santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Foto: Rafael Dornelles. 
 
As divindades por serem originárias do mesmo mundo, deveriam fortalecer 

suas relações com o mundo dos espíritos e fazerem com que o mundo dos homens, 

assim o percebesse, uma vez que compõem o arquétipo religioso comportamental dos 

seus pares e as divindades só existem se reverenciadas pelos homens. 

Portanto, a participação em cerimônias populares, onde a atmosfera está 

impregnada do sagrado, reforçaria não só a sua divindade, mas mostraria ao homem 

simples da ilha um novo acontecimento mítico, no tempo histórico presente, com a 

inclusão de um novo ser divino na cultura marinhense. 

                               

            
Os santos padroeiros se dirigem até o santuário de Nossa Senhora de Lourdes, quando da sua 

inauguração. Foto: Henrique Gibbon. 



 

 
                                                     Foto: Henrique Gibbon. 

 

As festas religiosas reforçam a essência do estabelecimento da fé e são o 

fundamento da religiosidade trazida pela colonização portuguesa para a Ilha dos 

Marinheiros. O festejo religioso, que se concentrava apenas nos três santos 

padroeiros, agora passa a ter uma quarta divindade, para reforçar as suas 

manifestações de fé através das festividades que acontecem na ilha. 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes, em abril de 2008, foi levada em um 

andor até a comunidade de Nossa Senhora da Saúde, da mesma maneira que as outras 

imagens da ilha são levadas às festas dos outros Santos Padroeiros. Era, a retribuição 

da visita recebida, por ocasião da festa de inauguração do Santuário, onde os outros 

Santos se fizeram presentes. 

 



 
A Chegada de Nossa Senhora de Lourdes a festa de Nossa Senhora da Saúde. 

Foto: Carlos Recuero. 
 

 
Todavia, a inclusão de um novo Santo na devoção do Ilhéu  deveria ter que ser 

aceita, também, pela religiosidade popular. Assim, na primeira festa que ocorreu, após 

a inauguração do Santuário e agora, em 20.04.2008, a imagem de Nossa Senhora de 

Lourdes foi levada a festa de Nossa Senhora da Saúde.  

O ritual dos outros Santos padroeiros se encontrarem na festa de cada santo de 

cada comunidade, se repetiu na inauguração do Santuário de Nossa Senhora de 

Lourdes. A formação do sistema de dádivas mostrado por Mauss, aponta que  estas 

os infinitos de obrigação e de retribuição e que as 

relações assimétricas do fenômeno implicam na produção de uma nova dádiva, 

estabelecendo portanto a necessidade de uma retribuição. 

 

 

 

 



 
O encontro das imagens. Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora da Saúde. 

Foto: Carlos Recuero.  
 

O objetivo não era só o de incluir na tradição religiosa da ilha, mais um santo 

para ser venerado. A atitude compreendia invenção de uma nova 

 que precisava ser formalizada, fazendo com que a nova santa, participasse 

dos mesmos rituais das já existentes e fosse aceita pela comunidade.  

A forma de entronizar o novo santo deveria seguir a tradição existente onde  o 

surgimento de uma nova santa, deveria gerar também uma veneração à mesma e 

suscitar-lhe uma adoração e oportunizar ao homem religioso mais uma forma de 

poder realizar a ligação com o sagrado para o ilhéu. 

As práticas devocionais a serem desenvolvidas, no entanto, deveriam ser de 

maneira idêntica as já praticadas para as  divindades na ilha, o que ocorreu e o que 

remete a décadas de uma tradição religiosa praticada.  

A única forma de concretização seria a observação do rito religioso até então 

praticado e que faz parte de um ritual praticamente imutável, pois fundamentado na 

tradição religiosa e étnica do ilhéu. Assim os ritos deveriam ser semelhantes aos já 

existentes para poderem permitir um acolhimento na sociedade tradicional e religiosa 

da ilha. 

O novo fato religioso, através da conservação de velhos costumes e práticas 

rituais, não destruiu as velhas tradições, mas incluía na tradição um novo santo na 



por ser capaz de revestir-se facilmente de um ca

2006:13).   

Dentro deste ponto de vista, Eliade diz: 
(...) o Tempo fundado pela primeira aparição desta realidade, 
tem um valor e uma função exemplares; é por esta razão que 
o homem se esforça para re - atualizá-lo periodicamente 
mediante rituais apropriados (ELIADE, 2001: 76).  

 
É o que se percebe nas entrevistas dadas e que o ilhéu Picolé diz, ao falar 

sobre a imagem de Nossa Senhora de Lourdes:  

 

A participação nos eventos religiosos, da nova divindade para os ilhéus, é o 

começo de uma nova incorporação na tradição das festas religiosas na ilha com a 

união das imagens dos santos padroeiros, o que confere à tradição o fato de ser 

dialética e remete ao dizer de Eliade, quando aponta que se tenta recriar um tempo 

sagrado, quando: 
(...) os Deuses e os antepassados míticos estavam presentes, 
quer dizer, estavam em via de criar o Mundo, ou de organizá-
lo ou de revelar aos homens os fundamentos da civilização 
(ELIADE, 2001: 81). 

 

                 
                          
                           Inauguração do Santuário  Festa das luzes. Foto: Henrique Gibbon. 



                              
 

O Cruzeiro enfeitado para a festa noturna de Nossa Senhora de Lourdes. 
Foto: Carlos Recuero. 

 
 As festividades do santuário de Nossa Senhora de Lourdes contemplam, além 

dos tradicionais ritos praticados pelos ilhéus, a incorporação de novos modelos de 

festividades, com shows de rock religioso, queima de fogos de artifício, procissões de 

luzes e comemorações religiosas noturnas como forma de atraírem o turismo religioso 

praticado pelos continentais. 

 
 



                                
 

Tochas da procissão noturna de Nossa Senhora de Lourdes. Foto: Carlos Recuero. 
 

qual a sociedade continental está submetida e impõe ao ilhéu, garante que dentro em 
37, digno 

da superioridade  ideológica da cultura urbana sobre a camponesa. 

 Todavia, nunca conseguirá tirar do ilhéu da Ilha dos Marinheiros a devoção, a 

procissão e a ida até o cruzeiro onde serão realizados os contratos com o divino, 

mediados pelos santos padroeiros  inventados ou não. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37 Pageantry - a. Grand display; pomp. a. Grande exibição; pompa. espetacular exibição ou cerimônia 
 



 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
 
  Quando se visita a Ilha dos Marinheiros pela primeira vez, fica-se 

impressionado com a mágica do lugar. Talvez, o olhar ao se debruçar sobre o verde, 

os ouvidos ao escutarem o borbulhar do mar e o olfato ao perceber aquele cheirinho 

puro de ar e liberdade, tornem a ilha parte de um sonho que se teve quando criança; o 

de viver em uma ilha paradisíaca. 

 Depois a fantástica acolhida que se recebe dos ilhéus, e o fato de poder 

partilhar da sua história, de seus sonhos, de seus anseios e desejos, mostram que a 

vida é mais do que relógios a ditarem o andar das pernas e o fazer as coisas 

submetidos  à correria da vida moderna.  

A vida que se percebe ali, na Ilha, é a de uma existência fundamentada na 

originalidade dos aprendizados, que são feitos através da experiência e do próprio 

tempo consumido em observá-los e aprendê-los, os quais datam da época em que os 

mitos estavam a serem criados e as lendas eram apenas histórias dos acontecimentos 

ocorridos no dia anterior. Ali se descobre que cada homem antigo é uma enciclopédia 

sobre a própria cultura e a sua sociedade.  Como é bom 

 

 Percebe-se nesse trabalho de dissertação, que a religiosidade e a fé no 

sobrenatural, ditam a ordem social naquela sociedade. Verifica-se, ao chegar na ilha, 

que o indivíduo nativo se adapta ao tempo dos ventos e das marés e faz com que a 

sociedade insular, embora já sendo corrompida pelo cotidiano da modernidade, 

busque re-encontrar, no tempo mítico, o sagrado e os valores da própria existência.  

 Vê-se que a religiosidade desempenha uma papel fundamental na organização 

social das diversas comunidades ali existentes e que é a prática e a participação nas 

festas religiosas que faz com que o ilhéu tenha uma identidade religiosa única reforce 

os laços familiares,  estruture as relações de trabalho e direcione os modos de agir. 

 Assim, as festas religiosas adquirem uma importância sócio-religiosa enorme 

e proporcionam que, através do seu estudo, se possa compreender como se organiza e 

se estrutura a sociedade na Ilha dos Marinheiros. 



É, pois, nas festas, que ocorrem os encontros e re-encontros, onde o homem da 

Ilha dos Marinheiros re-estabelece a harmonia  com o sobrenatural, e se prepara para 

se confrontar com o profano, até a próxima festa, fazendo com que o fato social, ainda 

que individual, seja a expressão cultural que normatiza e exprime a geografia social 

do ilhéu. 

Percebe-se que as festas religiosas são o acontecimento chave para a sociedade 

ilhéu, e têm vital importância como fato social, a ponto de serem as mediadoras das 

relações com o sobrenatural e as regentes do comportamento social. De fato, são as 

festas religiosas e o congressamento social que geram o ponto de equilíbrio na 

sociedade ilhéu, no que tange ao reforço à etnia, à afirmação identitária, à 

consolidação sócio-religiosa do grupo social; E através da busca nas ações sugeridas 

pela tradição e pela memória,  que propiciam a identificação de quem é nativo 

 

Expressa esta sociedade, nas festas religiosas, a sua identidade, a sua 

religiosidade, e é através de gestos concretos, expressões materiais e artísticas que 

assim o faz. Então, como falar do indizível muitas vezes com as palavras? 

O uso da fotografia, desta linguagem não verbal do realismo fotográfico, foi 

fundamental para facilitar a compreensão e reforçou a sua importância antropológica, 

no momento em que, como diz Collier Jr., concebe-

1973). 

A realização deste trabalho exigiu uma interação maior com os ilhéus, e sem 

ser um deles, procurar inserir-se na comunidade através de uma participação em sua 

atividades, para poder, depois, capturar fragmentos significativos para este trabalho. 

No entanto, foi o feedback fotográfico que estabeleceu a possibilidade de um 

relacionamento maior com todos e em especial com os colaboradores nativos. 

 

obrigação de se retribuir, se fez neste trabalho. Com as imagens fotográficas foi 

possível, como diz  Marc Augé, pela curiosidade do etnólogo, 

 (AUGÉ, 2007:44). 

 A realização de dissertações de mestrado e teses de doutorado têm, nos 

últimos anos, procurado incorporar, em seus discursos científicos, o uso da fotografia. 

São duas dimensões, sobre o uso da fotografia, que merecem uma reflexão, pois são 

utilizadas neste trabalho. 



 A primeira trata do uso da imagem fotográfica como instrumento de pesquisa 

e traz consigo a metodologia proposta por John Collier Jr., a aplicação do trabalho de 

Margaret Mead e Gregory Bateson em Balinese Character e o uso da Fotoetnografia 

de Luiz Eduardo Robinson Achutti. 

 A segunda consideração trata do trabalho de campo, da pesquisa com o uso 

desta ferramenta técnica, que é a máquina fotográfica, e o uso da  Fotoetnografia, de 

forma que agregue a elaboração intelectual do estudo e a fotografia da mensagem que 

se quer transmitir, visando, através daquela síntese seletiva, a conferir interesse e 

mostrar o essencial, através de um emprego inteligente e racional da imagem, visando 

a uma melhor interpretação da descrição do fenômeno e da idéia, valorizando o seu 

uso em trabalhos na área das ciências sociais.  

 Por outro lado, o papel da fotografia, imagem estática, e utilizada como 

escritura narrativa, leva o observador a chegar a uma compreensão maior e mais 

verdadeira dos valores sociais, culturais e rituais dos marinhenses, permitindo um 

maior conhecimento antropológico e etnográfico desta população, sem ter que ir, 

obrigatoriamente, até o lugar, mas pela simples visão das imagens e da observação 

das narrativas fotográficas. 

 É sua condição icônica que faz com que a imagem fotográfica, na duplicação 

visual do mundo, vá descortinando, de forma indelével, novas visões dos fenômenos 

sociais, e faz perceber que a verdade e a verossimilhança são a essência do verossímil, 

onde a aparência e o conteúdo da mensagem, a priori, aqui no caso, tornam legível os 

fatos sociais vivenciados pelos ilhéus, em suas manifestações religiosas registradas 

pelas lentes fotográficas.  

São visões que, na observação presencial, muitas vezes são ineficazes, 

incompletas, pois o olhar deixa de apreender, pela existência do movimento, que é 

perturbador para o ser humano e para a visão natural.  

Por outro lado, os ilhéus são pessoas simples, muitos foram alfabetizados só 

nos primeiros bancos escolares, de modo que a presença de um microfone, um 

caderno, sempre os inibiu mais, do que, o se sentar e passar a tarde olhando o 

horizonte e falando frivolidades, e, antes do partir, se tirar uma fotografia do encontro. 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                             Foto: Fernanda Hartmann. 

 

Mas é pela  mediação da fotografia, enquanto processo fotoetnográfico, que 

capta, mostra e narra como instrumento cientifico, que os fragmentos da realidade 

fugidios, fazem com que se supere este problema de ordem visual e se consiga gravar 

a linguagem do corpo, dos gestos, dos olhares e das ações indizíveis com o texto 

tradicional. 

O factível, a observação normal, foi portanto registrado e vai permitir uma 

observação minuciosa,  possibilitando a uma re-observação do mesmo fenômeno de 

forma que se possa expressar idéias e opiniões a respeito e que se busque a 

compreensão da realidade. 

 A cientificidade dos trabalhos etnográficos, antes dominada pela escrita e pelo 

pensamento narrativo tradicional, com o uso da fotoetnografia traz essa possibilidade, 

levando a academia agora a curvar-se frente às novas tecnologias hipertextuais, que o 

trabalho de campo fotoetnográfico vai apresentando e 

exagero do grafocentrismo.  

Pode-se explanar o conhecimento científico agora, também de outra forma,  

como o aqui apresentado, que vai permitindo que o esclarecimento dos objetos de 

estudo contemplem o dialogo entre a escrita e a imagem. 



Aqui estão, juntas, a informação e a sua visualidade, permitindo a 

interpretação e formando o conteúdo a ser transmitido, propagando a mensagem e 

transmitindo as idéias sobre o mundo desconhecido desta etnia ilhéu. 

existentes no fenômeno no campo antropológico, são contempladas com a 

fotoetnografia, utilizada neste trabalho. 

Há muito o que falar sobre as questões dos horizontes teóricos metodológicos 

desenvolvidos, e que não podem ser resumidas em um único golpe de vista.  

Este trabalho, no entanto apresenta-se como um exercício criativo para o 

estudo do outro com o uso de elementos, visuais estruturados de forma a constituírem 

um texto inteligível, de forma que, com o uso do texto tradicional se completam e 

formam um único. 

 Existem ainda algumas considerações a serem feitas e elas se referem a dois 

aspectos: 1) a utilização da fotografia na antropologia visual e ao seu uso neste estudo 

; 2) as festas 

religiosas na Ilha dos Marinheiros. 

 A fotografia, mais do que qualquer coisa, descortinou, diante do olhar dos 

próprios ilhéus, a sua vida. Eles se viram protagonistas do seu viver e puderam 

aprender sobre si mesmos, em um mundo que cada vez se comunica mais por 

imagens, e tem tanta dificuldade para se enxergar, pois as pessoas se vêem demais. 

 

                     
                                                   Foto: Carlos Recuero. 



 

 Ao pesquisador e ao investigador se apresenta uma referência direta da 

realidade da Ilha dos Marinheiros, sem excessos e sem complicados e cansativos 

textos narrativos, muitas vezes repletos de rodeios e reticências. Com o uso da 

fotoetnografia, existe uma fruição da narração do trabalho etnográfico e 

antropológico. 

 Com relação às festas religiosas, se pode aprender muito, através da 

preparação e da sua realização, sobre a cultura, o comportamento social, o agir 

cotidiano, a educação, o trabalho e sua divisão, e principalmente sobre as questões de 

gênero, e sobre como esta sociedade se estruturou e fundamentou o seu agir na 

tradição da fé católica.   

Constatou-se a importância que teve, no passado, para sua constituição e 

fundamentação, as festas religiosas, em uma sociedade que vivia isolada por fatores 

geográficos, e que a repetição de tais eventos, hoje, mistificam e re-ordenam os 

comportamentos sociais no presente. 

 Entende-se que este trabalho re-afirma o que já se sabia. Que, o conhecimento 

social, se aprende também com o olhar, com as imagens, com fotografias, e não se 

pode tentar, então, explicá-lo somente com palavras, sem a mágica do visual, sem a 

 que Walter Benjamim dizia que a fotografia tinha.  

É na unidade que está o desfecho para a maioria, senão a totalidade das 

A imagem fotográfica é uma destas ferramentas, pois ainda apresenta a 

verossimilhança com a realidade, e é, em muitas vezes, esclarecedora para a 

compreensão dos fenômenos sociais que se observa. 

 A interdisciplinaridade dos conhecimentos não pode ser submetida a uma 

única forma de expressão e descrição. Que caiam barreiras, que se abram os olhos e 

absorva tanto palavras como imagens, com a mesma importância científica, na área 

das ciências sociais. 

 Finalmente, os nativos da ilha foram beneficiados com estas anotações 

antropológicas que a eles voltaram. Foram as fotografias que mostraram que, mais 

importante do que os estudar com curiosidade acadêmica e os colocar em uma 

fotografia estabeleceu-se um relacionamento social e de amizade. Buscava-se guardar 

para sempre a história e a estória de suas vidas e da sua cultura e, foram as fotografias 



que os fizeram se ver e re-ver nas devoções a seus santos padroeiros e perceberem 

como os reverenciam e estabelecem seus contratos místicos. 

 Cabe agora, à academia, aprender a ler as anotações antropológicas visuais e 

importância, pois é ela um importante meio de comunicação social, para esta 

sociedade moderna que privilegia cada vez mais o visual. 

 

 

 

 

                               
                                              Foto: Paulo Azambuja. 
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O Folder apresenta um erro com relação, a capela Nossa Senhora da Penha, na Vila 

da Quinta. A  data correta seria 1893. Durante a pesquisa, este pesquisador descobriu que seu 
antepassado,  seu bisavô materno, o Sr. Antonio Paes Vieira teria construído o templo 
católico da Vila da Quinta. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


