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minha morte, e tenho fé, que meus neto vão 

continuar depois de mim, essa tradição não vai 
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RESUMO 
 
 
 

Devoção, fé e tradição foram os elementos fundamentais que envolveram a 

obra artística Rezas de dona Isaura que é composta por fotografia, vídeos e uma 

instalação criada a partir de objetos apropriados.  

A obra levanta um breve estudo referente ao patrimônio imaterial e as rezas 

no recôncavo, e da relação estabelecida em uma família através da tradição que 

das rezas que é passada de geração em geração, A obra apresenta também relatos 

de moradores da comunidade de Piabas e a influência de dona Isaura e suas rezas 

para a comunidade. Passado e pressente se misturam neste trabalho trazendo à 

tona sentimentos de preservação e conservação não só nas autoras, mas também 

no público. 

 
 

 

Palavras-chave: Fotografia, Memória e Patrimônio Imaterial 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 
 
Devotion, faith and tradition were the fundamental elements that involved the artistic 

work Rezas de Dona Isaura which is composed of photography, videos and an 

installation created from appropriate objects. 

The book presents a brief study on immaterial heritage and prayers in the 

Recôncavo, and the relationship established in a family through the tradition of prayers 

that is passed down from generation to generation. The book also presents reports of 

residents of the community of Piabas and the Influence of Dona Isaura and her prayers 

to the community. Past and present are mixed in this work bringing to the fore feelings 

of preservation and conservation not only in the authors, but also in the public. 

 
 
 
 
Keywords: Photography, Memory and Intangible Heritage. 
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1-INTRODUÇÃO 
 

A exposição As Rezas de Dona Isaura é um produto técnico artístico que foi 

desenvolvido com a linguagem artística da fotografia e do vídeo, a partir das 

experiências vivenciadas com as rezas de Dona Isaura. Esses manifestos religiosos 

ocorrem no povoado de Piabas em Cruz das Almas, na casa de Dona Isaura, uma 

senhora com muita história pra contar e uma fé que só aumentou ao longo dos 

anos. Utilizando fotografias, depoimentos orais e alguns objetos que são utilizados 

nas rezas, as autoras têm como objetivo além de fazer o estudo dessas rezas que 

são tão pouco comentadas tem por objetivo apresentar esse conhecimento de 

forma que seja possível causar certa valoração a essas demonstrações de fé. 

A pesquisa foi dividida em duas etapas, a primeira trata-se de um breve estudo 

do patrimônio imaterial, tomando o assunto como base, além de conhecer todo o 

processo de transmissão de conhecimento que é vivido dentro da família de D. 

Isaura. A partir dessas abordagens como ponto de partida as autoras deram inicio 

ao estudo para realização do produto técnico artístico.  

Na segunda etapa foi realizado o planejamento, criação e realização da mostra 

coletiva intitulada Minhas Yás1, que ocorreu no Foyer do Centro de Artes, 

Humanidades e Letras em Cachoeira- BA, nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2016 

(Imagem 1). A mostra realizada pelas autoras em parceria com a artista visual 

Heloísa França2, contou com exposição de fotografias que foram feitas na casa de 

Dona Isaura, vídeoarte, e com a performance Corpo-templo3 na qual as artistas 

                                                 
1 Minhas Yás – Mostra artística dos Trabalhos de Conclusão de Curso de Artes Visuais das artistas Heloisa 
França, Tainã Araujo e Vanessa Santos. As obras foram compostas por fotografias, ilustrações, vídeos e 
experimentações performáticas sobre religiosidade, com enfoque no corpo da mulher negra.  
 
2 Heloisa França - Possui Bacharelado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia (UFRB). Artista Visual, fotógrafa, performer, designer e trançadeira. Na fotografia, tem 
experiência na área do fotojornalismo, no registro de eventos artísticos, shows, peças de teatro, 
aniversários, seminários, festivais, fóruns e congressos. Produz peças gráficas para divulgação de 
eventos, identidade visual, logos e ilustração digital. É ministrante de oficinas de fotografia, tendo 
como público-alvo estudantes das escolas públicas e mulheres negras. Trancista desde 2008. Sua 
produção artística atual dialoga com o campo mítico religioso afro-baiano e tem como temática o 
corpo da mulher negra, enquanto corpo-templo, ancestralidade e fertilidade, envolvendo fotografia, 
vídeo arte, ilustrações e performance. 
 
3 Corpo-templo é uma obra autobiográfica da artista visual Heloísa França que envolve performance, 
vídeo, fotografias e ilustrações. Pontua, em sua poética visual sensorial, a ressignificação de rituais 
do campo mítico religioso afro-baiano. Na obra, a artista visual apresenta o corpo negro feminino em 
cena, suas memórias e experiências pessoais, sua história, seu cotidiano e vida no Candomblé e, em 
especial, o próprio corpo que também é templo. 
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mostraram como são preparados os banhos de folha  para a limpeza do corpo e do 

ambiente e uma instalação na qual foi remontado o altar da sala dos santos com 

objetos pessoais cedidos por Dona Isaura. A decisão de fazer a mostra em conjunto 

se deu devido ao fato de que o tema trabalhado pela artista Heloísa dialogava 

perfeitamente com a proposta das autoras.  

 

Imagem 1 – Maceração do Banho 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2016). 

 

Após os afazeres da cozinha no dia da reza, Dona Isaura preparava um banho 

de folhas de alfazema e são gonçalinho no intuito de purificar o corpo, limpar e abrir 

caminho para as energias positivas e para as bênçãos decorrentes da reza. Em um 

recipiente contendo água morna a maceração era feita até todas as folhas estarem 

completamente machucadas e o banho cheiroso. Esse ritual era realizado sempre a 

pedido de seu Albertino, mas era Dona Isaura que sempre fazia o preparo do banho 

para todos os moradores da casa. 

O produto técnico artístico também contou com um vídeoarte intitulado Perdão 

da Alma composto por fotografias e relatos orais incluindo a oração Senhor Deus, 

colhidos com a colaboração de pessoas da comunidade. O vídeoarte aborda os 
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questionamentos que foram surgindo ao longo da pesquisa e especial as “regras e 

costumes” que rondam essa reza tão cheia de zelo. 

Desde a infância houve o primeiro contato com as rezas de Dona Isaura, por 

parte das autoras, e por ser uma tradição que é passada de geração em geração. 

Essas rezas se tornaram o principal elemento da obra, não apenas pela intenção de 

fazer com que outras pessoas conheçam essa demonstração de fé, mas pelo fato 

de ser um tema de grande cunho afetivo pessoal. 

No terceiro semestre da graduação em artes visuais, estabeleceu-se ainda que 

imaturamente a pesquisa a respeito das rezas de Dona Isaura, essa primeira 

investigação começou com o estudo de como essas rezas se iniciaram na vida de 

D. Isaura. Trabalhamos com relatos orais contados pela própria, mesmo com a 

memória afetada devido ao avanço da idade. A fotografia se inseriu perfeitamente 

no projeto desde o inicio da pesquisa. Com a ajuda do componente curricular 

Fotografia II, foi possível aprofundar ainda mais o saber em como trabalhar 

questões que estivessem relacionados à memória utilizando recursos de captura de 

imagem estática e em movimento, assim foi possível desenvolver todo o projeto 

sem alterar nenhum fato já existente nessa tradição.  

A exposição Rezas de Dona Isaura buscou obter uma visibilidade de forma 

que o espectador consiga sentir como se fosse membro participativo dessa tradição 

que vem se enfraquecendo com o passar dos anos, pois, muito mais que objetos, 

práticas e apenas um costume, essas rezas apresentam sentidos e valores que 

ainda são criados e recriados nos dias de hoje, não ignorando o caráter afetivo.  

O principal objetivo das autoras ao longo da construção do projeto foi de 

pesquisar a origem das rezas feitas por D. Isaura, ou seja, como e porque Dona 

Isaura começou a fazer essas rezas em sua residência, com isso pretendemos 

identificar a importância dessas rezas para a comunidade em geral e com isso as 

autoras planejaram o projeto artístico com o objetivo de reviver esta tradição através 

dos registros feitos ao longo da pesquisa.  

Foram descritos neste memorial informações básicas sobre patrimônio cultural 

imaterial, por se tratar de uma das vertentes utilizadas como guia de referência 

teórica e a partir daí as autoras também destacaram como surgiu nelas o desejo de 

realizar a obra, para isso foi utilizado recursos fotográficos com objetivo de 

demonstrar através do olhar as memórias de D. Isaura, suas lembranças e 

costumes e o que isso tem despertado nas autoras. 



 
 

14

2- PATRIMÔNIO E MEMÓRIA 
 

Patrimônio cultural é o conjunto de bens culturais sejam eles materiais ou 

imateriais que têm seu valor histórico reconhecido conforme a sua importância, em 

determinada região. São considerados patrimônios culturais imóveis, objetos e 

locais que são constituídos de grande valor historicamente comprovado. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é o órgão 

responsável pelo cadastro e preservação desses patrimônios seja ele material ou 

Imaterial. A ideia de patrimônio material vem de preservar esses bens de forma que 

estejam protegidos para que seu valor histórico não se acabe com o passar do 

tempo, e para essa preservação são utilizados os meios conhecidos como 

instrumentos de proteção que são divididos em três alternativas, são elas: A 

Chancela de Paisagem Cultural instituída por meio da Portaria do Iphan nº407/2009, 

a Valoração do Patrimônio Ferroviário que consta na portaria de nº 407/2010 e o 

mais antigo instrumento de proteção o Tombamento, que foi instituído pelo decreto 

de lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. 

 Através do decreto nº 3.551/2000 que se instituíram os registros dos bens de 

natureza imaterial que se fazem presentes em todo território brasileiro. E quando 

falamos em preservação de patrimônio de natureza imaterial falamos de bens 

culturais que têm como meio utilizado para a preservação a identificação e 

produção de conhecimento por meio da documentação, de forma que o mesmo se 

mantenha acessível à sociedade.  

O patrimônio cultural imaterial são expressões culturais ou tradições 

preservadas por um determinado grupo de pessoas, conhecido também como 

patrimônio intangível. Ele é mutável, ou seja, busca não apenas preservar o ato 

documentado, mas fazer com que aquele patrimônio seja popularmente conhecido 

e posteriormente transmitido de geração em geração de forma que não se perca. 

Quando se trata desse tipo de patrimônio uma expressão cultural bastante 

popular é o samba de roda. O samba de roda do Recôncavo Baiano foi inscrito no 

Livro de Registro das Formas de Expressão em 2004, dentre todos os locais onde 

ocorre esse manifesto, o samba de roda de Dona Dalva4 é um dos mais  

                                                 
4 Dalva Damiana de Freitas, nascida em 1927, é uma legenda do samba de Cachoeira. Ela 
trabalhava na antiga fábrica de charutos Suerdieck, onde com suas companheiras de trabalho passou 
a organizar um grupo de samba. A fábrica acabou, mas o Samba da Suerdieck é hoje um dos mais 
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conhecidos, e assim como Dona Isaura, ela trás essa tradição consigo passando de 

geração em geração.  

Um fato que é pouco comentado é a existência das rezas antes desses 

sambas, um mesmo momento dividido em duas etapas, onde o sagrado e o profano 

se fazem presentes nessas manifestações. Esses patrimônios mutáveis são de 

extrema importância na vida dessas senhoras, pois tanto Dona Isaura quanto Dona 

Dalva mantém consigo esse costume e já propagaram para diversas gerações, 

sejam elas de pessoas da família ou não. 

 Após as rezas, é iniciado o samba de roda na casa de Dona Isaura e durante 

o andamento da pesquisa as autoras se deram conta de que o samba é tão 

conhecido quanto às rezas que ocorrem antes dele. Esse foi mais um motivo pelo 

qual essa pesquisa se tornou ainda mais importante, uma vez que o desejo de 

explorar esse tema tão pouco comentado se fez ainda mais presente.  

 
O samba é a vida, é a alma, é a alegria da gente (...) lhe digo, eu 

estou com as pernas travadas de reumatismo, a pressão circulando, a 
coluna também, mas quanto toca o pinicado do samba eu acho que fico 
boa, eu sambo, pareço uma menininha de 15 anos.  

                                         (Dona Dalva, Dossiê Iphan 4. Pág 6, 2005). 
 

 

Tanto o samba quanto as rezas são manifestações de extrema importância, 

não apenas por se tratar de algo que tem toda uma herança cultural, mas por se 

tratar de uma tradição com grande cunho afetivo para essas senhoras e todas as 

pessoas que convivem e que transmitem esses movimentos para as gerações 

seguintes. Esse tipo de patrimônio é bastante relevante para criar uma linha 

histórica e preservá-la de forma que não se perca com o tempo mesmo se tratando 

de um patrimônio mutável. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
tradicionais da cidade. Dona Dalva – como é carinhosamente conhecida – é também integrante da 
Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, uma das mais veneráveis instituições da cultura afro-
brasileira. 
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2.1 – CICLOS DE DEVOÇÃO 

 

Isaura Livino Costa é uma Senhora do interior que foi criada por sua mãe junto 

com mais 12 irmãos e irmãs em Piabas, Zona Rural do município de Cruz das 

Almas situado no interior da Bahia mais precisamente a 153 km de distância da 

capital Salvador, ela sempre teve uma vida religiosa ativa e assim também criou 

seus filhos. D. Isaura começou a realizar as rezas em sua residência após se casar, 

teve seus primeiros filhos gêmeos e ambos morreram antes de completarem 1 (um) 

ano de vida, devido à um problema de saúde. 

Cerca de 2 anos depois ela teve uma nova gestação de gêmeos, e a partir daí 

deu inicio às rezas de São Cosme e São Damião que hoje é tradição em sua casa 

(imagem 2). Estas rezas para os santos gêmeos foi maneira que ela encontrou para 

agradecer pela vida de seus filhos Antonio e Francisco. Ela acredita que ambos 

sobreviveram ao parto por conta de sua devoção e das orações feitas aos santos, 

até porque zona rural era assim, todos que têm filhos gêmeos devem rezar para  

São Cosme e São Damião5, e como uma boa religiosa dona Isaura até hoje oferece 

em sua casa a reza que já acontece há mais de 50 anos.  

 

                                                 
5 São Cosme e São Damião, eram irmãos gêmeos que se dedicaram a estudar medicina e passaram 
a vida praticando o bem e a caridade, tratavam doenças graves e atendiam principalmente crianças. 
Como eram adeptos do cristianismo, a fé e a caridade fizeram que muitas pessoas se dedicassem a 
mesma religião. Os irmãos foram perseguidos e decapitados por conta da sua fé e por serem 
populares entre o povo, anos depois começaram a surgir relatos sobre os milagres conseguidos 
através da invocação de Cosme e Damião, a partir daí começaram a ser levantadas igrejas e cultos 
aos irmãos mártires que morreram sem renegar a sua fé e a caridade. Hoje os santos são 
considerados como protetores dos gêmeos e amigos das crianças. 
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Imagem 2 – Santos Gêmeos 

 

 
Fotografia: Vanessa Santos (2016) 

 

Essas rezas acontecem uma vez por ano na data do aniversário de seus filhos 

no dia 22 de dezembro. Vale ressaltar que nem sempre acontece precisamente na 

data citada. 

 Neste dia o costume era acordar cedo para conseguir pegar as galinhas que 

seriam servidas, ainda no poleiro. Em seguida acontecia a matança, onde todo o 

sangue que era retirado das galinhas após o corte no pescoço era misturado ao 

vinho e mel para ser servido aos convidados. 

O sangue é considerado força sagrada, é o fôlego de vida e sua oferta é sinal 

de sacrifício e de abertura dos caminhos, era misturado ao mel e vinho devido ao 

gosto sangue, e com essa mistura a bebida continha um sabor mais agradável. O 

trabalho na cozinha não parava, pois além de preparar o frango, não podia faltar o 

arroz e o caruru que logo mais tarde seriam servidos aos sete meninos conforme 

era tradição. A comunidade até hoje participa ativamente das rezas, pois elas 

contribuem para o desenvolvimento cultural, religioso de cada um. 

Essa é uma tradição que possui uma importante função para a comunidade e 

para a história, as rezas de ação de graças são tidas como cultos religiosos que 

estabelecem relação com o sagrado. Essas rezas são feitas com o intuito de 
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agradecimento e de pedidos pela restituição da saúde, de bênçãos divinas. Esse 

ofício é transmitido de geração em geração ao longo dos anos. Por falta de 

incentivo ou por conta dos novos caminhos religiosos seguidos pelos sucessores, 

em algumas comunidades essas rezas acabam se perdendo no tempo. A 

continuidade e reconhecimento dessa prática contribui para a preservação da 

tradição, pois diz respeito ao domínio de saberes, ofícios, as diferentes formas que 

compõem a vida social das pessoas envolvidas fatos este que é importante para o 

convívio e preservação da história na comunidade. 

 
“Da uma sensação boa quando me lembro dos dias de rezas na casa 

de meus bisavós, era um dia de muito trabalho, mas no dia seguinte as 
rezas acordávamos com as forças renovadas.” (COSTA, Érica Santos. 
Bisneta de D. Isaura. Depoimento [dez.2016] Entrevistadoras: Tainá Araújo 
e Vanessa Santos). 

 

A reza conhecida como “Queima do presépio” também é realizada na casa de 

Dona Isaura. Ela acontece uma vez no ano reunindo toda a comunidade entre 

idosos, jovens, adultos e crianças.  

O ciclo se inicia em dezembro, antes do natal quando tradicionalmente é 

montado um presépio cercado por ramos verdes de São Gonçalinho, planta que 

segundo a religiosidade absorve todo o espírito de doença que pode estar presente 

no ambiente, e remove todas as energias negativas com as quais possa ter contato. 

Esses ramos levam aproximadamente um mês para secar, chegado o mês de 

Janeiro, fim desse período acontece a queima das palhas e o desmanche do 

presépio. 

Quando chega o tempo de desmontar o presépio ocorrem as rezas como fim 

do ciclo. No início são feitas as orações em agradecimento pelas conquistas 

alcançadas e em sinal de respeito aos santos pelos quais eles são devotos, para 

encerrar as rezas é feita à reza do Senhor Deus que se trata de uma reza 

simbolizando o pedido de perdão no qual só pode ser rezado por uma figura 

masculina – esse é um assunto que será abordado pelas autoras um pouco mais à 

frente deste memorial – após as rezas é dado início ao samba no qual as pessoas 

da comunidade pegam os ramos de São Gonçalinho e o atiram numa fogueira que 

é montada na frente da casa. 

Acredita-se que juntamente com os ramos é queimada toda má energia ou 

enfermidade que ele absorveu durante o tempo que ficou exposto, após a queima, 
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se dá inicio ao samba de roda que é tão popular no Recôncavo Baiano, momento 

em que todos que se fazem presentes naquele recinto comemorem a renovação 

das energias após o pedido de proteção efetuado durante as rezas. Para quem tem 

a honra de presenciar é facilmente perceptível o quanto aquela atitude é de extrema 

importância para aqueles que participam. 

As pessoas da comunidade têm um grande estima por essas rezas, todos 

falam com muito carinho quando o assunto é D. Isaura, não apenas por ela ser uma 

das moradoras mais velhas da localidade, não apenas por ser uma das poucas que 

ainda mantêm acessa a tradição das rezas, mas segundo os moradores pelo 

simples fato de que desde sempre ela mantinha as portas de sua casa sempre 

abertas e sempre esteve disposta a ajudar todos da comunidade conforme podia. 

Esse gesto criou um laço de afeto muito grande, no qual é fácil perceber que 

não existe apenas uma amizade por conta das rezas, mas há também uma relação 

de carinho quando o assunto é D. Isaura. 

 

2.2 ELO QUEBRADO 

 

Após alguns anos do nascimento dos seus filhos ao ter dado continuidade à 

tradição que herdou de sua avó, Dona Isaura ficou viúva e esse acontecimento 

cancelou por algum tempo o acontecimento das rezas em sua residência.  Após 

falecer, Sr. Albertino levou consigo a inspiração de Dona Isaura em sediar as rezas 

em sua casa e esse foi o marco do elo quebrado na tradição, porém após muita 

insistência das pessoas da comunidade – e até mesmo de alguns familiares - a 

tradicional reza foi retomada após uma pausa de três anos, até hoje, a cada dia que 

passa mais pessoas da comunidade se reúnem para essa demonstração de fé 

(Imagem 3).
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Imagem 3 – Elo Quebrado 

 
Fotografia: Tainã Araújo (2015) 

 

Não foi fácil para D. Isaura retomar as rezas sem a presença de seu esposo, 

assim como ela, todos da família e da comunidade sentiram o vazio que havia sido 

deixado por Sr. Albertino, porém o sentimento de forças renovadas foi o ponto 

crucial para que D. Isaura mantivesse até hoje a tradição, mesmo sem a presença 

de seu esposo. Essa retomada foi importante também para a reaproximação de 

alguns membros da família que haviam se afastado da tradição por motivos 

pessoais. Mesmo após Dona Isaura retomar a tradição em sua casa, alguns de 

seus netos ainda se mantiveram afastados por não conseguir participar das rezas, 

pois o sentimento de saudade pela perda de seu Albertino doía e ainda dói muito 

neles.  

 
E após 11 anos afastado, deixei queimar junto com aqueles ramos de 

são gonçalinho o sentimento de perda e de dor que me afligia, e após 11 
anos me dei conta de que ele se foi, mas o meu amor pelo que ele me 
ensinou devia prosseguir. (COSTA, Ramiro Santos. Bisneto de D. Isaura. 
Depoimento [out.2016] Entrevistadoras: Tainã Araújo e Vanessa Santos.).
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A partir daí as rezas nunca mais foram as mesmas, uma vez que havia um 

compromisso – no qual antes era do Sr. Albertino, o homem da casa – e agora era 

assumido pelos filhos e netos dele.  

Trata-se da reza do Senhor Deus, uma reza que é um pedido de perdão por 

todos os pecados, um pedido por misericórdia, que assim como já foi anteriormente 

citada, só pode ser rezada pelo homem da casa, caso não haja assim como na 

casa de D. Isaura, essa missão é passada para os filhos, netos ou a figura 

masculina mais próxima da matriarca da casa. Caso alguma mulher queira assumir 

a responsabilidade para enunciar a reza conforme a tradição que é passada, ela 

deve se vestir ou ao menos portar algum objeto de uso masculino. Segundo Dona 

Isaura, esse costume é muito respeitado e não pode ser contrariado de forma 

alguma, pois o que lhe foi ensinado é que o homem tem uma cruz na cabeça, da 

qual lhe dá autonomia para se tornar responsável pelo pedido de perdão na reza 

“Senhor Deus”. Essa cruz na cabeça trata-se de um trecho da passagem bíblica 

que relata que o homem é imagem e semelhança de Cristo, por ser imagem e 

semelhança, carrega consigo o peso da cruz e a responsabilidade de pedir perdão 

pelos pecados próprios e dos demais ali presentes. 

 
O senhor Deus é um ato penitencial, que “nós reza” nas celebrações, 

nas missas “né”, pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia, e ai a 
tradição antiga era essa, rezar no final da oração, no final da reza como a 
gente diz, e só ser tirado por homem. (PEREIRA, Valdenice Souza. 
Rezadeira. Depoimento [out.2016] Entrevistadoras: Tainã Araújo e Vanessa 
Santos). 

 

Estudando um pouco mais sobre esse costume é fácil observar a divisão do 

papel do homem e da mulher nessas rezas, onde a mulher é a figura que acorda 

cedo para o preparativo das refeições e os homens responsáveis por estarem à 

frente dos instrumentos no momento do samba de roda e proferir a reza mais 

importante que existe durante o momento dessa manifestação de fé. 

Nos dias de hoje após tantos anos de tradição é discutível diversos pontos em 

relação à divisão dos papéis, uma vez que essas rezas podem ser apontadas como 

Patrimônio Cultural Imaterial e esses patrimônios são mutáveis, ou seja, podem ser 

reproduzidos ao longo dos anos sem que isso acarrete a alteração completa do 

bem. Mesmo com esse fato ainda existem muitos pontos oriundos de um 

ensinamento no qual a figura feminina é excluída do papel de destaque dessas 

manifestações de fé e são passados sem maiores questionamentos.  
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“Onde tem homem, mulher não tira o senhor Deus!” (CONCEIÇÃO, 

Julia Livina. Depoimento [out.2016] Entrevistadoras: Tainã Araújo e 

Vanessa Santos.). 

 

Dona Isaura é um belo exemplo do que está sendo abordado, atualmente 

ocupando o papel de matriarca da família, conhecida por toda comunidade por ser 

uma mulher batalhadora que serve de exemplo para as demais que residem por ali, 

realiza essas rezas em sua residência há mais de 50 anos. 

Mesmo após o falecimento do esposo, e a pausa de dois anos no 

acontecimento das mesmas, ainda tem esse costume não apenas como bem maior, 

mas também como a verdade única que deve ser seguida e respeitada sem 

maiores questionamentos justamente por fazer parte da crença que lhe foi passada 

desde a infância. 
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3 – LINGUAGENS ARTÍSTICAS 
 

Toda a pesquisa teve inicio em 2015 quando as autoras resolveram se 

aprofundar um pouco mais no estudo do patrimônio imaterial. Foi utilizado neste 

trabalho a coleta de imagens e vídeo, relatos orais e bastante observação por parte 

das autoras. 

Foram feitas visitas na comunidade de Piabas na intenção de conhecer ainda 

mais detalhadamente as histórias dessa tradição que ao longo da pesquisa rendeu 

surpresas agradáveis e questionamentos nunca antes feitos. 

Apesar de acontecer há mais de 50 anos, D. Isaura contou que essas rezas 

nunca haviam sido fotografadas, filmadas ou teve seu áudio capturado, e a partir 

daí surgiu nas autoras o desejo ainda maior de tentar de alguma forma apresentar 

essa tradição para demais pessoas, mas com o desafio de ser o mais claro e 

transparente possível para que a coleta de informações não alterasse em nada no 

que diz acontece durante as rezas. 

A fotografia é uma das formas mais viáveis de documentação desse tipo de 

manifestação de fé, e se ajustou perfeitamente à proposta das autoras para 

documentação das rezas sem que a presença das mesmas no momento de coleta 

das imagens acarretasse algum tipo de mudança no andamento da mesma. 

 
O que a fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: Ela repete 

mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. 

(BARTHES,1984. p.13)  

 

Segundo Barthes (1984), o ato de fotografar consiste em congelar aquela 

determinada ação que está na mira da lente. Uma vez que seja efetuado o disparo 

da câmera aquele momento poderá se repetir através da imagem mesmo que 

existencialmente não se repita mais. O olhar do fotógrafo que se faz tão importante 

no ato de observar o que será fotografado tem sua importância reduzida pelo ato de 

clicar. O olhar decide o que é belo, o olhar decide o que deve ser observado e como 

deve ser observado, mas o dedo é que congela o momento (Imagem 4). 
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Imagem 4 – Queima dos Ramos 

 
Fotografia: Vanessa Santos (2016). 

 

A imagem acima é um exemplo de como o resultado da fotografia pode fugir 

do controle do que era observado no momento do disparo. Enquanto ocorria o 

samba, mulheres e crianças cantavam e dançavam em volta da fogueira foi 

efetuada a fotografia, e de forma não intencional a chama presente na fogueira se 

movimentou no exato momento do disparo do obturador, dando ao observador a 

visão de uma mulher com asas de fogo. 

 Resultado esse sem o uso de nenhum tipo de software de edição de imagem, 

e que surpreendeu não só a fotógrafa, mas a todos que observaram a fotografia. 

Uma vez efetuada a captura da imagem, seja ela estática ou em movimento, 

aquele momento se torna permanente diante dos olhos do espectador e a intenção 

das autoras com o uso da imagem como um dos meios de pesquisa foi justamente 
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manter intacta a memória da tradição que nunca havia sido documentada e com o 

passar dos anos vem se enfraquecendo. 

As colocações do autor Barthes no livro a câmara clara de (1984), apresenta o 

seu fascínio e a sua paixão pela fotografia, pois para ele o que encontramos em 

alguns registros fotográficos não é apenas um conjunto de representações técnicas, 

mas sim uma essência a mais, a ponto de humanizar a fotografia e criar um vínculo 

com o olhar do observador reavivando a imagem que foi registrada, trazendo a 

mente do observador uma reconstrução do momento fotografado.  

 
Um dia, há muito tempo, dei com uma fotografia do último irmão de 

Napoleão, Jerônimo (1852). Eu me disse então, com um espanto que 
jamais pude reduzir: “Vejo os olhos que viram o Imperador".  Vez ou outra, 
eu falava desse espanto, mas como ninguém parecia compartilhá-lo, nem 
mesmo compreendê-lo (a vida é, assim, feita a golpes de pequenas 
solidões), eu o esqueci. (BARTHES, 1984 pág. 11.) 

 

A fotografia tem uma função histórica para a humanidade, ela pode fazer 

registros instantâneos de tudo àquilo que se foi, se perdeu no tempo em fração de 

segundos, como o bater das asas de um beija-flor, ela registra o que acontece. A 

fotografia congela o nosso olhar, o sentimento, o subjetivo. É a captura do agora 

que já se foi. Barthes revela na verdade a essência da conservação que podemos 

registrar em uma fotografia, ela traz mais que uma imagem congelada, mas sim o 

registro de uma historia, um momento que jamais poderia ser perdido. Esta foi à 

essência que as autoras buscavam ao realizar os registros fotográficos das rezas 

de Dona Isaura. Não buscamos a fotografia perfeita nem nos voltamos 

especificamente nas técnicas fotográficas, mas na essência da fotografia, no 

registro como um processo único de um momento importante.  

O vídeo por sua vez, ao ser editado é possível alterar a imagem que antes era 

estática para uma imagem móvel. Foi exatamente isso que as autoras fizeram com 

o vídeo “Perdão da Alma”, ao utilizar a imagem estática e imagem em movimento 

para a criação do vídeoarte acima citado. Conforme Mello (2008): 
 

Muitos de seus críticos utilizam o vídeo como um processo de apropriação e 
intervenção, dando origem, com isso, à chamada videoarte. (MELLO, 2008 
Pág 44).  
 

  O vídeoarte Perdão da Alma traz imagens de olhares de homens, imagens 

que se dissolvem e se sobrepõem umas com as outras. As imagens usadas são de
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 homens de diferentes idades, e de diferentes etnias, onde cada olhar carrega sua 

própria historia.  

As fotos para a montagem do vídeo foram tiradas em primeiro plano e focadas 

apenas nos olhos, são imagens que trazem tonalidades diferentes, texturas 

diferentes, e acima de tudo sentimentos diferentes. O vídeoarte foi inspirado na reza 

“Senhor Deus”, que é realizada no fim da oração pedindo perdão pelos pecados e 

misericórdia a Deus. Com a presença de olhares masculinos que demonstram 

claramente o cansaço do dia a dia no campo, o desgaste físico, o peso da idade e 

dos anos de trabalho. As autoras criaram um vídeo, onde os olhares se misturam em 

um único plano, onde os olhares dos homens se encontram como se encontram 

também o som da voz de homens e mulheres cantando o “Senhor Deus”. O título 

“Perdão da Alma” surgiu devido ao conteúdo da oração senhor Deus que se trata de 

uma súplica pelo perdão, em conjunto com a força de expressão “os olhos são as 

janelas da alma”. 

 

Imagem 5 – Perdão da Alma 
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Fotografia: Tainã Araújo (2016) 
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4 – CAMINHOS DA PESQUISA 
 

É imprescindível ir além e questionar o processo de produção desse 
universo que constitui um patrimônio, os critérios que regem a seleção de 
bens e justificam sua proteção; identificar os atores envolvidos nesse 
processo e os objetivos que alegam para legitimar o seu trabalho; definir a 
posição do Estado relativamente a essa prática social e investigar o grau 
de envolvimento da sociedade. Trata-se de uma dimensão menos visível, 
mas nem por isso menos significativa. (FONSECA. 2005.  p 36). 

 

O patrimônio Imaterial foi um dos primeiros meios de pesquisa utilizado pelas 

autoras para a criação do estudo do projeto e em seguida na criação do memorial. 

A autora Maria Cecília Londres Fonseca foi uma das referências utilizadas no 

processo de pesquisa.  

 A autora deixa claro que os registros dos patrimônios no modo geral é uma 

forma importante de preservar algo pertencente à sociedade que diz respeito a toda 

uma história referente ao passado que está ativa até então, o estado faz dessa 

forma para que as diversas tradições não se percam com o tempo e nem sejam 

destruídas e esquecidas pela comunidade, para que esse patrimônio também possa 

ser vivenciado e contemplado pelas gerações futuras.  

Após a identificação e documentação dos bens imateriais que é feito através 

de estudos, fotografias, vídeos e/ou áudios, esse material é lançado no chamado 

livro de registro, impedindo assim que tal ato sofra algum tipo de modificação, ou 

seja, é um ato de proteção referente às futuras supostas ações que visem inibir ou 

impedir a realização dos atos ou que possam se apoderar de maneira indevida dos 

conhecimentos e/ou práticas oriundos na manifestação cultural. 

As rezas de Dona Isaura, tema bordado pelas autoras, trata-se de uma 

tradicional manifestação religiosa, que caso fosse identificada e registrada pelo 

IPHAN, seria classificada, documentada e preservada conforme ocorreu com o 

Teatro de Nova Jerusalém6 que também representa atos religiosos oriundos sem 

nenhum tipo de objeção ou alteração de sua história original, se tornando assim um 

patrimônio imaterial imutável ou intangível. No momento esse não é o objetivo 

                                                 
6 Nova Jerusalém é um teatro brasileiro ao ar livre, localizado no distrito de Fazenda Nova, município 
de Brejo da Madre de Deus, a 202 km do Recife, no estado brasileiro de Pernambuco. Considerado o 
maior teatro a céu aberto do mundo, conta com lagos artificiais, nove palcos, uma muralha de 3.500 
m e 70 torres. 
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principal das autoras, mas possivelmente e futuramente o projeto seja estendido a 

essa finalidade. 

O registro fotográfico foi efetuado no dia que ocorreu a reza de Queima do 

presépio, após os festejos de fim de ano. Todo o trabalho começou pela manhã 

quando foram registrados os detalhes da casa de D. Isaura onde ocorrem as rezas. 

O presépio com todos os ramos de são gonçalinho que só é desarrumado no 

momento da queima, bem como o registro da sala dos santos, uma sala comum em 

muitas casas da comunidade onde as pessoas montam uma espécie de altar para 

fazer suas orações diárias. 

 Logo mais tarde, as pessoas presentes estavam se questionando a respeito 

do porque a presença do equipamento ali. Após passar o estranhamento inicial o 

registro das imagens do momento da reza foi feito conforme o planejamento das 

autoras, com a intenção de demonstrar todo o sentimento de respeito que está 

inserido nessa tradição, sem nenhum tipo de alteração ou interferência por parte 

das mesmas. 

No tratamento das imagens um dos objetivos foi fazer o mínimo de alteração 

possível, e com esse propósito as autoras utilizaram apenas o software Photoshop 

cs6 para uso da ferramenta corte com o objetivo de que as imagens pudessem ser 

impressas nas dimensões 20X25cm e não perdessem a qualidade após a revelação 

das mesmas para que além de documentadas pudessem ser expostas na mostra 

Minhas Yás. Após o corte, levando em conta que a realização das fotografias 

haviam sido efetuadas com intenção de “congelar” aquele acontecimento, e visando 

uma maior durabilidade das mesmas, elas foram impressas em papel fotográfico 

fosco. 

Os registros orais foram feitos divididos em filmagens e gravação de áudio em 

momentos de conversas informais, com algumas pessoas da comunidade em 

especial D. Isaura, que se baseando nas memórias particulares contou como tudo 

começou, e ainda que não tenha sido possível reunir todos os detalhes em uma 

ordem cronológica fiel, ela sempre fala das rezas com muito amor e respeito. 

 O real objetivo desses registros orais era reunir a maior quantidade possível 

de informações que em sua grande parte estão apenas na memória dos que 

vivenciam essa tradição ou em objetos que há tantos anos fazem parte das rezas e 

que colaboram para o não esquecimento de alguns detalhes que podem se perder 

com o passar dos anos, como anteriormente em nenhum membro da comunidade 
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havia despertado o interesse em documentar essas rezas, foram necessárias 

diversas visitas para que fosse possível reunir um bom número de informações. 

 

    

 

4.1 – A FOTOGRAFIA E O VÍDEO 

 
Minha “fia” depois dessas conversas com vocês eu so paro 

de Rezar agora quando eu morrer, vou parar de Rezar “pa” que? 

“pa” fica “oiando” o tempo passar, Eu mesmo não. “To” vendo ai 

como as coisas tão hoje em dia, antigamente não era assim não, 

deve de se porque o povo paro de Reza. (COSTA, Isaura Livina. 

Depoimento [out.2016] Entrevistadoras: Tainã Araújo e Vanessa 

Santos 

 

 

Imagem 10 – Casa de Dona Isaura 
 

 
 
Fotografia: Vanessa Santos (2016) 
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Esta fotografia trata-se de uma imagem que aconteceu de forma impensada 

pelas autoras. No fim de tarde, enquanto era dada continuidade ao processo de 

observação das rezas. Ao apertar o botão do obturador o fotógrafo não tem noção 

do resultado que irá obter ao olhar a imagem posteriormente.  

Nessa imagem, por exemplo, o que chama a atenção é a cor do céu, que no 

crepúsculo combina perfeitamente com as cores inseridas na decoração da fachada 

da casa de Dona Isaura. Desperta a sensação de fim do dia, hora de se recolher 

para o descanso, calmaria. 

 
IMAGEM 11 – Jesus Menino 

 

 
 

Fotografia: Vanessa Santos (2016) 

 

O presépio montado por Dona Isaura é cheio de imagens de santos, anjos e 

animais, que dá ao observador a ideia de pureza e simplicidade. 
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É perceptível o cuidado que Dona Isaura tem ao colocar cada objeto no 

presépio. Com bastante carinho ela posicionou cada peça de forma que nenhuma 

ficasse exposta podendo tirar a atenção das demais ali presentes. Nesta fotografia 

em especial, o foco central está na imagem do Jesus menino, de braços estendidos 

como se estivesse abençoando os outros objetos do presépio e as pessoas que 

transitam pela casa de Dona Isaura. 

  

IMAGEM 12 – Presépio  

 
 

Fotografia: Vanessa Santos (2016) 

 

A imagem vista de cima do presépio montado todos os anos por Dona Isaura. 

Os ramos que se confundem com o verde aplicado na parede, são as folhas 

conhecidas como são gonçalinho que ficam expostas no intuito de absorver todas as 

energias negativas do ambiente até o dia da reza de queima do presépio. 

Na imagem é possível observar com mais atenção o que foi citado 

anteriormente a respeito da posição de cada elemento do presépio, todo lado a lado 
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e nenhum encobrindo o outro, o que deixa claro a quem observa que cada objeto 

tem sua importância na história das Rezas de Dona Isaura.  

 

IMAGEM 15 – Ramos 

 

 
 

Fotografia: Vanessa Santos (2016) 

 

As mulheres da comunidade separando os ramos de São Gonçalinho, planta 

que segundo a crença absorve toda impureza do ambiente e das pessoas que por 

ele transitam. Mais uma vez de forma não intencional a cor dos ramos se 

sobrepuseram em relação à cor da parede. 
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IMAGEM 16 – Mulheres 

 

 
 

Fotografia: Vanessa Santos (2016) 

 

Eis que esta fotografia não poderia ficar de fora no momento da seleção das 

mesmas para a exposição. As rezadeiras indo em direção à área onde ocorre a 

queima enquanto D. Isaura anda na direção contrária com os olhos marejados de 

lágrimas. Neste momento é ainda mais clara a saudade que ela sente do sr, 

Albertino.
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IMAGEM 17 – Queima 

 

 
 

Fotografia: Vanessa Santos (2016) 

 

Momento da queima dos ramos. Enquanto os homens tocam a música, as 

mulheres e crianças cantam e dançam em volta da fogueira jogando os ramos para 

a queima, como ato de comemoração pelas bênçãos e livramentos obtidos. 

A luz que e formou em volta da moça que está no centro da imagem atrai o 

olhar do espectador diretamente para ela, como se esta luz fosse algum tipo de 

resposta para os pedidos de proteção que haviam sido feitos momentos antes 

durante as rezas. 



 36

IMAGEM 18 – Fênix 

 

 
 

Fotografia: Vanessa Santos (2016) 

 

Mais uma fotografia que aconteceu de forma inesperada. No momento da 

queima dos ramos, o obturador foi disparado diversas vezes de forma aleatória, 

após as rezas no momento de observar o resultado das imagens eis que surgiu essa 

que surpreendeu. 

Devido ao movimento do fogo, se formou a imagem de um pássaro em 

chamas que faz refletir sobre a história da fênix, que ressurge das cinzas assim 

como a fé dessas pessoas que se fortalece a cada reza realizada.  

 

O vídeoarte criado pelas autoras reúne fragmentos dos vídeos coletados 

durante as conversas com as senhoras da comunidade conforme citado 

anteriormente. Neles elas explicam qual o significado da tradição para si, os 

porquês de apenas homens poderem rezar o Senhor Deus e o que significa o que 

elas chamam de “cruz na cabeça”, conta também com filmagens de olhares dos 

homens da comunidade que participam das rezas na casa de Dona Isaura (Imagem 

5), juntamente com o áudio dessa reza tão respeitada e admirada por aqueles que 



  37 

 37

mesmo com o passar dos anos não se permitem se quer fazer demais 

questionamentos a respeito de detalhes do que lhes foi passado desde a infância. O 

vídeoarte foi montada com a ajuda do editor de Vídeo Adobe Premiere CC(2015). 

Na primeira fase da pesquisa para a criação do vídeo as autoras utilizaram 

uma câmera fotográfica Nikon D7000 para a captura das imagens estáticas. O 

registro de vídeo foi feito com o auxílio de uma câmera digital Sony Cyber Shot 

w830 20.1MP, 8x zoom óptico e para a criação do registro de áudio, foi utilizado um 

gravador Sony Icdbx 700. Para a composição do áudio, primeiro foi capturado o 

áudio de uma voz masculina rezando o “Senhor Deus”, segundo uma voz feminina 

e por ultimo foi gravado um grupo de homens e mulheres. 

 Após os registros fotográficos de áudio e vídeo para a realização da edição e 

montagem o programa de manipulação dos arquivos documentados utilizado foi o 

Adobe Premiere pro CC(2015). 
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5 - MOSTRA MINHAS YÁS  
 
A mostra visual Minhas Yás (Imagem 6), composta pelos arquivos reunidos 

durante a pesquisa aconteceu no foyer do Centro de Artes, Humanidades e Letras, 

UFRB campus Cachoeira (imagem 7), onde foram exibidas as fotografias realizadas 

pelas autoras durante as rezas de queima do presépio organizadas na casa de Dona 

Isaura, realizada uma performance de como é preparado o banho de folhas e contou 

também com uma instalação com objetos pessoais que fazem parte do altar da sala 

dos santos de Dona Isaura. 

 

Imagem 6- Folder da Exposição Minhas Yás 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Imagem 7 – Planta Baixa do Foyer 

 

Fonte: André Dantas (Março de 2015) 

 

A instalação foi composta por objetos pessoais cedidos por Dona Isaura. Uma 

vez que o objetivo das autoras com a realização da mostra era proporcionar aos 

espectadores a chance de se inserir inteiramente no mundo das Rezas de Dona 

Isaura, a intenção era apresentar aos espectadores a chance de conhecer as rezas 

e saber a importância de preservar esse manifesto religioso que é tão pouco 

conhecido culturalmente, para isso, as autoras tiveram todo um cuidado com cada 

detalhe da montagem dessa instalação com objetivo de que tudo estivesse o mais 

fiel possível comparado ao altar que D. Isaura conserva em sua casa. 

 Era necessário remontar o altar da forma mais fiel possível, pois não se 

tratava apenas de preservar, mas sim de fazer surgir nos observadores lembranças 

da sua infância, da mesma forma que ocorre com as autoras. Todos trazem 

lembranças da infância, da casa da avó, de um sitio na roça, do por do sol, de 

algum momento carregado de sentimentos. 
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As flores penduradas, cortina em papel crepom e tapete de palha no chão foram 

inseridos para dar o ar de casa de senhora, já que D. Isaura gosta de arrumar tudo nos 

mínimos detalhes para a realização das rezas (Imagem 8), da decoração do altar na 

sala dos santos até o momento de onde vai acontecer o samba de roda, algumas 

pessoas chegaram a se sentar diante do altar para fazer orações ou só por se sentir 

parte daquela instalação que despertou nos que puderam presenciar o sentimento de 

aconchego e ternura. As velas ao lado do Nicho a toalha de renda, os ramos nas 

extremidades, o cheiro do incenso, as imagens dos santos, tudo cooperou para que 

aqueles que tiveram o mínimo contato possível com as rezas se sentissem novamente 

vivenciando aquilo. 

 

Imagem 8 : Altar dos Santos 

 
Fotografia: Andressa Costa (2016) 
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As imagens a serem expostas passaram por um processo delicado no 

momento da escolha pelas autoras, uma vez que o objetivo era demonstrar em 

detalhes o que ocorre nas rezas da forma mais clara e crua possível. 

Foram selecionadas as imagens que apresentavam a melhor qualidade, foco, 

enquadramento segundo a opinião particular das autoras, de forma que essas 

imagens estivessem dignas de serem expostas e representassem com clareza as 

rezas de Dona Isaura.   

 As imagens foram presas a uma estrutura de madeira sob luz incandescente 

intencionalmente inserida acima da estrutura, para que fosse possível dar ao 

ambiente o mesmo clima de aconchego e “casa de vó” como é existente na casa de 

Dona Isaura. Elas foram interpostas de forma não cronológica na estrutura de 

madeira na intenção de fazer com que os observadores analisassem cada imagem 

com calma e de forma espontânea fossem olhando os detalhes existentes sem a 

intenção de manter uma ordem, pois o principal pensamento das autoras é que as 

imagens estavam ali para serem observadas individualmente e uma vez que se 

inserem imagens em certa ordem, o olhar caminha entre elas sem o cuidado em 

observar os detalhes contidos na mesma. 

 

Imagem 9 – Fotos e sonhos 

 
Fonte: Arquivo pessoal
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Desde o início era do conhecimento das autoras o grande desafio que seria 

reunir informações. Uma vez que se trata de uma tradição que nunca havia sido 

documentada, não havia fotos ou qualquer outro tipo de registro que colaborasse 

para reunir todo caminho das rezas de Dona Isaura. O maior obstáculo enfrentado 

foi conseguir reunir as memórias em detalhes, ainda mais se tratando de algo que é 

inserido na vida das autoras desde a infância das mesmas. 

Ao longo da pesquisa foram redescobertos significados e relembrados 

momentos que hoje não ocorrem mais devido a vários fatores como o avanço da 

idade de Dona Isaura, a não valorização da tradição das rezas por parte de alguns 

membros da família e da comunidade, entre outros fatores. Porém, mesmo com 

tudo isso, todo o caminho da pesquisa e documentação foi uma experiência muito 

rica para as autoras, tanto no sentido pessoal enquanto membros da família de 

Dona Isaura, quando no profissional, pois a pesquisa proporcionou às mesmas a 

possibilidade de conhecer melhor o patrimônio imaterial, a fotografia e o trabalho 

com as Memórias. 

Desenvolver um trabalho com memórias é algo complexo, principalmente se 

tratando do assunto que foi pesquisado. Certamente muitas lacunas ainda ficaram 

em aberto de forma que possam ser aprofundadas em outro momento. Por fim, as 

autoras conseguiram desenvolver o projeto conforme o planejado sem interferir 

diretamente na tradição, e com o objetivo de reavivar naqueles que já vivenciaram  

as Memórias de infância, e fazer com que aqueles que não conheciam passassem 

a conhecer um pouco mais do que se trata as rezas que são patrimônio imaterial. 

  Um dos momentos mais gratificantes foi alcançado na exposição realizada, 

quando pudemos observar os espectadores se sentindo em casa em meio a 

instalação, recordando suas próprias memórias de infância e contribuindo ainda 

mais para o desenvolvimento da nossa pesquisa.  

Após a divulgação na comunidade dos registros feitos pelas autoras e do 

trabalho que estava sendo desenvolvido para a preservação das rezas e para o 

conhecimento de todo o publico quanto às rezas feitas por Dona Isaura a 

comunidade começou a se dar conta de que realmente estavam deixando de lado 

tudo que lhes foi ensinado pelos mais velhos na comunidade.  
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Foi muito prazeroso ver o resultado do trabalho na comunidade quando foi 

comentado a respeito da exposição e do processo de pesquisa, muitos se 

interessaram pelo trabalho e pela reza novamente. Ate mesmo Dona Isaura 

relembrando das rezas que já realizou se alegrou e segundo ela fez acender uma 

chama em si. 

 

 



 44

REFERÊNCIAS 
 
 

BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1984. 

DOSSIÊ do Iphan 4. Samba de Roda do Recôncavo Baiano. Brasília, DF: Iphan 
2006.  
Disponível em:  
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImDos_SambaRodaReconcavoBai
ano_m.pdf> 
Acesso em: 19 nov. 2016. 

FERNANDES JR, Rubens. Processos de Criação na Fotografia. Revista FAAP 
Disponível em: <WWW.faap.br/revista_revista_facom/facom_16/rubens.pdf> 
Acesso em: 20 nov. 2016. 
 
FONSECA, Maria C. L. O Patrimônio em Processo: Trajetória da Política 
Federal de Preservação no Brasil. 2 ed. Rev. Ampl. Rio de Janeiro: Editora UFR; 
Minc-Iphan, 2005. 
 

LE GOFF, Jacques. HISTÓRIA E MEMÓRIA. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. 

MELLO, Christine. Extremidades do Vídeo - São Paulo: editora senac são paulo, 

2008 

Entrevistas: 

 (CONCEIÇÃO, Júlia Livina. Depoimento [Out. 2016] Entrevistadoras: Tainã Araújo 

e Vanessa Santos). 

(COSTA, Érica Santos. Depoimento [Out. 2016] Entrevistadoras: Tainã Araújo e 

Vanessa Santos). 

(COSTA, Isaura Livina. Depoimento [Out. 2016] Entrevistadoras: Tainã Araújo e 

Vanessa Santos). 

(COSTA, Raimundo Santos. Depoimento [Out. 2016] Entrevistadoras: Tainã Araújo 

e Vanessa Santos). 

(PEREIRA, Valdenice Souza. Depoimento [Out. 2016] Entrevistadoras: Tainã Araújo 

e Vanessa Santos). 


