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resumo 

As experiências performativas formam um espaço privilegiado através do qual as culturas se 

exprimem e ganham consciência de si próprias. Em setembro de 2009 na Barra da Lagoa, 

comunidade pesqueira em Florianópolis que recebe grande fluxo de turistas no verão, um 

grupo de mulheres organizou na forma de performance cultural uma Corrida de Bateras. As 

bateras são pequenos barcos onde se utiliza um bambu para o deslocamento em curtas 

travessias e representam uma imagem marcante da identidade local. Nas antigas corridas 

participavam em sua maioria pescadores e o longo trajeto testava os atributos que marcavam 

as características dos homens do mar. As performances também são espaços de negociação do 

poder e de reconfiguração cultural. A Corrida de Bateras reuniu numa mesma experiência 

performática pescadores e uma rede heterogênea de moradores da região advindos de outras 

cidades e países. A corrida que servia como distinção agora engloba um grupo que é reflexo 

do processo turístico da região. Um jogo de complexos performáticos, estruturados de forma 

tênue entre teatralidade e performatividade, reconfigurou a relação entre pescadores, os 

moradores “de fora” e o poder público local. Reverberando pelo canal da Barra da Lagoa se 

viu um pastiche que na apropriação estética da imagem do “outro” colocou foco numa 

performance que desdobra a tradição local e a contextualiza no debate político e cultural 

contemporâneo. 

 

palavras chave: comunidade pesqueira; reconfiguração performática; reivindicação e 

legitimação política 

 

A BARRA DA LAGOA, DONA MARIA E AGENCIA. 

 

Este artigo pretende colocar em discussão o recente processo que ocorre numa comunidade 

pesqueira de Florianópolis, onde entram em cena performances que tanto reivindicam uma 

identidade essencialista quanto fogem dela num jogo-de-espelhos (CAIUBY NOVAES, 1992) 



que se dá com os “outros”, moradores que devido ao intenso turismo da região permaneceram 

na comunidade
1
. Mais do que trazer a tona às estratégias de representação deste grupo 

pretendo valorizar uma abordagem que destaca a agencia dessa comunidade e a não 

linearidade dos processos que envolvem sua inserção no âmbito cultural e político 

contemporâneo
2
. 

A Barra da Lagoa é uma das importantes comunidades pesqueiras do leste da Ilha de Santa 

Catarina
3
. Tem 10.000 habitantes, cem barcos de pesca e inúmeras bateras. Considerada uma 

comunidade tradicional recebe um número crescente de turistas no verão que multiplica sua 

população normal. Os pescadores embarcados, a pesar de produzir durante os outros nove 

meses dentre duas a três vezes o equivalente do turismo em dinheiro real, padecem uma 

imobilidade política que resulta no ancoramento da triste classificação de pescadores 

artesanais (GODIO, 2005).  

Ao mesmo tempo que o grupo tenta gerir a representação de imagem marcante da identidade 

local, a de comunidade pesqueira com tradição açoriana, seus filhos trocam a pesca pela 

atividade em restaurantes e pousadas, muitos deixam de viver na Barra em busca de melhores 

opções de trabalho e as construções locais a algum tempo ganharam novo formato para 

atender a demanda dos inquilinos vindos de toda parte do país e do mundo. A Barra, assim 

como toda Florianópolis, 

evidencia um certo ar de “desarranjo” em categorias analíticas da modernidade, 

como etnia, classe, gênero e condição profissional, que antes situavam socialmente 

os indivíduos, e hoje se transformam em fronteiras ambíguas, permeáveis e móveis 

[..] (SILVA, 2005) 

Não pretendo neste artigo discutir as nuances da modernidade e da globalização, 

especificamente, no que diz respeito às reivindicações de identidades contemporâneas, mas é 

fundamental para se compreender o valor político e cultural da Corrida de Bateras situar a 

Barra e seus moradores neste contexto mundial. Nele se intensificam as relações que ligam 

localidades distantes com os acontecimentos locais
4
, uma interferindo na estruturação da outra 

(GIDDENS, 1991). As características de desterritorialização e de novos agrupamentos sociais 

                                                 
1
 Essa discussão, ainda numa fase inicial, está vinculada ao projeto Pesca, Gênero e Turismo, desenvolvido pelo 

Núcleo de Antropologia Visual e Estudos da Imagem; Núcleo de Antropologia Urbana e Marítima 

(NAVI/GUM) PPGAS/UFSC 
2
 O texto de Rita de Cácia Oenning da Silva (2005) foi de grande inspiração para essa abordagem. 

3
 Meu inicio de campo na Barra e as discussões que faço aqui são fruto dos intensos diálogos com Matias 

Godio_PPGAS/UFSC e os membros da ONG Comuna Visual que atuam nesta comunidade.  
4
 Um exemplo são as variações no câmbio do dólar e o fluxo de turistas argentinos à Barra da Lagoa. Ano após 

ano os moradores nunca sabem se poderão contar com esse grupo que vem a Barra em grande número. Entre os 

moradores e empresários já se fala de estruturar um turismo visando os europeus. 



e políticos dentro dos interesse dos moradores da Barra da Lagoa
5
 operam de maneira a 

dissolver as fronteiras que marcavam as identidades locais (APPADURAI, 1994).  Também 

não pretendo insistir no paradoxo apontado por Geertz (2001) entre a uniformização cultural e 

a diluição do mundo em etnias, tribos e indivíduos, mas sim apontar através da Corrida de 

Bateras as estratégias de representação e de agencia que fazem parte da constituição do grupo 

frente o mundo global. Ou seja, como estas estratégias constituem um fluxo entre essas duas 

vias extremas de análise guertziana. Nelas as identidades não mais aparecem como um marco 

que remete a cultura e a sua permanência, mas sim a identidade e suas fronteiras (BARTH, 

1969). É nessas fronteiras que de objetos de estudo os agentes deste processo tornam-se 

sujeitos que agem a fim de reivindicar e legitimar seus interesse políticos seja nas agendas 

públicas ou privadas (SILVA, 2005). 

É sob esse aspecto que Dona Maria exerce um papel fundamental sobre o grupo de moradores 

da Barra e os participantes da Corrida de Bateras. Maria, 79 anos, é a matriarca de um 

“household” que agrupa territorialmente mais de 50 membros ligados familiarmente no Morro 

Torquato. O Morro è chamado assim pelo marido falecido de Maria. Trata-se de um amplo e 

valioso território de aproximadamente 105.000 mt
2
 que vai do canal, que liga o mar a Lagoa 

da Conceição, até o chamado Costão da Barra da Lagoa, área de grande especulação 

imobiliária. A presença de Maria à frente da corrida de bateras foi um forte elemento 

aglutinador entre os pescadores, os moradores da região e os representantes políticos. A 

corrida de bateras por anos foi realizada durante a Festa da Tainha, celebração típica da Barra 

desde os anos 70 durante o governo de Espiridião Amin e a Criação do Conselho 

Comunitário. Há dois anos a festa não acontecia por diferenças políticas e pela primeira vez a 

corrida tornou-se um evento com autonomia própria, configurando uma certa “performance 

cultural” na Barra
6
. Foi Maria quem meticulosamente escolheu e dividiu as duplas para a 

corrida, colocando em cada batera um “nativo” e um “morador de fora”
7
. Ela quem conseguiu 

patrocínio, divulgação e a presença de um vereador entre os espectadores.  

Ao mesmo tempo que Maria representa uma imagem da identidade do açoriano, viúva de 

pescador com filhos pescadores e rendeira, reivindicando em suas falas essa identidade 

                                                 
5
 Na Barra a quantidade de moradores vindos de outras regiões modificou a estrutura econômica da região, com 

restaurantes e pousadas de gaúchos, paulistas e argentinos, as relações de parentesco, através do casamentos com 

os ditos outsiders, as festas populares, como o caso da corrida de bateras que inclui os “moradores de fora” e a 

própria organização política, por exemplo, através da ONG Comuna Visual formada a princípio  por argentinos. 
6
 O termo performance cultural de Singer foi adotado por Turner (1987:23) e se refere a expressões artísticas e 

culturais marcadas por um limite temporal, por um programa de ações organizadas, por uma seqüência de 

atividades, atores(performers), platéia (audiência), um lugar e ocasião para acontecer.  
7
 Esses moradores eram em sua maioria inquilinos de Maria em suas residências no Morro do Torquato. Dentre 

eles, paulistas, gaúchos, argentinos e italianos. 



essencialista, ela incorpora na sua ação organizativa do evento  esse outro que vem de fora. 

Ou seja, não é só o turismo que incorpora sua família e tradição em seus apelos modernos, 

mas é também Maria quem incorpora o turismo e o moderno dentro de sua família e tradição. 

Dito de outra forma, num jogo-de-espelhos (CAIUBY NOVAES, 1993) a imagem deste 

outsider, supostamente representando risco a tradição local, é incorporada pela Corrida que 

Maria organiza como parte da própria remodelação ou reinvenção dessa tradição. A corrida, 

antes realizada para testar os atributos dos homens do mar, passa a acontecer a partir da 

Corrida de Bateras numa ação que coloca lado-a-lado a tradição e as nuances da globalização 

e da desterritorialização. “O jogo de espelhos é, assim, uma metáfora [...] adequada para 

ilustrar, tanto o processo de formação, como as transformações da auto-imagem de uma 

sociedade em contato com grupos sociais diferentes de si própria” (idem, p. 108) 

 

A CORRIDA DE BATERAS: REIVENÇÕES PERFORMATIVAS 

 

Sobre esse pano de fundo a Corrida de Bateras se configura como um espaço privilegiado 

através do qual as estratégias culturais na Barra permitem aos seus moradores se exprimir e 

ganhar consciência de si próprios.  

O conceito de performance a mais de 20 anos é desenvolvido dentro da Antropologia e pode 

ser pensado como desdobramento das preocupações simbólicas em torno do rito e das 

abordagens centradas no discurso realizadas a partir da etnografia da fala (LANGDON, 1996; 

HARTMAN 2005). De forma mais clara, a diferença entre os estudos clássicos sobre ritual 

para as preocupações em performances diz respeito ao deslocamento das análises; enquanto o 

primeiro se preocupava com os aspectos semânticos dos símbolos o segundo coloca em 

evidência as dimensões temporárias do evento, aquilo que emerge da interação entre os 

sujeitos, a poética e a negociação das expectativas (SCHIEFFELIN, 1985). Em fim, trata-se 

de momentos pós 70, onde a antropologia entrou numa fase de crítica a seus conceitos e 

pressupostos, “caracterizado pelo imprevisto ou indeterminado, a heterogeneidade, a polifonia 

de vozes, as relações de poder, a subjetividade e a transformação contínua” (LANGDON, 

1999, p. 07). Paulo Raposo (2003), seguindo essa lógica de transformação contínua, sugere o 

conceito de “complexos performáticos” para se pensar os processos de reconstrução e 

reinvenção das performances entre os sujeitos e os grupos. Trata-se de momentos que 

intercalam ações teatralizadas, ou seja, do modelo “as if”, do falso, do fingir, até o modelo 

que chega a idéia de que a performance não é teatro; é vida na qual o corpo do performer 

promove uma desteatralização do teatro. O que temos nas representações são nuances da 



cultura, das experiências e das negociações políticas e de poder emergindo entre os 

participantes.  

No caso da Corrida de Bateras toda a ação/representação do grupo não só transitou entre os 

dois modelos, mas se apropriou intencionalmente dos mesmos conforme seus interesses
8
. No 

passado a corrida era realizada por moradores da Barra, os “manézinhos da Barra”. Nelas, 

além de se testar os atributos dos homens do mar, como coragem, força e perseverança, 

também se colocava em jogo/drama as disputas entre as famílias. Em sua nova versão a 

Corrida passou a integrar os “moradores de fora”, representantes da modernização e do 

turismo local, aos antigos participantes. A atividade assumiu um formato preocupado mais em 

ser visto e assim representar os interesses dos grupos locais, deslocando em parte as 

rivalidades comunitárias.  

trata-se de manifestações sociais que foram antes produzidas em contextos culturais 

de outro tipo no passado (arcaicos, comunitários, ruralizantes), onde encontravam o 

sentido e a sua função social. Estas celebrações foram depois recuperadas na sua 

forma e tornadas em espetáculo para, assim, se assumirem quase exclusivamente 

como objetos para contemplar e assistir. (RAPOSO, 2003, p. 11). 

Como disse no inicio deste artigo, a Corrida de Bateras se configurou num meio de tornar 

evidente as reivindicações e os interesses políticos e de poder dos grupos locais. A batera é de 

certa forma o principal elemento de caracterização do grupo familiar liderado por Maria. 

Ressaltar esse traço cultural é colocá-lo numa ordem política, de negociação e 

reconhecimento de especificidade social do grupo. Reunir em torno deste símbolo “nativos” e 

outsiders atende as demandas modernas de reatualização, de reinvenção das culturas ditas 

tradicionais. É sim um pastiche; com arestas, ambigüidades e contradições. Um pastiche que 

compõe não só a experiência deste grupo que se reinventa frente à modernidade global, mas 

que também deixa claro que eles mesmos podem falar por si, reivindicar e legitimar seus 

interesses. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Em determinados momentos os participantes assumiram um certo papel. Vestiram camisetas do evento, 

posaram para fotos e recitaram discursos louvando a identidade do “manezinho” que integra na comuniade 

aqueles vindos “de fora”. Noutros, principalmente na confraternização após a Corrida, os discursos marcaram as 

diferenças nos gestos, falas e ações entre os “nativos” e os “outros”. Ou seja, em cada momento uma ação que, 

ao invés de excluir uma ou outra, fazia com que ambas configurassem os interesses que estavam em jogo.  
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