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Resumo 
 
 
O Sarau Imperial, atrativo cultural da cidade de Petrópolis/RJ, tem se destacado pela 
proposta de dramatização interativa, apresentando características de atrativo turístico 
criativo. O objetivo deste trabalho consiste em identificar elementos de cultura 
participativa durante a encenação do Sarau Imperial, a partir das práticas de consumo 
criativo nele encontradas. Com referenciais da Comunicação, da Antropologia do 
Consumo e do Turismo, observou-se que o Sarau Imperial é arena profícua à 
participação e ao consumo criativo e colaborativo, ao mesmo tempo em que resgata 
memórias do período do Segundo Reinado no Brasil. O Sarau pode ser entendido no 
âmbito dos produtos culturais em que predominam aspectos ligados ao consumo 
simbólico e identitário. 
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Introdução 
 
 

As práticas contemporâneas de consumo se apresentam de forma cada vez mais 

fragmentada e sutil. A ressignificação das relações tradicionais com os bens, entendidos 

agora como elementos nem sempre tangíveis, mas sempre simbólicos, manifesta traços 

de uma sociedade que inventa e reinterpreta cotidianamente seus valores e marcos 

culturais. Como ensinou Certeau (1998), vivemos uma mudança de perspectiva que 

coloca consumidores, antes com papel meramente passivo, no lugar de co-criadores e 

inventores a partir da forma como se relacionam com os produtos que consomem. 

                                                
1Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40° Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2Mestre em Administração e em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local. Professor do Curso de 
Bacharelado em Turismo do Cefet/RJ – campus Petrópolis, e-mail: turofredfo@uol.com.br 
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O consumo cultural ligado a valores simbólicos tem sido o foco de muitos 

gestores e estudiosos dos campos da Comunicação e do Turismo, na medida em que 

surgem esforços para a criação de atrações culturais e turísticas em que predominem 

aspectos experienciais e participativos. Na contramão do consumo turístico 

padronizado, emerge o turismo criativo (RICHARDS, 2010), como desdobramento da 

cultura participativa na esfera turística. 

Nesse sentido, algumas iniciativas começam a ganhar espaço no Brasil. O 

Museu Imperial, localizado em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, oferece aos 

visitantes o Sarau Imperial, uma atração cultural que se configura como uma 

dramatização criada a partir de elementos significativos do Segundo Reinado no Brasil, 

apresentando à plateia a oportunidade de conhecer aspectos socioculturais da Corte 

Imperial Brasileira, ao mesmo tempo em que participa como “convidada” da anfitriã, a 

Princesa Isabel. O Sarau conta com elenco integralmente feminino e promove 

momentos de interação com a plateia, convidada a participar em performances musicais, 

poéticas, bem como na expressão de opiniões sobre assuntos colocados em pauta 

durante a apresentação. No roteiro, diversas situações são previstas a fim de provocar 

comparações entre o século XIX e os dias atuais. 

Dessa forma, nosso objetivo consiste em identificar elementos de cultura 

participativa durante a encenação do Sarau Imperial, a partir das práticas de consumo 

criativo nele encontradas. Partindo de leituras sobre consumo e cultura participativa 

(CERTEAU, 1998; CAMPBELL, 2006; JENKINS, 2009) e turismo criativo 

(RICHARDS; WILSON, 2006; 2007), buscamos compreender de que forma se 

constroem, durante o Sarau Imperial, os aspectos da dramatização aberta e participativa, 

bem como as formas de interação, participação e co-criação do público participante. 

O percurso metodológico foi construído a partir de observação participante em 

três encenações do Sarau Imperial durante o mês de novembro de 2016, além da coleta 

de registros audiovisuais e de relatos de membros da produção da encenação e 

entrevista realizada com a servidora do Museu Imperial Regina Resende, autora do 

texto-roteiro do Sarau, em janeiro de 2017. Tais procedimentos tiveram como intuito 

acompanhar diversos momentos do Sarau, observando aspectos da produção e da 

interação entre o público e o elenco. 

Por meio da pesquisa foi possível observar de que forma se articulam, no Sarau 

Imperial, aprendizado, história, entretenimento e criatividade, contribuindo para que se 
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reflita sobre as possibilidades de desenvolvimento de novas práticas turísticas criativas e 

experiências numa cidade já consolidada no cenário turístico brasileiro. 

 

 
Consumo cultural e cultura participativa 

 
Nas últimas duas décadas, as discussões acadêmicas sobre consumo ganharam 

novos contornos, na medida em que se passou a reconhecê-lo não somente na 

perspectiva das relações materiais e econômicas, mas também sob o foco da construção 

e da mediação de relações sociais e identitárias (SCHMITZ, 2015). 

Como observa Peres-Neto (2016), os estudos sobre consumo no campo da 

Comunicação se desenvolvem a partir de uma diversidade de paradigmas e vertentes 

teóricas, destacando-se, na maioria dessas investigações, o emprego de uma perspectiva 

crítica para o entendimento das mútuas relações entre comunicação, cultura e consumo. 

Autores como Douglas e Isherwood (2009), Barbosa e Campbell (2009) e 

Canclini (1992) contribuíram para as reflexões sobre o consumo em suas dimensões 

simbólica e de produção de sentidos. Debruçando-se especialmente sobre os produtos 

culturais, Canclini oferece a definição amplamente utilizada no campo dos estudos 

culturais ao afirmar que “é possível definir a particularidade do consumo cultural como 

o conjunto de processos e apropriação e usos de produtos em que o valor simbólico 

prevalece sobre os valores de uso e de troca, ou em que ao menos estes últimos se 

mostram subordinados à dimensão simbólica” (CANCLINI, 1992, p. 6, tradução nossa). 

Privilegiar a dimensão simbólica do consumo implica em considerar também 

aspectos emocionais e afetivos que, para Campbell (2006), extrapolam as características 

técnicas e funcionais de um produto. Nesse sentido, o estímulo às sensações e ao prazer 

impulsiona novas práticas e formas de consumo: mais do que possuir, queremos 

experimentar e sentir; buscamos amparo no consumo como forma de apaziguar nossas 

inquietudes emocionais e de garantir a sensação, inquestionável e impositiva, de 

felicidade (FERRER, 2010). 

A “felicidade paradoxal”, a que se refere Lipovetsky, está associada justamente 

às nossas necessidades afetivas de consumo: somos cada vez mais bombardeados pelo 

aspecto estético das cidades, pelas sensações únicas das atividades de lazer, pelas 

promessas de prazer da gastronomia, enfim, pela urgência dos estímulos ao sensível 

(LIPOVETSKY, 2007). 
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O consumo que favorece os sentidos e a experiência, bem como o 

desenvolvimento pessoal e identitário, destaca-se numa sociedade historicamente 

desigual como a latino-americana. O consumidor, de mero sujeito abstrato e passivo, 

revela agora uma natureza criativa e participante, envolvido em práticas de 

transformação e engajamento criativo (BARRETO FILHO; RODRIGUES, 2016). 

Certeau, em seus estudos sobre o cotidiano, já chamava a atenção para a 

“liberdade gazeteira das práticas” que permite aos consumidores a subversão de 

fronteiras de dominação e de poder. Desvios e inversões no uso de produtos, dessa 

forma, permitem a criação livre e nem sempre obediente às determinações originais: 

criatividade que transgride e liberta (CERTEAU, 1998). 

Esse “consumo criativo” pode ser visto, para Mazetti (2009), sob duas óticas. A 

primeira seria a do empoderamento do consumidor, para quem o consumo pode se 

constituir como elemento de inserção social e cidadão. Nessa perspectiva, destacam-se 

os estudos de Henry Jenkins (2009). Por outro lado, as formas de interação e co-criação 

podem refletir iniciativas dos próprios conglomerados de mídia com o objetivo de 

provocar engajamento entre os consumidores, criando novos mecanismos de 

experimentação e controle (MAZETTI, 2009). 

Embora não possamos, neste trabalho, entrar no mérito das implicações 

mercadológicas do consumo criativo, interessa-nos compreender os mecanismos a partir 

dos quais nos engajamos em culturas participativas enquanto consumimos. Nesta ótica, 

nosso mundo se transforma na medida em que construímos, organizamos e 

classificamos informações e conhecimentos de forma coletiva e colaborativa 

(DELWICHE; HENDERSON, 2013). Para Jenkins (2009), a cultura participativa muda 

o foco da expressão individual para o envolvimento coletivo e comunitário, com poucas 

barreiras de manifestação artística e suporte à criação e ao compartilhamento de novas 

informações, experiências e conhecimentos com os outros. 

Nesse contexto, ganham espaço práticas de consumo criativo em que se 

observam formas de interação entre os participantes e os valores simbólicos em 

circulação a partir de produtos culturais. Nas cidades turísticas, espaços e atrativos 

culturais aos poucos se configuram com essa nova orientação – o turismo criativo 

emerge como o apelo contemporâneo do tradicional turismo cultural. 
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Turismo criativo: aproximações teóricas 
 

 

A partir da intrínseca relação entre turismo e cultura, muitas destinações 

passaram a ofertar seu patrimônio cultural, sua história e sua memória como objetos de 

consumo para visitantes. Para Richards e Wilson (2006; 2007) estas podem ser 

consideradas práticas para as novas narrativas e temáticas baseadas no placemaking. 

Com a grande oferta de destinos turísticos culturais, tem sido rediscutidas tanto a 

oferta dos atrativos quanto a narrativa a ser consumida pelos turistas (RICHARDS; 

WILSON, 2006), buscando a partir da matriz primária cultural ofertada a sua 

regeneração por meio da cultura urbana e rural, tendo como parâmetro as tradições 

locais valorizadas em direção à oferta de elementos/produtos simbólicos. 

Em contrapartida, cresce o movimento de novos turistas, em busca de 

consumirem produtos e serviços turísticos capazes de gerar experiências novas, não 

sendo mais estes consumidores apenas apreciadores passivos de objetos/locais estáticos. 

Além disso, os novos turistas buscam consumir aquilo que é autêntico, que possui laços 

com a tradição local, a cultura e a memória de forma mais próxima e ativa 

(RICHARDS; WILSON, 2006). 

Nesse sentido, ganham cada vez mais destaque atrativos/produtos que 

promovam diálogos entre as novas aspirações de turistas e visitantes com elementos da 

história local em formatos dinâmicos ou com conteúdos e linguagens inusitadas. Os 

primeiros conceitos voltados para o turismo criativo são formulados por Richards e 

Raymond (2000), segundo os quais a atividade turística deve ofertar aos visitantes a 

oportunidade de desenvolverem seu potencial criativo por meio da participação ativa em 

atividades como cursos e experiências de aprendizagem baseadas na oferta de produtos 

e serviços que se baseiem nas características da cultura e da história da destinação 

turística. 

O uso da criatividade por meio do turismo criativo permite que a atividade 

turística possa expandir a ideia do olhar do turista sob a destinação visitada (URRY, 

1996). O entendimento do turismo criativo se faz a partir de um novo comportamento 

daquele que o pratica: assumindo o papel de coprodutor criativo; consumidor de suas 

próprias experiências; possui papel ativo na visitação/vivência do local/atração; 

interação com a comunidade receptora; informação, aprendizagem e valorização da 

história e da cultura local (RICHARDS; WILSON, 2006).   
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Cloke (2007) contribui com essa perspectiva, ao afirmar que o turista criativo 

passa a determinar seu próprio olhar e criar as narrativas de viagens a partir de seu 

ponto de vista e não mais com o olhar passivo, o de apenas contemplar e absorver as 

informações e imagens às quais é exposto. 

Richards (2010) ressalta que o turismo criativo traz importantes implicações 

para as destinações que passam a adotar a criatividade como elemento/instrumento no 

planejamento e na execução de novos produtos e serviços turísticos: o turista passa a 

dispor de ferramentas para desenvolver seu próprio potencial criativo, além de levar 

consigo as experiências e lembranças da visitação; o visitante é ativamente envolvido no 

processo criativo, e esse engajamento cria o potencial para o intercâmbio genuíno e o 

envolvimento com a população e a cultura local. Para o autor, a criatividade pode 

acontecer em qualquer lugar, mas o importante é vincular o processo ao destino para 

ancorá-lo na cultura, na identidade local e, por conseguinte, na criatividade, requerendo 

o uso de práticas criativas não apenas por parte do turista, mas sobretudo na perspectiva 

do destino. 

Dessa forma, atrativos culturais criativos ganham espaço e destaque nos 

repertórios turísticos locais, mesmo em destinações tradicionais, como é o caso da 

cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Conhecida como “Cidade Imperial”, Petrópolis 

carrega traços de uma história tão rica quanto ainda subterrânea na memória nacional – 

em especial, a história do Segundo Reinado. A encenação artística promovida no Sarau 

Imperial, um dos atrativos que compõem a agenda cultural da cidade, reproduz parte 

dessa memória. 

 

 
O Sarau Imperial como atrativo turístico criativo 
 

Parte do programa “Tour da Experiência – Caminhos do Brasil Imperial”, o 

Sarau Imperial foi desenvolvido numa parceria que incluiu o SEBRAE, o Instituto 

Marca Brasil e o empresariado local da cidade de Petrópolis, com apoio e parceria do 

Museu Imperial (MUSEU IMPERIAL, 2017). Atualmente o Sarau conta com a 

produção de uma empresa independente de produção cultural, que tem aos poucos 

realizado a revisão completa do roteiro e do figurino da atração. 

Promovido às sextas e sábados no Cineteatro do Museu, localizado no Centro 

Histórico de Petrópolis, o Sarau Imperial é descrito na página virtual do Museu Imperial 
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como uma “dramatização interativa de uma atividade de lazer do século XIX”. Com 

cerca de 45 minutos de duração, a apresentação reúne canções, declamação de poesias e 

conversas sobre pautas sociais, políticas e culturais do século XIX (MUSEU 

IMPERIAL, 2017).  

A atividade de lazer dramatizada na encenação consiste em uma recepção, um 

sarau, oferecido pela Princesa Isabel às amigas Condessa de Barral, Baronesa de Loreto 

(Amandinha), Francisca Taunay e Adelaide Taunay. As personagens são representadas 

por dois elencos femininos: um é composto pelas atrizes que se apresentam 

regularmente no Sarau às sextas e sábados e o outro é formado por profissionais que 

eventualmente as substituem. 

O Sarau foi criado em 1999 como demanda do Setor de Educação do Museu 

Imperial, que realizava pesquisas entre professores que visitavam a instituição, tendo à 

frente a pedagoga Regina Resende, que fez a escrita e a proposição do texto-roteiro da 

encenação. A dramatização interativa veio atender aos interesses e ao imaginário do 

público visitante do Museu a respeito do cotidiano do “Palácio Imperial” e das práticas 

sociais que lá se desenrolavam, como os bailes, a vida sociocultural das princesas e as 

músicas da época.  

A pesquisa histórica que deu origem ao texto-roteiro foi baseada em diversas 

correspondências da Família Imperial pertencentes ao Arquivo Grão Pará3, bem como o 

livro “Isabel – A Princesa Redentora” de Lourenço Luiz Lacombe4, tendo a autora, 

Regina Resende, recebido o auxílio de Maria de Fátima Moraes Argon da Matta, 

responsável pelo Setor Arquivo Histórico do Museu Imperial. 

Com público que inclui turistas de todas as idades, moradores locais e grupos 

escolares, o Sarau Imperial oferece à plateia oportunidades de interação por meio da 

leitura de notícias da época, performances musicais e declamações no palco com o 

elenco, sobretudo a partir da expressão de preferências e opiniões pessoais. Os 

participantes são convidados a descreverem sobre seus estilos musicais e esportes 

                                                
3 Formado pela correspondência trocada entre os membros da Família Imperial com outros soberanos e 
príncipes da Europa. Integram ainda o acervo documentos de caráter particular do período de 1499 a 1921 
e os referentes à organização e administração da Casa Real Portuguesa e da Casa Imperial Brasileira. 
Posteriormente, o Arquivo Grão Pará foi acrescido de outros documentos, tais como os da família Saxe-
Coburgo; e conta também com numeroso material iconográfico composto de gravuras, fotografias dos 
séculos XIX e XX, negativos, slides e daguerreótipos (MUSEU IMPERIAL, 2017). 
 
4 Lourenço Luiz Lacombe foi diretor do Museu Imperial por muitos anos, membro do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro e é autor de vários livros, entre os quais “Isabel: a Redentora” (MUSEU 
IMPERIAL, 2017). 
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favoritos, bem como suas opiniões sobre assuntos como o machismo (a partir de uma 

canção e de um jornal do século XIX) e o abolicionismo, pauta do movimento que daria 

origem à libertação dos escravos no Brasil. Jogos de luzes utilizadas na ambientação da 

apresentação ajudam a provocar a plateia, focando-a em diversos momentos como 

forma de convidá-la a participar da encenação. 

O imaginário controverso existente em torno da figura da Princesa Isabel – ora 

apontando para a imagem de heroína, ora indicando uma mulher deslocada em suas 

funções públicas – serve como elemento de atração e de curiosidade entre o público, 

ávido por conhecer detalhes sobre a vida da realeza, mesmo que de forma anacrônica. 

Cultura, emoções e memórias – tudo conspira a favor da vontade de “fazer parte” do 

Sarau Imperial.  

 
 
Consumo e práticas criativas no Sarau Imperial 
 

No intuito de identificar elementos de cultura participativa a partir das práticas 

de turismo criativo durante a encenação do Sarau Imperial, realizou-se uma pesquisa de 

caráter qualitativo, adotando-se como procedimentos de coleta de dados a observação 

participante, a análise de registros audiovisuais da dramatização e a consulta aos 

responsáveis pela produção, além de entrevista realizada com a servidora do Museu 

Imperial Regina Resende, autora do texto-roteiro do Sarau, em janeiro de 2017. A fim 

de retratar a atração em momentos distintos, assistimos a três apresentações durante o 

mês de novembro de 2016, nas quais participamos como observadores participantes, 

realizando anotações e interagindo como o restante do público. Nas três ocasiões 

fizemos registros de foto e vídeo, com autorização da produção do Sarau. Os produtores 

nos auxiliaram ainda no fornecimento de informações técnicas sobre a concepção e o 

trabalho de pesquisa para a elaboração e a revisão do roteiro da dramatização. 

Os dados coletados possibilitaram a organização de categorias de análise de 

aspectos significativos do Sarau, com foco na cultura participativa nas práticas de 

turismo criativo nele retratadas. As análises são apresentadas nas seções a seguir. 
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O Sarau Imperial como encenação aberta à participação 

 

 O Sarau Imperial foi marcado, desde sua concepção, pelo esforço em estabelecer 

espaços de envolvimento e interação entre as atrações oferecidas pelo Museu Imperial 

de Petrópolis e a comunidade interessada em seu acervo e seu patrimônio histórico. 

Nesse sentido, as demandas apresentadas por professores ao Setor de Educação do 

Museu engendraram o trabalho de elaboração do texto-roteiro da encenação, que tem 

entre seus objetivos, segundo a roteirista Regina Resende, contribuir para desmitificar 

as visões tradicionalmente alimentadas pelo senso comum sobre a vida dos membros da 

realeza. 

Dessa forma, o Sarau permite que o cotidiano imperial seja visto por outra lente: 

a de que a nobreza possuía hábitos e comportamentos muito próximos aos de qualquer 

outro cidadão livre do período oitocentista, pois “É uma temática que faz parte do 

século XIX, de aspecto social e cultural da época comuníssimo da Princesa Isabel e as 

amigas, que davam sempre saraus aqui em Petrópolis” (fala de Regina Resende). 

A interação das atrizes com o público, durante o Sarau, é provocada em diversos 

momentos da dramatização. As personagens convidam o público a participar como se a 

plateia fosse composta por amigos e amigas, todos presentes à reunião social oferecida 

pela Princesa Isabel. Circulando pelo auditório ou levando participantes ao palco, o 

elenco cria situações anacrônicas que levam ao estranhamento e à reflexão: 

A ideia era fazer, no que eu pudesse, contrapontos, comparações... 
suscitar comparações entre os dias de hoje e aquela época [...] Na 
época, quer dizer, a questão... o papel das mulheres, a educação e a 
coisa em torno do... do papel mesmo, que era de boa dona de casa, 
né... mãe, esposa... o que simboliza isso? (Trecho de entrevista com 
Regina Resende). 

 

As comparações entre os hábitos oitocentistas e as práticas sociais 

contemporâneas acontecem em momentos conduzidos de forma leve pelo elenco, 

fazendo com que o público participe e se expresse espontaneamente. Na encenação 

provoca-se a participação coletiva e o compartilhamento de informações e 

interpretações dos assuntos tratados – desde a discussão sobre os trajes femininos 

adequados na segunda metade do século XIX, até a canção entoada ao final da 

apresentação, com participação livre da plateia. Além disso, há convites à expressão de 
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opiniões (o momento em que a Princesa Isabel pergunta aos seus convidados, o público, 

se estes se posicionam a favor ou contra a abolição dos escravos, por exemplo), à livre 

declamação de poesias e à participação de pessoas da plateia, cantando e fazendo 

leituras de textos da época retratada. 

Rompendo as fronteiras do roteiro, o Sarau Imperial se configura como arena de 

criatividade coletiva – em conformidade com as formulações de Delwiche e Henderson 

(2013), as apresentações se transformam na medida em que os consumidores (nesse 

caso, a plateia do Sarau Imperial) compartilham, organizam e trocam informações de 

forma colaborativa. Durante as três sessões que participamos, observamos essas 

diferenças – foram apresentações com diversos níveis de interação e que exigiram, em 

alguns momentos, capacidade de improviso por parte do elenco.  

Percebe-se a intenção de proporcionar uma experiência cujos holofotes sejam 

divididos com a plateia, que revela sua natureza criativa e transformadora ao ser 

motivado, provocado e convidado a se expressar. Esses aspectos permitem situar o 

Sarau no contexto da cultura participativa discutida por Jenkins (2009), em que o foco 

do consumo cultural é deslocado do individual para o comunitário. Da mesma forma, o 

participante do Sarau não é atendido como mero espectador passivo, mas é engajado, 

como propõem Barreto Filho e Rodrigues (2016), como consumidor criativo.  

 

Consumo e turismo criativo durante a encenação do Sarau Imperial 

  

O primeiro momento de interação entre elenco e plateia ocorre ao início do 

Sarau Imperial, quando as personagens comentam sobre passeios realizados 

recentemente. A Condessa de Barral pergunta então, a uma mulher no público, sobre 

seu tipo de passeio favorito. Surgem em seguida alusões que auxiliam o público a 

identificar os costumes da época, como visitas pessoais, idas ao teatro e a concertos 

musicais.  

O elenco do Sarau, formado somente por mulheres, faz diversas referências a 

elementos que remetem ao imaginário feminino da época. Vestuário, obrigações sociais 

das mulheres solteiras e casadas e hábitos culturais são colocados em pauta em 

situações que permitem a comparação espontânea, por parte da plateia, entre os códigos 

de comportamento do século XIX e os atuais. As personagens manifestam ainda o 
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estranhamento em relação às mulheres solteiras acompanhadas de seus namorados, o 

que não é considerado adequado nos códigos culturais da elite brasileira oitocentista. 

Por parte do público, de modo geral, as reações são de surpresa, indignação ou 

divertimento face ao estranhamento causado pelos diferentes papeis sociais a que o 

Sarau se refere, principalmente no que diz respeito às mulheres. Encontram-se aí 

refletidas as ponderações de Richards e Wilson (2006) e Richards (2010) de que a 

criação de uma atmosfera vibrante traz o envolvimento do público com a atração 

turística cultural de modo mais envolvente e único. 

A atmosfera de apelo às emoções dos participantes é mantida durante toda a 

dramatização. Um exemplo é a apresentação da canção “Conselhos”, de Carlos Gomes, 

que enuncia em seus primeiros versos: “Menina, venha cá, deixe o que faz/ se por seu 

gosto o casamento quer/ a vontade ao marido irá fazer/ que este dever o casamento 

traz”. Segundo a fala da personagem Adelaide Taunay, a música traz orientações “para 

as senhorinhas que pretendem se casar e para as senhoras já casadas também”. Ao final 

da canção, a personagem faz comentários sobre a reação assustada da plateia, em 

especial das mulheres, em virtude dos conselhos apresentados nos versos. Contudo, 

chamando sempre a atenção para o anacronismo da encenação, Adelaide ressalta que os 

conselhos são pertinentes e devem ser seguidos pelas moças que desejam se casar. 

A indumentária das mulheres presentes na plateia também serve como mote para 

destacar diferenças em relação às personagens e convidar o público a participar. Em 

algumas interações, a plateia é questionada sobre o uso de “blue jeans” (cujo uso havia 

sido adotado recentemente entre trabalhadores de fazendas nos Estados Unidos) ou 

sobre a falta de saias ou vestimentas mais adequadas, por exemplo. As personagens 

apontam pessoas no público, questionam os participantes sobre suas roupas e seus 

gostos e provocam reações diversificadas. Há pessoas que se explicam dizendo que 

vieram do futuro, a partir de uma viagem pelo túnel do tempo, enquanto outras afirmam 

que gostariam de se vestir com a elegância e a pompa do século XIX.  

 Em outro momento, as personagens Condessa de Barral e Princesa Isabel 

chamam na plateia um cavalheiro para que faça a leitura de um artigo da seção “Avisos 

Importantes” de um jornal fac-símile intitulado “Gazeta de Notícias”, de 17 de fevereiro 

de 1878. A participação do público masculino na leitura do texto deixa claro o 

estranhamento sentido pelos convidados ao estarem na presença, mesmo que fictícia, da 
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Corte Imperial Brasileira: o comportamento dos leitores se faz sempre de forma 

comedida, formal e alguns buscam falar com a mesma linguagem empregada pelas 

personagens. 

O “Aviso Importante” lido durante a sessão traz um aconselhamento sobre como 

as senhoras da época deviam abanar seus maridos durante a noite para que os mosquitos 

não atrapalhassem o seu sono. Diante da reação indignada de muitos participantes, o 

elenco faz o questionamento ao leitor e ao público sobre o posicionamento machista do 

texto, possibilitando, mesmo que anacronicamente, a discussão da representação do 

feminino a partir da oposição das personagens à postura apresentada no trecho lido pelo 

convidado. 

Convém destacar que nas três sessões em que participamos as atrizes sempre 

convidaram “um cavalheiro” – uma escolha prevista no roteiro do espetáculo que, 

segundo os produtores, é intencionalmente orientada à provocação do posicionamento 

masculino. Nesse sentido, o elenco é orientado a convidar homens que estejam 

acompanhados de suas esposas ou namoradas, para que, ao final da leitura, eles sejam 

inquiridos sobre suas opiniões a respeito do trecho reproduzido no jornal. 

Estas práticas de interação fazem com que o público tenha participação ativa 

durante o Sarau, possibilitando o consumo de forma educativa e emocional, de acordo 

com as formulações de Richards e Wilson (2006) e Cloke (2007) sobre o turismo 

criativo: cada um daqueles que leem o texto no palco, respondem as questões das 

personagens, entoam canções ou declamam poemas, passam a ter uma nova visão 

própria da atração cultural, não sendo possível reproduzir as mesmas experiências entre 

todos. 

O Sarau ainda provoca outra interação do público a partir da leitura de um 

jornal, mas nesta ocasião as atrizes solicitam em duas sessões por senhoras ou 

senhoritas, e em outra por um cavalheiro, a fim de realizar a leitura de um poema. Nesse 

momento traz-se ao palco novamente o público como elemento principal da construção 

da narrativa da peça. 

Os padrões socioculturais do período do Segundo Império e, por conseguinte, da 

própria Corte, tornam-se elementos vivos, possibilitando à plateia do Sarau Imperial o 

contato de forma única com a cultura, corroborando o pensamento de que o turismo 
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criativo é aquele que traz à tona novas práticas e posturas perante a história, a memória 

e as tradições locais (RICHARDS, 2010).   

 Nesse sentido, o Sarau se apresenta como um atrativo cultural cujos aspectos 

simbólicos – reflexões identitárias, socioculturais e políticas abordadas durante a 

dramatização – prevalecem no processo de produção e consumo. A produção, ao admitir 

e provocar em diversos momentos a participação, espera uma plateia nos moldes do 

consumidor descrito por Barreto Filho e Rodrigues (2016): criativo, colaborativo, 

transformador e aberto à contribuição coletiva.  

  

Considerações finais 

 

Por meio de uma dramatização participativa, que possibilita interações com o 

público visitante, o Sarau Imperial provoca a abordagem de diferentes situações 

cotidianas do século XIX, fazendo com que a apropriação dos bens patrimoniais locais 

por meio desta atração turística reforce a valorização da cultura e da história local. A 

prática de encenação de situações de interesse histórico faz com que os objetos culturais 

deixem de ser elementos estáticos e mantidos distantes do público/turista por redomas 

de vidro e pela atmosfera estéril dos museus, como afirmam Richards e Wilson (2006) e 

Richards (2010), além de enfatizar a importância das memórias sociais ligadas à 

Princesa Isabel. 

Se, por um lado, os hábitos da época causam estranheza por parecerem 

ultrapassados, durante a encenação a plateia é constantemente convidada e provocada a 

se posicionar, sendo chamada a refletir sobre suas preferências e posições sociais nos 

tempos atuais. Opinando sobre seus passeios prediletos, esportes e músicas o público 

atua como mais um personagem da dramatização, apropriando-se de determinados 

momentos do Sarau e conferindo a ele um caráter flexível de criação espontânea e 

coletiva.  

Nesse sentido, a partir dos códigos culturais da elite oitocentista, as personagens 

lançam provocações sobre nossas próprias regras de conduta, levando-nos ao 

questionamento de posições preconceituosas presentes nas letras de canções e de 

notícias de jornal que se referem às mulheres. Levando em conta as formulações de 

Richards e Wilson (2006) sobre o turismo criativo, o Sarau Imperial se mostra como 
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uma profícua plataforma de criação participativa em que o público de cada dia faz com 

que o espetáculo seja diferente a cada encenação. Dessa forma, segundo os produtores, 

há ocasiões em que a plateia manifesta revolta contra a cultura machista do século XIX, 

bem como participantes que reagem de forma exaltada com expressões como “Isso é um 

absurdo!” e “Essa música é um afronte!”.  

Assumindo-se como parte do Sarau (ou como “convidados da Princesa Isabel”, 

na forma como se referem ao público as amigas da Princesa), a plateia confere à atração 

sentidos, interpretações e significados construídos a partir da interação com as 

personagens e com outros participantes. A encenação abre perspectivas para 

entendimentos diversos e cambiantes sobre as práticas sociais e as rotinas da Corte 

durante o Segundo Império. 

 Em que pese a criação participativa durante o Sarau, convém ponderar que há 

um roteiro norteador para a experiência e que, portanto, há limites para as temáticas e 

expressões manifestadas na apresentação. Cabe novamente ao público, portanto, situar-

se criticamente, rever suas convicções e convicções e reconfigurar, à sua maneira, suas 

memórias sobre o período retratado no Sarau Imperial. Retomando Certeau (1998), 

sempre é possível subverter, inverter, reposicionar e desobedecer – mesmo que a 

história já tenha sido escrita há séculos.  
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