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RESUMO

A pesquisa foca na história da dança de quadrilha pela memória dos brincantes castanhalense no período entre 1980-2010. O objetivo principal o 
de inventariar os grupos juninos e criar o catálogo para preservar a festa da quadrilha como patrimônio cultural imaterial. A razão acadêmica de 
realizar este estudo tem relação com a Disciplina Didática, cursada no 3º semestre, em que realizamos uma pesquisa para apresentar um Plano de 
Aula e ministrar a aula. Naquele momento escolhemos falar da origem da quadrilha na França, que aguçou o nosso interesse inventariar o festejo 
das quadrilhas para o Trabalho de Conclusão do Curso. A problemática procura responder quais os grupos de quadrilhas juninas existentes no 
Município de Castanhal pela memória dos brincantes no período entre 1980 e 2010? De forma geral procura-se analisar a história das quadrilhas 
juninas pelos relatos dos brincantes para inventariar os grupos existentes como manifestação cultural da cidade de Castanhal. E, os objetivos 
específicos, identificar os brincantes dos grupos de quadrilhas existentes na cidade de Castanhal; descrever os relatos da história oral pela 
memória dos brincantes a respeito da existência de grupos de quadrilha no Município de Castanhal. Inventariar os grupos de quadrilha pela 
história oral dos brincantes no período entre 1980 e 2010. O método da história oral serviu para identificar as quadrilhas. O método do inventário 
para catalogar as celebrações dos grupos de quadrilhas. O papel do inventário para o IPHAN é o de assegurar a identificação de bens culturais, 
conforme a criação de uma ficha de inventário, a concreta necessidade de se preservar determinado patrimônio cultural imaterial. Utilizamos 
como modelo de ficha a do Departamento de Cultura do Estado do Pará. Entrevistamos 05 coordenadores. A ficha do inventário foi preenchida 
por 22 coordenadores. Os resultados da pesquisa permitiram levantar informações de 49 grupos de quadrilha junina e inventariar 28 grupos de 
quadrilha pela categoria celebrações. A categoria celebrações é definida pelo IPHAN como momentos em que as pessoas se reúnem para fazer 
uma celebração, que pode ter diferentes motivações: religiosas, lazer, para comemorar datas especiais para o local, a cidade, o estado ou país, 
por isso determinou o caminho metodológico da nossa pesquisa, pelas seguintes etapas: levantamento dos coordenadores dos grupos de 
quadrilhas; entrevista com os coordenadores fundadores das quadrilhas; elaboração de fichas catalográficas; preenchimento das fichas do 
inventário; tipologia de quadrilhas; levantamento do acervo fotográfico das quadrilha e inventário das quadrilhas. Concluímos que os grupos de 
quadrilhas se modificam entre o estilo moderno e caipira, conforme o coordenador. Identificamos que a existência de quadrilhas é efêmera, 
todavia são motivadas por concursos. Ausência de apoio por parte do poder público municipal e estadual, em preservar a festa junina pela dança 
da quadrilha como patrimônio cultural, tem efeitos negativos na permanência de grupos.
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