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Uma apaixonada pesquisadora de folclore
Fundado em 1996 o Largo dos Estudantes Sônia Chemale é uma área de lazer no centro da cidade de Osório/RS. Encontra-se ao lado da Biblioteca Municipal.
Possui um palco para a realização de espetáculos, nele acontecem também a Feira do Livro, no mês de novembro, e uma Feira Agrícola que se tornou um atrativo
ponto de encontro em todos os sábados pela manhã. Na área existem alguns barzinhos. O Largo dos Estudantes Sônia Chemale é um Ponto Turístico de Osório, no
Litoral Norte do Rio Grande do Sul – Brasil. Assim é descrito o Largo dos Estudantes em alguns sites turísticos. Mas, nem todos sabem ou lembram quem foi a
osoriense Sonia Chemale:
ricas da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, até hoje em atividade sob
o nome de Companhia Folclórica do
Rio-UFRJ. Este projeto formou uma
quantidade de professores de educação física que inseriam o folclore em
suas práticas profissionais, multiplicando o conhecimento gerado dentro
da universidade. Boa parte do acervo
de trajes, adereços, livros, fotografias, discos, literatura de cordel e outros
objetos de pesquisa de Sonia encontra-se na Escola de Educação Física e
Desportos, sob os cuidados de seus discípulos.
Outra grande paixão sua era o artesanato onde produziu por anos na
famosa feira Hippie do Rio de Janeiro
em Ipanema. No período de sua aposentadoria continuou em ação,
mudando definitivamente a sua atividade realizando pinturas em tela com

as referências de sua bagagem cultural que eram suas memórias da cidade
natal, Osório, e de suas pesquisas com
a cultura popular, em especial os
“Maçambiques”, cujo tema foi objeto
de
matérias
em
revistas
especializadas. Obras de sua autoria
fazem parte, hoje, do acervo de museus, galerias e colecionadores
particulares. Parte de sua obra está no
acervo do Museu Itinerante de folclore, que percorre os principais países

divulgando a arte e as tradições de todos os povos, no MIAN-MUSEU
INTERNACIONAL DE ARTE NAÏF,
Fundação Lucien Filkstein, no NMWA
National Museum of Women in the
Arts.

Sônia Chemale foi professora,
historiadora, pesquisadora da cultura
brasileira e do folclore regional, nacional e internacional. Iniciou seus
trabalhos em Osório e prestou
conc-urso para a Universidade Federal do Rio de Janeiro onde se radicou.
Cursou magistério em Gravataí e a Escola de Educação Física em Porto
Alegre. Sua grande paixão, no entanto
era a eterna pesquisa do folclore, realizando trabalhos na área em parceria
com Paixão Cortes, Antonio Augusto
Fagundes e Barbosa Lessa.
Sônia foi a grande responsável
pelo
resgate
do
ritual
dos
Maçambiques que até hoje se mantém
vivo. Fez curso superior de Folclore
na Escola Nacional de Música. Na Escola de Educação Física, no Rio de
Janeiro, foi responsável em 1971 pela
fundação do Grupo de Danças Folcló-

Fonte: Escola de Educação Física
e Desportos da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
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