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Resumo 

Iniciado em abril de 2001, o projeto Mulheres das águas: despoluindo e recuperando as matas ciliares do 

Rio das Brancas1, abrange  a área rural e urbana dos municípios de São João D’Aliança e Água Fria de 

Goiás. O projeto envolve atividades relacionadas a cinco eixos: Organização das mulheres – para 

viabilizar participação feminina nas decisões de interesse doméstico e profissional e permitir futuras ações 

coletivas do grupo. Plantio das mudas às margens degradadas do rio – para promover o reconhecimento 

pela população local do problema ambiental e de medidas necessárias para saná-lo. Educação Ambiental 

nas escolas de ensino fundamental, a partir do envolvimento com o projeto. Valorização das tradições 

culturais da região – com o levantamento do imaginário da população local; das histórias de vida dos mais 

velhos; e do brincar típico da região. Formação dos alunos da Universidade de Brasília – atuam no 

projeto 20 alunos de educação, engenharia florestal,  agronomia,  geografia e  antropologia.  

Ademais dos resultados objetivos obtidos, a vivência, sobretudo com os mais velhos, indica que a memória 

é um importante recurso para a construção de uma identidade social dos habitantes da região e ainda para 

o entendimento dos problemas ambientais locais. Muitas têm sido as oportunidades de recorrência aos 

registros da memória para a adoção das ações exigidas pelo projeto e até mesmo para a recomposição do 

inventário da flora e da fauna do cerrado da região. O artigo discute as implicações e possibilidades do uso 

da memória em trabalhos de conservação e de educação ambiental. 

 

Memória: um fenômeno social 

 

A memória constitui-se na dinâmica social. Sendo o homem é um ser histórico que se produz na relação 

com outros homens e com a natureza e compreendendo que a consciência seja determinada pelo modo de 

produção material, elaborada no movimento dialético de apropriação dos resultados da sociedade e da 
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cultura, temos de admitir que a memória é um processo elaborado no movimento coletivo, emergente nas 

inter-relações, constituído na cultura (Braga, 2000: 19). 

Diferente do enfoque reducionista da memória que concebe a recordação como um processo interno, a 

presente abordagem corresponde ao entendimento de que o material de ordem social, ademais de ser 

conteúdo, é considerado constitutivo do funcionamento da memória humana. 

De acordo com Bartlett (apud Braga, 2000) o estudo da recordação deve ser vinculado à análise do 

contexto. A recordação tem uma função interdependente em relação à percepção, imaginação e ao 

pensamento construtivo. Grande parte do que se percebe é recordação e a percepção é seu ponto inicial. 

Para ele, a memória não é estática. Ao contrário, as imagens são móveis, vivas e em constante mudança 

provocada por nossos sentimentos e idéias. O que acontece na memória é um processo de reconstrução 

vinculado ao cotidiano vivido e em função dos interesses do presente. Sua conclusão é de que o conteúdo e 

o modo da recordação são determinados por influências sociais. Estas definem o estado e coordenam a 

ação da recordação, tanto quanto da percepção e da imaginação. (Braga, 2000: 43). Elizabeth Braga, 

recorrendo a Bartlett, explica assim a importância dos fatos psicológicos da vida social para a ação 

individual: 

“A inclinação que mantém organizado o grupo e lhe dirige a forma de lidar com circunstâncias 
externas constrói características persistentes da cultura do grupo – suas práticas técnicas e 
religiosas, sua arte material, suas tradições e instituições – que se tornam ‘estímulos diretos’ para 
respostas individuais. (...) A ‘sugestão social’ [denominada por Bartlett] estabelece o que o indivíduo 
observará em seu meio e o que ele conectará de sua vida passada com esta ‘resposta direta”(op. 
cit.:44) 
 

Outra contribuição importante para a compreensão da memória como um fenômeno social vem dos estudos 

de Halbwachs, da Escola Francesa de Sociologia, que dão destaque para a natureza grupal e institucional 

da sua reconstrução. Seguindo os passos de Durkheim sobre o caráter social do conhecimento humano, 

Halbwachs chama a atenção para os quadros sociais da memória. De acordo com seus postulados, as 

lembranças são coletivas, a despeito de ser o indivíduo a primeira possibilidade de sua emergência. 

Segundo o autor, isto se justifica pelo fato de nunca estarmos sós. E porque trazemos junto a nós e em nós 

um número expressivo de pessoas perfeitamente distintas.  

Deste modo, a memória está relacionada à participação em um grupo social. Somos levados pelo 

pensamento ao deslocamento de um grupo a outro, com as lembranças. Por outro lado, a falta de apego a 

determinados grupos justifica o esquecimento. Nesse sentido, os testemunhos apresentados por outros 

podem direcionar nossas lembranças, de modo a bem ou mal reconstituir fatos passados. As imagens se 

transformam em lembranças e, de certo modo, dão conteúdo a estas. Mas, assim é porque existe em cada 
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um de nós uma semente de rememoração decorrente do fato de termos, nós e as testemunhas, um 

passado comum, por termos pertencido a um mesmo grupo. Pontos de contato entre as memórias 

individuais são, de fato,  responsáveis pela reconstituição das lembranças. A partir de noções comuns que 

passam de um a outro é que opera a reconstituição das lembranças. A condição básica para tanto é que as 

pessoas tenham feito ou ainda façam parte de um mesmo grupo social. Braga, analisando a teoria de 

Halbwachs, assevera que “a duração da memória estaria relacionada à força e à duração do grupo; o lugar 

ocupado no conjunto define as pessoas e os fatos a serem lembrados ou esquecidos”. (op. cit: 51). 

Halbwachs sugere que existe uma “memória coletiva” que compreende a memória individual. Esta memória 

coletiva compreende as noções e imagens da realidade social que nos envolve e são essas noções e 

imagens que integram as memórias individuais.  Assim, a memória individual não é condição suficiente para 

o ato de lembrar, como não é condição suficiente a reconstituição ou depoimento dos outros para a 

transformação da imagem em lembrança. É preciso o reconhecimento desse núcleo de rememoração para 

que se possa perceber  que sentimentos, idéias, e paixões que julgamos individuais são de fato inspirados 

pelo grupo. 

De acordo com Halbwachs, a memória histórica influencia as recordações autobiográficas, do mesmo modo 

que quadros sociais e culturais determinam o conteúdo e a organização da memória individual. 

As memórias individuais são, para Halbwachs, pontos de vista da memória coletiva. O pensamento 

individual é único e sua compreensão plena é apenas possível pelo próprio indivíduo, 

porque este pensamento se forma no cruzamento de várias correntes do pensamento coletivo que se opera 

em cada um de nós. Assim, as diferentes correntes compõem quadros sociais que se transformam em 

diferentes grupos, nos diferentes momentos. “Os pensamentos, as preocupações, os interesses, as 

lembranças, se reconstróem/são reconstruídos de acordo com o lugar que o indivíduo ocupa na dinâmica 

social.” (Braga, op. cit. 52). 

De acordo com Bosi (1994), a memória não é sonho, é trabalho: implica refazer, reconstruir, repensar com 

idéias e imagens atuais as experiências passadas. Assim,  reafirma a estreita ligação entre a vida de hoje e 

o processo de reconstrução do passado.  Realça também que os fatores sociais são constitutivos da 

memória humana. 

Para os limites do nosso trabalho, é importante assinalar a contribuição que os autores citados trazem para 

a compreensão das relações entre a memória e a identidade cultural. 

A ênfase aos quadros sociais na constituição da memória, no que concerne aos grupos, às instituições e às 

convenções de linguagem, permite sublinhar que a base da reconstrução do passado pela memória é 
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justamente a identidade cultural. Sendo esta múltipla, relacional e essencialmente contrastiva, é a 

identidade cultural que permite o movimento das pessoas nas instituições sociais. A memória é fruto dessas 

relações.  

 

Educação, Meio ambiente e identidade cultural 

 

Desde Paulo Freire, compreendemos que a aprendizagem é um problema político, o conhecimento é um 

problema político porque o que nos constitui como sujeitos de conhecimento é sermos sujeitos de uma 

prática social. As possibilidades e as limitações  a esta possibilidade de ser sujeito de conhecimento estão 

fundamentalmente marcadas a partir da ordem social. Esta ordem social se internaliza e se transforma num 

obstáculo  interno ou numa possibilidade interna de nos transformarmos em sujeito de conhecimento. Todo 

sistema de relações sociais necessita, para garantir a sua continuidade e desenvolvimento, gerar o tipo de  

sujeito apto para reproduzi-la, o tipo de sujeito com formas de sensibilidade, métodos de pensamento, 

modelos conceituais, formas de consciência que podem levar adiante essas relações sociais. Isto significa 

que todo problema da subjetividade vem a ser um problema histórico-social cultural e político. O processo 

de educação ambiental, tal como aqui é concebido, pretende ser uma possibilidade de confronto dos 

modelos internos do aprender, e uma possibilidade de elaboração da mobilização profunda que significa 

questionar nossa identidade como sujeitos de conhecimento. 

Quando conhecemos algo, não só estamos nos encontrando com a realidade, mas também estamos pondo 

em jogo um sistema de representações que nos faz perceber quem somos nós no processo de 

aprendizagem. Daí a importância de se ter assegurada nossa condição de dignidade e de autonomia em 

relação às condições histórico-sociais e políticas reconhecidas na realidade. Para tanto, é imprescindível o 

reconhecimento da nossa identidade cultural. Somente a partir da nossa compreensão  de que sujeito 

cultural nós somos, qual a nossa importância social, nossas raízes históricas é que podemos nos assumir 

como sujeitos de conhecimento, com  autonomia suficiente para empreender a transformação social. 

Ao iniciarmos o projeto Mulheres das Águas, tínhamos a preocupação inicial de buscar conhecer e levar ao 

conhecimento dos habitantes da região as condições objetivas que apresentava o Rio das Brancas,  seus 

problemas, suas implicações e possibilidades de ação no sentido da sua recuperação. O trabalho começou 

com uma primeira visita às comunidades e assentamentos, por um grupo de mulheres do Sindicato e o 

grupo da pesquisa. Uma reunião de mobilização em São João foi organizada, pelas mulheres do Sindicato 



 5 

já sensibilizadas pelo projeto, com o intuito de distribuir o grupo de mulheres pelas comunidades para 

conseguir apoio dos trabalhadores locais para o plantio das mudas.  

Durante as visitas, um aspecto interessante se destacou: em as todas as comunidades, seus habitantes e 

os lugares são plenos de histórias relacionadas à vida local e ao meio ambiente. A primeira evidência disso 

tem-se com o nome dos lugares e dos rios. São nomes das comunidades Jatobá, Jatobazinho, Pedra de 

Amolar, Carestia, Ribeiro, e as histórias desses nomes são muito interessantes: conta-se que ao longo do 

rio das brancas, “havia um lugar muito rico em pedras lisas e duras, boas para amolar faca”. Daí, Pedra de 

Amolar. Conta-se também que o rio das Brancas já foi muito importante em seu volume de águas.  Ás 

margens de um dos seus afluentes,” aconteceu uma vez que  havia um cargueiro de couro fazendo o 

descanso da tropa nas margens do rio. De repente, o rio subiu de volume e carregou a tropa toda. O chefe 

então gritou: “que carestia!” Daí o afluente passou a se chamar Carestia e a comunidade também. O próprio 

rio das Brancas recebeu esse nome porque  

“quando o pessoal daqui levava tudo pra Formosa, de carro-de-boi e de cavalo,  tinha ponto de 
pousada. Mas não era bem um hotel não,  era assim uma casinha que o pessoal, eles morava na 
beira das Brancas e eles tinha três filhas que era umas moça branca e ninguém falava de outra cor. 
Era branco ou era branco. Então eles dizia assim: - Nós hoje vamos posar lá nas moça branca. E aí 
continuando, ia daqui pra Formosa, vamos posar nas moças brancas, vamos posar na pequizeiro 
que é outro lugar, depois posar no libório e aí ia indo. Depois posava no cigano e de volta de novo o 
último pouso é nas moça branca e as moça branca mudaram, os pais morreram e aí dizia, vamos 
posar nas Brancas e assim o rio ficou com o nome de Branca, devido ao pessoal que morava lá. 
Isso é uma pousada do pessoal que vinha daqui pra Formosa e que ia daqui pra lá. E ficou até hoje: 
Rio das Brancas. É inclusive ele vai só até aqui perto de Pedra de Amolar em diante ele chama  
Capitinga, porque em cada trecho teve um acontecimento. Naquela época o pessoal tirava um barro 
branco que chamava Tabatinga e eles pintava as casas de branco, não tinha cal,  era com aquele 
barro. Então eles ia lá na beira do ‘Bem Fica’ que tava nas Branca, pegar aquela tabatinga, dali pra 
baixo tem tabatinga e pegava um peixe que chamava prepitinga, aí eles ajuntaram o nome e formou 
o nome Capitinga, que ele vai da Pedra de Amolar pra baixo.”(Dona aparecida) 

  

Além disso, seus habitantes, principalmente os mais antigos, não perdem a oportunidade de contar uma 

boa história, entretendo os ouvintes com narrativas empolgantes, cheias de magia e de muita graça, fruto de 

um imaginário surpreendente e, muitas vezes, canalizadoras da sua crítica social: 

“Essa coisa de água aqui em São João é muito importante. Há muitos anos, quando eu era 
rapazote, a gente sabia da briga muito séria entre dois fazendeiros, os mais ricos da região. Todo 
dia era um tal de tiro pra cá e tiro pra lá, tudo por conta das nascentes de água que ficava no limite 
das terras deles. Era tanta briga, tanta briga, que um dia a água cansou. Não queria mais aquela 
confusão. Sabe o que ela fez? Secou ali naquele lugar das brigas e foi nascer noutro lugar, fora das 
terras dos dois. Como eles não resolvia, a água resolveu...” ( Seu Florêncio) 
 

 
O contato com a riqueza do imaginário social da região, aguçado pela vivência do seu mundo simbólico, 

muito explícito nas danças, nas festas e comemorações principalmente religiosas, fez com que a pesquisa 
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se direcionasse também para os  aspectos culturais  marcantes daquelas populações que começaram a se 

impor no processo da pesquisa. 

Assim, incorporamos ao trabalho, de modo sistemático e por meio do levantamento das histórias de vida 

dos mais velhos,  o levantamento do imaginário da população local sobre o Rio das Brancas; o 

levantamento e registro dos casos e histórias da região; o levantamento do brincar típico da região. Outra 

medida foi a organização com os grupos de catireiros da região, de disputas de catira, inicialmente, com o 

mote Rio das Brancas e a partir de então, com o desejo de incentivar essa prática de história oral, através 

do repentes da catira,  já um pouco em desuso na região. Pequenos catireiros, dentre os alunos das 

escolas também estão sendo estimulados a participar.  

Estamos2 produzindo coletivamente um livro a partir das histórias levantadas para que seja distribuído nas 

escolas e lido pelas crianças do lugar. Muitas entrevistas foram feitas e as histórias obtidas foram gravadas, 

além de  um criterioso processo de  observação da dinâmica social da região. O livro, em primeira versão, já 

se encontra em circulação nas comunidades, de modo que haja a oportunidade de ampliação do registro e 

a oportunidade de novas contribuições ao texto, por parte das comunidades envolvidas. 

Outro aspecto que merece ser abordado é a importância das danças regionais para a identidade cultural 

dos habitantes do cerrado, sobretudo da população masculina. Mais conhecida porque mais divulgada na 

mídia, a Catira é uma manifestação artística de muitos adeptos nas comunidades e assentamentos de São 

João. No entanto, estava em desuso na época do início do projeto e veio a ser muito valorizada a partir da 

produção de algumas modas de viola com a temática do reflorestamento do Rio das Brancas. Na Catira, os 

violeiros cantam seus versos, quase um repente,  de crítica à realidade vivida, seja ela relacionada à 

política, aos costumes ou aos problemas locais, enquanto que os catireiros sapateiam e batem palmas ao 

ritmo acelerado da marcação da viola. Todos vestidos com roupas e chapéu de vaqueiro, lenço colorido sob 

o colarinho e botas capazes de tirar do chão o som  forte do sapateado, os catireiros, dispostos em duas 

filas, vão-se alternando dois a dois, em uma coreografia que sugere o trabalho pesado com a terra e o 

plantio. 

De origem indígena, tal qual o seu próprio nome, tirado da língua Tupi, a Catira acontece nas manifestações 

culturais como a Folia de Reis, a Festa do Divino,  tanto quanto em qualquer reunião festiva. De início, no 

“cabeçalho”, tem-se a saudação dos violeiros. Os dez catireiros e os dois violeiros formam uma grande 

                                                           
2 Integram a equipe responsável pelo levantamento das informações o antropólogo Leopoldo Ricardo e as estudantes de 
Pedagogia Jaqueline Fernandes,  Jemima Borges Ferreira e Tatiana Santos Arruda. Participam da elaboração do livro, 
além dos citados, Sílvia Cordeiro de Araújo, Sônia Cristina Hamid e Lorena Pimenta de Andrada. William Batista 
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roda, sapateiam e batem palmas em círculo. Quando a roda se completa, cada um volta para o seu lugar. 

Os violeiros, então, iniciam a moda. Ao fim desta, inicia-se o “recortado” que são versos marcados pelo 

humor. Durante a moda e o recortado, os catireiros formam-se em duas filas, acompanhados dos violeiros, 

trocam de lugar a cada estrofe da moda, até que os violeiros cheguem à extremidade oposta do início. A 

dança termina quando cada um chega ao seu lugar inicial.  

Outras danças tão importantes como a Catira, mas menos conhecidas, são o Lundu e a Curraleira.  

Sempre ao som da viola, o Lundu, na sua variação do cerrado, busca reproduzir o batuque dos escravos 

bantos, pela batida da viola. Os componentes da dança permanecem em roda e acompanham a marcação 

da viola com palmas. Enquanto isso, um dos seus integrantes é desafiado a entrar na roda e exibir 

movimentos acrobáticos e passos sofisticados de dança. Para sair, desafia outro componente que o 

substitui. A dança termina quando todos foram desafiados e cumpriram o desafio. Em sua origem africana, o 

Lundu faz parte do jogo da sedução entre homens e mulheres. O homem exibe sua virilidade pelos 

movimentos e convida a mulher para a dança. Na variação encontrada no cerrado, em que pese a 

sensualidade dos movimentos, a mulher nunca entra na roda com um homem. A mulher só dança se for 

com outra mulher. E a dança não é considerada diversão, mas parte ativa dos rituais religiosos. Dança-se 

por dever e por devoção: 

“Aí eu perguntei porque que reza, reza e depois que termina de rezar vai bater palma e sapatear, 
vai bater palma e sapatear. Aí meu avô explicou: a folia é o seguinte, a folia tem um momento de 
devoção que é a reza e um momento de tradição, cultura que é o festejo, né? E o catira já é 
diversão, mas como não podia dançar forró, como igual eu tava te falando, eu tinha aquele respeito 
muito grande, ia dançar homem com homem  dançava o catira, dançava mulher com mulher, 
dançava uma dança que chamava lundu. Duas mulher só pulava, uma de lá e outra de cá. Pulava, 
jogava verso, como chamava os versos dava o nome de côco. Uma jogava o verso e a outra jogava 
o verso e dançava com o batido dos instrumentos diferentes. Tinha a cuíca, tinha o pandeiro e o 
bandolim e as mulher dançava. E o homem dançava com a viola. 
E nós dança até hoje, né? Que é a dança, que é a cultura que nós temos aqui hoje que é o catira. 
Então como não podia ter essas danças que é homem com mulher, então dançava o homem só. 
Então o catira. Significa que não é diversão, significa que é a diversão da folia da festa religiosa. E 
isso nós temos aqui 4 vezes no ano. Temos aqui em janeiro, em junho, fevereiro e no mês de 
outubro de Nossa Senhora Aparecida. E além da folia também nós temos a Festa do Reinado, a 
Festa de Rainha, sabe, que é aqui  no Distrito do Forte. Vai um casal e esconde lá no mato com as 
pessoas. E aí vai aquele tanto de gente a cavalo encontrar e aí quando encontra vem a festa, né, 
com aquela tropa de cavalo. Chega na cidade e faz aquela festa. Aí tem a missa, tem o Reinado, 
tem tudo. Essa aí é as pessoas mais antigas, é muito difícil ver os jovens aí. Até porque os jovens 
não gostam desse tipo de coisa não. Então, se vai aperfeiçoando, né? Hoje já tem, agora mesmo, 
esse ano, a rainha do Forte já foi uma moça. O Forte é o Distrito que nós temos aqui. É mais ou 
menos assim a tradição nossa aqui em São João. (Sr. Duildes) 
 
 

Muito mais freqüente no Nordeste, sobretudo nas praias, o coco é um folguedo que, aparentemente, ocorre 

em qualquer época do ano. Na sua versão do cerrado, se mistura ao sapateado do Lundu. No coco, os 
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instrumentos de percussão são predominantes. No entanto, para se formar uma roda de coco, não é 

necessária a presença de instrumentos. A brincadeira muitas vezes acontece apenas com as palmas 

ritmadas dos seus integrantes, instigados pelos versos lúdicos que exercem o poder de integração.  

A presença africana se faz principalmente no ritmo e em certos movimentos da dança. A contribuição 

indígena se dá com a formação em  roda e em fileira.  

Do mesmo modo, a Curraleira é uma dança folclórica, um sapateado da região de Minas Gerais e Goiás. 

Praticamente extinta, ela vem sendo resgatada em São João D’Aliança pelo interesse despertado com o 

projeto Mulheres das Águas. Trata-se de um sapateado acompanhado da viola, da caixa  e de pandeiros, 

onde os integrantes alternam seus lugares, como na catira, em um ritmo acelerado e muito empolgante. 

“A curraleira ela é uma dança no mínimo de seis.  O bom dela é de oito a dez.  Aí dois, um com a 
viola e o outro com a caixa, e os outros tudo com os pandeiro, pandeirinho de couro feito na região 
mesmo, sabe? Aí você canta a curraleira e tem que terminar cada qual no seu lugar é igualzinho a 
quadrilha, que quadrilha também é assim cê faz aqueles números difíceis mas tem que terminar no 
lugar, se não terminar no lugar não é quadrilha.” (Sr. Duildes) 

 

Nas danças, os homens reproduzem e atualizam  ritualisticamente a subcultura sertaneja, do pastoreio e de 

traços mesclados a outros específicos da subcultura quilombola,  que podem ser percebidos no seu modo 

de vida, no trabalho, na organização familiar, na alimentação, na estrutura de poder, no imaginário e na 

religiosidade (Ribeiro, 1995), cujo cenário e a fonte primordial de recursos é o cerrado.  

São João D’Aliança confirma o tradicional processo de ocupação do cerrado: formou-se no movimento de 

expansão da economia pastoril (Martins, 1997; Saberes, 2001), quando o cerrado foi sendo ocupado, ao 

longo de três séculos, na trilha das estradas abertas pelas boiadas. De pouso em pouso, as comitivas 

fizeram o desenho definitivo das cidades do cerrado. 

As danças e folguedos do cerrado encerram uma memória corporal. São os registros do processo histórico 

e cultural da conformação do homem do cerrado. É no corpo e em seus movimentos que os traços 

marcantes de uma identidade cultural sobressaem. São movimentos e marcas corporais que traduzem uma 

forma de ser e de viver no cerrado, com sua história, com seus costumes. Uma linguagem registrada no 

corpo que se expressa refazendo, reconstruindo, repensando com idéias e imagens atuais as experiências 

passadas. 

Se os homens se afirmam culturalmente nas danças, as mulheres, por sua vez, definem-se como sertanejas 

nas tarefas de preparação para as festas: são elas que se encarregam de preparar a comida e de garantir a 

continuidade dos rituais religiosos. Assim consagram como seu o espaço doméstico e sacramentam as 

                                                                                                                                                                                                 
colaboram com a feitura do livro. 
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virtudes indispensáveis à mulher do sertão. São elas que demandavam grande parte das tecnologias 

tradicionais que pudessem facilitar a vida doméstica nas condições tão adversas do cerrado: 

“Cê sabe como nós guardava o arroz e o feijão? Quando matava as vacas,  tirava o couro do gado 
inteiro e costurava. Chamava “surrão”. Cês nunca viu falá , né?  Aí deixava só uma boquinha assim 
ó. Quando a gente cortava uma cabaça de pescoço e botava nessa boquinha, assim ia pondo o 
arroz e socando, pondo e socando...endurecia e ficava durim. Botava pra secá. È que a gente põe 
no couro mole, né? Botava pra secá, guardava aquelas pipona de arroz , de feijão . Era assim que 
guardava.” ( Dona Zefa) 

 

“Agora  pra nós carregá a água de longe , quando a gente ia pra essas serra aí tocá a roça de arroz 
, a gente tinha umas borracha .As borracha era feita de sola . Tinha que botá o couro pra curti, fazia 
a sola, tirá aquela pele .Era um trem muito bem feito, viu? Costurava. Só quem sabia costurá aqui, 
que eu me lembre, era só o Antônio Batista que era o dono – que nós chamava. Morava aqui em 
riba. Ele é pai daquele loirinho que e tem lá em são João. Esse fazia as borracha. Agora,  a gente 
tinha um lugar de enfiar o pau, né? Tinha um lugar assim embaixo, onde ce enfiava o pau e enchia 
elas de água, carregava, pendurava.” (Dona Zefa) 
 

Na preparação das festas, as mulheres se dedicavam a várias tarefas, inclusive, as de fazer parar de 

chover, ou fazer chover, dependendo das necessidades de cada momento. Para trazer o sol, 

A  gente, eu lembro demais que nós ia pra festa com menino Deus lá no Jatobazinho, né? Semana 
inteirinha fazendo, mexendo com essa festa, né? Uma chuva, uma lama, que  de primeiro chovia, 
né? E nós mexia ...Tem uma história que lavava roupa de menino Deus pra abrir um solzinho. É , eu 
me lembro desse povo fazendo isso...eles falava assim, como se o dia do menino Deus fosse 
amanhã, um dia eles lavava roupa, eles falava assim na entrevéspera, não era nem na véspera não, 
eles falava na entrevéspera. Ali lavava as camisinha de Deus, dava uma rajão [de sol], mesmo! 
(Dona Zefa) 
 

E para fazer chover, 
 
“Eles apanhava o santo e mudava de uma casa pra outra, passava no rio, moiava  o santo. Eu 
panhava um santo meu, ia levá pá pô na casa de Aparecida , molhava ele dentro do rio, chegava lá, 
botava lá .Aí chovia ... Enquanto não chovia,  não trazia não .Enquanto num chovia, esse santo 
ficava de lado. (...) 
Agora, o cachimbo era roubado. Se tivesse uma pessoa que fumasse o cachimbo, que não chovê,  
a chuva num queria vim,  a gente ia lá e dava um jeito de roubá o cachimbo, atiçava dentro do poço. 
Ixi, mas esse dono do cachimbo brigava e brigava. Brigava mas a chuva era boa ...”(Dona Zefa) 

 

Muitos outros aspectos culturais  são característicos da vida no cerrado: a culinária, a vivência religiosa com 

seus ritos e festas tradicionais, práticas tradicionais de saúde, além da forma de organização familiar e a 

estrutura de poder. Estes, embora sejam bastante ricos, deverão ser discutidos em outro momento, 

levando-se em conta que os limites desse artigo impõem que sejam enfatizados os aspectos culturais 

relativos ao processo e conservação ambiental.  

O que se pretendeu destacar, no entanto, é o estreito vínculo verificado entre o exercício consciente da 

cidadania e uma consistente identidade cultural, cuja base permita fomentar o crescimento do número de 

pessoas e grupos que sabem e demonstram como viver e valorizar a vida no cerrado. Que acreditam no 

desenvolvimento baseado na educação, na participação, na organização, e no aumento do poder das 
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pessoas. Que anseiam por um desenvolvimento adequado não somente ao ambiente e aos recursos como 

também à cultura, história e sistemas sociais presentes no cerrado. Somente assim, a educação ambiental 

pode se configurar, essencialmente, como um processo educativo para o desenvolvimento de 

potencialidades e para resolução de problemas ambientais, cuja base filosófica é a complexidade e a 

sustentabilidade, e seu objetivo é desenvolver a compreensão, construir o conhecimento e permitir o 

engajamento. 

 

 

 

 

Memória e conservação ambiental 

 
 

O projeto Mulheres das Águas está centrado no compromisso de conservação dos recursos do cerrado. Seu 

ponto de partida foi o reflorestamento das margens degradas do Rio das Brancas3. Nesse processo, previu-

se o plantio de 12 hectares ao longo do rio,  correspondendo às áreas consideradas mais comprometidas e 

mais próximas das comunidades. Esse processo exigiu inúmeras visitas e reuniões com as comunidades, 

além da capacitação sobre o problema e os propósitos do projeto, o reflorestamento e a  educação 

ambiental. O sentido foi o de promover o reconhecimento pela população local do problema ambiental e de 

suas graves conseqüências, além das medidas necessárias para saná-lo. 

As primeiras atividades foram as visitas as comunidades contempladas pelo projeto. Nestas oportunidades 

foi possível conhecer alguns exemplos de áreas a serem recuperadas e perceber algumas especificidades 

locais, além de estabelecer um elo inicial com os pequenos proprietários, viabilizando as intervenções.  

Uma primeira reunião geral aconteceu ainda em julho de 2001. Seu propósito era o  da discussão que 

levantou os principais problemas do Rio das Brancas: poluição, presença de lixo (inclusive tóxico), sensível 

diminuição das águas (principal preocupação dos participantes), assoreamento e ausência de peixes. 

Encaminhou-se então a discussão sobre as causas desses problemas, quando os participantes concluíram 

que o desmatamento é principal fator de degradação do Rio das Brancas,  ademais das barragens para 

                                                           
3 Esse trabalho esteve a cargo da Engenheira Florestal Giselle Paes Gouveia, auxiliada pelos alunos da UnB: Alessandra 
Rodrigues, do Grupo PET – Educação, e Fernanda Litvin Villas Bôas, Gustavo Nogueira Lemos Lucas Ramalho 
Maciel, Manuela F.C. da S. Pereira, Elisângela Nunes Pereira e Camilla Dutervil, do Grupo de Trabalho de Apoio à 
Reforma Agrária. 
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irrigação com pivô e aterro de olhos d’água. De uma maneira geral, os participantes tinham clareza sobre os 

problemas relacionados ao rio e conheciam as soluções. 

Foram reunidos grupos por comunidade, onde o tema de discussão foi o Rio das Brancas em cada região, 

principais pontos que necessitam de recuperação e agenda da visita técnica. 

Os plantios para revegetação com espécies madeireiras tiveram o espaçamento de 3,0 x 3,0 metros; e nas 

bordas de mata com espécies nativas 2,0 x 2,0. Porém, em diversos casos, havia a presença de 

recuperação natural, onde se realizava o coroamento das lenhosas; as mudas eram então encaixadas nesta 

recuperação natural. Quase todas as áreas apresentaram necessidade de adubação nas covas, que 

geralmente mediam 0,40 x 0,60 metros. Em algumas áreas, a repicagem de espécies herbáceas foi feita de 

uma beira à outra da mata de galeria. A descompactação de solo com enxadas e picaretas, adubação deste 

solo e lance de semente foram outras medidas necessárias e empreendidas. Em áreas erodidas, foi 

possível o desvio de cursos de água da chuva com toras de madeira e o lance de sementes. 

É importante salientar que cada uma das áreas contempladas pelo projeto tem um aspecto específico, 

definindo modelos de recuperação específicos que foram implementados com ampla participação da 

população local. 

Nas conversas com os mais antigos, temos notado que diferentes espécies nativas deixaram de existir na 

região, quer pelo desmatamento progressivo, quer pela competição. Somente pela memória foi possível o 

resgate desse conhecimento. 

A sustentabilidade do processo de reflorestamento conta com a instalação de doze viveiros nas 

comunidades e assentamentos ao longo do Rio das Brancas. Assim, um dos primeiros encargos dos 

viveiros é o de produzir e devolver à natureza mudas dessas espécies já escassas na região. A expectativa 

assumida como compromisso pelas comunidades é de refazer ambientes ecológicos capazes de devolver à 

região sua flora e  fauna tradicionais. 

Além disso, estamos orientando os produtores rurais com os quais temos contato direto no projeto a 

organizar um clube de sementes de espécies de hortaliças, frutíferas e leguminosas tradicionais que tendem 

a desaparecer, pela seleção feita pelo mercado. Assim, laranjas de variadas espécies tradicionais ainda 

existentes nos quintais e pomares precisam de cuidados específicos para que não venham a desaparecer. 

Do mesmo modo, mandioca, arroz, e outros alimentos.  

Ervas específicas da região, vinculadas às práticas medicinais e indicadas para outros usos também estão 

sendo cultivadas em alguns viveiros. 
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Mas, a proposta de favorecer o ganho adicional de renda pela população local, objetivo do projeto, tem 

buscado na memória coletiva da região outras possibilidades para a produção. 

Muitas vezes, percebemos, nas falas dos mais antigos, que a região teve a tradição de gerar determinados 

produtos, a partir dos recursos naturais do cerrado, ou de cultivos tradicionais. Desiludidos pela 

concorrência com o mercado, essas pessoas têm abandonado a prática dessa produção por considerá-la 

atrasada, muito laboriosa e sem valor.  

“Pois é, como eu ia falando...Meu pai mexia com as plantações de cana.. Aí nós ia moer essa cana, 
tinha o boi e sempre quando ele não tinha ele pegava.dos outros, amansava desses fazendeiros, 
que sempre eles tinha muito, e aí nós ia . Meu irmão levantava nós com ele 5 horas. Quando o dia 
amanhecia,  já tinha rapadura pronta , já que ele tinha lá na grade pra comer, né? Aí dessa 
rapadura juntava, juntava e ia para o garimpo vender rapadura. Socava arroz no pilão pra vender 
pra levar arroz socado no pilão, porque era mais caro que vender arroz em casca. Aí, botava a 
coitada da meninada pra socar arroz, não tinha muito tempo de brincar não. Os meninos não tinha 
muita folga não tinha que ajudar bastante os pais. Aí socava esse arrozeiro pra passar semana pra 
levar pra essas roças pra comer, lá no mês de serviço e aí ele ia no garimpo, coitado,  pra vender 
essas coisas: rapadura, arroz, Botava essas carguinha no animal e aí se mandava pro garimpo.  
Outra hora o animal caia no rio cheio com a carga , molhava tudo, a farinha, o dinherinho pouco que 
ele ia levando molhava também. Aquela bagunça que passava, né. Aí não tinha jeito de comprar as 
coisas. Ele vinha comprar o sabonete pra tomar banho, dinheiro não dava né?  Aí tinha que tomar 
banho com o sabão que a gente fazia assim mesmo dessa cinza tirada lá do mato”(D. Rita) 
 

 
“Plantava feijão, plantava mandioca. Fazia farinha, aquela roda de pau, dois de um lado e dois de 
outro. As mulheres iam pra roda e os homens iam cascar mandioca. 
 
Os homens iam, arrancavam mandioca e ficavam descansando pra hora que fossem tocar. Porque 
pra tocar era muito pesado, sabe? O trabalho era muito difícil, a gente suava tudo mesmo e as 
mulheres recebia, como é que chamava de cevadeira, tinha o bolinete, né? Passava mandioca, já 
saía a massa do outro lado. Uma ia cevando e a outra, quando tinha mais de uma pegava, pra 
adiantar ia fazendo a goma, colocava no sol pra secar. Não tinha nada de forno, não tinha nada 
de.... Mas era uma coisa muito mais bem aperfeiçoada do que hoje. Hoje você vai..... Até a farinha 
de hoje não presta, tudo feito de máquina. Naquele tempo era tudo separado, a poeira da massa. A 
massa tinha aqueles beiju que fazia. E você também aproveitava o embargo. Tinha a época de 
moer a cana e ralar a mandioca. Provavelmente era de junho, julho, agosto, setembro já não 
prestava. E você já preparava para passar as águas. Porque inverno era muito, as vezes chovia. 
Naquele tempo era exatamente 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Aí você também deixava 
suas coisas de comer lá. Tinha dia que você não fazia nada, nada”( Sr. Duíldes)  
 
 

O projeto tem o propósito de estimular a produção tradicional, procurando agregar valor a esses produtos, 

salientando as condições da sua produção.  Não se trata de se fazer uma pesquisa de mercado para 

verificar a possibilidade de colocação dos produtos, mas, ao contrário, gerar os produtos e, assim, 

conquistar segmentos de mercado interessados em produtos naturais, com maior qualidade e vinculado a 

uma tradição. 

E como a memória é trabalho, envolve o exercício constante de refazer, reconstruir, repensar com idéias e 

imagens atuais as experiências passadas, conforme já se mencionou, tem-se verificado junto aos 
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informantes uma valorização dessas práticas tradicionais, com maior ênfase na qualidade de vida que estas 

proporcionam. 

“Antes, qualquer terra você plantava sem precisar de adubo. Hoje toda terra tem que pôr muito 
adubo. E naquele tempo não precisava de adubo. Naquele tempo era tão forte que meu pai um dia 
foi plantar um arroz. Ouviu falar em adubo, colocou e o arroz não prestou. A terra era tão forte. Hoje 
você tem que por adubo por toda terra. (...) 
Mas analisando bem as coisas de antigamente que você comia sem agrotóxico. Era um tomate 
sadio, um arroz sadio, um feijão sadio. Agora quem é que vai viver com mais de 50 anos, 60 anos 
com saúde? Você tá ouvindo falar, tem gente de cidade aí. Aqui tem dois com mais de 89 anos, 
catinga, gira folia, dança catira, com 89,86 anos. 
Agora mesmo tive na casa de um velho, um cacheiro. Ele é carregador de carga da folia. Ele tá com 
80 e ... Ele é de 1907 e ele faz todos os serviços que um menino de 10 anos faz. Mas por quê? 
Naquele tempo não tinha nada disso. Hoje a própria dureza acho que vem, o próprio tempo, né? 
Naquele tempo não tinha nada, você não via. Existe uma tal de mosca  do Xico. Ela come o couro 
do gado, não deixa o gado comer. Naquele tempo não tinha isso.”( Sr Duíldes) 

 

Despertar o interesse pelo retorno a alguns processos tradicionais de produção pode significar para a 

população da região de São João D’Aliança um grande reforço em sua identidade cultural, uma 

possibilidade de alimentação muito mais saudável e condizente com seu meio ambiente, considerável 

redução do consumo dependente do mercado e, ainda, a almejada fonte adicional de recursos financeiros 

pela venda dos seus produtos. Além do mais, poderá permitir que essas comunidades e assentamentos 

rurais sejam incluídos na rota do turismo crescente da Chapada dos Veadeiros, com a oportunidade de 

serem colocadas em uso, e com a oportunidade de demonstração, tradicionais tecnologias da região, como 

a moagem da cana, a feitura da rapadura, a casa de farinha, o tear, a produção de utensílios em couro, 

barro e palha. 

Evidentemente, não é pretensão do projeto negar  a importância das modernas tecnologias ou as grandes 

facilidades advindas  do desenvolvimento tecnológico para a vida.  Menos ainda, tem-se a intenção de 

manter populações tradicionais segregadas do mundo atual. Ao contrário, o que se pretende é estimular a 

coexistência do tradicional e do moderno, em um esforço de manter viva e valorizada  a memória coletiva  

das muitas culturas existentes no cerrado. 

Temos a convicção de que a conservação do Cerrado depende da eficácia das ações da sociedade civil em 

demonstrar a sua importância ambiental, socio-cultural e econômica. No cerrado estão cerca de 30% das 

espécies brasileiras de seres vivos. São cerca de 10 mil espécies de plantas, muitas com grande potencial 

econômico, quer para a produção de fibras, óleos, cortiça, artefatos, quer para a alimentação e uso 

medicinal. Milhões de brasileiros, com diferentes formações culturais, dependem desse bioma para viver. 

Além disso, a reserva de água atual e futura do país depende do cerrado, tanto quanto o equilíbrio do clima. 

No entanto, históricamente, aprendemos que o cerrado é o lugar do atraso, do tradicional que deve ceder à 
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modernização, ao progresso. E um avassalador processo de destruição do bioma está em curso, muitas 

vezes legitimado por esse equívoco histórico. É preciso ter-se a ampla consciência  dos crescentes 

prejuízos que a destruição do Cerrado está proporcionando.  

O projeto Mulheres das Águas se insere no compromisso de desencadear um processo educativo, formal e 

não formal, que tenha como propósito a construção coletiva de um novo conhecimento, que resulte da 

síntese da ciência, da tecnologia e do saber popular tradicional e que ressalte as conexões entre 

conservação, superação das condições de pobreza, uso sustentável dos recursos naturais e valorização 

das culturas existentes no cerrado.  
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