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RESUMO
O presente trabalho denominado “Teias de reciprocidade entre Educadores de Artes de Goiânia
e a Comunidade de Ribeirão de Areia (MG)” apresenta uma narrativa sobre experiências de
práticas educativas e de processos de mediações pedagógicas ocorridas a partir do cotidiano
e dos ritos de uma comunidade rural em Minas Gerais. O norte teórico deste trabalho é a
pedagogia crítica e a pedagogia cultural, que pontuam o papel dos produtores de saberes que
se posicionam em processos de mudanças socioculturais. A pesquisa é de caráter documental
uma vez que foi realizada por meio da análise de entrevistas, arquivos de imagens (fotografias
e audiovisuais) e por meio da reflexão sobre os processos pedagógicos deflagrados pela
convivência com a referida comunidade. A pesquisa considerou as experiências vividas no
decorrer das atividades formativas que promoveram discussões teóricas e práticas sobre Cultura
e Arte Popular que culminou na (re) invenção de métodos visuais organizados e mediados
pelos educadores de artes de Goiânia. Os resultados da pesquisa apontam para a percepção da
importância dos processos colaborativos na formação de educadores, adolescentes e jovens
do ensino de arte em espaço não formal que elaboram projetos socioculturais e ambientais
pautados nas experiências de comunidade. Teias relacionais mudam intrinsecamente nossas
práticas educativas.
Palavras-chave: reciprocidade, mediações pedagógicas, cultura popular, comunidade de vida.

ABSTRACT
This work called “Reciprocity Webs: between Goiânia Arts Educators and Ribeirão community of
Sand (MG)” presents a narrative about the experiences of educational practices and pedagogical
mediations processes that occurred from daily life and rites of a rural community in the State
of Minas Gerais. The theoretical north of this work is critical pedagogy and cultural pedagogy
that punctuate the role of producers of knowledge that position themselves in processo of
change sociocultural. The research is of documentary character since it was carried out through
the analysis of interviews, image files (photographs and audiovisual) and through reflection
on the pedagogical processes triggered by interaction with that community. The research
considered the experiences in the course of training activities that promoted theoretical and
practical discussions about Popular Culture and Art which culminated in the (re) invention of
organized visual methods and mediated by Goiânia arts educators. The survey results point
to the perception of the importance of collaborative processes in the formation of educators,
adolescents and youth art education in non-formal space that elaborate socio-cultural and
environmental projects in the community guided experiences. Relational webs intrinsically
change our educational practices.
Keywords: reciprocity, pedagogical mediations, popular culture, community life.
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INTRODUÇÃO
Essa dissertação, Teias de reciprocidade entre Educadores de Artes de Goiânia e
a Comunidade de Ribeirão de Areia (MG) - uma comunidade pertencente ao município de
Chapada Gaúcha-MG, situado no semiárido do norte mineiro - partiu das mediações sociais,
culturais e educativas estabelecidas no período de 2004 a 2012.
Tem como objetivo narrar e refletir sobre experiências vividas e a criação de novas
aprendizagens no ensino de artes, nos entremeios de práticas educativas de onze educadores
de arte/Goiânia e seus entrecruzamentos com processos educativos do cotidiano e dos ritos
festivos da referida comunidade.
Essa mediação iniciou-se com um processo de planejamento das ações dos educadores
do ensino de arte em espaço não formal iniciado no ano de 2003, e conseqüentemente, na
articulação e experimentação de elementos de aprendizagens de manifestações culturais do
país que faziam ou não parte do repertório cultural dos educadores. A proposta inicial dessa
articulação em sua primeira etapa foi em vivenciar as expressões populares na multiplicidade
de saberes tradicionais, para tanto os educadores organizaram a realização de seminários,
oficinas e laboratórios experimentais de arte.
Nessas oficinas, os educadores vivenciaram na prática as técnicas do teatro do
oprimido; de danças e cantigas de roda, a exemplo do Cacuriá de Dona Tetê- dança típica
do maranhão; o reisado de Juazeiro do Norte - um tipo de auto natalino surgido no final do
século XIX, difundindo-se no Norte e Nordeste do país; as danças e músicas do repertório
cultural, exemplo: o jongo, o coco, street dance, break dance.
Ainda, vivenciamos a construção de brinquedos populares, confecção de instrumento
de percussão musical - o tambor de alfaia, um tambor ícone do ritmo brasileiro no maracatu,
coco e ciranda – e tecemos a formação com o uso da literatura de cordel e nos atravessamentos
da visualidade da cultura e da arte popular na elaboração e criação de cenários.
Inicialmente, essa experimentação de formação se realizou em um espaço não formal
de educação, experiência essa que conta com a participação dos educadores, de artistas
populares, mestres do saber popular, adolescentes, jovens, e comunidades rurais, no intuito de
valorização e reconhecimento da diversidade da experiência humana em seu amplo repertório
de vida. Destacam-se nesse processo formativo os lugares fundamentais de convivência, a
experimentação e a escuta de aprendizagens individuais e coletivas.
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Neste momento de reflexão e de aproximação com a multiplicidade de saberes
populares, experienciados nas oficinas e seminários, questionamos: Como esses repertórios
de vidas, são estabelecidos e configurados, em espaços de identidade cultural, e, se a sua
negação e ou confrontação como lugar de aprendizagens é uma base de novas abordagens
no ensino de arte?
E assim, a equipe composta por onze educadores sentiu a necessidade de visitar
algumas manifestações culturais in loco, inicialmente nos municípios do entorno de Goiânia.
E começamos a participar de encontros de folias, a exemplo, a Folia Baiana na Região Leste de
Goiânia (assim chamada pela presença de pessoas vindas da Bahia nessa região), no encontro
de folia na Praça da Matriz de Campinas, em eventos do Hip Hop, nas festividades do Congo
e do caminho com os carreiros que tem como aporte a devoção ao Divino Pai Eterno no
município de Trindade/GO.
E posteriormente surpreendidos pelas possibilidades de conhecer outros lugares fora
do âmbito regional de Goiás, ampliamos nosso olhar para mais adiante.
Nossos anseios pedagógicos são marcados de forma concreta a partir de julho de
2004, quando eu e mais dois educadores participamos no Encontro de Culturas Tradicionais
do Cerrado, na Chapada dos Veadeiros, no município goiano de Alto Paraíso, promovido pela
Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. Estávamos convencidos que estes espaços de convivência
abririam portas para promovermos experiências educativas concretas.
E assim, se configura nossa aproximação com a comunidade de ribeirão, que durante
o Encontro da Chapada dos Veadeiros, nos chamou a atenção um grupo de adolescentes e
jovens que juntamente com outras senhoras mais idosas cantavam e dançavam no palco
principal do evento. Nesse espaço, realizamos o nosso primeiro contato com a jovem Gelma
Ribeiro e, posteriormente, ela nos apresentou os membros da comunidade de Ribeirão de
Areia, pertencente ao município de Chapada Gaúcha, Minas Gerais.
O entrecruzamento com a comunidade de Ribeirão de Areia começou a se configurar
no final de dezembro de 2004 a 06 de janeiro de 2005, na Festa de Folia de Reis quando três
educadores acompanharam a festa ou como eles identificavam o Giro de Folia.
Esclareço o termo Festa de Reis é uma devoção aos três reis magos (Melquior, Baltazar
e Gaspar) personagens bíblicos, que segundo o apóstolo Mateus, eles vieram do Oriente,
conduzidos por uma estrela e chegam à cidade de Belém, local de nascimento do menino
Jesus, trazendo presentes (mirra, ouro e incenso) e após a visita saem no sentido contrario do
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que tinham caminhado e assim se configura o Giro de Folia que consiste na visita dos foliões
dessa comunidade rural a casas, cemitérios e igrejas, devotando sua fé em Santo Reis - que é
a “Família Sagrada sendo visitada pelos três reis magos” (BRANDÃO, 1999).
Ao nos aproximar da comunidade, paralelamente, começamos a desenvolver em
Goiânia, num espaço não formal de educação, atividades formativas de artes e a instigar com o
público de adolescentes e jovens quais eram seus repertórios culturais e como estes se configurava
na sua identidade, como um ponto primordial de trocas de conhecimento e de aprendizagens.
Constatamos que os relatos da experiência cultural juvenil a partir de seus lugares de
memória, da família, dos ritos que conheciam ou o que sabiam em relação ao cotidiano de seus
pais e avós, vinham em uma perspectiva geracional de uma cultura familiar assimilada. Poucos
jovens trouxeram na lembrança os ritos da Folia de Reis, Folia do Divino, Congada, danças,
cantigas de roda, rezas e as bendições. Porém, entre os jovens nascidos especificamente na
cidade de Goiânia, a grande maioria desconhecia esses ritos.
Observamos que o exercício pedagógico colaborativo e de compartilhamento de seus
repertórios culturais se apresentou aos jovens como algo estranho, distante e para poucos um
processo de identidade cultural.
No entanto, o exercício pedagógico entre educadores com os adolescentes e jovens,
potencializou e contextualizou a experimentação dos educadores com a comunidade de
Ribeirão como um elemento essencial na mediação educativa.
E assim, o espaço não formal de educação, nos apontou como um lugar de favorecer
e estabelecer entre atores - educadores, comunidade - e adolescentes e jovens, novos olhares.
Atores estes que depararam com a diversidade cultural, e vão para além do que lhe é familiar, e
estabeleceram novas relações socioculturais constituídas na experiência e na experimentação
de novas práticas culturais da arte no cotidiano.
Ao partir do que foi acima citado, a presente dissertação se constrói na organização
da narrativa entre sujeito/educador e o sujeito/comunidade – no intuito de fundamentar
o meu objeto de investigação: As Teias de Reciprocidades. Saliento que estas são, no meu
entendimento, na dimensão sociocultural e política, uma “troca de dádivas” (MAUSS, 2003,
p. 299), trocas recíprocas não permeadas por uma relação exclusivamente comercial ou
mercantil. Essas colocações ainda são ampliadas por Mauss no sentido de clarear essas trocas
como parte das relações entre grupos, que:
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O sistema que propomos chamar o sistema de prestações totais, de clã a clã – aquele
no qual indivíduos e grupos trocam tudo entre si – constitui o mais antigo sistema de
economia e de direito que podemos constatar e conceber. Ele forma o fundo sobre o
qual se destacou a moral da dádiva-troca ( idem p. 299).

Nesse sentido o que está em questão é as relações de educadores e sujeito/
comunidade, que trocam e estabelecem relações afetivas, socioculturais na ampliação de
seus repertórios de vida.
Ademais, o que eles trocam não são exclusivamente bens, riquezas, bens moveis e
imóveis, coisas úteis economicamente. São, antes de tudo, amabilidades, banquetes,
ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças, festas [...].(Idem, 190). Trata-se,
no fundo, de misturas. Misturam-se as almas nas coisas, misturam-se as coisas nas
almas (idem, p. 212).

Porém essas trocas se configuram nesta pesquisa em reciprocidades, um darreceber e retribuir, Mauss (2003). Assim nesse contexto de comunidade o que provoca os
educadores no ensino de arte, em somente dar e receber, mas, sobretudo em retribuir em
lugar de aprendizagens e especificamente em espaço não formal de educação com o público
de adolescente e jovem.
Com efeito, utilizo a cultura visual no relato de processos culturais - os cotidianos,
seus hábitos visuais - como parâmetro para as escritas, os rituais e para as imagens, como se
mostram e se modificam em vários aspectos dessa investigação.
A cultura visual, nessa dissertação discute o papel social e visual da imagem e seus
parâmetros de estudos, vai de encontro com a experiência do cotidiano, vivenciada pelos
educadores. E assim Martins (2007, p. 1) se conecta com esse texto ao afirmar que:
A cultura visual se configura como um campo amplo, múltiplo, em que se abordam
espaços e modos onde a cultura se torna visível e o visível se torna cultura. Corpus
de conhecimento emergente, resultante de um esforço acadêmico proveniente dos
Estudos Culturais, a cultura visual. É considerada um campo novo em razão do foco
no visual com prioridade na experiência do cotidiano.

Esse campo amplo, múltiplo, nos apresenta como um desafio, mas a experiência vivida
nos coloca num tempo e num espaço, em que a relação de educadores com a comunidade
rural tornou-se uma viagem aos diversos momentos do cotidiano, que se potencializou em
processos pedagógicos e socioculturais articulados em contextos de aprendizagens em espaços
não-formais de educação.
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Segundo Freedman (2003), a cultura é a forma de viver, e a cultura visual dá forma
ao nosso mundo, ao mesmo tempo em que é a nossa forma de olhar o mundo. Esse caráter
interativo de olhar, de ler e de construir imagens sobre este mundo, requer nessa dissertação
uma leitura baseada no aprender e ensinar, na medida em que considero toda a teia de
significações: As memórias e as relações afetivas, as imagens, os textos e o contexto em que
elas foram geradas como parte de nossas próprias experiências e as dos outros.
A mediação narrativa
Coloco-me na presente pesquisa com a “necessidade de considerar a multiplicidade
de vozes no processo pedagógico” (GUIMARÃES, 2005). Os discursos incorporam significados,
relações socioculturais e constituem subjetividades. Nessa abordagem, portanto, o sujeito/
comunidade exerce um papel ativo no processo de interpretação narrativa da experiência vivida.
Por tanto, as percepções e as experiências das pessoas envolvidas no processo de
construção de novas abordagens de aprendizagens de artes são essenciais para compreender
a teias de reciprocidade.
Segundo Corazza (2002, p.124) uma prática de pesquisa,
é implicada em nossa própria vida. A ‘escolha’ de uma prática de pesquisa, entre
outras, diz respeito ao modo como fomos e estamos subjetivadas/os, como
entramos no jogo de saberes e como nos relacionamos com o poder. Por isso, não
escolhemos, de um arsenal de métodos, aquele que melhor nos atende, mas somos
‘escolhidos/as’ (e esta expressão tem, na maioria das vezes um sabor amargo) pelo
que foi historicamente possível de ser enunciado; que para nós adquiriu sentidos; e
que também nos significou, nos subjetivou, nos (as) sujeitou.

Diante de vários métodos de pesquisa, a narrativa me escolhe e me anuncia nas
relações com os colaboradores: educadores e, primordialmente, os sujeitos da comunidade
rural de Ribeirão, ao relatar como nós construímos uma representação da nossa experiência
educativa contados num tempo e num lugar não formal de educação.
Nesses imbricamentos, o texto abre brechas para trabalhar de forma crítica os espaços
das inquietações, dos deslocamentos e da reciprocidade no ensino e aprendizagem de arte. Nestes
termos é mister a relação entre narrativas e experimentações pedagógicas, e a colaboração de
Leda Guimarães ( 2005, p.124) vai de encontro com essa escolha metodológica de que:
Narrativas e escritura, a princípio representam duas tradições: oral e escrita. A
narrativa é um recorte da minha prática num determinado contexto de tempo e
espaço, no qual dúvidas e inquietações foram sendo geradas, e gerando, por sua vez,
buscas e experimentações pedagógicas.
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A narrativa e as reflexões dessa dissertação se apresentam nas inquietações que
se fizeram presentes em transformar uma prática educativa da oralidade para um contexto
de tempo e espaço agora permeado pela escrita. Curiosamente, é na prática da oralidade,
que deixo claro que obtenho maior empoderamento metódico, muito imbricado na minha
prática pedagógica educativa como um lugar de constantes diálogos e experimentações. Essa
pedagogia da oralidade é um desafio em espaço acadêmico, e assim como Leda Guimarães
(2005, p. 124) concordo que:
A narrativa é, atualmente, um recurso para nós, professores. Para fazermos nossas
vozes serem ouvidas e nos posicionarmos como sujeitos da prática estética, artística,
pedagógica que orienta nosso viver, não sem conflitos, na família universidade.

E assim a narrativa, de antemão vista como um recurso, se apresenta neste texto como
a voz da minha experiência num determinado contexto, construída nas interlocuções com outros
sujeitos - educadores e comunidade - e (re) configurada em conhecimento, afeto e reciprocidade.
Para Humberto Eco as narrativas, “qualquer que seja a história que elas contem,
contarão também a nossa, e é por isso que as lemos e as amamos [...] a função da narrativa na
literatura, são as histórias num paradoxo entre morte e vida, mudar ou permanecer” (2001,
p.2). Assim, ao narrar essa experiência, tenho a intenção de revelar nas próximas páginas
que nossos desejos de novas aprendizagens transformam-se em um arquivo para além de
memórias, imagens e escritas. Cada página deste texto fará o devir de nos ensinar a morrer
e a viver (idem. p.2). Após esses anos de experiência vivida (2004-2012), essa sensação está
sempre presente nas minhas práticas educativas.
Em boa parte da minha infância e adolescência e, atualmente, como educadora, a
prática narrativa foi-me apresentada de várias formas: Na forma oral que minha mãe contava
contos e lendas, nas adivinhações, cordéis, romances, nas imagens e tantas outras obras
narrativas, como a pintura e os vídeos. É como nos fala Barthes (1987), que “não há lugar
nenhum sem as narrativas, que sempre existirá” e, como ele, acredito nas suas adaptações em
diferentes meios.
Para Ricoeur (1994), “narrar é imprimir sentido à vida e a narrativa é o meio
organizador do caos. É a forma de ordenação e a maneira como nos é facultado à possibilidade
de tecer a trama, de criar intrigas, de metaforizar os fatos”. Assim, narrar também nos mostra a
possibilidade de transgredir processos educativos, de relatar a nossa compreensão do mundo
e de tecer nossas reciprocidades.
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Clandinin e Connelly (2000, apud MARTINS E TOURINHO, 2009, p. 2) explicam que
“... a vida - como chega a nós e aos outros - é construída por fragmentos narrativos vividos
em momentos contados no tempo e espaço, sobre os quais refletimos e compreendemos em
termos de unidades e descontinuidades narrativas” (p. 17). O tempo e o espaço são elementos
importantes para localizar a narrativa, porém, apesar de ser um tempo cronológico mensurável
estabelecido nos entremeios de 2004 a 2012, assim o fiz para situá-la pedagogicamente.
Por isso, recorro nas escritas há um tempo não linear, à memória atemporal, para
compreendê-la na sua “descontinuidade narrativa” (idem, p.17) como um método de
apresentar e (re) significar alguns aspectos do cotidiano e suas práticas. Uma experiência
vivida, que não esteja necessariamente conectada há um tempo no passado, no futuro ou no
presente. Estes são tidos aqui como grande significação na medida em que cooperam com
a transformação das mediações estabelecidas entre os educadores e a comunidade. Sendo
assim, o espaço é o lugar das aprendizagens onde se passa as ações e a interações pedagógicas,
sendo fundamental para a ambientação da narrativa.
É sobre esse conceito da narrativa ser adaptada em diferentes meios e na sua
capacidade de “tecer a trama” de uma experiência vivida, do conhecimento, de novas
abordagens pedagógicas, que recorro a essa construção dialogal de sujeito/comunidade como
um dos suportes metodológico na elaboração do presente texto.
No entanto, a memória pressupõe registro, ainda que tal registro seja realizado em
nosso próprio corpo. Ela é, por excelência, seletiva. Reúnem as experiências, os saberes, as
sensações, as emoções, os sentimentos que, por um motivo ou outro, escolhemos para guardar.
Para nós, educadores, a possibilidade de compartilhar essa memória é que dá a cada
um o senso de pertencimento. Trata-se de uma relação afetiva, criativa e dinâmica entre o
indivíduo e o grupo.
Metodologia da pesquisa
Conceituar esta pesquisa dentro de uma metodologia parece-me desafiadora,
pois consiste numa pesquisa já realizada ou investigada, cujas ações já foram efetivadas de
2004 a 2012. Nesse sentido, pretende-se, com o uso de arquivos secundários, apreenderem
narrativas de um cotidiano comunitário, no intuito de tecer discussões acerca de práticas
de reciprocidade geradas entre educadores de arte de Goiânia e a comunidade rural de
Ribeirão de Areia.
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Materiais e Métodos
As fontes da presente pesquisa são de acervos provenientes do intenso diálogo e
troca de saberes do período de 2004 a 2012, de educadores de artes, que realizaram serviços
colaborativos em espaço não formal de educação.
Este agenciamento gerou arquivos para uma análise de valor secundário, devido a
sua qualidade e conteúdos informacionais: Banco de imagens digital, vídeos, documentários,
entrevista, relatórios de reuniões dos educadores, artigos produzidos e publicados em site
institucional pelos educadores, entrevistas aberta (com conversação), e diários de bordo
pessoal. Observo que os arquivos usados nesse projeto são e está sob a guarda da Cia das Artes
Canjirão/Goiânia – criada por cinco educadores que vivenciaram esse processo educativo em
Goiânia com a comunidade e com o público de adolescentes e jovens até o ano de 2012. E
observo que quando se fizer necessário consto do devidos termos de anuência dos educadores
e dos representantes da referida comunidade.
Para essa dissertação, no entanto, assumo o papel de sujeito-narradora, que me fez
responsável por uma organização metódica da narrativa. Considero as teias relacionais que
se entrecruzam, experiências tecidas com outros sujeito/comunidade e educadores que se
tornam a minha história, ligada a outras histórias e memórias. Assim, creio nessa reciprocidade
e pertencimento de fazer parte de uma ‘comunidade de vida’ (INACIO, 2014), que comina em
novos sentidos ao vivenciá-las na nossa prática educativa no ensino de artes em espaço não
formal de educação.
No sentido metodológico, a escolha do uso da imagem não se configura aqui nesse
texto como leitura de imagens baseada no formalismo perceptivo e semiótico. O foco são os
produtores dessas experiências que nos apresentam um contexto de saberes. Contudo, o modo
de ver do sujeito/comunidade e dos educadores pode variar em suas formas de descrever e
representar essas mediações, pois eles têm sua própria maneira de olhar para este lugar.
Nessa passagem do visível para o visual, foi necessário reconhecer e, de certa maneira,
integrar três modalidades de tratamento: o documento visual como registro produzido pelos
educadores; o documento visual como registro ou parte do observável na sociedade observada;
e, finalmente, a mediação nos entremeios de sujeito/educador e sujeito/comunidade.
Segundo Freedman (2003), “a cultura é a forma de viver e a cultura visual dá forma
ao nosso mundo, ao mesmo tempo em que é nossa forma de olhar o mundo”. É nesse caráter
interativo que busco trabalhar a partir das narrativas dessa experiência vivida por um grupo
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de educadores com a comunidade rural de Ribeirão de Areia que, a partir de mediações,
produziram outras narrativas experienciais com o público de adolescentes e jovens de projetos
não formais de educação.
As teias teóricas que subsidiou esta dissertação dialogam com a noção de “pedagogia
da autonomia, na vivência de experiências estimuladoras”, educação dialógica (FREIRE, 1996,
2002); práticas de reciprocidade MAUSS (2003); cultura visual no deslocamento do olhar
(HERNÁNDEZ, 2011); cultura popular, culturas brasileiras (BAKHTIN, 2008; CANCLINI, 2003; BOSI,
1992); territórios, cotidianos, Folia de Reis (MESQUITA; BRANDAO, 1995; 1997; ZALUAR, 1984);
as práticas educativas criativas, práticas de aprendizagem” (GUIMARÃES, 2009); narrativas e
pedagogias culturais (MARTINS; TOURINHO, 2009); as relações sociais GERTZZ, 1978).
Pedagogia da experiência – um processo de investigação
No planejamento dessas escritas e para caracterizá-las como uma pesquisa em um
programa de Pós-graduação/mestrado, foi de vital importância perceber quais experiências
seriam relatadas e os objetivos a se alcançar. Dessa forma, pensar nessa estrutura me levou
a organizar as seguintes questões: O que pesquisar? Qual o objetivo? Quem são os sujeitos
do relato? O que relatar? Como relatar? O que considerar como novas abordagens? Qual o
público alvo dessa pesquisa?
Para responder a essas perguntas durante o processo de escrita, recorro ao educador
Paulo Freire, “... ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
produção ou a sua construção” (FREIRE, 2002a). Cientes de que a educação é um elemento
constitutivo na compreensão das práticas diárias, na dimensão social, cultural, econômica,
compreendemos que educar é uma reciprocidade contínua de ensinar e aprender, um lugar
de negociação, reafirmação.
Nessa perspectiva de Freire, havia um elemento constitutivo a se considerar nas
escritas do texto, a organização multidisciplinar de educadores de arte integrantes de diferentes
áreas do saber: Design, sociologia, artes plásticas, música, psicologia, física e história. Esse
grupo se reunia semanalmente em espaço não formal de educação, na articulação de novas
abordagens educativas em artes e, assim, se fez necessário a imersão para além de nossos
repertórios de vida, mas entremear novos cotidianos de saber.
Foi justamente nessa imersão e na compreensão das práticas diárias da comunidade
de Ribeirão, na troca de saberes, na retribuição em um processo educativo que defini o meu

25
objeto de pesquisa: As Teias de reciprocidade. Uma experiência de educadores subsidiada
pelo cotidiano da comunidade e seus ritos: os afazeres domésticos, a agricultura familiar, os
saberes especiais, os cantos, as cantigas de roda, as rezas, suas festividades pontualmente a
Folia de Reis.
A experiência pedagógica dos educadores neste “lugar de aprendizagens” (AGUIRRE,
2014, p.247) nos desloca em relações recíprocas para outros lugares de formação de adolescentes
e jovens em espaço urbano não formal. Porém, temos o desafio de pensar o processo de
intercâmbio de saberes de todos os envolvidos na melhoria de nossas práticas educativas.
Esse é um processo de investigação cujo texto apresenta princípios de uma visão
de pedagogia da experiência. A abordagem proposta foi realizada no contexto de uma
comunidade rural no âmbito de seus cotidianos e de sua ritualidade festiva, a Festa de Reis,
que se apresentou como um lugar de aprendizagens, cuja memória geracional nos coloca a
rever o passado, conectados no presente, mas com um olhar no futuro.
A proposta pedagógica é a interação intensiva e laboriosa entre os educadores
e a comunidade. Não apenas aprender como os outros, mas pensar nossos processos de
conhecimento, de resistência, de saberes individuais e coletivos. Partimos do pressuposto
de que o conhecimento é criado por meio da interação, da mediação – o aprendizado dos
outros com os outros. É, então, um lugar de aprendizagens que não é fixo, que proporciona
a convivência, o exercício das habilidades compartilhadas, modificadas e (re) significadas,
traduzidas nas relações recíprocas sociais culturais e políticas.
Essa pedagogia nos provocou uma auto-reflexão sobre a perspectiva educativa
emancipadora no modo de relacionar a cultura, a arte e a política na qualificação da nossa prática
no ensino de arte junto ao público juvenil, no reconhecimento que o processo transformador é
contínuo, assim, como o cotidiano e seus ritos se (re) configuram a cada movimento.
A importância da convivência, da experiência, do conhecimento no tempo e no espaço
de vários “lugares de aprendizagens” (AGUIRRE, 2007) nos abre caminhos para “reconhecer”
e “reconstruir” (MARTINS e TOURINHO, 2005, p.94) as manifestações populares em uma
pesquisa imbricada em nossa própria experiência vivida e compartilhada. Isso nos provoca
deslocamentos de saberes já assimilados em nosso repertório cultural à reciprocidade de
novos saberes e que se anuncia na presente pesquisa como pedagogia da experiência.
É na finalidade de intercâmbio de saberes que iniciamos nossa andança e, apresentamos
aos novos viajantes (o leitor), a pronúncia de um ato, como assinala o educador Paulo Freire,
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“não há diálogo [...] se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a
pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que o funda” (1987,
p. 79-80). Narrar e refletir esse processo educativo só é possível se profundamente enunciado
pela amorosidade no sentido de aprender, de educar, de conviver e pronunciar o mundo com
suas diversidades.
O cotidiano - lugares de aprendizagens
Nesse sentido, entendo o cotidiano como o lugar de múltiplos conhecimentos que
se evidenciam na narrativa do que está à margem, em lugares invisíveis. Conhecimentos
individuais e coletivos se encontram, se entrelaçam como constituintes e complementares de
um conjunto maior de aprendizagens, configurada como uma educação não formal.
Nessa perspectiva, a visualidade é aqui constituída para além de um conjunto de
recursos operacionais, mas no sentido de ampliar nosso olhar para a importância de sua
dimensão da vida e de processos sociais. Assim, as imagens e seus valores cognitivos vão além
de uma figuração das diferenças socioculturais, ambos, imagem e texto, como os modos de
ver — os valores cognitivos e as identidades construídas – agora, no sentido de uma cultura
mediada pelo visual.
Enfatizo a comunidade com um olhar mais adiante - de indivíduos como produtores
e consumidores, cujos cotidianos visíveis nos apresentam um potencial de qualificação de
práticas que dão sentido à vida.
Segundo Geertz (1989, p.228), “é por intermédio dos padrões culturais, amontoados
ordenados de símbolos significativos, que o homem encontra sentido nos acontecimentos
através dos quais ele vive”.
E, segundo o mesmo autor, o que nos aproxima e reforça o sentido desse lugar
de aprendizagens é esses símbolos significativos ou os objetos em experiência, no caso, o
cotidiano da comunidade. Esse cotidiano pode ser tido como os ritos, cerimônias, hábitos,
práticas, imagens, sons, artefatos e contextos empíricos no qual imprimiram significados.
A interação entre educadores e a comunidade rural não se apresenta neste relato
somente pelo seu potencial educativo com as fontes visuais, mas se configura transversalmente
na sua natureza discursiva. Nesse sentido, não somente os contextos materiais, orais, escritos
ou visuais, são instrumentos da pesquisa, mas, sim, todas as suas dimensões presentes no
âmbito do sujeito/comunidade: política; econômica; social; cultural e psicológica.
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O sujeito/educador serve-se desses âmbitos em consonância com e no enfoque
dos fatores corporais, afetivos, como ponto chave na produção e reprodução mediativa de
significados e valores na prática educativa no ensino de arte1.
Esse campo visual beneficiou e enriqueceu consideravelmente o conhecimento que
construímos nessas densas teias socioculturais. Entretanto, foi preciso saber lidar com toda
essa diversidade visual na comunidade, com os suportes de representações visuais (fotografia,
vídeo, histórias de vida, imaginário popular etc.) e os conflitos desses emaranhados de saberes
e do vasto campo de referências educativas.
Era um desafio desenvolver uma pesquisa na linha iconográfica ou mais documental
e, ainda, constituir um objeto de investigação em si. No entanto, é a partir deles que tenho
a intenção de estabelecer uma relação dialética permanente entre documentos e processos
educativos, no sentido de predominar estes como vetores para a investigação de aspectos
relevantes na reciprocidade de educadores de arte com a comunidade rural de Ribeirão.
O autor Ulpiano Menezes apresenta a importância de retraçar a biografia, a carreira e
a trajetória das imagens, mas, segundo ele mesmo, devemos situá-la “tanto quanto possível,
em contextos situacionais”, tarefa que me coloca em um desafio de apresentar arquivos
com capacidade de fornecer informações de qualquer natureza, “como parte viva de nossa
realidade social” (2003, p.25).
Vivemos a imagem em nosso cotidiano, em várias dimensões, usos e funções.
O emprego de imagens como fonte de informação é apenas um dentre tantos
(inclusive simultaneamente a outros) e não altera a natureza da coisa, mas se realiza
efetivamente em situações culturais específicas, entre várias outras. A mesma
imagem, portanto, pode reciclar-se, assumir vários papéis, ressemantizar-se e
produzir efeitos diversos o que nos provoca a objetividade material das fotografias
de discursos e práticas que constituem formas distintas de experiência visual em
circunstâncias historicamente específicas (MENEZES, 2003, p.29).

Nesse projeto, a imagem se anuncia mais do que um objeto material, mas como
um dos lugares que nos provoca a construir novos discursos a partir das experiências do
cotidiano, presentes nas múltiplas instâncias socioculturais na comunidade como elementos
identificáveis na construção, na (re) significação de elementos identificáveis na nossa prática
e experiência educativa.
A nova LDB nº 9.394/96 alterou o termo “educação artística” para “ensino de arte”. Na nossa experiência,
educadores e educadores de arte, é o sujeito que navega em diferentes áreas ao articular diferentes saberes e
procedimentos, na formação nas linguagens artísticas específicas – Arte Visual, Música, Dança e Artes Cênicas.
1
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Segundo Ulpiano, “as imagens não cumprem apenas a função de informar ou ilustrar,
mas, também, de educar e produzir conhecimento” (p.29). É nesse sentido que apresento as
imagens nesse texto como um método de ensino, ou melhor, uma pedagogia experiencial com
as imagens na produção de conhecimento.
Para Giroux e McLaren (1995, p.14):
...existe pedagogia em qualquer lugar onde o conhecimento é produzido, em
qualquer lugar em que exista a possibilidade de traduzir a experiência e construir
verdades, mesmo que essas verdades pareçam irremediavelmente redundantes,
superficiais e próximas ao lugar comum.

A comunidade nos apresenta num contexto multidisciplinar de sentidos e processos
de interpretação e aprendizagens, segundo Giroux (1996) “que a pedagogia deve redefinir sua
relação com a cultura e servir como veículo para sua interpretação”.
Para Mirzoeff, a cultura visual é uma “tática para estudar a genealogia, a definição e
as funções da vida cotidiana pós-moderna a partir da perspectiva do consumidor, mais que do
produtor” (p.20). Com este conceito, me coloco neste lugar da comunidade como consumidora.
E que somente ao me aproximar da comunidade - a produtora de seus cotidianos e ritos me desloco do papel de consumidora para produtora, não simplesmente do visível, mas pela
visualidade de interação social, na concepção de uma proposta mediadora de novas formas
de sociabilidade educativa.
Teias-conceito
Durante a escrita desse trabalho, alguns questionamentos se fizeram presentes: Por que
não usar a palavra redes? E por que do uso da palavra teias? Para tanto recorro inicialmente ao
esclarecer o uso do termo teias não conceituado na biologia e sim na antropologia e sociologia.
Apresento algumas características que podem surgir ao relacionarmos a palavra
teia na sua literalidade, pois segundo os estudos da bióloga e pesquisadora Irene Knysak, do
Instituto Butantã, em São Paulo, o cotidiano das aranhas nos apresenta três características
pertinentes em relação às teias que constroem:
Teia de captura
É a que a gente mais vê e serve para prender pequenos insetos que depois serão
devorados. Parte dela é coberta por uma substância viscosa, que gruda nas vítimas;
Teia de cópula
Como o nome diz, serve como ninho nupcial para as aranhas. Tem a forma de um
copinho, no qual o macho deposita o esperma para depois colocá-lo na fêmea;
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Teia de refúgio
É a própria casa da aranha. Ela é formada por um grande emaranhado de fios,
geralmente adquirindo a forma de um pequeno tubo.

Contudo, o termo teias conceituada na antropologia e na sociologia, a exemplo,
em Geertz, citando Max Weber (Geertz 1978, p.15), “o homem era um animal amarrado às
teias de significado que ele mesmo teceu” se caracterizam nessa dissertação, por se tratar de
relações sociais, as mediações, os agenciamentos que conectam o sujeito ao seu meio, e, só
coletivamente, tecem a sua teia de significados.
Assim a palavra teia, nesta dissertação está para além de suas características biológicas
– no sentido de devorar, depositar, o lugar fixo – o termo teias se aproxima mais do campo
sociocultural e pedagógico. No qual destaco a não linearidade, a simultaneidade de ações,
novas conexões, deslocamentos e entrecruzamentos. Um contexto de experiências múltiplas
socioculturais, ambientais de educadores com e na comunidade rural e os agenciamentos
de práticas pedagógicas culturais vivenciadas neste emaranhado de processos educativos e
criativos em arte.
Nessas relações socioculturais, recorro ao conceito de teias (idem, p.15) por estar de
consonância com o objeto de pesquisa: A reciprocidade (MAUSS, 2003).
Segundo a pesquisadora Leda Guimarães (2010), ao “passo que vamos deslocando
vamos criando teias”, entrecruzamentos que nos proporcionam interagir em vários âmbitos, do
local ao global. Inicialmente, nosso intuito era conhecer, experenciar, conviver a partir da festa
de Folia de Reis, mas ele se desloca e se (re) configura na comunidade rural de Ribeirão, num
lugar de potencial educativo de seus cotidianos e da sua visualidade. Paralelamente, isso nos
despertou o desejo de integrar esses saberes tradicionais e visuais em nossa prática educativa.
Considero o lugar da comunidade rural como um conjunto de contextos, de registros
significativos do cotidiano que estabelece sua identidade, seu jeito de ser e viver o mundo que
decorre dos seus parâmetros históricos e culturais.
Esse ato de conhecer, aprender e ensinar integra um processo que torna relevante
delimitar alguns conceitos encadeados como parte das reflexões tecidas no decorrer da
nossa atuação. É nessa teia que as narrativas se conectam em diferentes níveis de sujeito/
comunidade, educacional e acadêmico. A mediação só faz sentido quando o conteúdo
produzido é socializado, sendo também escutado e interpretado por alguém.

30
Problematizar a mediação
Assim, quer-se aqui problematizar a mediação constituída nos entremeios.
O que a relação dos educadores e a comunidade rural podem produzir como
abordagens pedagógicas no ensino de arte?
A partir dessa problematização, formulo três questões para subsidiar o texto num
processo contínuo e descontínuo de uma relação de mais de dez anos entre educadores de
arte de Goiânia e a comunidade rural de Ribeirão de Areia. Falo dessa experiência por ter
sido um dos lugares que me levou a refletir sobre o percurso pedagógico em ensino de arte
estabelecido nessa convivência e, especificamente, por se tratar de uma experiência com
vários colaboradores.
1. O que podem as Teias de reciprocidade como pesquisa configurar
saberes constituídos e assimilados nesta relação de educadores e
comunidade?
2. O que pode as Teias de reciprocidades, como construção de um
método visual, (re) significar elementos numa abordagem pedagógica
em arte?
3. O que podem esses deslocamentos - a não linearidade, a
simultaneidade de ações, as novas conexões e os entrecruzamentos produzir numa abordagem pedagógica em arte?
Estas questões se formulam com o objetivo de compreender os processos educativos
a partir de “teias de reciprocidade” nas ações de mediações educativas de educadores de arte
de Goiânia com a comunidade de Ribeirão de Areia - MG.
A ritualidade do cotidiano, a festividade da Folia de Reis, a memória geracional,
sua visualidade e visibilidade nos projetam a apontam para a relevância das aprendizagens
construídas nessa teia de reciprocidade. Com isso, podemos nos reinventar criadoramente na
capacidade de mesclar diferentes conteúdos nos âmbitos político, social, cultural e ambiental,
na formação com adolescentes e jovens em espaços não formais de educação no ensino e
aprendizagem de arte.
A dissertação foi disposta em quatro capítulos, conclusões, referencias e anexos. O
primeiro capítulo, Teias: Fio de um contexto apresenta-se em duas partes. A primeira parte,
Fios que me tecem, é o momento de revisitar a minha história no contexto de conexões que me
constituíram, a infância, as escolhas profissionais e formativas como lugares que potencializam
a aproximação de educador-investigadora.
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Na segunda parte, apresento o perfil dos educadores no papel constituinte no
desencadeamento da presente pesquisa, a nossa atuação no ensino de arte em novos
agenciamentos pedagógicos e culturais e ao assumir conflitos institucionais em espaços não
formais de educação ao estabelecer na formação educativa a desterritorialização dos “lugares
de aprendizagens” (AGUIRRE, 2014).
No segundo capítulo, Teias: Tecidas de Memórias e Afetos localizo a Comunidade de
Ribeirão de Areia, pertencente ao município de Chapada Gaúcha, Minas Gerais, situada no
contexto literário de Guimarães Rosa, na obra O Grande Sertão Veredas. E, especificamente,
ao adentrarmos a comunidade rural de Ribeirão de Areia, narro o cotidiano, em espaço tempo,
seus modos de vida, seus afazeres, a casa, a culinária, seus saberes especiais: bordar, tecer; o
ofício de luthier (especialista na construção de instrumentos de corda), os contos, as cantigas,
as rezas e a sua organicidade comunitária.
No terceiro capitulo, falo especificamente da Festa de Folia de Reis por se tratar
de um lugar onde todo o cotidiano acima relatado fica mais evidente de forma mais intensa
e laboriosa. Contextualizo historicamente a devoção ao Santo Reis, apresento o Santo e a
organicidade da comunidade no pagamento de promessa: Os rituais do Giro; os personagens;
o rito de saída; o que toca num giro de folia e as rezas. E, também, seus artefatos culturais,
como a lapinha, a bandeira, a vestimenta e a toalha e seu rito final de entrega da Folia e a mesa
da comensalidade. Apresento neste capítulo o Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas
por julgar ser um lugar de continuidade de seus cotidianos. Nas suas mobilidades festivas, a
Folia, tão qual o Encontro, nos apresenta uma ritualidade de resistência. A comunidade se
movimenta para os âmbitos do religioso, sociocultural e ambiental. Para tanto, me utilizo de
arquivos pessoais e secundários da Cia das Artes Canjirão (2004-2012), com os devidos termos
de consentimentos do sujeito/comunidade, de observação de campo, entrevistas em vídeo,
documentários, fotografias, textos, poesias, músicas e cantorias. Finalizo este capitulo com
numa reflexão do conceito de comunidade de vida pautada na experiência dos aprendizados
vivenciados no decorrer da pesquisa.
No quarto capítulo, Teias: Reciprocidade, falo do ensino de arte como o vivenciar,
o conviver, o experimentar, o fazer com a comunidade de Ribeirão, o que me provocou
deslocamentos e entrecruzamentos. Segundo Mauss (2003), essas práticas educativas se
caracterizam na reciprocidade de dar, receber e retribuir. Apresento os lugares de mediação de
novas abordagens em arte - as nossas atividades e parcerias, desde seminários de arte, oficinas
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de Teatro, Dança e Cantigas populares, Mostra Cultural, Caminhada Cultural e Ambiental. A
reinvenção de um artefato cultural, a bandeira em âmbito religioso, para o uso em âmbito de
denúncia – nomeada como estandarte. Essa ressignificação como método visual e cultural,
para além do âmbito religioso, proporciona a discussão de temas conflitivos em múltiplos
âmbitos de denúncia: de violência, cultural, ambiental e política, como proposta pedagógica
de educadores no ensino de arte em espaço não formal de educação.
Na parte das Considerações finais - No que narrei talvez você até ache mais do que eu,
frase cunhada na obra de Guimarães Rosa (1956), me coloco no papel diverso de educadorapesquisadora/narradora, no desafio de apresentar uma experiência de cunho educativo
estabelecida entre educadores de arte de Goiânia com a comunidade rural de Ribeirão de Areia.
Assim, coloco-me nos entremeios de mediar os aprendizados em teias de reciprocidade,
para que, a partir suas aprendizagens, seus repertórios, da prática educativa de ambos, esses
aprendizados sejam constituídos de elementos teóricos, mas, sobretudo, da “pedagogia da
experiência” FREIRE (2002); colaborativa e emancipadora. A prática destes sujeitos autônomos
construiu e (re) significou trocas sociais configuradas em reciprocidade (MAUSS, 2003) entre
pessoas com experiências diferentes, o que só se justificam em experiências coletivas.
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CAPITULO 1 TEIAS: FIOS DE UM CONTEXTO
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CAPITULO 1 TEIAS: FIOS DE UM CONTEXTO

Figura 1. Teias de um contexto, das brincadeiras a formação universitária.
Fonte: arquivo pessoal.
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Esse capítulo apresenta-se em duas partes: o momento de revisitar a minha história
na conjunção de fios que me tecem em conexões que me constituiu, a infância, a educação
familiar e a escolar, as escolhas profissionais que promoveram a aproximação da educadora
com a investigadora na presente pesquisa.
Essa aproximação já se dava na brincadeira de estar em constantes aprendizagens,
conforme (figura 1), no universo infanto-juvenil sensível e sensorial que estabelece as conexões
com o contexto das expressividades educativas de conviver em comunidade, de estar junto na
cumplicidade e na comunhão dos olhares que se cruzam em um determinado espaço e tempo.
Na segunda parte, apresento o perfil dos educadores no desencadeamento da
presente pesquisa, a nossa atuação no ensino de arte em novos agenciamentos pedagógicos
e culturais e a assumência de conflitos institucionais em espaços não-formais de educação
ao estabelecer a desterritorialização dos “lugares de aprendizagens” (AGUIRRE, 2014) na
formação educativa.
Falo aqui do encontro de sujeito e educadores que se cruzam e se completam
ao pensar outros paramentos críticos de viver em sociedade pelo viés da arte, resultando
em questionamentos, discussões e debates realizados em seminários, fórum, as rodas de
conversa, as oficinas de artes e no planejamento estratégico de nossas ações. Planejamento
este que se configura em novas abordagens pedagógicas e no estabelecimento de uma relação
de reciprocidade com a comunidade de Ribeirão de Areia.
E que se desdobra em novas assumências enquanto educadores que efetivamente
e afetivamente estivesse em condições de assumir esse desafio educativo em arte e assim,
no decorrer do trabalho, seis educadores atuam com mais ênfase nessa tarefa de ensinar
e aprender nesses deslocamentos de uma “comunidade de vida”, conceito este que será
desenvolvido mais adiante.
Espaço da memória - lugares que me constituíram
Recorro inicialmente ao espaço da memória, às lembranças e a recordações pessoais
como eixo dessa argumentação. Segundo a autora Aleida Assmann “o modo de recordar está
definido culturalmente, variando o que ao longo do tempo e segundo a formação cultural em
que são formulados” (2011, p. 453).
Nesse sentido, fui instigada a partir das minhas recordações pessoais, a fazer o
exercício descritivo de lembranças ou memórias dos lugares que me constituíram, no sentido
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de compreender os processos educativos em cada momento vivido, no qual considero como
um movimento primordial, diferencial e pedagógico na minha atuação enquanto educadora.
Assim, como observa Goodson (2005), “a agenda a nossa frente é aquela na qual
identidade e experiência vivida podem, elas mesmas, ser usadas como sítios, onde e a
partir dos quais nós interrogamos teórica e criticamente o mundo social” (apud MARTINS e
TOURINHO, 2006, p. 89).
Conforme Boaventura Souza Santos (1996, p.53):
Hoje sabemos ou suspeitamos que as nossas trajetórias de vida pessoais e coletiva,
(enquanto comunidades científicas) e os valores, as crenças e os prejuízos que
transportam são a prova íntima do nosso conhecimento, sem o qual as nossas
investigações laboratoriais ou de arquivo, os nossos cálculos ou os nossos trabalhos de
campo constituiriam um emaranhamento de diligências absurdas sem fio nem pavio.

Muitas de nossas trajetórias de vida são invisíveis e subjetivas, mas, nessa investigação,
se torna um campo de saber visível, um acesso ao conhecimento sociocultural de aprendizes.
A escolha de relatar e refletir sobre essa trajetória é por considerá-la primordial, cujos fios se
entrecruzam com as experiências educativas de uma comunidade rural nas aprendizagens
informais: a casa, a infância, as brincadeiras, o estudo, o trabalho, o afeto, a mulher e a educadora.
I PARTE - Fios que me tecem
Na pedagogia popular, qualquer trabalho (metodologia) sempre se inicia com a
história, seja das pessoas ou da instituição com a qual estamos lidando.
O educador Paulo Freire, em suas sábias palavras no livro Pedagogia da Esperança
(1992b, p.9), ressalta a importância de lugares que contribuíram nas tramas de sua formação
e sua vida:
Tenho feito referência a tramas mais remotas que me envolveram, a pedaços de
tempo de minha infância e de minha adolescência [...], indiscutivelmente um tempo
fundante. Pedaços de tempo que, de fato, se achavam em mim, desde quando os
vivi, à espera de outro tempo, que até poderia não ter vindo como veio, em que
aqueles se alongassem na composição da trama maior.

Partindo deste princípio, início a narrativa no contexto destes “pedaços de tempo”
(idem, p.09) e me conecto aos fios que me tecem nos deslocamentos da infância e da juventude,
as minhas experiências, as vivências que se (re) configuraram no o meu trajeto pessoal/
profissional como educadora ao tentar buscar uma conexão aos lugares que me constituíram
“na composição da trama maior” (idem, p.09), no desejo permanente de aprender e ensinar.
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Considero essencial nesse processo de investigação compreender como se deu esses
deslocamentos na construção da minha subjetividade e identidade.
Os deslocamentos, conforme apresenta a educadora Leda Guimarães (2010), “ao
passo que vamos interagindo e nos conectando vamos formando teias”. Coloco-me nesse
contexto de não completude, de estar em movimentos que se deslancham em processos.
Essas teias não ficam como fios soltos, à deriva. Elas registram-se e identificam-se no meu
processo de sujeito/educadora, no discurso pedagógico em espaços formais e não formais de
educação: a família, a escola e a sociedade.
Recorro a essa memória como continuidade e de experiência (idem p, 167) no decorrer
dos meus 43 anos, de menina a adolescente, jovem, e, hoje, mulher. Essa experiência produz
condições de transcender tempo e espaço, habilitando os lugares como espaços de relação
que deslocam e instigam nesse emaranhado, se entrecruzando em outras teias. Segundo a
educadora Leda Guimarães, em um processo educativo que se compõe “transversalmente, em
sua estruturação” (2008, p.1212).
Esses atravessamentos compuseram as teias relacionais, que, antes mesmos da minha
formação acadêmica, me teceram como educadora, com vinte anos dedicados à formação de
adolescentes e jovens.
Formular o chão da minha formação, ao considerar a narrativa inicial dos espaços
da experiência infantil como processo desencadeador de aprendizagens, do meu modo de
ser, agir e estar no mundo, pode parecer a muitos no meio acadêmico como uma terapia, a
outros, uma autobiografia.
Contudo, conceitualmente, percebo segundo FREIRE (2001) e BENJAMIM (1993),
que são espaços primordiais para a construção de nossa identidade. Ao partir do campo
das recordações pessoais, o leitor pode visualizar os espaços de aprendizagens estabelecidos
em processos de ensino na construção da práxis coerente, especificamente, no espaço não
formal de educação.
Universo infantil- o encantamento e a imaginação
Rememorar a minha experiência é desvendá-la em um lugar de aprendizagens, que
conforme Walter Benjamim (1993, p. 253) afirma que:
É da brincadeira que nasce o hábito [por exemplo, comer, dormir, vestir-se, lavar-se],
e mesmo em sua forma mais rígida o hábito conserva alguns resíduos de brincadeira.
Um poeta contemporâneo disse que para cada homem existe uma imagem que faz
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o mundo inteiro desaparecer; para quantas pessoas essa imagem não surge de uma
velha caixa de brinquedos?

Recorro a uma velha caixa de fotografias com vários álbuns que eram entregues no
momento em que eram reveladas e estas me ajudam a desencadear as minhas lembranças.
Muitas delas foram tiradas pela minha mãe e meu pai com uma máquina semiprofissional
adquirida na década de 70. Minha mãe foi à maior responsável em registrar todas as nossas
aventuras de criança, de festas da família e viagens, o que me despertou profundamente o
desejo de registrar estes fatos corriqueiros. As fotografias, lembranças do meu universo
infantil, revelam-se em imagens conectadas há um tempo e a um espaço, uma forma de rever
o vivido no cotidiano do encantamento e da imaginação.
Revirando a caixa de fotografias, revejo imagens tiradas em nossa casa na Vila João
Vaz, um bairro no município de Goiânia. Eu constava de três anos de idade e meu irmão dois,
quando fomos morar nessa vila em um barracão com um enorme quintal. Mamãe e papai
plantavam árvores frutíferas: amoras; goiabeira; limoeiro; manga; jaca e cana caiana. Com o
tempo, além da horta, plantávamos milho, mandioca e algumas árvores nativas provenientes
do cerrado lugar agora da Vila loteada.
As cantigas de rodas estavam entre as principais brincadeiras lúdicas de criança, como:
A canoa virou
quem deixou ela virar
foi por causa de Fulana
que não soube remar
Carangueijo não é peixe
carangueijo peixe é
carangueijo só é peixe
na enchente da maré
As cantigas de roda, usadas em várias partes do território brasileiro, fazem parte do
meu repertório de brincadeiras de criança e voltam ao meu universo educativo em 2002 como
instrumentos pedagógicos com adolescentes e jovens.
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No ano de 2006, nos meus 34 anos de idade, elas se rearticulam na versão cantada
do batuque - dança de origem africana, acompanhada do tambor de folia, balança-se o corpo,
a cabeça, bate-se palmas, acompanha-se o ritmo com os pés- numa oficina ministrada por
alguns integrantes da comunidade de Ribeirão em Goiânia.
Lembro do meu pai e meu avô e tios furando a cisterna, cercando o quintal com
arame farpado e, ao redor, plantando muitas árvores. Com o tempo, foi construindo a casa,
com dois quartos, sala, cozinha, um quarto de banho sem chuveiro (tomávamos banho na
bacia de zinco). Nesse período, ainda prevalecia nas casas à privada no fundo do quintal.
Assim, eu e meu irmão imitávamos quando crianças o mundo dos adultos, construindo
casinha, fazendo curral, limpando o terreiro, criando vaquinhas de jiló, castelos de areia.
Brincávamos de pique de esconder, fui no tororó, salvar latinha, queimada, seu lugar está
vago, de passar o anel, adedonha e tantas outras. Eu apelidava as bonecas, quase sempre
feitas pelas mãos de minha mãe, de bruxinhas. Com meu irmão e primos, brincávamos
e criávamos estratégias de descobrir o universo do quintal, pois a rua e a cidade nos eram
estranhas, confusas e desconhecidas. Muitas vezes, compartilhávamos estes momentos com
as crianças da Rua na Vila João Vaz.
Abro aqui um parêntese para apresentar meus pais, pois nesse lugar vivemos muitos
deslocamentos. Inicialmente, foi a partir das escolhas deles que as nossas vidas foram tomando
outros movimentos.
Meu pai trabalhou cedo. Ficou sem a mãe aos cinco anos de idade e teve que morar
com tios e tias na fazenda no município de Pires do Rio/GO. Quando adolescente, veio morar
em Goiânia com o meu avô e a madrasta. Serviu ao exército, seguiu carreira militar e foi policial
civil. Após a graduação em Direito na Faculdade Anhanguera, prestou concurso e se tornou
delegado. Recentemente aposentado, dedicou mais de 40 anos ao serviço público. Casado
pela segunda vez teve mais quatro filhos.
Minha mãe, minha principal referência educacional, casou com papai aos 20 anos
de idade. Estudou até a quarta série e foi alfabetizada. Foi quem me apresentou as facetas de
ser mulher na realidade nua e crua da vida. À primeira vista, era uma mulher profundamente
ligada aos afazeres da casa e dos filhos, a dona do lar. Enquanto esteve casada com papai,
aprendeu a costurar, a dirigir e fez curso de cabeleireira.
Quando eu tinha oito anos de idade e meu irmão sete, nossa realidade mudou.
Minha mãe estava separada e com dois filhos para criar. Assim, foi fazer de um tudo um
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pouco: cabeleireira, dona de bar, costureira, feirante, faxineira e vendedora de tapete de porta
em porta. Muito de bem com a vida, sempre com um sorriso no rosto, apresenta as facetas
de uma mulher participativa frente às lutas constantes na comunidade da Vila João Vaz por
creche, asfalto, água, esgoto e transporte.
Ela teve um segundo casamento, que durou 14 anos, e permaneceu morando na Vila
até o ano de 1998. Divorciada pela segunda vez aos 60 anos, casa com um morador da sua
terra natal, Heitorai/GO e vai morar em um assentamento.
Atualmente, cria galinha, porco, gado, faz horta e vive com o companheiro de 69 anos
na beira de rios e lagoas pescando e curtindo os seus 63 anos. Contudo, não é aposentada,
pois nunca teve a carteira de trabalho assinada, realidade esta de muitas outras mulheres
da minha família, em consonância com a história de muitas outras mulheres que conheci na
comunidade de Ribeirão.
Um festejar na memória - o congo na Vila
Na Vila João Vaz, eu tinha três anos quando conheci a tradicional Festa em Louvor
a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, promovida pela Irmandade Nossa Senhora do
Rosário desde 1970. O Senhor Pedro Cassimiro (in memoriam) era o patrono e 1º capitão do
Terno de congada Verde e Preto. No mês de setembro, durante 10 dias, acordávamos com a
alvorada às 4 horas da manhã. Os tambores ecoavam pelas ruas da Vila, fazendo o coração
bater forte a cada batida.
Vários congos – são ternos de congada de diferentes agrupamentos que participam
das festas por todo Brasil (MACEDO, 2007) que eram provenientes de outros bairros e outros
municípios vinham nessa época para festejar. Participavam do levantamento do mastro, do
pagamento de promessas e do cortejo que saia da igreja e retornava a ela por meio de um
percurso em forma de círculo (identifica-se muito com o giro da folia, conforme falo mais
adiante), representando o formato de um rosário. Havia a ceia nas casas e, na época, não
se vendia ingresso e era comum a todos ceiar. Havia barracas de comércio e, no ranchão,
realizavam-se os leilões com prendas doadas. As atividades encerravam-se na igreja com a
entrega da coroa ao próximo festeiro.
A ritualidade da festa era ressaltada pelo colorido das vestimentas, cada terno com
uma cor especifica de identificação e as bandeirinhas da congada. Garotas virgens (como reza
a tradição) eram as responsáveis por carregar os estandartes dos santos devotados na festa.
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Os ritmos e cantorias contagiavam a todos e marcaram a minha infância e adolescência como
lugar de conviver com a diversidade cultural de uma comunidade caracteristicamente de
negros: homens, mulheres, crianças, jovens e velhos que compartilhavam no cotidiano e na
ritualidade seus repertórios de vida, luta e resistência.
Das brincadeiras para a escola
Localizo-me aqui em 1977, aos cinco anos de idade, meu irmão com quatro, no Colégio
Santa Clara - instituição católica e particular de ensino - localizado no bairro de Campinas, em
Goiânia que até o não de 1970, só recebia alunas, mas daí passa a aceitar também meninos.
Lembro do pátio rodeado da célebre colunata art déco, do salão nobre, palco das
grandes festas e apresentações de teatro, da dança, da primeira piscina, da gruta e da Capela
do Colégio, onde fui imbuída dos ensinamentos cristãos. Verbos como aprender, cooperar e
integrar se fizeram presentes na minha infância.
Vestíamos uniformes. As meninas de saias rodadas na cor verde, com duas pregas à
frente, na altura do joelho, camiseta branca com listras verdes na gola e na manga e o símbolo
do colégio impresso no peito, o cabelo curto e sapato modelo mocassim cor preta e meia
branca. Para os meninos, bermuda verde, e os demais ritos permaneciam. Era o típico visual
de meninas e meninos de colégio particular, freqüentados por filhos e filhas da média e alta
sociedade de Goiânia, perfil este bem aquém da nossa realidade.
A descoberta do universo escolar amplia o meu olhar também para a separação de
classe e a desigualdade social. Para uma menina que morava em uma vila da periferia de
Goiânia e estudava em um colégio particular, as amizades foram restrita a algumas meninas
na vila e as primas por parte de mãe.
Ter uma máquina fotográfica não era tão acessível na época quanto hoje em dia.
Assim, no meu universo infantil, enveredei pelas imagens por meio do desenho e da pintura já
aos oitos anos de idade. A casa era o lugar de experimentações visuais.
Com a separação de meus pais, coube à minha mãe cuidar de nossa formação. Assim,
a escola particular ficou inviável pela nossa realidade econômica. Então, passo a estudar na
Escola Estadual de 1º grau Assis Chateaubriand, onde cursei da 2ª série até o ensino médio, a
antiga 8ª série. Nesta escola, me aproximo mais da turma, pois tinha em comum com a grande
maioria o território da periferia de Goiânia.
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A escola foi lugar de estranhamento, aprendizado e tentativas de organizar peças
teatrais. Também, depois das aulas, participávamos voluntariamente de um coral promovido
por uma professora que nos apresentou o universo das músicas populares.
A música Vida Marvada, dos compositores Almirante e Lúcio Azevedo, me foi
apresentada nesse coral na adolescência como uma prática da professora, em uma reprodução
do que ela aprendeu a cantar. No entanto, não havia nenhuma intenção de reflexão ou crítica
com relação aos estereótipos que apareciam na canção, já que também não se discutia na
escola da década de 80 os estereótipos do caipira, do racista ou dos homofóbicos.
Segue um trecho da música:
Vida Marvada
Vance num sabe como é bom vive
Numa casinha branca de sapé
Como uma muié a nos fazê carinho
Uma galinha, dois ou três pintinho
Se o sór tá quente a gente arranja rede
Garra a viola presa na parede
Acende o pito gospe e passa o pé
E deixa a vida como Deus quizé
Eh! Vida marvada
Não adianta fazer nada
Pru que se esforça
Se não paga a pena trabaiá
Essa canção entra no meu repertório cultural de forma paródica, no estilo dos filmes
que assistia na década de 90, produzidos por Amácio Mazzaropi2: Jeca tatu a Tristeza do Jeca,
que apresentava homens e mulheres como gente pacata ou, muitas vezes, como o matuto
esperto, quase sempre no espaço rural, com uma entonação política das relações e os conflitos
entre patrão e empregado.
Amácio Mazzaropi (São Paulo, 9 de abrilde1912— São Paulo, 13 de junhode1981) ator e cineasta brasileiro,
escreveu suas obras segundo consta a partir da vivência com suas avós na cidade de Tremenbé - SP, lugar de
aproximação com a vida cultural caipira. Um dos mais consagrados nomes do cinema, do teatro e da televisão
brasileira. Acesso 27 de mar. De 2016. http:// www.museumazzaropi.org.br/.
2
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Com um olhar pautado num tempo e no espaço, com o passar dos anos, me foram
apresentados outros conceitos. Antes, o caipira, o roceiro, visto como preguiçoso o de cultura
atrasada e analfabeto se apresenta em outros olhares nas obras lidas na escola: O Sertanejo, de
José de Alencar, O Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, Os Sertões de Euclides da Cunha.
Nestas obras, descubro o universo do sertanejo, de homens e mulheres na servidão,
miséria, seca, nos mandos e desmandos de coronéis e latifundiários, peça fundamental de
mão de obra nas grandes lavouras, o sujeito da agricultura familiar, e que, ao contrário da
música Vida Marvada, é uma vida de extremo labor. O tempo se mostra em fortes marcas no
corpo e na memória.
Assim, encontro na biblioteca da escola estadual um espaço para meus deslocamentos
e devaneios neste universo de leituras. Era o meu espaço de pesquisa, de provocações, de
sonhos e de conhecimento. As imagens a que tínhamos acesso não eram permeadas pelo uso
de sites de pesquisa num computador. Havia a necessidade de aproximação com o objeto, no
caso, o livro. As escritas e sua visualidade nos eram apresentadas pelas páginas de livros de
história, geografia, ciências, literatura etc.
Em meu percurso, passei pelas escolas particular, estadual e, depois, pelo ensino
técnico, lugares extremamente fundantes na minha interação social e cultural. É nessa
diversidade de aprendizagens que se compõem, em parte, os fios que tecem minhas próximas
escolhas do universo juvenil.
O término do ensino fundamental me colocou em novos desafios, pois a formação
universitária era coisa muito rara na minha família materna. Para os meninos, o trabalho servil,
para as meninas, o de ser dona de casa, doméstica ou, muitas vezes, ser mãe na adolescência.
Por ser jovem e mulher neste cenário familiar, eram quase inevitável repetir a história dessas
mulheres: mãe, tias, primas.
O desafio era, no mínimo, cursar o ensino técnico, enquadrado no ensino médio
(antigamente chamado de Segundo Grau Técnico Administrativo). Uma modalidade de
formação que eu julgava possibilitar uma rápida integração profissional, na impossibilidade de
adentrar em uma universidade pública.
Segundo minha mãe, “ensino técnico era o que deu conta de ajudar”, mas, se eu fosse
para uma universidade, tinha que ser pública. Nos entremeios de meus 18 e 19 anos, foram
duas tentativas sem êxito de ingressar na universidade depois do ensino técnico: O vestibular
para Direito e outro em Artes Visuais na Universidade Federal de Goiás (UFG).
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Assim, as cobranças nesse universo juvenil começam a se configurar: Era preciso
trabalhar. Contudo, somente aos vinte anos de idade tenho minha primeira experiência de
trabalho. Relato aqui, três lugares que marcaram minha vida profissional.
O primeiro foi estar secretaria de um hospital infantil em Goiânia, espaço de perceber
as dicotomias no atendimento à saúde para ricos e pobres. O segundo, caixa de supermercado,
trabalho como atendente, lugar de perceber as relações de exploração de mão de obra de
adolescentes e jovens pela anuência de Organizações Não Governamentais (ONGs) com os
donos do supermercado. E, por fim, no comércio de roupas, onde passei cinco anos no trabalho
como caixa/crediarista. Todos os lugares foram de intrigas de relações trabalhistas, o corpo e a
mente colocados ao extremo no cumprimento de horas extras de trabalho.
Estes espaços de trabalho permearam e configuraram a minha vida profissional.
Reestruturou o meu olhar para ver outras possibilidades de me relacionar e conviver com as
pessoas, com dignidade e respeito ao semelhante e, principalmente, na minha atuação como
educadora social, junto ao público de adolescentes e jovens.
Nestes entremeios do trabalho, vivia envolvida nas atividades da Igreja Católica desde
a adolescência, porém, é na juventude que atuo com mais veemência em coordenação e
assessoria a grupos de jovens da Pastoral da Juventude (PJ) da Igreja Católica de Goiânia.
Aos 25 anos, ano 1996, participo de uma oficina de teatro ministrada por Júlio Van
e Edmilson Borges na Casa da Juventude Pe. Burnier, sendo este um dos primeiros contatos
com a instituição.
A identificação com estes espaços me proporcionou uma atuação política, chegando
a compor a Associação de Moradores da Vila João Vaz, em Goiânia, por dois mandatos, no
período de 1995 a 1997. Fui muito influenciada pela minha mãe nas questões de justiça e
políticas públicas. Nesse período, uma associação tinha o poder de organização sem a
intervenção de um líder políticos e demais partidos.
Entretecer a formação acadêmica - profissional
Em 1997, quando eu tinha 26 anos, prestei vestibular na Faculdade de Artes Visuais
(FAV/UFG), no curso de Design de Moda. No meu projeto de vida, tinha em vista formação de
lideranças juvenis de grupos de jovens. No entanto, como precisava cuidar da minha formação
acadêmica, fiquei muito motivada pela formação teórica e prática profissional em desenvolver
as habilidades de figurinista.
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No ano de 1998, vendemos a nossa casa na Vila João Vaz e fomos morar no Setor
Parque Tremendão, na região noroeste de Goiânia (entre o Setor Finsocial e Jardim Curitiba).
Começa novamente a luta por saneamento básico e a labuta todos os dias com o transporte
coletivo para trabalhar e estudar no curso noturno de Design de Moda.
Com a entrada na faculdade, o trabalho de caixa numa loja de roupas ficava cada vez
mais complicado, com os horários de saída cada vez mais apertados. Tomei a decisão, após o
segundo ano de faculdade, de sair do trabalho e ficar pelo menos um ano dedicada ao estudo,
mas, a dedicação exclusiva aos estudos não condizia com a minha realidade social e econômica.
Na época, por volta do ano de 2000, eu já desenvolvia na Casa da Juventude
(CAJU) serviço voluntário de monitoria a realizava alguns projetos de duas áreas de atuação:
Metodologia e Comunicação e Arte. Assim, no ano de 2001, sou contratada pelo diretor da
instituição, padre jesuíta responsável pela obra em Goiânia, na função de recepcionista e, dois
anos depois, na secretaria executiva. Mais tarde, em 2005, assumo a coordenação do Projeto
Mala de Artes - Arte e Cidadania para adolescentes e jovens entre 15 a 25 anos, e atuo na área
de Arte juntamente com os demais educadores na promoção de oficinas de teatro, de dança,
de música e de artes visuais.
Assim, configura-se a minha formação, designer de moda, educadora social que desenvolve
em conjunto com mais sete educadores a promoção coletiva de aprendizagens em arte.
As habilidades adquiridas no curso de Design de Moda me levaram a questionar
como este contribuiria na minha atuação como educadora de arte. O universo da visualidade
e visibilidade da cultura popular já se fazia presente nas minhas escolhas pedagógicas na
atuação como educadora.
Com a clareza do caminho percorrido na equipe de arte e com a graduação em Moda
em 2002, entrelaço minha atuação profissional de educadora de arte com a minha formação
acadêmica em moda. Esta se configurou nas práticas educativas em arte na instituição que
trabalhava e, posteriormente, no reconhecimento com mais apreço na elaboração e criação
de figurino cênico no cenário goiano.
Participei da elaboração e criação de figurinos cênicos nas peças dirigidas por
Samuel Baldani, do Grupo Guará da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), nas
produções como Amor por Anexins, A Farsa da Boa Preguiça (2014), do Grupo Arte Educação,
que faz parte do Projeto Arte em Cena (em parceria com a Fundação Jaime Câmara), dos
espetáculos Romeu e Julieta (2006), Saltimbancos (2013), O Sumiço da Carroça (2012) e
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Crônicas (2014), da Cia d’Humor. Atuei, também, na confecção de figurinos para o espetáculo
Plural (2012) e Gato Negro (2013), da Cia de Teatro Nu Escuro, de Goiás.
Trabalhar na Casa da Juventude durante onze anos me proporcionou desenvolver
vários intercâmbios mediados pela arte em outros municípios do Estado de Goiás e em outros
estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Roraima (em Ji-Paraná), Minas
Gerais e outro país, Áustria.
Esse intercâmbio de trinta dias, realizado em maio de 2003 deu-se com outros
colaboradores na Áustria e com cooperação da DKA- Agência de cooperação de Katholische
Jungschar, mantida por um projeto que as crianças no mês de dezembro recolhem donativos
na simbologia dos três reis magos. Inicialmente estávamos entusiasmados com a arquitetura
de Viena, a qualidade de vida, os museus, os teatros de ópera, as grandes catedrais, os castelos,
as belas paisagens, o transporte pontual e o vinho. Porém percebo as diferenças sociais e
culturais e a experiência na Áustria também nos apresenta a discriminação social e racial em
metrôs e aeroportos.
O exemplo, em uma das atividades organizadas pelos jovens da DKA - em uma cidade
no interior da Áustria, onde assistimos ao filme Cidade de Deus que contava a história do
conjunto habitacional Cidade de Deus, criado pelo governo do Rio de Janeiro- Brasil, em
meados dos anos 60 e que se tornou um dos maiores pólos do controle do tráfico na região
nos anos 70, em uma roda de conversa pós-filme, as perguntas eram se o Brasil era violento,
pobre e se onde morávamos era como a favela do filme.
Na escola da cidade a única coisa que os jovens conheciam sobre o nosso país era
capoeira, carnaval e futebol, e isso era devido a existir projetos internos cujos dois professores
eram provenientes do Brasil.
Nesse percurso pela cidade, em uma festa intitulada Festa Brasileira, um grupo de
jovens neofacistas nos cercou, ofendendo um de nossos educadores por ser homossexual.
Isso nos fez entender que a segregação racial e sexual é historicamente construída, é uma erva
daninha com profundas raízes em qualquer parte do mundo.
O nosso Brasil, intitulado muitas vezes como tolerante, se mostra mascarado no
carnaval, passando a imagem de somos todos iguais. Porém, ao final da festa, a máscara cai
e escancara como as pessoas são arrebanhas em serviço escravo nas fazendas de gado e
carvoarias. Os povos do Norte e Nordeste do país e, muito recentemente, os estrangeiros nas
confecções de São Paulo, vindos de países fronteiriços como Bolívia e Paraguai e Haiti.
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O que se justifica essas contradições na Áustria, que conta com vários projetos com
atividades humanitárias e sociais desenvolvidos por grupos e entidades que acolhem jovens e
famílias provenientes de outros países?
No período 2003, já víamos o que hoje chamamos de refugiados, devido ao cenário
econômico social. Eles já caminhavam em direção à Europa ou até mesmo dentro da América
Latina na possibilidade de mudança de vida. Isso reforça a necessidade de medidas humanitárias
contra a desumanização.
Durante o intercâmbio, nos levaram ao campo de concentração Mauthausen-Gusen,
um complexo de campos de concentração construídos pelos nazistas na Áustria durante a
segunda Guerra Mundial, situado a cerca de 20 km da cidade de Linz. Lá nos foi relatado que
os prisioneiros eram usados como força de trabalho numa pedreira local conhecida como a
infame Escada da Morte. Os prisioneiros eram obrigados a subir os 186 degraus da pedreira
carregando blocos de pedra de 50 quilos em fila. Muitos foram levados à exaustão de 12 horas
de trabalho e à morte.
Caminhar por esse espaço, ir à antiga pedreira, à câmera de gás, ver as formas de
extermínio que a humanidade esta à mercê pelo tal Estado de Direito, por grupos extremistas,
me causou, inicialmente, comoção, silêncio e me deslocou para pensar que, enquanto
educadora, o meu papel era essencial para que essas ações e pensamentos não ecoassem na
minha prática educativa, coletiva e institucional.
Assim como um amigo dizia que outro mundo é possível, foi na construção coletiva
que aprendi com as experiências vividas que podíamos começar do local para o global.
Elementos teóricos na prática educativa
Quando termino a graduação em Moda, já havia o desejo de qualificar a minha
atuação, e conseqüentemente, o espaço que trabalhava foi um favorecedor de discussões
socioculturais, e algumas das minhas formações se destacam muito na linha cultural: Captação
de Recursos e Elaboração e Gestão de Projetos Culturais no realizado pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - AR/SENAC/DF, Centro de Educação Profissional.
Inicialmente, estes contribuem para a elaboração e aprovação de projetos culturais e
sociais para algumas instituições, por exemplo, o projeto do Ponto de Cultura 36, de Bonfinópolis
(1999-2004), pelo Ministério da Cultura (MinC); Projeto Bacia do São Francisco(2012);
Caminhada Ambiental e Cultural Grande Sertão Veredas (MinC); Projeto Menina Levanta-te
(2013) pelo Fundo do CMDCA - Itaú Social.
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É nesse ambiente mesclado de projetos sociais e culturais que surge o desejo de
retomar a minha formação com mais qualidade profissional. Entre 2005 e 2006, curso a
Especialização em Arte Contemporânea, formação oferecida pela FAV/UFG, que permeou e
articulou elementos teóricos na minha prática educativa.
É para relatar o tempo e o espaço vividos nestes entrecruzamentos e nas interlocuções
como educadora que volto como mestranda do Programa de Pós-graduação em, Arte e Cultura
Visual PPACV/FAV/UFG/2014, na perspectiva de mediar uma experiência tecida entre um
grupo de educadores com a comunidade rural de Ribeirão de Areia ao norte de Minas Gerais
em teias de reciprocidade.
É a partir destas teias que me aproximou da linha de pesquisa (c) Culturas da Imagem
e Processos de Mediação, tendo como orientadora a professora Drª Leda Guimarães, pela
possibilidade de construir e reconstruir a aprendizagem individual e coletiva que transcendam
os espaços formais de educação para um espaço de saberes coletivos.
São a partir dos elementos do chão da minha formação e como educadora que surge
o desejo de aproximar, conhecer e experenciar os saberes dos mestres populares com suas
possibilidades múltiplas de processos educativos. Esses fragmentos vividos são elementos
importantes para a construção de processos educativos - experiências, contextos tempo e
espaço – e proporcionam novas abordagens a partir da prática e das vivências.
Os autores Martins e Tourinho (2009, p.02), contribuem na percepção do foco da
pesquisa narrativa como uma abordagem de investigação da educação em arte e dizem:
o modo como percebemos, experimentamos e sentimos esses momentos em
diferentes contextos de tempo e espaço e, posteriormente, ou até mesmo
simultaneamente, o modo como refletimos e organizamos esses fragmentos vividos,
configuram a prática da vida que chamamos de experiência.

Tal fragmento vivido no decorrer dos agenciamentos entre educadores e comunidade
configurou em experiências fundantes, do contexto pessoal para os entremeios com o coletivo
sociocultural de múltiplos repertórios.
A conexão foi estabelecida com tantas outras experiências e se configurou em teias.
Lugares que compreenderam as mediações e as práticas educativas entre educadores de arte
e a comunidade rural de Ribeirão, estas, tecidas numa relação recíproca.
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Figura 2. Narradora e educadores, viajantes na comunidade Ribeirão de Areia.
Fonte: Cia das Artes Canjirão (2007).
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II PARTE - Educadores de artes – entremear saber
Na segunda parte dessa pesquisa, apresento o perfil dos educadores, colaboradores
ativos e principais responsáveis pela atuação pedagógica de arte em espaço de educação
não-formal. Aqui, também é conceituado o nosso entendimento sobre educação não formal
e falo da instauração do processo de descentralização de práticas responsável pela nossa
aproximação com a Comunidade de Ribeirão de Areia e os passos desafiadores para gerar
processos educativos.
Durante dez anos, como educadora e conjuntamente responsável pela criação da Cia
das Artes Canjirão (2008-2015) com os referidos educadores de arte citados nessa dissertação,
creio que posso apresentar com clareza o perfil e o caminho profissional percorrido pelos
mesmos. Porém para tal apresentação terei que fazer um retrocesso na data para justificar a
nossa atuação no ensino de arte em espaço não formal de educação que se acentua a partir
do ano de 2002.
Apresento os educadores que atuaram a partir do ano de 2002 por se tratar de um
período em que se iniciaram os nossos questionamentos e um novo processo formativo de arte.
Para chegar aos relatos e as reflexões das mediações estabelecidas entre os
educadores com a comunidade rural de Ribeirão de Areia no período de 2004 a 2012, se faz
necessário apresentar a equipe e o sujeito/educador um dos colaboradores nesta pesquisa.
Para tanto esclareço que o uso da palavra educadores no gênero masculino, no decorrer
dessa dissertação, é um recurso de facilitação da leitura do texto, e esclareço ao leitor, que
na medida em que for adentrando nesses relatos o faça agregado ao termo de educadores de
arte composta por mulheres e homens, conforme tabela em anexo (A).
No ano de 2002, nós, educadores nove voluntários (as) e dois contratados, fomos
os principais sujeitos, articuladores de novas abordagens no ensino de arte em espaço não
formal de educação.
Nesse período a maioria dos serviços realizados na instituição que atuávamos era
via voluntariado sem renumeração ou por assessoria contratada para determinada atividade.
O que caracterizou essa equipe de educadores de arte foi justamente a prestação de serviço
voluntário, um grupo engajado em trabalhos socioculturais, que entendiam que a educação
necessariamente não perpassava pelo recurso financeiro, mas como um ideal sociopolítico.
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Contexto geográfico e econômico
Educadores que moravam e estudavam na cidade de Goiânia, capital do estado de
Goiás, uma cidade relativamente nova. Situada no Planalto Central do Brasil, distante 209
km de Brasília, e, desde 1960, passa por um forte crescimento populacional. É um importante
pólo econômico, considerada um ponto estratégico para o desenvolvimento da agricultura,
confecção, vestuário, indústrias, comércio atacado/varejo e local de referência na área de
atendimento médico.
Estes educadores apresentavam um perfil bem característico.
Segundo a socióloga e educadora GOHN, “os educadores não-formais do Brasil
constituem um painel amplo, rico e estimulante. Trata-se de jovens que realizam projetos
inovadores – e renovadores -, levando uma lufada de cultura e educação às comunidades em
que atuam” (2007, p. 19).
Organizo os dados em quatro variáveis em relação ao perfil dos educadores, no ano
de 2002 – a data de nascimento, a escolaridade, o gênero e o campo de atuação. A estrutura
nessas quatro variáveis nos proporciona entrecruzamentos e conexões de repertórios
socioculturais e saberes diversificados.
Data de nascimento
A análise das datas de nascimento dos educadores indica-nos que a maioria tinha
entre 21 a 31 anos de idade, mas predominava os que estavam na faixa dos 20 anos. Foram,
portanto, pessoas nascidas, sobretudo na década de 1970, supõem-se que estavam localizados
num entremeio, na década de 80 com o as grandes mobilizações da sociedade civil, entre elas
o movimento das Diretas Já, lideranças estudantis, como a União Nacional dos Estudantes
(UNE), sindicatos, intelectuais, artistas, religiosos e instituições não governamentais.
Promulgação da nova Constituição do Brasil (1988), e na década de 90 num tempo
histórico do país, com impeachment do Collor (1992), Plano Real (1994). Período de um grande
desenvolvimento tecnológico na conjuntura econômica e cultural do país, tornando popular
o computador com programa Windows 98, o telefone celular, o CD aperfeiçoado no DVD e o
crescimento da internet.
As culturas juvenis na década de 90 sofrem grande influência, de bandas de pop-rock
nacional e internacional, explode no Brasil a lambada, o sertanejo, o pagode, o axé music, o
Funk carioca, e cresce sucesso do gênero Hip Hop.
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Tendo em vista que um (01) educador morava em casa de estudante, oito (08)
como os pais, um (01) dividia aluguel com outros estudantes e trabalhadores, e um (01) em
instituição religiosa.
O tempo histórico que estava envolvido os educadores, a conjuntura sociopolítica,
econômica e cultural em que viviam, indica como um fator, primordial para percebermos o papel
destes, na criação de novas abordagens no ensino de arte, pois os seus espaços identitários e
seus repertórios de vida deram origem as nossas partilhas de saberes socioculturais.
Grau de escolaridade
Se olharmos para o grau de escolaridade dos educadores, destaca-se que 27% têm
nível superior completo, sendo a área de humanidades a formação predominante (64%), em
especial, o curso de Artes. Temos, também, acadêmicos de Psicologia, História, Educação Física
e um na área de exatas, no curso de Física.
Segundo a Sinopse Estatística da Educação Superior- Censo 2000, do INEP, ao longo
da década de 1990, acentuou-se progressivamente a expansão da rede privada de ensino
superior no município, que, até junho de 2002, já contava com 13 instituições particulares.
É um dado relevante, tendo em vista que nesse período (2002-2004), contávamos com três
educadores cursando a Universidade Católica de Goiás, via financiamento, e seis educadores
cursavam a Universidade Federal.
Gênero
A predominância das mulheres reafirma alguns dados sobre o envolvimento destas
em projetos sociais. Segundo a pesquisadora e professora do departamento do Serviço
Social pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Rita de Lourdes de Lima, “a história
do Serviço Social no Brasil e no mundo tem sido construída por mulheres”. Vários estudos
mostram a predominância feminina na profissão e analisam as conseqüências de tal fato para
o Serviço Social. Estas se destacam na equipe quanto à qualificação educacional: Quatro com
ensino superior completo e cinco cursando o ensino superior.
Campo de atuação
Segundo a socióloga Maria da Glória Gohn, há de se “considerar o campo do
saber como algo múltiplo: há saberes científicos, artísticos, religiosos, corporais, populares
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etc.”(2007, p.25). Neste sentido, o que predomina na equipe no período é a atuação em vários
campos do saber, mas com a opção de ser educador de artes mesmo estando em outra área de
formação. Pessoas provenientes das camadas populares, moradores na periferia de Goiânia
e seu entorno predominavam entre os educadores. Alguns moravam na região central de
Goiânia para economizar no transporte, no tempo e para estarem mais próximos dos locais de
trabalho e estudo.
Constatamos entre os educadores a experiência em trabalhos diversificados como
comércio varejista, secretária, pedreiro, eletricista etc. Os saberes acumulados em suas
experiências anteriores e durante a atuação em educação em arte ampliam o campo em
trabalhos na linha da formação e assessoria a grupos juvenis, como educadores em instituições
de ensino público, educador social no atendimento a adolescente e jovem no cumprimento
de medidas sócio educativas. Essas experiências sensibilizam os educadores nas suas escolhas
profissionais.
Gohn nos fala que ter essa formação e essas experiências vividas não significa
transmiti-las ou repassá-las aos educandos e educandas, mas, elas são como um suporte a ser
...utilizado para desenvolver e fazer acontecer à verdadeira face do educador – a
de sensibilizador, formador, estimulador de um trabalho com o grupo , seja numa
dança numa peça de teatro, numa banda de latas, na confecção de um jornal, na
criação de artesanato ou num coral, possibilitando assim a construção de novos
saberes(2007, p.25).

Nossos repertórios entendidos como conhecimento sociocultural – esses saberes
acumulados, diversificados e nossas memórias, afetos – foram princípios estruturantes de
diálogos e aproximação na nossa prática educativa em arte.
Esses educadores, em uma mistura de estudos freirianos e marxistas, contribuíram,
partilharam métodos e práticas educativas em artes, provocam deslocamentos, rupturas a
partir de vários repertórios de sujeito/comunidade nas múltiplas experimentações vivenciadas
no decorrer de 2002 a 2012.
Os fluxos dessas experimentações se fizeram presentes na vida de boa parte dos
educadores, alguns militantes engajados nas questões sociais, políticas, culturais e ambientais,
cuja visão e postura crítica foram comungadas em nossas perspectivas pedagógicas num
projeto de formação cidadã de adolescentes e jovens em instituição de ensino não formal.
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Espaços de educação não formal
Considero como espaço não formal de educação o que está além do muro da escola
formal. O ensino não formal aqui nos apresenta como um meio de experiências do cotidiano,
como práticas sociais múltiplas que também se apresentam como atividade educativa
organizada e sistemática, o que subsidiou muito de nossas formações no intuito de articular o
conhecimento adquirido em outros lugares de formação.
A Casa da Juventude Pe. Burnier (CAJU) Goiânia - foi um instituto de formação,
assessoria e pesquisa sobre assuntos de juventude de 1984 até meados de 2014. Filiada à
Sociedade de Educação e Assistência Social, da Companhia de Jesus, uma entidade sem fins
lucrativos e de caráter filantrópico e ofereceu serviços públicos na perspectiva da garantia de
direitos e teve como foco os adolescentes e jovens e suas famílias.
Contudo, foi um dos lugares cuja prática educativa, lúdica, cultural, política e social
agrupou a nossa atuação. Por se tratar de um espaço não formal de educação, tinha um perfil
multidisciplinar e oferecia programas de formação em cinco áreas de atuação: Metodologia,
Psicologia, Sócio-política, Comunicação e Arte e Bíblia e Espiritualidade. O público participante
era constituído por assessores das pastorais de Juventude, educadores de adolescentes e
jovens, animadores e coordenadores de grupos comunitários, adolescentes e jovens provindos
de Goiânia, de seu entorno e de outras regiões do país.
Inicialmente este lugar, possibilitou o encontro de diversos sujeitos de várias áreas
do conhecimento, na conjunção de seus repertórios de vida, que foi o suporte norteador da
reflexão sobre nossa prática pessoal e coletiva no ensino de arte.
Assim, atuamos em uma de suas áreas de formação: Comunicação e Arte que oferecia
oficinas formativas em arte, e, é nesta área que subsidia e problematiza a nossa atuação na
reflexão de nossa prática formativa e educativa. Dessa diversidade de experiências educativas
convergiram sujeitos convictos da necessidade de amadurecimento de nossa ação enquanto
educadores para atuar de forma crítica e transformadora na prática pedagógica no ensino e
na aprendizagem de arte. E nós educadores de arte começamos a estabelecer na instituição,
momentos de promover relações dialogais, colaborativas, estimuladoras no fortalecimento da
identidade cultural do público dos projetos: educadores, adolescentes e jovens.
Um processo de descentralização de práticas
Sucintamente, a opção política pedagógica e metodológica da instituição se fez
presente em muitas de nossas ações educativas, pois essa tinha como norte principal oferecer
formação a lideranças juvenis de cunho pastoral.
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Porém, neste mesmo lugar, algumas perguntas norteadoras se faziam presentes
em nossa atuação: Como os educadores e educadoras se viam nessa prática pastoral? Como
estabelecer estratégias não só operacionais, mas de conhecimentos de saberes coletivos?
Como se posicionar nesse lugar de diferentes conjunturas sociais, políticas e religiosa? Como
expandir o olhar e propor novos diálogos?
Diante destes questionamentos, em 2002, nós, educadores corroboramos com
nossos repertórios socioculturais que muito se fizeram presentes na discussão da Cultura
Popular e Arte Popular, na instituição, o que proporcionou a realização do Encantarte de
Aprofundamento. Nessa formação, inseriu-se a reflexão do tema Cultura Popular e a Arte
Popular como proposta de oferecer elementos da cultura brasileira na sua diversidade dentro
de um processo de formação pedagógica com a juventude.
O evento foi o marco inicial de diálogos constantes, uma experiência estimuladora
que permeou a relação dos educadores na instituição no anseio de conjeturar mudanças de
atuação na linguagem utilizada em artes.
No ano de 2003/2004, a equipe de educadores assume um processo sistemático de
avaliação e Planejamento Estratégico Situacional (PES)- Planejamento difundido por Carlos
Matus (1973) e recriado pelos movimentos sociais no Brasil - um método que exigiu mais
envolvimento nas ações planejadas a curto, médio e longo prazo, e não foi um consenso na
instituição, pois se tratava de inserir novos elementos pedagógicos para a nossa ação educativa
em artes, cujo norte não seria centrada na formação pastoral, mas em um processo articulado
com vários outros âmbitos de aprendizagens.
Mas que, no entanto, para nós educadores a adoção do método fez transcender as
fronteiras institucionais ao buscar novos âmbitos e saberes postulados em nós sujeitos/educadores
na nossa atuação sociocultural, política e ambiental. De acordo com o professor Fernando
Hernández, precisamos “tomar distância da própria realidade cotidiana, explorar as posições
próprias e as de outros, faz parte de um processo de descentralização necessário, especialmente
para colocar em questão os próprios supostos e afasta-se dos dogmas”( 2011 p. 37).
Esse processo de planejamento se fez necessário para adentrar com mais clareza nas
abordagens pedagógicas da nossa prática educativa no ensino de arte. E assim a descentralização
do nosso olhar sobre a instituição e sobre nós educadores que prestavam serviço voluntário, e
renumerado, foi de suma importância, em trazer novos aportes teóricos e práticos em nossas
ações no ensino de arte.

56
Essa reestruturação reforça a nossa necessidade de orientar, gerar e criar processos
educativos no ensino de arte. O desafio, porém estava em quebrar métodos fixos e préestabelecidos em espaços não formais de educação, e construir processos de transformação
individual e social pautados num olhar crítico e reflexivo de nossa atuação.
Como foram apontados no planejamento 2003, os nossos repertórios educativos
em artes precisavam ser reelaborados, criados, para além das práticas e métodos pastorais e
abranger uma experiência formativa transformadora em uma aprendizagem mais significativa
com a realidade das culturas juvenis.
Culturas juvenis entendida muito mais do que modelos de jovens criados, por instituições
como a igreja, a família e a mídia, mas como produtores de seus universos sociais e culturais,
embora, muitas vezes, sejam usados pela indústria cultural como meros consumidores.
Essa realidade vigente foi à responsável por sensibilizar nossa prática educativa em
artes, de modo a valorizarmos esses processos de transformação da cultura juvenil no anseio
de compartilhar e entremear os seus e os nossos saberes. E conhecer e compreender seus
ritos, do individual ao coletivo, não só no espaço pastoral e religioso, era um dos desafios a ser
transposto pelos educadores de arte na instituição.
De acordo com Merchant (2007) e Stald (2008), apud Imanol Aguirre (2014, p. 250):
De modo que, para entender as práticas de produção de cultura visual juvenil, é
preciso ir além da idéia de tribo ou comunidade fechada e deixar aberta a porta a
considerar a presença no grupo de outro tipo de tecidos e situações que marcam as
dinâmicas de aprendizagem e ação dos jovens.

Assim, compreendemos que devíamos deixar aberta a possibilidade de novas
aprendizagens dos jovens na instituição, e o seu caráter pastoral era um dos tecidos e não o
essencial para a realidade juvenil. Realidade esta tecida por vários outros contextos e que estes
deveriam ser o suporte para novos diálogos, para uma cultura visual com seus repertórios
identitários, a exemplo: a cultura popular.
Segundo o educador Paulo Freire, “uma pedagogia da autonomia tem de estar
centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em
experiências respeitosas da liberdade” (FREIRE, 2002, p. 67). E pedagogicamente incluímos
na formação teórica e prática, a experiência estimuladora, tecemos como educadores de arte
a possibilidade de fruir novas aprendizagens a partir de intercâmbios e saberes populares,
cujo cotidiano, as manifestações culturais e seus ritos foram o suporte para nossa atuação em
instituição não formal e, posteriormente, em outros espaços educativos.
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Centramos nossas práticas no ato de vivenciar e experimentar as manifestações
culturais múltiplas nas suas diversidades expressões e ritos: o canto, a dança, a literatura,
o artesanato e as celebrações que nos apresentavam como experiência estimuladora de
discussões sociopolíticas e ambientais. E, a partir desses conhecimentos e das necessidades
dos educandos, reconstruímos novas abordagens nas várias linguagens da arte: o teatro, a
dança, a música e artes visuais.
No entanto, essa adoção de novas abordagens nos era desafiadora por apresentar
três características: a primeira abordar novas aprendizagens no ensino de arte tanto na teoria
quanto na prática numa instituição católica, com uma variedade de áreas de atuação e muito
pautada na formação pastoral. Assim, os nossos agenciamentos ficavam quase limitados a
projetos específicos dentro de uma de suas áreas de formação.
A segunda o imediatismo cultural – o que esta na mídia - que pauta o repertório juvenil
de forma avassaladora, sem criticidade e reflexão; e a terceira as manifestações culturais em
processo de espetacularização, mas com uma grande capacidade de reflexão e criação de
novas aprendizagens.
Nesse contexto, partimos do princípio do educador Paulo Freire, que diz que “as pessoas
não estão acabadas, estão em constante processo de transformação”. Os educadores, com seus
repertórios, nos seus contextos sociais, transformam-se ao entender que é nas contradições da
sociedade que acontece a criação ou ressignificação de novas práticas educativas.
Ressignificação de novas práticas educativas
Na adoção de novas aprendizagens, pelos educadores, um desafio foi quanto ao
financiamento de nossas ações educativas. Por mais que a instituição tivesse um financiamento
para a execução de suas atividades, no entanto, grande parte dos projetos realizados pela
mesma, constava-se de serviços voluntários e assessorias com um pagamento significativo. E a
participação dos educadores nas atividades da instituição, não era diferente, muito permeada
por uma visão mais colaborativa de militantes da pastoral da juventude.
O que fez que a nossa ação, fosse permeada por constantes negociações.
Primeiramente, dos educadores de arte com a instituição quanto ao investimento para
formação e pesquisa e, outra, quanto às relações interpessoais na própria equipe.
Isso desencadeou que boa parte das ações em arte fosse financiada pelos próprios
educadores em doação de seus serviços ou de suas assessorias realizadas em outras instituições
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e conseqüentemente, com a necessidade de trabalho fixo e com renda a equipe passa de onze
educadores para seis no ano de 2006. Estes com maior na assumência e o envolvimento nas
ações formativas em espaço não formal de educação e na experimentação aqui mediada na
comunidade rural de Ribeirão/MG.
Sendo assim, no primeiro capítulo ao me apresentar e nomear os educadores
mediadores desta experimentação pedagógica, parto para o segundo capítulo e apresento a
comunidade de Ribeirão de Areia em seu cotidiano de aprendizagens, e opto por um terceiro
capítulo no qual descrevo o rito da Folia de Reis, que considero como um suporte de diversos
repertórios de sujeito/comunidade que se encontra em um tempo e um espaço e configura em
pedagogias culturais. E assim o quarto capítulo se configura nas reciprocidades, que se apresenta
como processos educativos nos entremeios de seus cotidianos e suas ritualidades festivas.
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CAPÍTULO 2 RIBEIRÃO DE AREIA - POVOS DO GRANDE SERTÃO
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Figura 3. Vista panorâmica da Comunidade de Ribeirão de Areia/MG.
Fonte: Cia das Artes Canjirão.

Figura 4. Localização georgráfica de Goiania a Chapada Gaúcha/MG.
Fonte: Google maps.

Figura 5. Localização Geográfica Goiás ao município de Chapada Gaúcha/MG.
Fonte: Google maps.

61

Figura 6. Paisagens da Comunidade de Ribeirão de Areia- MG.
Fonte: Cia das Artes Canjirão (2004-2012).
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CAPÍTULO 2 RIBEIRÃO DE AREIA - POVOS DO GRANDE SERTÃO
Para, adentrarmos nas especificidades da comunidade rural de Ribeirão de Areia
e compreendê-la nas suas particularidades geográficas, históricas e socioculturais, e assim,
se faz necessário caminhar pela entrada do município sede: a Chapada Gaúcha, ao norte de
Minas Gerais.
Inicialmente, registro a dificuldade de contextualizar a comunidade de Ribeirão de
Areia, pertencente ao município de Chapada Gaúcha, na sua especificidade geográfica e
histórica devido ao site da prefeitura não trazer mais detalhes nos aspectos sociais e culturais
destas comunidades que compõem o mesmo. No entanto, a própria prefeitura do município
produziu um livro intitulado A Saga dos Gaúchos no norte de Minas, em que constam as
questões socioculturais e econômicas dos colonizadores provenientes do sul do país em
meados de 1976.
Em segundo plano, o livro apresenta as comunidades no entorno do município sede,
conceituando suas histórias mais no aspecto cultural. Essas comunidades ou povoados já
estavam presentes na região do norte de Minas Gerais desde o século XVI e XVII, com as
expedições expansionistas que tomam maior relevância ao adentrar o sertão mineiro. Um
exemplo é o atual distrito de Serra das Araras, pertencente ao município sede. Segundo o
historiador Xiko Mendes, é um território de povoamento antigo originado em meados do
século XVIII, tendo sido associado à Romaria de Santo Antônio na região. (Entrevista Xiko
Mendes à Prefeitura de Chapada, 2012, p.21).
No entorno do município consta-se de uma história de idas e vindas de um santo.
Foi no distrito de Serra das Araras, há mais de 150 anos, em função do aparecimento de uma
imagem de Santo Antônio no alto da Serra. No livro “A Saga dos Gaúchos no norte de minas”,(
2008, p.23) conta-se:
A imagem foi levada para a Vila e uma capelinha de palha foi erguida. Por questões
políticas e de infra-estrutura, levaram a imagem para São Francisco e a imagem não
ficou. Reapareceu na serra, aonde havia sido achada. Depois de uma seqüência de
desaparecimentos e reaparecimentos no local de origem, ela foi respeitada como
sendo encantada ou divina, porque andava, ou seja, sempre voltava para seu lugar
de origem. A notícia se espalhou pelo sertão e foram surgindo às sucessivas ondas de
visitação à imagem e com o passar do tempo as peregrinações se tornaram regulares
ao lugar onde se desenvolveu a Vila, hoje distrito de Serra das Araras. Fonte pesquisa:
livro “A Saga dos
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Contexto histórico e geográfico do município
O município de Chapada Gaúcha (MG) está em uma região denominada de Povos
do Grande Sertão Veredas – engloba o Mosaico de unidades e conservação e outras áreas
protegidas denominado Sertão Veredas, Peruaçu (MSVP, 2007)- pela junção de unidades de
conservação ambiental, como o Parque Grande Sertão, mas, principalmente, pela visibilidade
dada a partir do livro de Guimarães Rosa Grande Sertão Veredas (1956). Obra que mostrou a
multiplicidade cultural numa temática regionalista e simulou o espaço do sertão com o povo
ou o sertanejo.
Descrevo a sua localização por se tratar de um dado relevante na constituição social,
cultural e política da comunidade de Ribeirão.
Fronteira
O município de Chapada Gaúcha conta com uma área de 3.214,698 km² e está
localizado no alto médio de São Francisco, ao norte de Minas Gerais. Faz divisa com os
municípios de São Francisco, Urucuia, Januária, Pintópolis, Arinos, Formoso e o município de
Coco, no oeste da Bahia. Fica a 343 quilômetros de Brasília, 544 km de Goiânia. O acesso é por
linhas rodoviárias regulares que partem de Brasília, Arinos, Januária, São Francisco e Montes
Claros de Minas.
Povoamento
O povoamento dessa região do norte de Minas consta da data dos séculos XVI a XVIII,
quando habitada por tribos indígenas Tapuias e Caiapós. Com a expansão agrícola a apropriação
do cerrado se deu de forma intensa, tendo como principal atividade nesse período a pecuária
extensiva.
Segundo Costa (2005) no século XIX,
os pecuaristas da época criavam cavalos para guiar as boiadas. [...]. Em princípio,
esses povoados tendo a função de atender os vaqueiros no momento em que por
eles passavam, servindo como uma parada para alimentar e descansar. Paralelo
à pecuária desenvolveu-se a agricultura de subsistência como o arroz, feijão,
mandioca (farinha), milho e cana-de-açúcar (cachaça e rapadura). Os vaqueiros para
complementar sua alimentação, plantavam nas vazantes e brejos. No período de
enchentes derrubava as matas e se instalava no cerrado. Esse “ciclo natural do rio:
seca, enchente, cheia, vazante - sempre possibilitou a essas populações o acesso a
terras periodicamente fertilizadas pela matéria orgânica ou lameira...” (COSTA, 2005,
p.311).
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Essas populações de características nômades no período colonial fixam-se em
terras devolutas e mais próximas aos rios e passam a cultivar e a criar gado, organizando-se
em povoados ou vilas. As comunidades do município sede possuem essa característica da
expansão do século XIX.
No entanto, o município sede é criado na década de 1970, por meio de ações de
políticas públicas e pelo Projeto de Assentamento Dirigido a Serra das Araras (PADSA).
Construído num grande platô, possui aspecto geográfico semi-montanhoso e clima semiárido, o que causou estranhamento nos colonizadores do sul e prejuízos em suas primeiras
plantações devido à falta de conhecimento do clima local
A antiga Vila dos Gaúchos teve seu início de povoamento no ano de 1976, quando
chegaram os primeiros moradores oriundos do Rio Grande do Sul [...]. no ano de
1994, houve um plebiscito no povoado de Vila dos Gaúchos para escolher o nome do
novo Distrito [...] prevaleceu o segundo nome mais votado, (Chapada Gaúcha). (Site
oficial da Chapada Gaúcha, 2015).

Chapada é formada por moradores oriundos de várias localidades, até mesmo de
comunidades quilombolas próximas, como Barro Vermelho, Buracos, São Felix, Rio dos Bois,
Vereda D’Anta e Prata (CEDEFES, 2007).
No município, diversas regiões do Brasil se misturam mineiros, baianos, paulistas,
sulistas e a convivência se mesclam com as categorias quilombolas e tradicionais.
Por grande parte de o município ser composto por comunidades tradicionais, os
principais núcleos é formado por extrativistas, agricultores familiares, assentados, geraiseiros,
catingueiros, vazanteiros, chapadeiros e os ribeirinhos, de acordo com pesquisa realizada pelo
Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES, 2007). E agregados a estes, ainda
estão os agricultores convencionais (agricultura mecanizada) vindos de outras regiões do
Estado, principalmente do sul do Brasil(Plano de DTBC-2007).
Atualmente, a população é de 12.239 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2014.
O percentual de habitantes que vivem na área rural no município é maior do que o da zona
urbana, dados já esperados devido ao grande número de comunidades rurais na região.
Conforme mapa abaixo:
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COMUNIDADES
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COMUNIDADE DE
RIBEIRÃO DE AREIA/MG.

Figura 7. Mapa da localização da Comunidade de Ribeirão e das visitadas pelo educadores.
Fonte: Cia das Artes Canjirão (2014).
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A Economia
As diferenças na forma como as produções locais se desenvolviam antes e após a
colonização oriunda do sul são nítidas. Nas décadas de 60/70 as comunidades locais não
tinham nenhum incentivo para a agricultura familiar, com a vinda de outros grupos para
a região, e com o uso do solo na produção mecanizada, ocorrem grandes financiamentos,
atividades estas incentivadas inicialmente pela Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE)3 e, por estar em uma situação de transição geográfica entre o Sudeste e o
Nordeste brasileiros, e posteriormente com o financiamento de produção pela Fundação Rural
Mineira4 (Ruralminas) e pelo Banco do Brasil.
Atualmente, a economia do município sede, se baseia na produção de sementes
de capim e cultivo de eucalipto e se caracteriza como agrosilvopastoril. As comunidades do
entorno têm como atividade principal a agricultura familiar e em segundo plano seus saberes do
cotidiano como artesanato, bordado, tecelagem, fabricação artesanal de rapadura, de farinha
e a culinária, que se julga ter pouca influência na economia local. Visão esta contraditória, pois
são estes que levam e vendem o excedente de suas produções para a feira e o mercado local
do município.
Porém, as comunidades tradicionais e quilombolas sofrem com a valorização da
produção mecanizada das lavouras e a plantação de sementes de capim, pois não possuem
capital financeiro nem conhecimento técnico para competir com os grandes produtores. O
meio ambiente também é diretamente afetado no platô onde está o município de Chapada
Gaúcha. O manejo desordenado das áreas agricultáveis, com a destruição do cerrado, tem
causado extremos assoreamentos nos rios que cortam as comunidades, principalmente as
localizadas em baixos relevos.
No período do segundo mandato do prefeito de Chapada Gaúcha, José Raimundo
Ribeiro Gomes, popular Mundim (2009 a 2010), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
3 A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE é uma autarquia especial, administrativa e
financeiramente autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, criada pela Lei
Complementar nº 125, de 03/01/2007, com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, e vinculada ao
Ministério da Integração Nacional. Disponível em: http://www.sudene.gov.br/sudene.
Ruralminas, criada em 1966, pelo então governador de Minas Gerais, Israel Pinheiro, a missão inicial: oferecer
tecnologia e serviços e promover a colonização e o desenvolvimento rural, planejando e executando atividades de
natureza fundiária, agropecuária, hidroagrícola, de colonização e de infra-estrutura sócio-econômica. A Fundação
Rural Mineira foi inteiramente reestruturada em 1993, e a partir de 2000 deixou de atuar na colonização e
titulação de terras para se concentrar na elaboração, coordenação e execução de planos, programas e projetos
de desenvolvimento da infra-estrutura rural. Disponível em: http://www.ruralminas.mg.gov.br/institucional.
4
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do município era de 0,68. As conseqüências são vistas na qualidade de vida e nas condições
econômicas das pessoas nas comunidades em torno do município sede. Segundo José
Raimundo:
é um município que tem uma distribuição muito concentrada de renda, muitas
pessoas pobre, abaixo da linha da pobreza, tanto é que tem muita gente no Bolsa
Família, porque de fato são pessoas extremamente pobre, que tem uma renda
muito pequena nesse universo muito distante e que também falta as coisas mínimas
como por exemplo a moradia digna, acesso a água, telefonia, a energia, essas coisas
bem básicas, o serviço de saúde a própria educação, então esse é, o acesso, coisas
mínimas, as vezes as coisas mínimas que seja a pessoa não tem acesso. (Entrevista
a Cia das Artes, Canjirão, José Raimundo Ribeiro Gomes, Chapada Gaúcha, 2009).

Os moradores provenientes do sul dizem trazer para o âmbito das comunidades rurais
e tradicionais o dito “progresso”, palavra muito destacada em algumas entrevistas concedidas
pelas famílias de gaúchos à prefeitura de Chapada no livro intitulado A Saga dos Gaúchos no
Sertão Norte Mineiro (2012).
Se os moradores têm uma visão progressista no município sede, a realidade
observada no entorno fica clara pelos dados do baixo IDH e na entrevista do prefeito. As
famílias necessitam complementar sua renda com alguns programas federais, como a Bolsa
Escola5(2001) e, posteriormente, com a Bolsa Família (PBF-2003)6, além da organização do
sindicato rural local, com a aposentadoria de grande parte dos agricultores idosos.
Esses relatos, são pertinentes para compor geográfica e historicamente a comunidade
de Ribeirão de Areia e, assim, podermos constatar nos livros de história da região, a invisibilidade
das comunidades quilombolas e tradicionais como lugares de memória e de aprendizagens.
Porém, já se configura neste município e em todo país o interesse institucional
e político por parte de gestores como o governo federal, estadual e municipal em discutir
políticas públicas para a especificidade de comunidades tradicionais, o que viabiliza o acesso
a financiamentos de pequenos projetos de agricultura familiar e culturais. Mas, no entanto o
acesso a saúde e a transporte é um problema constante.
Bolsa Escola foi um programa de transferência de renda, com forte engajamento do sociólogo Herbert José
de Sousa, o Betinho, cujo objetivo era pagar uma bolsa às famílias de jovens e crianças de baixa renda como
estímulo para que essas freqüentassem a escola regularmente. O Bolsa Escola federal implementado em 2001
pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Chegou a beneficiar mais de 5,5 milhões de famílias, em um total
de 45 milhões de pessoas em todo o Brasil quando, em 2003, foi incorporado ao Programa Bolsa Família, pelo
presidente Lula.
5

Bolsa Família é um programa federal destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com
renda per capita de até R$ 154 mensais, que associa à transferência do benefício financeiro do acesso aos direitos
sociais básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social. Instituído no Governo Lula pela Medida
Provisória 132, de 20 de outubro de 2003.
6
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Observo que os ribeirinhos e os vazanteiros conhecem a terra. Nascem, vivem,
produzem nela e, mesmo assim, são colocados à margem da cadeia produtiva e induzidos a
venderem ou alugarem suas terras para a plantação de eucalipto. As práticas de sobrevivência
e convivência das comunidades do município são as de cooperação entre os povos e o meio
ambiente. Eles vêem no Cerrado outra relação de subsistência por meio de seus mananciais
de água, como as veredas e nascentes.
Paisagens do Cerrado – veredas e nascentes
Têm nascentes e veredas
Brejos e pindaibais
Vazantes e cerrados
Campinas e coqueirais
Córregos e riachos
E plantas medicinais.

As diferentes formas de relevo em Minas Gerais, somadas às especificidades de
solo e clima, propiciam paisagens muito variadas, recobertas por vegetações características,
adaptadas a cada um dos inúmeros ambientes particulares inseridos no domínio de três
biomas brasileiros: Cerrado, Mata Atlântica e a Caatinga.
As nascentes ou olhos d’água quase sempre são abundantes em vegetação e contam
com o buriti como uma espécie mestra e, ainda, um indicativo infalível da existência de
água na região. Os buritis emolduram as veredas inseridas no cenário do grande sertão, não
somente como paisagem, mas no sentido da vida que se manifesta na forma de cooperação
ou reciprocidade mútua.
O buriti fornece aos habitantes fio e fibras resistentes. Eles utilizam a “seda”, obtida
pela extração da fibra encontrada no interior do “olho”, além da palha para o telhado das
casas; uso para produção do doce da polpa, por meio do fruto; óleo, sabão e cestos, do talo
das folhas e, ainda, móveis e brinquedos. Esse tipo de manejo tradicional é amplamente
conhecido pela comunidade, que já se preocupa para que seja respeitado o intervalo de coleta
da mesma planta e, desse modo, seja garantida a sobrevivência da mesma.
O pequizeiro é outra planta nessa região bem utilizada pelas famílias e por cooperativas
de economia criativa para a produção de azeite, farinha e rapadura. Seus frutos têm a casca
verde-escuro e o caroço amarelo com espinhos fica abrigado pela polpa. Especificamente na
comunidade, o fruto é cozido em água e servido nas mesas durante a festa da folia com café
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e farinha, diferente do seu uso na culinária no Estado de Goiás, cuja tradição é o arroz com
pequi, ou com frango e gueroba (palmito amargo).
Entre setembro e dezembro, o pequizeiro forrava o chão das estradas que davam
acesso à comunidade com suas flores grandes e amarelas. Agora, cada vez menos são vistos
e é escassa a sua reprodução, além de estarem ameaçado de extinção devido ao interesse de
fazendeiros na madeira para carvoaria e, também, pela devastação do Cerrado coma invasão
de plantação de eucalipto. Os frutos buriti e pequi também servem de alimento para as araras,
que colaboram para disseminar as sementes. No entanto, com o desaparecimento de grande
parte do bioma Cerrado, as aves também entram no ciclo de extinção.
O município sede foi construído numa chapada e, abaixo dela, vivem os moradores
das comunidades quilombolas e ribeirinhas, estes, os principais atingidos pelas erosões e
mudanças significativas no curso dos rios e sua contaminação por agrotóxicos jogados nas
lavouras de capim.
É pertinente ressaltar, neste contexto ambiental, na década de 70, conforme consta no
livro Saga dos Gaúchos (2012, p.55), a obrigatoriedade do desmatamento obrigatório, para se
obter financiamento da terra pelos moradores da Vila dos Gaúchos a atual sede do município.
[…]. Nessa época a RURALMINAS dizia que só liberavam as escrituras se fosse
desmatado 20% da área, caso contrário não conseguiriam a escritura. O pagamento
das terras foi parcelado. Os primeiros empréstimos foram realizados em São Francisco
(Entrevista Prefeitura de Chapada Gaúcha, V.S, 2012, p.55).

Enquanto os moradores oriundos do sul do país pagavam as terras loteadas por
imobiliárias inescrupulosas, os moradores do entorno viviam em constantes negociações e
eram expulsos de suas terras por grileiros que apareciam com os registros públicos de dono
das terras, até então, consideradas devolutas pelo Estado.
Os conflitos foram de ameaças a via de fato, a exemplo, o assassinato do sindicalista Eloy
Ferreira - dirigente sindical, que viveu intensamente o apoio à luta de organização e resistência dos
posseiros no município e da região. Eleito Delegado Sindical do Distrito de Serra das Araras, em
1978, liderou a resistência dos posseiros contra todos os invasores. Presidente do Sindicato de S.
Francisco desde 1981 ele era uma das lideranças mais combativas no Norte de Minas, conhecido
em todo o Estado. E seu nome e imagem constam em um mural no Santuário dos Mártires em
Ribeirão Cascalheira/MT. O que ao contrário de outros casos verídicos de violência relatados pelos
moradores na década de 80 na comunidade de Ribeirão de Areia são sumariamente invisibilizados.
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Na literatura de Guimarães Rosa, o sertão aparece como uma a terra de cangaceiros,
a exemplo da história de Antônio Dó - fazendeiro que viveu na cidade de São Francisco,
localizada no Norte de Minas Gerais, no início do século XX, conhecido como Antônio Dó homem submetido aos mandos e desmandos da polícia local e que passou a fazer “justiça com
as próprias mãos”.
Hoje, os conflitos de luta pela terra ainda permanecem. Os empresários do agronegócio
vêm comprando as terras próximas à comunidade, queimando e cortando o Cerrado e secando
as veredas (formações dominadas por palmeiras arbóreas - espaço dos buritizais) para criar
gado, plantar eucalipto ou capim, tudo isso em prol do tal “progresso”, que, no entanto, é para
poucos detentores do poder local.
Ao levar-se em conta a diversidade de cultura nessa região, é importante perceber
que as lutas, agora, não são mais solitárias, haja vista a organização da Cartilha de Diretos
dos Povos e Comunidades Tradicionais/ 2014, organizada pela Coordenadoria de Inclusão
e Mobilização Sociais (CIMOS) e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), para
visibilização e inclusão sociopolítica das comunidades tradicionais.
Vários movimentos sociais no Brasil têm evidenciado a existência de uma multiplicidade
de grupos culturalmente diferenciados e promovido sua articulação e mobilização social, o
que culminou no reconhecimento jurídico-formal dos denominados “povos e comunidades
tradicionais”. Entretanto, nem todos os envolvidos conhecem plenamente os direitos.
Assim sendo, ao apresentar o município de Chapada Gaúcha na sua organização social,
cultural, econômica e ambiental, ajuda-nos a elaborar nosso olhar nas primeiras interações
com a comunidade no município e com suas lideranças político-econômicas. Isso nos levou
a perceber as intencionalidades na invisibilidade do sujeito-comunidade e a colocá-los à
margem das grandes decisões pertencentes à sua vida em espaço rural e, conseqüentemente,
convertê-los em sujeito-urbano.
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“Ôoh de Casa. Oh! os turistas chegaram”

Figura 8. Narradora e educadores, viajantes na comunidade Ribeirão de Areia.
Fonte: Cia das Artes Canjirão (2007).
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Nossas viagens a comunidade de ribeirão sempre contava com os educadores que
desejavam participar de seus ritos festivos, a exemplo a Folia de Reis, acompanhada desde 2004.
Contudo, nós educadores não tínhamos participado do Encontro dos Povos do
Grande Sertão Veredas realizado no município sede. Assim, desde 2006, tínhamos o desejo
de apresentar na comunidade de ribeirão a peça teatral Pedro Malazartes. Mas é somente no
ano de 2007, que eu e mais seis educadores, conseguimos nos organizar e circular com a peça
teatral no VI Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas.
Nesse evento, visitamos primeiramente a comunidade de Ribeirão de Areia, onde os
educadores vivenciaram muitos saberes. Ficamos hospedados em dois grupos: um na casa
do senhor Jonas, que, na época, já tinha energia elétrica e o outro grupo na casa de Dona
Pretinha, que ainda não tinha eletricidade por questões burocráticas, de limites de municípios
entre Arinos e Chapada Gaúcha ambos (MG).
O nosso roteiro de visitas contemplou os espaços de produção da farinha de mandioca,
polvilho e biju, na casa de Zé tentamos até descascar mandioca, mas a destreza no uso da faca
e o cuidado para não deixa resto de casca era exigente senão conforme ele explicou, ficava
amarga a farinha; seguimos para a casa de João Catatau, na feitura do melado para rapadura,
nesse local os meninos ate tentaram empurrar a prensa da cana, mas quem ajudou mesmo
foram os bois. Depois, visitamos a casa de Valtinho para comprar o mel colhido na região e
comemos um queijo produzido pela esposa dele. Finalizamos este dia com bom banho nas
águas do Rio Ribeirão, que dá nome à comunidade.
A apresentação da peça teatral em Ribeirão na Associação Cultural foi um misto de
celebrar, apresentar, e se organizar, pois era domingo, e a comunidade participou da missa
pela manhã, e logo após a peça ainda participaram de discussões sobre associativismo em
uma reunião do Projeto Rondon-MG.
Nosso agenciamento nesta comunidade desde 2004 nesse dia se fez de forma
relacional e muito enunciada pela compreensão de estarmos em processos de construção
coletiva de saberes, estávamos no centro das grandes decisões dessa comunidade, o local
de encontro de festas, de lutas associativas, de celebração da vida e de morte. O lugar de
processos de movimentos e fluxos, de potencializaram e produção de saber.
Desse modo, as próximas apresentações no distrito de Serra das Araras em um
colégio estadual e outra no Encontro dos Povos foram momento de grandes aprendizagens e
partilhas. Agradecemos as comunidades ali presentes, com um cortejo pelo centro do evento
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e a apresentação da peça teatral. Trago aqui mais um lugar – o espaço festivo – como produtor
de vivências, experiências, que se configuram dos repertórios de vida dessas comunidades.
Ali, concluo que o saber não nasce sozinho ele vem acompanhado pela coletividade, instituído
nessas comunidades, como saber popular.
Diário de Bordo - A comunidade e o Giro de Folia
No final do ano de 2007, participo pela primeira vez do Giro de Folia, experiência essa
relatada no meu diário de bordo. Como havíamos chegado de muito longe, decidimos pedir
hospedagem nas casas da comunidade, em suas varandas ou quintais para armar redes ou
barracas. O período da festa é muito intenso, principalmente, por se tratar de uma data do
calendário natalino, no qual filhos e netos que moram em outros Estados ou comunidades no
entorno ficam nas casas de seus familiares.
Mas, mesmo com suas casas cheias, muitas vezes fomos hospedados todos juntos,
em um ato de acolhida e despojamento absoluto, principalmente na casa do senhor Jonas e da
Dona Geroma; Vâni e Sebastião; Dona Pretinha, Dona Maria e senhor Luis (falecido em 2015).
Em junho de 2007, no Encontro dos Povos, Manoel nos ofereceu uma hospedagem
na comunidade de ribeirão para a festa de folia, uma tapera, comumente conhecida em terras
goianas como barraco, durante dez dias, para acompanhar o Giro da Folia.
No contexto da comunidade, buscamos viver conforme a estrutura cedida, com o uso
do fogão a lenha para fazermos nossa alimentação, matinal ao coar o próprio café, quando
necessário em cozinhar: o arroz, o macarrão, a abóbora do quintal, o pequi (fruto tradicional
no estado de Goiás e Minas), e fritar ovos e esquentar o leite fresco que vinha cedo pelas mãos
do casal Seu Aldenir ou de D. Pretinha.
Organizávamos a limpeza do espaço para prevenir a entrada de escorpiões ou
lacraias, muito comuns no local devido ao telhado de palha de buriti e paredes de adobe e,
assim, garantir que a noite pudesse esticar as esteiras e colchonetes no chão batido da sala.
Dormíamos os seis educadores todos juntos.
O banho era feito no quintal, por meio de uma caixa d’água no local e, normalmente,
à noite à luz de velas ou da lua. Para as necessidades fisiológicas, tínhamos que atravessar a
estrada e entrar em um mato extenso do lado do barraco.
O tempo estava muito chuvoso e passamos por vários momentos de estranhamentos,
com água pelo joelho, atravessando as veredas a pé, pois carro não passava. Algumas vezes,
tivemos que dormir do outro lado do rio ou esperar baixar a água para voltar a casa.
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Estas hospedagens marcaram muito nossas experiências no conviver e partilhar com
as famílias o dia a dia durante o giro de folia, que durava cerca de dez dias.
Inicialmente identificados como “os turistas”, devido à visita de pessoas que
costumavam passar por aquelas terras e irem embora sem grandes contatos, contudo, a nossa
forma de aproximar e de estar junto com a comunidade no percurso da folia, nos deu outra
identificação os “os foliões de Goiânia”.
Entre as idas a Minas Gerais, destaco a virada do ano de 2008 para 2009, o segundo
ano no qual participei da festa. A meu ver, foi à experiência que mais exigiu desprendimento
pessoal e coletivo, pois estávamos em seis educadores.
Nesse período eu e outra educadora estávamos desenvolvendo alguns artefatos
culturais em nossas atividades educativas em arte em Goiânia, e assim, começamos a
produzir bandeiras inicialmente mais ligadas ao âmbito religioso com imagens de santos,
posteriormente, nesse processo criativo, nós educadores percebemos que este fazer tinha um
potencial visual, que passamos a chamá-lo de estandarte - um método visual - que será mais
detalhado no quarto capítulo dessa dissertação.
No exercício de recriação, presenteamos algumas pessoas da comunidade que
nos receberam em suas casas na festa de Folia de Reis com estandartes de santos de suas
devoções. Assim, elaborei quatro exemplares: O de São Francisco, para dona Felícia, que mora
em Serra das Araras; de Santa Luzia, para a rezadeira Dona Davi, residente no Morro do Fogo;
um de Santos Reis, para casa de Sebastião e Vani e um especificamente para a comunidade de
Ribeirão, entregue durante o Giro de Folia.
A relação se configurou de forma expressiva e significativa ao sermos convidados para
a mesa da comensalidade, pelo folião de guia, um rito em que, primeiramente, devem ser
servidos os foliões. Este fato nos apontou num reconhecimento de nossa participação pela
comunidade, estes, ressignificaram o lugar do rito em reciprocidades.
Nossos estranhamentos
Na minha primeira viagem a comunidade de Ribeirão no ano de 2007, observei
na equipe de educadores, principalmente entre os três mais jovens um estranhamento em
relação à comunidade de Ribeirão. O fato de que energia elétrica, internet e, principalmente,
o aparelho celular não estavam na vida da comunidade de forma expressiva, ao contrário de
nós, educadores vindos de Goiânia. Porém, o lugar foi alterado significadamente a partir de

75
2008 com a chegada do Programa Luz para Todos do Governo Federal que amplia o acesso à
energia elétrica as comunidades rurais.
A segunda característica nos remete aos repertórios socioculturais dos educadores.
Jovens urbanos, acostumados às facilidades e aos apetrechos tecnológicos, visitavam a
comunidade com um “olho intrigado”, mas desejoso por transformar suas vivências em um
processo educativo diferente do que experienciaram até então.
Na medida em que as mediações se potencializavam e compartilhávamos nossas
trajetórias de vida, os estranhamentos iniciais se dissipararam. E o que não havíamos previsto,
ou sequer imaginado, é que, tanto para esta comunidade quanto para alguns dos educadores,
essa relação se caracterizaria, além trocas de saberes, em reciprocidade afetivamente
conectada no sentido de fazer parte de uma comunidade de vida.
Assim, fomos construindo uma teia relacional com a comunidade de Ribeirão de Areia,
identificamos este lugar com grande potencial de trocas e aprendizagens que pudessem auxiliar
na formação educativa no ensino de artes com adolescentes e jovens em espaço urbano.
Fomos tecendo os fios de uma experiência, a nossa individualidade com o outro, com
o coletivo, do corpóreo, do sensorial e do colaborativo. Suas histórias eram as nossas histórias;
homens e mulheres que se interrelacionaram nos saberes constituídos individualmente e no
grupo social.
Assim, apresento neste desafio das múltiplas possibilidades de aprendizagens o
cotidiano, seus modos de vida, suas ritualidades que, nesse sentido, reposicionou nosso olhar
para o que estava mais adiante - o que não estava visto.
A elaboração de novas abordagens em arte se fez a partir deles e, com eles,
fomos caminhando por seus rituais imbricados num tempo e espaço que se apresentam
nas próximas páginas em experiências vividas pelos educadores na comunidade. Tenho
aqui o desafio de relatar essa comunidade, em uma primeira análise ou leitura, como um
lugar de saberes recolhidos e apropriados. Todavia, numa segunda análise, a comunidade,
em seu cotidiano, seus hábitos, suas crenças, se configurou como um suporte de nossas
práticas educativas na relação de valorização de seus lugares de aprendizagens em profunda
transformação no tempo.
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A Comunidade de Ribeirão de Areia

Figura 9. Ribeirão de Areia - Povos do Grande Sertão
Fonte: Cia das Artes Canjirão (2004-2012).
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Minha gente dê licença
E presta muita atenção
Que agora vou falar do
Vale do Ribeirão
Terra de buritizais
Um pedaço do sertão7.

Entremeamos a comunidade com as palavras do jovem José Wilson, que anuncia o
lugar, o pedaço do sertão, e, assim como o pai, mestre Jonas, tem a liberdade de brincar com
as palavras em uma narrativa poética, escrita em junho de 2011.
A comunidade de Ribeirão de Areia fica a 16 km do município sede, Chapada Gaúcha/
MG, e faz divisa com o município de Arinos/MG. Composta por 60 famílias, com cinco
pessoas por casa, em média. Tem como característica serem posseiros de terras devolutas e
trabalhadores rurais que nela estabeleceram suas moradias há mais de 80 anos.
O caminho para chegar à comunidade passa por uma estrada de terreno
caracteristicamente arenoso e não conta com iluminação nas vias de acesso. É classificada
como “vazanteiros, por viverem em áreas inundadas, as várzeas” (Mosaico Sertão Veredas
Peruaçu - MSVP; CEDEFES8, 2007) e tem como característica forte as teias de sociabilidade com
as comunidades vizinhas de Galho Escuro, Vereda, Veredão, Sitio Pequeno.
Segundo material produzido pela prefeitura da cidade (2012, p.150):
O principal rio é o de Ribeirão de Areia e tem muitos afluentes: Barrocão, Cafarnaum
e Invernada. A vegetação é composta de veredas, veredinhas, platôs, buritis,
pequizeiros. [...] Os primeiros moradores da comunidade de Ribeirão de Areia, em
sua maioria eram posseiros da fazenda Menino. A descendência dos moradores
da comunidade de varias regiões: Januária, São Francisco, Formoso, Carinhanha,
Buracos e outros lugares.

A comunidade já conta com energia elétrica e uma escola municipal (Onias Torres
Guedes), mas ainda não há água tratada, esgoto e nem posto de saúde. Os moradores são
organizados em duas associações com sede própria: uma dos moradores e a outra cultural.
Ambas desenvolvem atividades que fortalecem os laços comunitários.
Trecho inicial do cordel de Jose Wilson, da comunidade de Ribeirão de Areia, elaborado em 2011. A escrita na
íntegra está em (anexo C). Concedeu o uso por doação espontânea, mas, nesta pesquisa, consta de um termo de
consentimento de 2015.
7

O CEDEFES é uma Organização Não-Governamental, sem fins lucrativos, filantrópica, de caráter científico,
cultural e comunitário, de âmbito estadual, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
Brasil. Seu objetivo é promover a informação e formação cultural e pedagógica, documentar, arquivar, pesquisar
e publicar temas do interesse do povo e dos movimentos sociais.
8
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O educador e pesquisador Edmilson Silva, (2011, p.09), que lá esteve atuante durante
a mediação educativa, relata:
Compreender a dinâmica da memória social em uma comunidade rural situada às
margens do Rio Ribeirão de Areia no Município de Chapada Gaúcha, Norte de Minas
Gerais, comunidade constituída com base nas relações de cooperação na reprodução
material da vida e com uma profunda tradição religiosa, musical e de danças, tudo
isto numa relação com o meio ambiente onde vivem; essa comunidade nas últimas
cinco décadas vem sofrendo a ação da urbanização, do agronegócio e de grandes
projetos que tem provocado transformações na sua tradição e em sua esteira,
conflitos internos, [...].

As representações coletivas da comunidade estão arraigadas nas estruturas culturais
do grupo, o lugar da crença, que fica explícita na religiosidade católica rural que se caracteriza
nessa região, no encontro de várias formas de manifestações populares, como a dança de São
Gonçalo, Festa de Santo Antônio, Festa da Santa Cruz, e como o lugar de uma das principais
celebrações religiosas, a Festa de Folia de Reis. Observo, porém que a religiosidade católica não
é a única expressão dos povos na região constatamos a presença de outras igrejas: adventistas,
pentecostais, etc.
No entanto, a comunidade de Ribeirão, como tantas outras pelo Brasil se apresenta
como um espaço de resistência diante das transformações tão abruptas de seus meios, seus
entornos e de seus ritos. Comunidade que carrega pela própria herança colonizadora do nosso
país, o estigma da desigualdade, que se instaura em uma dinâmica sincrética que objetiva a
sua aniquilação, ao provocar uma urbanização forçosa de suas manifestações socioculturais.
Neste desafio, apresento os lugares de aprendizagens e o cotidiano da casa, da
agricultura familiar, do tempo “véio”, da culinária; seus saberes especiais: o tecer e o bordar,
configurados como artesanato; os ofícios artesanais: o luthier (palavra de origem francesa, que
significa o profissional especializado na construção de instrumentos de corda), o rapadureiro, o
fazedor de farinha; os contos, cantigas e rezas. No terceiro capítulo, apresento a particularidade
educativa de encontro de saberes partilhado na Folia de Reis do final de dezembro a 06 de
janeiro, além do Encontro dos Povos, em julho.
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A casa, lugar de afetos - o lugar sagrado
Tem chácaras nos quintais
E plantas no terreiro
Casas de enchimento
Com barro de formigueiro
Cercado pra galinhas
E porcos no chiqueiro9.

A preferência dos moradores de construir suas casas na beira do rio é comum nessa
região do norte de Minas, o que também se observa na comunidade de Ribeirão. Assim, eles
são identificados como vazanteiros pelo mosaico, mas os moradores se consideram ribeirinhos,
onde “estabelecem moradias e constroem os sistemas de quintais ao redor da casa, com o
plantio de frutíferas e a criação de pequenos animais” (COSTA, 2005, p.313).
As casas da comunidade contam, na entrada, com grandes pátios com curral, cercas
de pau a pique e arame farpado. A sala, a cozinha ou a varanda são amplas para receber as
pessoas, característica bem tradicional das famílias mineiras, lugar de muitas prosas ao redor
de uma mesa grande, com uma boa garrafa de café, biju ou pão de queijo tradicional.
Por muitos anos, as casas eram construídas de pau a pique e o telhado de palha
de buriti, uma técnica antiga, típica do período colonial, que consistia no entrelaçamento
de madeiras verticais fixadas no solo e preenchidas com barro, ainda presentes em algumas
comunidades de remanescentes quilombolas. Algumas ainda apresentam esta configuração.
Os telhados das casas, até meados de 2008, eram quase todos de palha de buriti, porém, essa
cultura ficou sob ameaça com o uso restrito por determinação do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente (IBAMA) e, assim, o telhado de palha de buriti foi substituído pela telha de amianto.
As técnicas tradicionais da casa de pau a pique e telhado de palha de buriti tem
suas vantagens. No entanto, uma das maiores desvantagens são em relação à saúde, com
infestação de roedores e insetos, como lacraias, escorpiões e o barbeiro, transmissor da
doença de Chagas.
Durante a festa e no Giro de Folia, a casa do imperador se transforma em um lugar
sagrado. Foliões e a comunidade reverenciam os santos na lapinha e fazem suas orações, suas
rezas, suas ladainhas e cantam seus reis - configurados em reis de promessa, de morador, de
saudação etc.

9

Trecho inicial do Cordel de Jose Wilson, da comunidade de Ribeirão de Areia, elaborado em 2011.
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A chegada da energia elétrica
A primeira leva de energia elétrica chega ao ano de 1991 para algumas casas da
comunidade, e somente no ano de 2007/2009, com o programa Luz para Todos, contempla
as demais casas e comunidades do município. No período das nossas andanças, entre 2004 e
2009, algumas casas não contavam com energia elétrica e a luz vinha de chumaços de algodão
torcidos e molhados com cera de abelha, do lampião a gás e, em algumas casas, da antiga
lamparina a querosene.
A chegada da energia transforma profundamente a vida das pessoas da comunidade.
E os objetos comuns nos grandes centros urbanos agora estão cada vez mais próximos do
universo rural. Por volta de 2009, aparelho de celular, câmera digital, freezer, geladeira, forno
elétrico e a internet começam a se tornar acessíveis nos grotões do Grande Sertão.
Uma carta dos filhos ou parentes distantes era coisa muito rara, no entanto, com a
ida de duas operadoras de celular para o distrito de Serra das Araras e para o município sede, a
comunicação ficou dinâmica, com o uso cada vez mais crescente do Facebook. A tecnologia facilita
as conversas e as negociações, agora, prioritariamente mediadas pelo celular, entre os moradores.
Agricultura familiar
A comunidade de Ribeirão de Areia tem como forte característica a agriculta familiar,
que se caracteriza pela diversidade de culturas:
- Mandioca (para fabricação de farinha, polvilho e biju);
-Cana-de-açúcar (produz a rapadura)
-Buriti, castanha de baru, pequi e outros;
- Hortaliças (cenoura, alface, tomate, maxixe);
- Extrativismos de mel (são utilizados materiais disponíveis do próprio
local, com a variada fonte floral, a vegetação e clima favorável e a
abundância de água);
- Criação de gado (para produção de leite, queijos, requeijão);
- Criação de aves – a galinha caipira - o que contribui na junção com
demais ingredientes na composição de biscoitos, bolos e pão de queijo
caseiro. O excedente é escoado e comercializado em comunidades
vizinhas, como parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) –
compra direta do produtor para a merenda escolar local.
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A energia fez com que pequenos agricultores se organizassem em cooperativas e em
associações comunitárias e, assim, adquiriram máquinas para resfriamento de leite, casa de
farinha etc. Outro ponto forte por se tratar de comunidade que vive no cerrado é a geração de
renda com a exploração dos frutos típicos da região. Declarou o presidente da CoopSertão10:
Os agricultores aprenderam a retirar os frutos do cerrado sem prejudicar o meio
ambiente. Estamos implementando no nosso trabalho a prática de deixar até 20%
dos frutos nas árvores para que ocorra a renovação da natureza ( Entrevista site de
Ministério de Minas e Energia, José Correia Quintal, o seu Zezo, 2006).

A extração dos frutos do cerrado servia apenas como sustento familiar, mas com a
organização das comunidades em cooperativas, a coleta do pequi, araticum, cajuzinho-domato, buriti e mangaba, a manufatura dos produtos e comercialização se tornaram atividades
financeiras primordiais para a população. A administração, o lucro e a manutenção da
cooperativa são realizados pelos associados e a forma de adesão dos agricultores é espontânea.
A comunidade de Ribeirão de Areia conta com uma associação de moradores, cuja
tarefa principal tem sido incentivar e capitanear projetos nos quais os moradores se beneficiem
de novas tecnologias para melhorar a produção de leite, hortaliças, a criação de porcos e
aviários. A chegada da energia trouxe mudanças significativas na vida cotidiana da comunidade
e fez com que pessoas que se sentiam abandonadas socialmente pudessem negociar seus
produtos e melhorar a renda familiar.
A comunidade nos proporcionou a interação de saberes por meio do “entorno
de aprendizagem” (AGUIRRE, 2014, p.247), com diferentes sujeitos de características
múltiplas, cuja tradição não significa estarem estagnados, passivos, mas sim em constantes
transformações, sejam geracionais ou tecnológicas.
Observo como elemento essencial que a produção agrícola artesanal familiar se
apresenta, muitas vezes, não como uma escolha passada de geração em geração, mas sim
pela necessidade de sobrevivência e de resistência naquele espaço.

A Cooperativa foi criada em 20 de janeiro de 2006 com o propósito de representar os interesses dos agricultores
familiares da região. Nasceu como fruto de uma ação conjunta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de
Associações Comunitárias e com apoio do MDA/Funatura, do Senar/MG, da Prefeitura Municipal e Câmara dos
Vereadores de Chapada Gaúcha. Informações do Ministério de Minas e Energia. Disponível em: http://www.pac.
gov.br/noticia/3b86a457.
10
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O tempo “véio”
Dona Pedrelina Gomes Pereira nasceu em abril de 1943 e se casou Natalício Nunes
Rodrigues (Seu Natal - o alferes na folia) no dia 13 de junho de 1961. Ela conta que o sonho da
mãe era morar em um lugar que tivesse água, um dos motivos para saírem de Vargem Bunita,
por volta de 1955, quando vieram morar na comunidade de Ribeirão com seus irmãos, um
lugar com abundancia de água. Dizia:
Pra lavá roupa era pegá água nas cacimbinha, (...) ai meu pai disse nóisvamo embora
daqui. Ai veio meu pai, tio Lourenço e o véio Elói. Quando chegamo aqui tinha muito
mais água, m.o mais brejo, cheio d’água, meu pai mesmo plantava arroz, lá pra
queles brejos, hoje cabou tudo, ta tudo seco. Aquele brejão lá pro lado de comadre
preta era tudo cativo d’água. Os buritis são os mesmo, nasceu um pouco, mas o
cerrado diferenço muito né...num sei se o pessoal bota muito fogo, tinha muitos
animais, lembro que tinha viado, ema, essas coisa assim do cerrado, mas hoje são
muincho mais pouco. (Entrevista Cia das Artes Canjirão/GO, D. Pedrelina, julho de
2009, Ribeirão de Areia/MG).

Dona Pedrelina e seu Natal, já aposentados, ainda mantém ativa a roça de milho,
feijão e mandioca, para farinha. Eles contam que na época do pai, as coisas eram muito difíceis.
As coisas dia primeiro eram tão difíceis, mas ele foi um pai lutador, e criou nóis tudo,
ele casou com minha mãe no ano de 1939. Quando nóis cheguemo aqui as coisa
eram muito difícil, transporte de nada. De primero nóis com essas mãos aqui, pizava
num pilão, soprava duas quarta, vinte a quarenta prato de arroz pizado no pilão.
Era difícil, cabava com as mãos da gente no pilão, ai meu pai levava no carro de boi
pra São Joaquim (Entrevista Cia das Artes Canjirão/GO, D. Pedrelina, julho de 2009,
Ribeirão de Areia/MG).

Jonas Ribeiro, nascido em 1946, é um dos irmãos de dona Pedrelina, é filho de Zulmira
e do folião/rabequeiro Salustiano Pereira Rodrigues - o mestre Seu Eitim (ambos falecidos).
Conforme nos consta seu Jonas o seu pai, nasceu em Santo Antônio perto de São Francisco,
morou em Vargem Bonita e chegou à comunidade em 1955, tocador de rabeca, guia de folia,
reconhecido e respeitado na região. Faleceu em Ribeirão em 2004, e no ano de 2007 foi
homenageado no VI Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas.
Seu Jonas é casado com Dona Geroma, pai de oito filhos exerce a função de mestre
guia na Folia, um exímio tocador de viola. Acompanha a folia desde pequeno e relata as
dificuldades do tempo véio, quando foi morar na comunidade. A família contava com oito
irmãos e todos trabalhavam na roça, no plantio de mandioca e feijão. Dizia:
De tudo nóis produzia um pouco, cana, mandioca, feijão e arroz, mas a força maior
do meu pai era a cana né. A gente tinha fábrica de rapadura, um mês moendo cana,
quando parava a cana ia faze farinha. Só levantava de madrugada oh...oh...era um
batidão!!! Trabalhamos uns dez anos nessa área. Aí os meninos foram crescendo e
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saindo e aí cabo a fábrica, ah parou. “Aí foi ai ganhar dinheiro pra fora e outros ficou
aí tocando roça também né, mas foi diferente um pouco” (Entrevista em vídeo a Cia
das Artes Canjirão/GO, Jonas Ribeiro, julho de 2009, Ribeirão de Areia/MG).

A energia em sua casa chegou a meados de 1991, quando teve acesso à televisão. O
rádio veio bem antes, em 1960, pois ele pagava para o primo trazer o aparelho para as festas.
Quanto ao telefone, é rural e foi instalado em 1996, na sua residência.
O morador considera que agora a vida está bem melhor, pois tem acesso à cidade, ao
hospital e ao supermercado. Jonas tem a sabedoria de contar história, mesmo nunca tendo
freqüentado a escola. Sabe ler e escrever, pois quando criança pedia às pessoas para ensiná-lo
a entender o nome das coisas.
Outro fator a considerar neste tempo é a mobilidade, pois os moradores não tinham
automóveis e, conforme Jonas, o carro era o de boi e o cavalo. Observando que não existia
o município de Chapada Gaúcha, e o acesso ao hospital e ao comércio se dava por via de
transporte estadual, o único que ligava a comunidade aos demais centros urbanos, como
Montes Claros e São Francisco. Devido à sua localização, a caminhada era longa, como nos
conta seu Jonas:
O transporte era difícil. Só carro de boi e animal, carro de gasolina ninguém conhecia.
Quando eu vim conhece carro de gasolina eu estava com a idade de 11 anos. Fui na
festa da Serra tinha um caminhão sozinho (risos). Num existia. Porque o caminhão
não podia transborda aqui, atravessar aqui, porque tinha dois impecio, o Urucuia que
eles num atravessava e tinha o São Francisco num tinha balsa. Em Januária era o rio
pandeiro onde é a usina elétrica hoje, num passava também carro de gasolina. Só via
tropa. (Entrevista Cia das Artes Canjirão/GO, Jonas Ribeiro, julho de 2009, Ribeirão
de Areia/MG).

Fato este presente também na fala de Dona Pedrelina, que relata que teve 12 filhos e
dois são falecidos, sendo seis mulheres e quatro homens. Um morreu aos onze anos, quando
estava vigiando um brejo numa roça, no ano de 1985: “Ofendido de bicho mau, cobra, dizem
que foi quatro presas, naquela época era muito difícil ter carro aqui, tinha que levar pra
rodagem pra ver se alcançava o ônibus que passava de noite”, contou.
Dona Tiva relata que devido à dificuldade de moça, criou os filhos com mais
privilégios. Dizia:
Então a vida, hoje meus fios são criado, eu sou pobre, mas eu criei meus fios no
rico. Porque o pai criou nóis de manhã cedo tomando aquele cafezinho puxado
pra nóis ir pra roça, meus fios num sabe tomá aquele cafezinho simples não. Fui
pobre mais criei numa vida de rico, porque nóis morava no Buraco (comunidade de
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remanescente de quilombo) lá nóis tinha a vida ganha, criava porco, tirava óleo de
coco, quatro anos eu morei lá e num assava beju na minha casa nóis fazia só biscoito.
Ai depois que cresceu todo mundo aqui em casa a gente já capricha mais, às vezes
tem uma mandioca tem uma batata. (Entrevista Cia das Artes Canjirão/GO, Silvia
Gonçalves Rocha, 2008, Ribeirão de Areia/MG).

Sebastião Pereira, 42 anos, nascido na comunidade, é filho de Francisco e Ana, neto
de Seu Eitim (Folião de Guia). Com o avô aprendeu a fazer a rabeca, a rapadura, e conviveu
com ele até o ano de sua morte, em 2004. Dizia:
Meu vô trabaiava muito no engenho e sempre eu tava lá ajudando ele. A vizinhança
toda trabaiava lá, até certa altura ele fazia pra ele e depois emprestava o engenho,
o carro e o boi. Fazia serviço de carpinteiro e outros serviços que nem sei como
falar, carro de boi, essas coisas tudo ele fazia. Na época plantava de tudo um pouco
feijão, milho, arroz, mandioca. Cresci aprendendo tudo com ele e meu pai também.
Geralmente as pessoas plantavam a roça tudo igual. Plantava e tudo mundo planta
até hoje. Hoje eu planto arroz, feijão, mandioca, milho, cana, faz horta, tem um
animalzinho ai: gado, cavalo, porco, galinha, tira o gasto e a sobra à gente vende.
Fabrico os instrumentos prá vende (Entrevista Cia das Artes Canjirão/GO, Sebastião
Pereira, 2009, Ribeirão de Areia/MG).

Na fala de Sebastião, é possível perceber a reciprocidade das relações interpessoais,
tendo em vista que no gesto do avô, Seu Eitim, de emprestar o engenho, já se configura as
constantes trocas de favores, serviços e afetos. A vida rural no tempo véio se apresentava
como espaço de labor, pouca fartura e na falta de acesso a transporte e a atendimento médico.
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Saberes Especiais

Figura 10. Saberes especiais – A culinária Ribeirinha.
Fonte: Cia das Artes Canjirão ( 2005-2012).
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Figura 11. Saberes especiais – Tecer, bordar rendar.
Fonte: Cia das Artes Canjirão ( 2005-2012).
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A culinária ribeirinha
O forno no quintal
é pra faze biscoito,
pão para Santos Reis.

Conforme o trecho da entrevista de dona Pedrelina (2009), tem sempre um forno
no quintal pronto pra fazer biscoito, um objeto essencial na cozinha em todas as casas que
visitamos. Na cozinha de Ribeirão, vale destacar, principalmente no decorrer da festa de Reis,
uma variedade da gastronomia de Minas, a exemplo, o pão de queijo e as receitas que recebem
o nome das mulheres da comunidade, como a peta da Vane, o biscoito de vidro de Dona Ozita
e Maria e a paçoca de carne de Dona Gerônima.
A culinária do norte de Minas, devido à proximidade com os Estados de Goiás, São
Paulo e Bahia, adquiriu características de cada um. Inclui ingredientes como a galinha caipira,
o pequi cozido na água e servido com a farinha de mandioca, feijão verde ou cozido com pele
de porco, farofa de carne, paçoca de carne seca, buchada de bode (feita com miúdos picados,
temperados e cozidos dentro do estômago do animal), ovo caipira frito, rapadura, mel, beiju,
a tapioca com manteiga ou queijo fresco ralado.
As carnes de boi ou de bode são muito valorizadas na região. Desde antes da
utilização de geladeiras e freezers para manutenção do alimento, ele era preparado com
muito sal e secado ao sol, para ser guardado e consumido no decorrer do ano. Uma de suas
iguarias, a paçoca de carne seca, é uma receita muito apreciada na região, na qual se soca a
carne e a farinha no pilão - um dos pratos preferidos de Seu Sérgio morador da comunidade
falecido em 2009 (in memoriam).
A variedade de tempero marca o sabor da culinária, dentre eles cominho e açafrão,
muito presente nos pratos feitos como carne cozida e frango. O sabor e a variedade da comida
são relacionados ao tempo de muita escassez na área rural, no qual se acrescentava o que
estivesse disponível no quintal, como inhame, jiló, taioba, salsa, mandioca, feijão de corda etc.
Algumas técnicas ainda permanecem na tradição. Uma delas é muito comum em
outras regiões do país, como o sapecar o porco (fig.10). Mas, antes, há o ritual no qual o
porco é morto com um golpe de faca direto coração e, depois, a limpeza do couro é feita com
o procedimento de sapecar ou pelar o porco no chão com folhas de bananeira. Em algumas
casas, já se usa o maçarico. Essa transformação de seus alimentos e como são consumidos,
segundo Pereira (2013, p. 159) têm seu enfoque na cosmologia,
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O conjunto de processos por meio dos quais os homens transformam os produtos
em seu entorno em alimento e os modos pelos quais eles são consumidos articulam
classificações associadas a um ordenamento simbólico do mundo, a toda uma
cosmologia que vincula a pessoa, a sociedade e todo o universo. Comer, em outras
palavras, assegura ao homem sua conduta e sue lugar no cosmos.

As correlações estabelecidas na comunidade desde a plantação do milho, mandioca,
feijão, produção da farinha, do beiju e da rapadura nos mostram os aprendizados no cotidiano
ou em seus rituais como elementos criadores de relações sociais e culturais. E essas se
configuram do ciclo produtivo ao festivo, como explana Pereira (2013) o que garante o seu
lugar no mundo.
Outro ponto a se destacar na cozinha é a sua organização, especificamente construída
para a feitura dos alimentos, por ser ampla, com todos os utensílios e o fogão a lenha, podendo
ter até o fogão a gás, que raramente é usado. A lenha é colhida próximo da comunidade, mas,
em caso de festa, exige-se um trabalho coletivo na colheita.
O café é sagrado em todas as casas. O casal dona Marciana e seu Duda mantêm a
tradição de cultivar o próprio grão e torrá-lo em casa. O chá de ervas também é característico,
dentre elas a cidreira, colhida no fundo do quintal. A cachaça artesanal é preciosa no sabor e
presença obrigatória no Giro da Folia, pois faz parte da tradição, e das mais variadas raízes de
coquinhos do Cerrado.
As receitas são passadas a cada geração, mas já existe um trabalho de registro da
culinária local, intitulado Resgatando os Sabores do Sertão, que tem à frente Bila Ribeiro,
filha de Jonas, que, quando jovem, foi trabalhar e estudar em São Paulo e se formou como
nutricionista e atualmente é concursada na Prefeitura do município. E assim, a comunidade
de Ribeirão de Areia, está catalogando as variações de receitas de doces, farofas, biscoito, um
projeto coletivo com as mulheres do município sede.
E o reconhecimento financeiro da feitura de biscoitos, pão de queijo e farinha vem
por meio de um projeto da prefeitura do município, que distribui a produção no cardápio das
escolas rurais. Para muitos moradores, em especial para as mulheres, essa venda representa a
independência financeira, a forma de realizar seus sonhos: reformar a casa, adquirir bens e de
estabelecer novas relações interpares.
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A arte de tecer
Tecer, nessa comunidade, é um ato geracional. Ao perguntar às mulheres quem as
ensinou, prontamente elas respondem que foram suas mães e avós. Por isso, é muito comum
encontrar um tear armado na área da casa, mesmo que esse não esteja mais sendo usado
pela moradora.
O processo de tecer é puramente manual e exige tempo e dedicação, porém, para
algumas mulheres na comunidade, esse artefato é produzido nos entremeios da lida do
cotidiano da casa. A seda do buriti é matéria-prima usada pelas mãos das artesãs na comunidade
para a manufatura de esteiras, com um tear bem característico do lugar. Conforme (fig.11), as
esteiras são feitas num tear rudimentar, onde é colocado o fio de seda, prendendo-se com
talos de buriti ou sacos plásticos, e as pontas foram amarradas em bilros grandes de madeira,
com função de contrapesos. (caderno de campo Elmira Inácio, casa de D. Pretinha, 2007).
O tear manual é tradicionalmente usado com fios de seda do buriti. Mas, atualmente,
levando-se em conta as restrições de manejo ambiental, os fios foram substituídos por
embalagens plásticas: sacolas, sacos de açúcar, café e outros produtos industrializados que
fazem parte do cotidiano se transformam em esteiras.
Essa reconfiguração no uso do material já se apresenta como alternativa para as
futuras artesãs, que experimentam outros fios e possibilidades visuais em suas esteiras como
recursos dos três erres da sustentabilidade: Reduzir, reutilizar e reciclar. Com esse conceito de
sustentabilidade, de substituir o uso das fibras do buriti por embalagens plásticas, algumas
mulheres da comunidade foram participar de oficinas fora do Estado para a confecção de suas
esteiras artesanais.
Essas mulheres, agora artesãs, assim configuradas na atualidade, vêm se dedicando
ao ato de tecer esteiras de palha de buriti ou de embalagens plásticas, como Vani e Dona
Pretinha, que tem esse fazer desde criança. Observa-se que o ato de tecer serviu, inicialmente,
como forma de reposição de utensílios domésticos, a exemplo das esteiras para forrar os
estrados das camas para dormir. Porém, na atualidade, tornou-se uma forma de geração de
renda familiar, mesmo que em pequena escala.
O bordado à mão livre
Em 2007, durante o Encontro dos Povos, tivemos a experiência de conhecer as
bordadeiras da região. A criatividade e os coloridos das peças transbordam a beleza do
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bordado. A escolha dos pontos depende de cada bordadeira, e as ferramentas são agulha e
linha de crochê ou as específicas para bordar, agora mais comuns no comércio local.
As linhas do bordado se apresentam nos cotidianos e memórias com as imagens do
Cerrado, araras, periquitos, tamanduás, seriemas, tatu, onça; o ipê, o pequizeiro, o buriti, o
cajuzinho, a gabiroba; nas flores da sempre-viva, da ciganinha, da paratudo; na paisagem de
serras, de muita água e de veredas.
Dona Tiva (2009) dizia que “aprendeu a bordar, a fazer chapéu, couxunil e a tecer
esteira para ter seu dinheiro, a vida era muito difícil quando moça”. Os bordados das mulheres
da região expressam seus sentimentos. Algumas até conseguem vender as produções na
Associação de Bordadeiras em Serra das Araras, pertencente ao município de Chapada Gaúcha,
ou para os turistas que as visitam.
As mulheres da família dos foliões costumam bordar as toalhas da Folia de Reis, com
motivos de flores ou com o bordado da estrela de Belém. Mas outros suportes recebem os
bordados, como a toalha de mesa, as camisetas, bolsas de algodão cru, as fronhas e almofadas.
O ato de aprender a bordar requer tempo, dedicação e habilidade manual. Contudo,
é uma técnica que pode ser ensinada para ambos os sexos, sem distinção de classe. Dentre
os aprendizados, enquanto educadora, vi que se pode trabalhar a matiz, a mescla de pontos,
cores, forma, volume, acabamento e estudar temas ambientais.
Comumente, temos visto esta arte de bordar ser desenvolvida por organizações não
governamentais, por associações de bordadeiras e por estilistas e empresas privadas. O que
antes era aprendido pelo olhar e ensinado pela mãe ou avó, de uma geração a outra, agora
está disponível para aquisição e aprendizado em revistas especializadas e em sites específicos.
Na região do norte de Minas e, especificamente, na comunidade de Ribeirão, a
arte de bordar a mão ou a ponto livre é um símbolo de resistência geracional, além de uma
possibilidade de geração de renda, que ainda está em processo de visibilidade e cuja associação
das bordadeiras na Serra das Araras necessita de investimento real e coerente com a realidade
local, para construção identitária pessoal e coletiva.
A renda turca
É um ensinamento que chegou ao Brasil no século XVIII pelas mãos dos estrangeiros
- os turcos – e foi adaptada para um estilo local. Muito conhecida em Sabará (MG) como
renda turca de bicos, em Alagoas e Paraíba levou o nome de Singeleza. Todos esses estilos

91
diferem um pouco entre si, mas esse trabalho manual tornou-se característico pelas mãos
de artesãs mineiras e nordestinas.
História aqui contada por Dona Maria Gonçalves dos Santos (in memoriam), mãe de
Tiva, nascida na cabeceira do Rio Pardo, comunidade de Buraco, e que criou 14 filhos, sendo
uma falecida. Os relatos que se seguem foram gravados quando fomos visitar Tiva e dona Maria
estava presente e me concedeu uma entrevista sobre sua vida e seus afazeres no ano de 2012.
Dona Maria, contou que trabalhou na roça e todos os irmãos sabem fazer algum
trabalho artesanal: engenhos, sela. E aprendeu a fazer de tudo que a mãe ensinava. Dizia:
“Quando pequena, aprendi a fazê o balaio, costurar o crochê, o ponto cruz, o macramê, a
renda de bilros, chapéu, esteira, boi de barro”(2012).
Por fim, ela mostrou a feitura da renda turca - arte antiga e rara, citada como
Patrimônio Cultural e Imaterial - é feita com linha e agulhas, mas não é considerada crochê
nem tricô e assemelha-se a fabricação das redes de pescadores. Com esta arte de rendar, Dona
Maria produziu várias toalhas de diversos tamanhos, etc.
Sobre o aprendizado da renda turca, Dona Maria, relatou uma estória:
Deus e o capeta estavam guerreando, e o capeta disse a Deus que a mãe dele fazia
um crochê que forrava o mundo em um dia, mas Deus disse que a mãe dele fazia um
que demorava 3 dias, mas que ninguém se desmancha. Quando cabo ai ele trouxe
pra Deus vê e ele puxou um fio e zip desmancho tudo. E esse aqui o capeta pelejou
pra desmanchar, só se cortar com a tesoura. É porque esse aqui é tudo marradim [...]
(Entrevista com Dona Maria Gonçalves do Santos, Barrocão, jan.2012).

As agulhas de Dona Maria eram improvisadas, pois não se tinha ainda agulhas
especificas para a técnica de criação da renda turca. Era o que podia fazer no caminho para
o seu tratamento - hemodiálise - na cidade próxima, já que as mãos e as vistas continuavam
firmes na elaboração da renda. Ela faleceu no início de 2016, e o aprendizado passado por sua
mãe, agora se faz presente nos filhos e filhas.
E esses aprendizados são na atualidade, repassados por sites ou blogs, especializados
em artesanato, ou por pessoas que interagem na troca de saberes, agora muito permeado
pela internet.
Artesanato - Visibilidade institucional
A arte de tecer, bordar e fazer renda nesta comunidade decaiu com o passar do
tempo e é vista pelas mais jovens como uma função desempenhada pelas mulheres mais
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velhas, as tias e avós. Esses produtos vistos como tradicionais, como a trançagem de fios
de seda de buriti, para a criação de redes, vassouras, esteiras; o bordar a mão livre; o fazer
renda, são aplicados ao uso cotidiano ou em utensílios domésticos e, comumente, para
decorar suas casas.
Por outro lado, a presença de instituições e ONGs na região e a circulação de alguns
turistas fez com que esses produtos ganhassem outros modos de uso, recebendo a terminologia
de artesanato - no reconhecimento de patrimônio cultural e imaterial.
As atividades artesanais despertaram interesse em instituições e outros grupos de
pesquisadores, que oferecem às comunidades orientação no design da peça para agregar valor
para comercialização. A pesquisadora Nádja Mourão, em 2011, realizou com as artesãs das
comunidades de: Serra das Araras, Ribeirão de Areia e Buraquinhos, uma analise de matérias
para produção artesanal, as técnicas e a relação com o habitat no desejo de desenvolver e
promover a sustentabilidade local.
Considero de suma importância esses olhares, contudo, a participação das mulheres
da comunidade em ministrar oficinas de seus saberes em outros Estados se deu numa fase de
modismo de algumas instituições em promover a cultura e o artesanato popular. E ao passar
essa fase, as artesãs das comunidades ficaram sem nenhum apoio logístico destas instituições.
Algumas mulheres artesãs da comunidade de Ribeirão comentavam que as instituições
aparecem e querem mudar a forma de criarem as suas peças, e criavam conflitos entre elas.
Mas, para outras, representam reconhecimento, visibilidade da sua arte, do grupo e da
região onde moram. E essas interações das mulheres fora de suas comunidades trazem mais
novidades, desafios, conflitos e, assim, a saída pode representar um momento de subsidiar e
mediar novas aprendizagens.
Nas minhas andanças pela comunidade, formada em moda, foi preciso ter cuidado em
não interferir nos produtos ou em não gerar expectativas referentes à organização e à venda
de seus artesanatos, tendo em vista que o escoamento da produção artesanal no contexto da
realidade rural das mulheres não condizia, naquele período, com as exigências mercadológicas
de produção em larga escala.
Ressalto ser um desafio inserir projetos e propostas de economia solidária ou
economia sustentável em contexto de comunidade sem um processo de acompanhamento.
Todo esse saber agora me apresenta, conforme Canclini (2011, p.288), com mais
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afinco na discussão do termo culturas híbridas e os novos encontros entre o culto e popular. Na
comunidade, a recriação de novas interações entre o tradicional e o moderno, as miscigenações
de diferentes culturas, a aculturação, a heterogeneidade cultural e o entremeio de uma cultura
globalizada é um desafio geracional.
As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte
integrante de seu patrimônio cultural (...) [patrimônio cultural imaterial] é transmitido
de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em
função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando
um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o
respeito face à diversidade cultural e à criatividade humana (UNESCO, 2003).

Destaco que olhar para os saberes da comunidade e configurá-la num conceito de
cultura híbrida nos proporciona refleti-los de forma complexa e estruturante, com o conceito
de apropriação cultural e midiática de seus produtos. O que permite vislumbrar como novas
perspectivas de análise para compreensão desses movimentos e desses capitais culturais.
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Ofícios artesanais

Figura 12. Saberes especiais- Mestre da Rebeca Sebastião.
Fonte: Cia das Artes Canjirão (2005-2009).
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Figura 13. Saberes especiais – rapadura artesanal.
Fonte: Cia das Artes Canjirão (2007).
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Figura 14. Saberes especiais- farinha de mandioca artesanal
Fonte: Cia das Artes Canjirão (2007).
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O mestre da Rabeca
Na comunidade, existem determinadas habilidades que são transmitidas de geração
em geração, como o oficio de luthier, o rapadureiro, o fazedor de farinha etc.
Um referencial da região é a construção de rabeca na comunidade de Ribeirão.
Sebastião Pereira, autodidata, especializou-se no ramo de construção de rabecas artesanais
– um instrumento de cordas friccionadas parecida com o violino. Músico toca rabeca, caixa e
viola. Ele é neto de Seu Eitim, com quem aprendeu a produzir o instrumento. Durante a Folia,
tendo como mestre de guia seu tio Jonas, toca a rabeca do avô nos ritmos dos reis, o lundu
e o quatro. Constantemente, a convite de algumas instituições, viaja pelo país na tarefa de
ministrar oficinas para futuros luthiers. Já participou de oficinas de construção de rabecas no
Projeto Griô e em vários festivais pelo SESC-MG.
O rabequeiro conta que a madeira branca que usa na confecção é conhecida no
Nordeste como molambu, e na região do norte de Minas como mata cachorro. “Uma madeira
bem resistente e macia, leve, boa de trabaiá”, juntamente com facão, estilete, serrote, as
cordas, canivete. O instrumento musical é desenvolvido em sua casa, mas, segundo ele, tendo
o material, é possível realizar as oficinas em qualquer local, pois a fabricação é totalmente
manual, uma arte de entalhe em madeira.
Além de fabricar as rabecas, aprendeu a cantar com o tio Jonas, pois o avô só tocava
rabeca e viola. Casado com Silvani (Vani), artesã que tece esteiras, faz biscoitos e também é a
presidente da Associação de moradores da comunidade, tem dois filhos (Thiago, 13 e Mateus,
7 anos) e os ensinou a tocar e cantar.
Sebastião comenta que tem muita boa lembrança do avô no tempo de folia. Segundo ele:
Neste tempo de folia ele é muito recordado, a rabequinha dele. Inclusive a rabeca que
eu toco na folia é dele, foi usada por muitos anos na folia, até que ele não agüentou
mais... E o escolhido pra tocar a rabeca fui eu. Escolhido por ele! Quando chegava a
época da folia, ele vinha aqui e falava: Oh! eu não agüento mais tocar a rabeca,vai
lá e toca ela. As veis eu tinha a rabeca minha, mas preferia pegar a dele. Eu sempre
usava a rabeca dele e uso até hoje. (Entrevista de Edmilson Borges, Sebastião Pereira,
2009, Ribeirão de Areia/MG).

Em meados de 2008, o rabequeiro participou do projeto Griô- Programa Cultura Viva
da Secretaria de Programas e Projetos Culturais do (MinC) - indivíduo que, numa comunidade
(p.ex., de âmbito religioso ou folclórico), detém a memória do grupo e funciona como difusor
de tradições - ensinou crianças, adolescentes e jovens a fazerem a rabeca e, depois, os ritos da
Folia, a tocar, a cantar e dançar.
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Esse vestígio da tradição da construção de instrumentos está em poucas mãos, na
comunidade, a exemplo, o Thiago - filho do rabequeiro - que toca cavaquinho, um pouco de
rabeca, violão e viola. Acompanha o pai e a mãe na folia desde pequeno.
A produção artesanal da rabeca abrange um percurso muito característico em boa
parte do Brasil, o de aprender na lida cotidiana, ver pais e avós manusear suas ferramentas e
despertar a curiosidade infantil na construção de um ofício.
A rapadura artesanal
A casa fica às margens do rio Ribeirão, a principal atividade da família é a moagem
da cana, com a fabricação de rapadura para venda e consumo, durante o ano inteiro. Não há
peão na roça, toda a atividade é realizada por João Catatau, a esposa e os filhos Marquinhos
(in memoriam), Janice e, algumas vezes, a atividade conta com um ajudante ou a contribuição
de um mutirão no corte da cana e na colheita.
Em 2007, encontramos com João Catatau transportando, em um carro de boi, a cana
colhida para a feitura da rapadura em sua casa. Depois, fomos visitá-los durante o processo
de extração do caldo de cana, ou a garapa, no moinho movido pelos bois, transporte para
os tambores e colocação em um grande fogão moldado de barro e à lenha, constantemente
remexidos até atingir o ponto de mel, quando é enformado e, ao endurecer, a rapadura está
pronta para ser consumida e vendida.
O processo de produção se mostra como um lugar com grande potencial de
aprendizagens. A produção se realiza coletivamente, desde o cuidado com o espaço, o manejo
consciente do produto, na exigência corporal fundamental, como exercício de desprendimento
que interpela ao trabalho árduo no dia a dia e, muitas vezes, com pouco reconhecimento
financeiro no final da produção.
Além de apresentá-los nesse lugar de trabalho servil e de aprendizagens, é importante
perceber que essa produção recentemente assumiu um novo caráter, agora reconhecido como
produto comercial, essencialmente organizado em cooperativas ou associações, responsáveis
pela venda da produção que, antes, eram voltadas para as relações comunitárias características
de troca. Agora, visam a uma relação econômica comercial.
A Fabriqueta de Farinha de Mandioca
No período colonial, a farinha de mandioca era usada para a alimentação dos
escravos, dos criados das fazendas e engenhos, além de servir também como suprimento de
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viagem para os portugueses. O cultivo da mandioca no Cerrado é uma das principais culturas
da agricultura familiar devido ao seu amplo e diversificado emprego: farinha, polvilho, pães,
biscoitos, bolos etc.
A casa de farinha é o local onde se transforma a mandioca em farinha, ingrediente
usado na fabricação de vários alimentos, dentre os quais o beiju, típico da região pesquisada.
Em nossa viagem em 2007, experenciamos o fazer ou o processo de produção da farinha
tradicional. A mandioca foi colhida na roça e levada para ser descascada, limpa, triturada, e
após passar por uma prensa, a massa foi torrada num forno de pedra, com a lenha colocada
debaixo da laje e o fogo controlado manualmente.
A água que sobra da pubagem - a farinha que decanta - é usada em especial nessa
comunidade na fabricação da farinha de tapioca e aproveita-se a oportunidade do forno já
aquecido para fazer o beiju seco, essencial para o café da manhã, e o seu excedente para vender
na feira. Vemos aqui que a mandioca se apresenta como um alimento essencial, importante
para alimentação do cotidiano. Especificamente durante a festa de Folia de Reis, a farinha
complementa a ceia dos foliões com a farofa de carne, com o beiju, seguido de um bom café.
Existem pequenas unidades artesanais rurais de fabricação de farinha na comunidade,
a casa de Zé de Teresa, é um exemplo. A produção é familiar ou com a participação de alguns
moradores da comunidade. Mesmo com a produção mecanizada, projeto da Associação
de Moradores que adquiriu uma Fabriqueta de Farinha de Mandioca- projeto apoiado pelo
Sindicato dos Trabalhadores rurais, não se configurou nesta relação o trabalho assalariado,
mas, sim, a participação coletiva no ganho de tempo na produção. A venda do excedente é
garantida na feira do município sede e nas encomendas de familiares ou da própria comunidade.
A produção artesanal e mecanizada na casa de farinha nos apresenta como um lugar
de aprendizagens histórico-social e cultural. Os múltiplos processos, desde a produção até o
consumo final, se estabelecem em trocas de saberes geracionais.

100
Contos, cantigas e rezas
Alma pantariosa
A mulher era casada, ai mandou falar pro namorado dela
vir pra prosear naquele dia e que o marido iria viajar pra fora esse dia.
Ai de noite ele veio né,quando ele chegô,
o marido tava em casa,num deu certo a viagem.
atrapaiou o destino dele (Ai os cachorro fechou a lati, lati)
ai o home: que é isso ai muié? Esse barui enorme ai?
ai a muié: uai num sei não! Isso ai é tentação!
o home: tentação de que muié, que burragem é essa?
que diabo é isso, aqui em casa nunca teve disso!?
A muié: Não é tentação das alma
tem de requer, tem reza de requerer isso ai
o home: vai tu reza ai que esses cachorro ta devagar demais.
(o cachorro que vai aqui vai acolá, grunindo pra pegar o home lá fora né, escundido
lá naquela moita)
O marido: eu nunca vi isso aqui não!! to com medo isso ai é ilusão,
A muié: é ilusão mesmo, é alma pantariosa eu vou requerer ela
ai ela vai embora
Alma pantariosa que me veio pantariar,
meu marido ta em casa servindo de azar,
Cruz! Cruz! Ave Maria!
vai embora e deixa pra vir, amanhã meio dia.
Daqui a pouco os cachorro quietô
Ai o marido: uai muié onde seu aprendeu isso?
A muié: há de hoje que eu sei isso...
nóis tem que saber rezar, você tem que aprender também.
(Entrevista concedida a Edmilson Borges e Elmira Inácio.
Por Seu Jonas Ribeiro, em 11 de julho de 2011, às 12h 46 min.,
local: casa do entrevistado, na comunidade de Ribeirão de Areia).

Contos
Na casa do Senhor Jonas, na hora do café da manhã ou mais a noitinha, sentávamos
na área da cozinha e muitas de nossas conversas foram regadas a biscoitos, café, almoço e
uma boa janta e, estes momentos pautados por uma variedade de histórias, dentre estas,
o conto acima citado da Alma pantariosa, como ele dizia: “se tratava de uma muié esperta,
tinha o marido e tinha os namorado. Dia primero os home andavam só viajando né, fazendo
transporte, ai uma vez lá, um errou a agenda”.
Os contos tradicionais, como tantos outros guardados na memória de Seu Jonas e
de tantos outros na comunidade, foram passados de geração em geração. Ele comenta que o
avô e a avó contavam essas histórias, que sempre apresentam um narrador, os personagens
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e normalmente são de estrutura pequena, mas com fatos do universo de seres, fantasias,
santos ou são para explicar fatos corriqueiros da vida humana como a traição, a esperteza das
mulheres, ou alguma característica de um animal que se justificam nos dias atuais.
O que atualmente conhecemos como contação de história, para a comunidade, já
se destacava pelos mais velhos como uma pedagogia de aprendizagem. Uma estrutura que
apresenta o cotidiano de forma estruturada em contos e, assim, podia dar uma lição de
vida para os mais jovens ao ampliar seu mundo da imaginação, de vocabulário pautados na
oralidade e como uma forma de apresentar os valores sociais e morais implícitos na narrativa.
Cantigas
O fato de aprender a cantar está ligado à tradição, disse uma moradora da região:
Eu num precisei assim de ninguém me ensinar, porque naquele tempo que eu nasci
a tradição era essa, (grifo meu) eu lembro até do primeiro verso quando eu tinha 5
anos minha avó era festeira da nossa Senhora da Penha. Aquela moçadinha,nóis ia
pra festa de iaá, tudo pertinho, chega lá o povo ia dança pra lá, cumpade Marin era
rapaz e tocava cavaquinho pra nóis dança e joga verso. ih ! Pra nóis era um abraço né
(Entrevista a Cia das Artes Canjirão de D. Silvia Rocha (Tiva) 08 de janeiro de 2011,
Ribeirão de Areia/MG).

Em uma entrevista concedida em dezembro de 2004, aos educadores da Cia das Artes
Canjirão as mulheres durante o Giro de Folia na comunidade de Ribeirão de Areia/MG puxadas
por Silvia Gonçalves Rocha, 52 anos. Lindaura Gonçalves Rocha, 49 anos. Maria Gonçalves
dos Santos, 73 anos (mãe de Silvia e Lindaura). Luzia Carneiro Martins, 30 anos, entoou vários
versos, dentre esses o que segue abaixo, comumente cantado durante a festa de Folia de Reis.
			
Roda brasileira

Anda a roda brasileira
foi chamada em beira mar
liano bandeira
linano no ar.
Você diz que bala mata
Bala não mata ninguém
A bala que mais me mata
É o desprezo do meu bem

Dona Pedrelina também confirma essa tradição de aprender com a família. Dizia:
Minha mãe ensinava a cantá, rezá, a minha avó, mãe de mãe, morava aqui e morreu
aqui, ficou viúva nos Buraco e Natal trouxe ela pra cá. (Entrevista, D. Pedrelina, julho
de 2009, Ribeirão de Areia/MG).
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Na casa de farinha, quando ralava mandioca, cantavam na roda. Agora fica mais difícil
de lembrar, está escrevendo um caderninho com as músicas com a ajuda dos filhos, noras e
netos para manter as músicas vivas na memória coletiva.
Tomaram meu amor
Eu fui para lhe ver
Voltei pra lhe amar
Tomaram meu amor de cá de cá
Tomaram meu amor de cá de cá
Menino você é do lírio
Eu do lírio cheroso
Menina cê é do dengo
Eu sou dengo dengoso

Ao cantar as cantigas, ela lembra-se saudosa dos pais, da roça, das festas nas quais
dançavam ritmos da cultura lundu e folia, e comenta que os jovens de hoje não querem
cantar essas cantigas: “Uns trem veio dum tempo antigo de vozinha e de vovô, hoje o povo
num quer mais não, agora é essa invenção de coisa nova”, se referindo às músicas atuais,
com conotação mais sexual.
Nessa relação do aprendizado com a cantoria, Dona Pedrelina dizia que ensinou a
neta a cantar e dançar toda qualidade de roda e saber jogar verso.
Aprendeu comigo e as dançadeira mais nóis, ela foi a Montes Claros mais nóis,
ela podia até, com onze anos, até hoje tem o vestidinho dela lá, deste tamaninho
guardado e danço, e o povo adorô aquela menina e até hoje precisa dela ai né...
qualquer lugar prá representá, pra cantá ela ta pronta. É o dom da natureza (Entrevista
de D. Pedrelina, 08 de janeiro de 2011, Ribeirão de Areia/MG).

Essa visão de mundo, a clareza de um processo já na permanência de uma tradição,
se caracteriza pela continuidade dos saberes como herança para as próximas gerações, ou até
aos que já davam novo olhar para essas formas de aprendizagens. Pois, como já destacava
Natal (2011), “a gente só aprendia ouvindo, o povo mais véio, cantava, jogava verso, num era
eles de ensinar”.
Toin, folião, 46 anos, contou que os ensinamentos vieram da convivência.
Eu aprendi cantá na folia eu tinha 15 anos, no tempo que eu sai na folia era mais prá
pegar os cavalo, num sabia nada e o único instrumento que aprendi tocá foi caixa.
Que eu achei o mais fáci, aí num dei conta de aprender toca outro. A vontade era
demais sair na folia, aprendi tocá prá pude assim, deixá eu ir também [...] (Entrevista
Antônio Rocha - Toin, 02 de dezembro 2009).
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Esse processo de ensino e aprendizagem, configurada nas falas dos entrevistados, nas
cantigas e brincadeiras aprendidas, é o que permeia a relação dos mais velhos com os mais
jovens. As contradições do “tempo véio” para alguns jovens pode parecer como algo antigo,
mas, para outros, é uma sabedoria popular altamente educativa.
E que muito antes das salas de aulas, dos espaços formais de educação, uma boa
porcentagem de crianças foram educada com esses conteúdos do cotidiano, no cantar e no
brincar de roda em suas casas, em grandes quintais.
Rezas e benzimentos
Segundo Elda Oliveira (1985), a bênção é um veículo que possibilita ao seu executor
estabelecer relações de solidariedade e de aliança com os santos, de um lado, com os homens,
de outro, e entre ambos, simultaneamente.
O benzimento se configura em uma pessoa rezando para outra, um animal ou objeto,
pedindo para que deste se afaste todo o mal. Há também o benzimento especifico: Mau
olhado; quebranto; espinhela caída; engasgo etc.
Na comunidade, encontramos a tradição das benzedeiras Dona Antonina, Dona
Pedrelina, Dona Zita e Dona Lili, que aprenderam com suas mães, avós, avôs e sogra. Algumas
mulheres da comunidade benzem somente um tipo de benzimento. Os elementos que usam
vão desde ramos, linhas, tesouras, um pedaço de tecido a um talo de mamão, que servem
como captadores do fluído mal. Uma característica comum a todas as benzedeiras é não cobrar
pelos benzimentos, visto por elas como uma tradição familiar.
Dona Pedrelina aprendeu a benzer com a sogra, a mãe e o avô. Dizia:
Sei benze, a minha sogra também ensinou. Eu sei benze de dor de cabeça, sei benze
de quebrando de dor de barriga. Uns benzimento foi minha sogra outros foi minha
mãe a de dor de ouvido e a de dor de dente foi meu avô Elói Pereira da Silva o pai de
minha mãe. Ele gostava muito de eu, ai ele falo vou ensinar ocê minha fia, uma hora
eu morro e voceis fica na tradição veia e ele me ensinou e ele sabia muita reza meu
avô. (Entrevista, D. Pedrelina, julho de 2009, Ribeirão de Areia/MG).

Devido à distância da cidade, sem transporte, muitas vezes se fazia o benzimento e
os chás de ervas, “os remédios da roça”. Conforme Dona Pedrelina (2009), “que prá tratá, fazia
chá de hortelã, poejo, capim santo, laranja, fazia o chá pra dá pras crianças, pra dor de barriga
cozinhava folha do pó terra e folha de goiaba”. Para ofendido por cobra dava chá de alho e do
Cerrado a raiz do tiú.
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Segundo Elda Oliveira(1986, p.142):
Benzedeira também é chamada de rezadeira. O ministério da benzedeira ou do
benzedor é rezar pelos maus que afligem o povo. Sobretudo os pobres. Não existe
benzedeira sem que haja uma comunidade que busque suas orações. Mesmo assim
recorre a ela, pessoas de toda a classe social.

Assim como explica a autora, a benzição é muito mais que a relação de uma pessoa
e o santo. No caso, é a comunidade que legitima as benzições num contexto mais amplo do
que a cura dos males, mas, essencialmente, na condição de serem reconhecidos em suas
tradições e crenças.
Nos relatos acima citados, os atos de aprender nos conectam a uma aprendizagem
geracional, não permeada pela sala de aula, mas em lugares de uma educação não formal, a
casa, a lida na lavoura, seus espaços de rezar e fazer suas benzições. Os atos se apresentam
em seus cotidianos, o escutar, o cantar, o dançar, o tocar, o construir, em modos de vida,
permeados agora pelas grandes transformações socioculturais, ambiental e econômica.

105
CAPITULO 3 - A FOLIA DE REIS
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Figura 15. Folia de Reis – Ribeirão de Areia (a)
Fonte: Cia das Artes Canjirão (2004-2012).
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Figura 16. Folia de Reis – Ribeirão de Areia (b).
Fonte: Cia das Artes Canjirão (2004-2012).
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A Devoção a Santo Reis
No propósito de observar o rito, se faz necessário apresentar as compreensões e
definições deste segundo alguns pesquisadores da cultura nacional brasileira (CASCUDO, 2000),
(BRANDÃO; MESQUITA, 1995); (DEUS E SILVA, 2002), (PESSOA; FELIX 2007). Sem a pretensão de
uma conceituação histórica densa, o objetivo é abrir o diálogo para compreendermos melhor
o ato criador e criativo da comunidade de Ribeirão, no processo de viver o Rito da Folia de Reis.
Segundo Pessoa e Félix (2007, pg. 56),
Caracterizam a devoção aos três Reis Magos: Baltazar. Belchior, e Gaspar a partir
do reconhecimento pela igreja católica, a peregrinação as relíquias ( atualmente
resto mortais) pelo catolicismo oficial em Milão no século XII, o imperador alemão
Frederico Barbaroxa, durante a escavação de um fosso defensivo- o monge Guillane
de Neubourgh, em sua história da Inglaterra, narra como milaneses, como era de
costume desta época, destruíram eles próprios as construções erguidas do lado
externo das muralhas, a fim de cavar um fosso defensivo e, com isso, encontram
diversos corpos enterrados sob o piso de um mosteiro antigo e nobre, em particular
três corpos muito bem conservados,[...] encontraram sepulcros com inscrições que
identificaram representar os reis magos enviados por Constantino do século IV.

A adoração aos “três Reis magos” seus nomes, Gaspar significa “Aquele que vai
inspecionar”, Melquior quer dizer: “Meu Rei é Luz”, e Baltasar se traduz por “Deus manifesta
o Rei”, toma uma proporção muito grande e criam-se suas etnias, os cortejos, os seus
estandartes, suas vestimentas e a instituição de oferendas. Os restos mortais ou relíquias,
assim configurada pela Igreja Católica, encontram-se atualmente na Catedral de Colônia na
Alemanha, considerada o Santuário dos Três Reis Mago desde o século XIII.
A adoração dos Reis Magos chega ao Brasil no período colonial. “A Folia de Reis
teria surgido no Brasil no século XVI, por volta do ano de 1534, por meio dos Jesuítas, como
crença divina para catequizar os índios e posteriormente os negros escravos” (BRANDÃO,
1977, p,). Primeiramente, foram realizadas as peças teatrais dos padres jesuítas como forma
de catequizar os índios e acalmar os ânimos entre portugueses e espanhóis. Temos como
exemplo das peças teatrais a Festa de Natal nos meados de 1584, escrita pelo padre José
de Anchieta, uma releitura do auto de São Lourenço. Nesta, os demônios dificultam os Reis
Magos a encontrarem a manjedoura onde se encontra o Salvador.
As nuances interpretativas de vários autores aparecem no depoimento de Mestre
Jonas Ribeiro (entrevista na integra em anexo B), guia de folia da comunidade de Ribeirão no
qual o rito tem suas características históricas, acrescida de fatos de seu imaginário. Ele dizia:
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Passou mais de 20 anos, quando, um dia, eles conheceram o sinal que o mundo
amanheceu diferente e eles ôio no céu, e a estrela brilhou e eles seguiram no sentido
que os anjos avisou pra eles, até chegá a Belém e lá encontrou o menino, e Maria
tinha dado a luz a Jesus de Nazaré. [...]. Eles eram rei rico, levou presente porque
achavam que o menino era muito pobre. [...]. Foi lá visitou o menino entregou os
presentes, num cantô não!!! Num teve festa não!!! Nóis que intera com a história
(grifo meu). Entregaram ouro, prata e incenso pro menino. (Documentário Folia de
Reis-Cia das Artes Canjirão, 2009).

Pelo depoimento do Mestre Jonas Ribeiro, o anuncio aos três Reis Magos se dá por um
anjo com previsão de 20 anos da data de nascimento do menino e que, na época prevista, eles
foram avisados pelo sinal no céu, a estrela de Belém ou Estrela Guia. Outra particularidade de
Seu Jonas em seu relato é a ciência do rito iniciar pelas crianças que anunciam o nascimento
do salvador, cantam, dançam e tocam.
Tal relato é pertinente, tendo em vista, segundo os pesquisadores Pessoa e Félix
(2007, pág. 119), “que as crianças na Europa tinham o hábito de cantar de casa em casa, na
noite de 05 de janeiro”.
Para seu Jonas, o reconhecimento vem pelas crianças e, depois, por parte dos mais
velhos e da própria igreja em tornar o rito uma devoção da fé católica.
A Folia de Reis e suas variações regionais
Segundo o pesquisador folclorista Luis Câmara Cascudo em seu livro Dicionário do
Folclore Brasileiro (2000, p.242), essa devoção aos Reis Magos chega com mais ênfase em
boa parte do território brasileiro no século XIX. No Brasil, tem como características inúmeras
variantes do rito em cada região do país (Reisado, Boi de reis, Folia de reis), sendo a folia em
Portugal como uma dança rápida ao som de pandeiro ou adufe.
O autor caracteriza a folia no Brasil como “um bando precatório que pedem esmola”
(idem, p.242). No entanto, na comunidade, os foliões não solicitam alimentos ou dinheiro
para a festa de santo, pois, nessa organização, é papel especifico do mestre guia e do festeiro
a solicitação de donativos na comunidade ou no comércio local do município sede, que muitas
vezes precede a festa.
O pesquisador Carlos Brandão (1977, p.07), explica essas variações que:
A “Folia de Reis” apresenta um caráter profano-religioso e faz parte do ciclo
natalino, realizado de 24 de dezembro a 6 de janeiro, [...]. Dessa forma, a Folia de
Reis brasileira passou a ser composta pelas manifestações culturais de diversas
etnias e povos, com variações regionais, seja quanto ao estilo, ao ritmo e ao som,
entretanto, mantendo a mesma crença e devoção ao Menino Jesus, a São José, à
Virgem Maria e aos Reis Magos.
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No entorno da comunidade de Ribeirão, há comunidades remanescente de quilombos,
e boa parte dos moradores são provenientes delas. A devoção na comunidade realiza-se
dentro do ciclo natalino, de 30 de dezembro a 06 de janeiro e, assim, realizam o rito do Giro
de folia - que consiste em visitações nas casas da comunidade e seu entorno, celebrando e
cantando. Encerra-se com uma grande festa no dia 06 de janeiro por ser dia de Santo Reis
(Baltazar, Belchior e Gaspar).
Se o rito da Folia de ribeirão consta de outras influências, não podemos afirmar, mas
é uma comunidade que tem em sua estrutura familiar a presença de familiares pertencentes a
comunidades remanescentes de quilombo e por isso a de se concordar com as pesquisadoras
Deus e Silva ( 2002, p.61), quando cometam sobre a tradição e suas adaptações:
As folias foram trazidas de Portugal e com o tempo adquiriram traços populares que
se misturam com o candomblé do Rio de Janeiro ou com as congadas de Alagoas. Em
Goiás essas folias são as mais populares e acontecem mesmo em cidades maiores,
porém em cada lugar elas se adaptam.

A comunidade de Ribeirão, assim como tantas outras em seu entorno, conforme
entrevista com o ex- prefeito Raimundo Ribeiro, Mundim (2009), consta no município de
Chapada Gaúcha mais de 21 ternos de folias. Caracterizam-se por serem passados de geração
em geração, mas mantêm as suas diversidades de som, ritmo e a mesma crença na devoção
aos três Reis Magos.
O Santo e a Organização Comunitária
A mobilização da comunidade se dá muito pelo fato de terem na sua maioria como
característica coletiva a devoção ao Santo Reis. Apesar de terem outros santos por devoção:
Santa Luzia, Santo Antônio, São Gonçalo etc. Um elemento ritual bem comum dessa devoção
aos santos demonstra-se em suas particularidades, nas promessas geralmente ligadas à
solicitação de proteção do santo.
Segundo Alba Zaluar, em seu livro intitulado “Os Homens de Deus” (1983),
As promessas que tinham como finalidade conseguir a proteção generalizada do
santo que dessa maneira asseguraria o bem-estar de todos, em particular de suas
plantações, eram feitas tradicionalmente em função da realização de festas. (p.58)

É de suma importância para os moradores a proteção do santo na plantação e na
saúde. Constantemente, as promessas são voltadas para o bem estar das pessoas e dos
animais. Dona Pedrelina, por exemplo, teve um animal ofendido por cobra e fez promessa a
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Santo Reis para que o cavalo fosse curado. Ao obter a proteção da vida do animal, pagou a
promessa com um donativo à folia.
Quando há uma boa plantação (mandioca, feijão, farinha), essa vai automaticamente
ser retribuída nas casas por onde acontece o Giro de Folia- O movimento obedece a uma
orientação solar, pois, saindo pela direita, chegarão pela esquerda, mesmo que o lado direito
da porta seja o lado oposto do Oriente. Os três reis magos (Melquior, Baltazar e Gaspar) são
personagens bíblicos. Segundo o apóstolo Mateus, eles vieram do Oriente, conduzidos por
uma estrela. Chegaram à cidade de Belém, local de nascimento do menino Jesus, trazendo
presentes (mirra, ouro e incenso).
De acordo com Bitter, também pesquisador desta tradição a folia:
As Folias de Reis são freqüentemente originadas em decorrência do pagamento de
“promessas” por graças alcançadas, inscrevendo-se no quadro interativo das “trocas
de dom”, teorizadas originalmente por Mauss (2003). (BITTER, 2013, p.127)

Bitter, ao citar Mauss (2003), explana conceitualmente no que se configuram essas
promessas na comunidade. A reciprocidade pode estar ligada à retribuição de uma graça
como donativo em dinheiro. Enfatizo, que e as trocas na comunidade, como relato sobre o seu
cotidiano, não se dá somente em período de festa, mas, no entanto, é neste período que essas
práticas são mais visibilizadas.
Assim, no caráter religioso, a Folia de Reis está ligada a promessas realizadas no
decorrer do ano que culmina no pagamento das mesmas pelos devotos (as). Essas promessas
podem ser pagas de várias maneiras: Com a feitura do alimento, a refeição; a doação de dinheiro,
de gado; a reza da ladainha; as toalhas dos foliões bordadas ou pintadas e, essencialmente da
negociação do grupo ou terno de folia que assumirá o giro no decorrer da festa.
No seu caráter coletivo no processo de organização, a festa se apresenta muito no
fortalecimento de laços sociais e culturais da comunidade.
Esses pertencimentos sociais na festa de Reis na comunidade se dão num aspecto
importante, mas não específicos desse lugar. A organicidade comunitária se faz por fortes
laços familiares (irmãos, tios, primos) ou indivíduos unidos por casamentos, provenientes de
outros lugares, que ali foram acolhidos (as). É neste agrupamento coletivo que se configura a
devoção, a promessa, a folia e a festa.
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Segundo o sociólogo Nildo Viana,
As relações sociais tradicionais trazem em si alguns elementos desvalorados pela
sociedade moderna justamente por entrar em contradição com ela. As formas
de solidariedade, a ausência da tendência acumulativo-aquisitiva (e, portanto,
consumista) que por vezes são encontradas na população rural. (Viana, 2006, p.2).

Há uma valorização das pessoas que se dispõem em trabalhar em prol do santo, e que não
se configura em pagamento de mão de obra para efetuar os vários serviços que são necessários
para a efetivação da festa, mas, sim na solidariedade e na comunhão de uma devoção.
O folclorista Edison Carneiro, reforça estes grupos como responsáveis pela manutenção
e proteção das manifestações populares:
A festa a que o povo assiste coroa vários dias, e até meses de intenso labor na
arregimentação de pessoal, na confecção de vestimentas, enfeites, adereço, no
preparo e às vezes fabrico de instrumentos musicais, nos emblemas, nas alegorias,
nos estandartes [...], em busca de donativos [...]. Muitas vezes até o local de exibição
deve ser preparado, e em casos extremos guarnecidos, por iniciativa dos foliões. Toda
esta atividade preparatória suscita o interesse e a boa vontade de grande número de
pessoas”. (Dinâmica do Folclore:114-5).

Devemos cuidar para entender que a comunidade está em constante dinâmica
organizacional, e não ficarmos apegados ao passado, nas suas formas de arregimentação de
pessoas ou no fazer dos objetos usados que, agora, na maioria, são comprados e raramente
fabricados pelos mestres.
No entanto, é pelo fazeres coletivos que se caracteriza a comunidade, desde a limpeza
das casas e quintais; na feitura das palhoças ou tendas para acolher os foliões e convidados/
as; na preparação da comida à disposição na mesa; na confecção ou limpeza da vestimenta do
terno de folia; na feitura da lapinha-espaço da devoção dos foliões; pelas rezadeiras convidadas.
Esses aspectos ainda vigentes nessa contemporaneidade são elementos que se
entrelaçam, criam teias onde os espaços de homens e mulheres saem da matéria e forma para
uma representatividade mais colaborativa, mas, no entanto, a visualidade e a visibilidade de
sua tradição em âmbitos de espetáculos criam tensões, e as relações sociais tradicionais, nas
suas formas de solidariedade, se permutam a cada ano.
Bitter (2013) apresenta que estes lugares são predominantes de relações sociais
impessoais e individualistas, cujos princípios morais de reciprocidade se caracterizam no
âmbito da relação entre Estado e os indivíduos. Para Bitter, os lugares se apresentam como
relações individualistas, hierárquicas. No entanto, no âmbito da comunidade, precisamente
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na Folia no período da pesquisa, a disputa e o prestígio estava mais para o desejo de alguns
moradores receberem o reconhecimento sociocultural de saberes geracionais.
O desafio é entender esses processos internos na comunidade como em constante
transformação, pois, no desejo de recuperar o tempo véio, o que fica no presente é a memória
saudosista do passado.
Na gravação do documentário “A Folia de Reis na comunidade de Ribeirão de Areia
em 2009”, nós educadores da Cia das Artes entrevistamos Dona Silvia (Tiva), uma moradora há
mais de 57 anos na comunidade e que relata que a Folia da comunidade de Ribeirão congrega
as comunidades Barrocão, Sitio e Veredão. Segundo a moradora, é uma folia cujos foliões
aprenderam com o seu pai, que era o dono desse terno e que foi herdado pelo atual mestre
guia o seu Jonas (entrevista em anexo C).
A fala de dona Silvia é como a historicidade familiar é ponto central de divergências,
pois os mais jovens, muitas vezes, desconhecem a trajetória familiar ou geracional da tradição
da Festa de Reis na comunidade. E pode ser uma fonte de futuros projetos na comunidade
como base de memória dos velhos na construção e fortalecimento de laços identitários para
os jovens na comunidade.
Em seu livro A Interpretação das Culturas, Geertz explana que devemos pensar o rito
para além do que está visto, entender os sujeitos fundamentalmente como “finalidade cognitiva
e emocional” (Geertz, 1989, p.). Ele escreve sobre a sua experiência numa comunidade que
tinha o rito A briga de galos em Bali, e conclui que participar desses eventos é um misto de
emoções, desde o triunfo, afetos e a perda. E, assim, o autor diz: “que a sociedade é construída
e indivíduos são colocados juntos. Ir às brigas de galos e participar delas é, para o balinês, uma
espécie de educação sentimental (Geertz, 1989, p 449).
Assim como o autor acima citado, entendo os indivíduos no rito da Folia de Reis na
comunidade como “uma espécie de uma educação sentimental” (apud, p.449), o sujeito relacional
com o meio. Esses sujeitos se encontram e estabelecem novas relações que os modificam ou os
transformam no seu cotidiano familiar, no seu trabalho e nas suas relações interpares.
E o rito, aqui especificamente a Folia de Reis, enfatiza o nosso olhar e nos faz “deixarse ser afetado e afetar, acolher e repudiar, sofrer e desfrutar de prazeres, sonhar e indignar-se”
(Tourinho, Martins, 2014, p.12). E me faz conceituar a Folia nos seus afetos, nos sentimentos,
nas suas diversidades e nas suas contradições em teias relacionais de saberes coletivos.
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Apresentado o contexto histórico de forma concisa da devoção a Santo Reis, as suas
denominações variantes e a sua organização comunitária, apresento nas próximas páginas como
pessoas e artefatos imbricam-se no Giro de Folia, num processo em constante transformação.
Os rituais da Festa de Reis - o Giro de Folia
Vamo dá mais uma vortá
Na cravia da viola
Coisa que eu acho bunita
É de vê um terno de fulia
mas eu vi o arferes da bandeira
eu vi o fuliao de guia
é pra vê o imperado
comprazê e alegria
coisa que eu acho bunita
é de vê um terno de fulia11

Em geral, é o imperador ou imperatriz quem organiza o a festa, que o fará por sete
anos, cumprindo promessa. Na comunidade, caso não tenha uma promessa ou festeiro/a, a
associação de moradores da comunidade costuma organizá-la.
O giro começa na casa do imperador, podendo ou não terminar no mesmo lugar. Na
negociação, pode-se ter um lugar de saída e outro de chegada ou o encerramento do ciclo
ritual com uma grande festa.
Assim, cientes a cada ano de quem será o festeiro/a, cabe ao Guia de Folia a organização
do Giro, que consiste em visitar com antecedência as casas dos moradores por onde a folia
fará seu Giro e, a estes, se pronunciarem sobre o desejo de recebê-la em sua casa para pouso,
podendo ou não oferecer alimento aos foliões.
A jornada da Folia de Ribeirão é organizada para dia e noite, e chega a visitar mais
de oito casas a cada dia, aproximadamente 60 casas no total. A trajetória não está restrita
à comunidade e eles visitam as casas que recebem o nome dos rios que deságuam no rio
Ribeirão de Areia: Barrocão, Vereda Ruim, Sitio Pequeno, Cafarnaum, Veredão e Invernada.
A forma de compor os personagens da Folia de Ribeirão tem suas próprias
características, apresentadas a seguir.

11

Verso jogado por D. Silvia (Tiva), entrevista ano 2009.
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Os personagens
- A comunidade: Responsável pela organicidade da festa;
- O imperador/imperatriz: É, normalmente, um pagador de promessa.
Nessa comunidade, não se usa paramentos (coroa ou manto). A casa
do imperador é o lugar de saída ou chegada da bandeira(doutrina);
- O mestre guia- o chefe da folia: responsável pela logística da folia,
trajeto e horários. Reúne todas as doações durante o Giro da Folia;
-O alferes: o portador da Bandeira, responsável por apresentá-la
respeitosamente nas casas, que vai sempre à frente da Folia;
-Os foliões: Normalmente, homens da própria comunidade rural que
personificam os três Reis Magos-Baltasar, Melquior e Gaspar. Usam
uniformes: camisetas ou camisas com a imagem dos três Reis Magos;
-A roda das mulheres: Recebem os Foliões na entrega da Folia, fazem
as cantigas no trajeto nas casas;
-As rezadeiras: Responsáveis pela ladainha;
-Os devotos/as: Por motivo de promessa, fazem doação à festa;
-Os/a convidados/as de outros municípios e turistas.
Uma das peculiaridades dessa Folia é que, ao contrário de outras regiões do Brasil,
não existe a figura do palhaço, o que é muito comum nas folias no Estado de Goiás. Os palhaços
representam os soldados de Herodes, o perseguidor de crianças.
Os artefatos culturais
-A Bandeira da Folia contém a imagem da família sagrada com os três
Reis Magos;
-A Lapinha ou presépio, lugar de representação da gruta onde o
menino Jesus nasceu;
-As toalhas, bordadas ou pintadas por um pagador/a de promessa; são
usadas em torno do pescoço como insígnia de Santos Reis.
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O terno de Folia
O terno de Folia é composto por, no mínimo, 15 cavaleiros/homens, expressando
através do canto do reisado a chegança pelas mãos do alferes da bandeira com a imagem da
Família Sagrada sendo visitada pelos três reis magos. Há toda uma organização de quem será
o guia. No caso, na comunidade, é o seu Jonas. Ser um dos responsáveis pelo responsório do
Reis é uma função de muita responsabilidade.
Um folião comenta:
Folia nos vê assim é primeiro é os fulião [...], tem o instrumento base, instrumento
percussão que pandeiro, caixa que da ritmo e a viola e violão. Tem que ter no mínimo
um folião de guia, o de guia que nóis considera aqui é de Jonas meu irmão, agora
eu segundo que tem a base. [...]tem que ter no mínimo quatro pessoas que canta
com o guia, pra ajudar ninguém é de ferro[...] nóis tem a turma nossa todo que ta
aqui é parente e se perguntar ai que é de fora ai, agente recebe quem é de fora
que responde Reis, mas quando chega na época da folia todo muito junta, é uma
turmona tem grande.(entrevista de Manoel Gomes Pereira, Ribeirão de Areia, 2005).

Uma característica pertinente nessa comunidade é o fato dos laços de parentes
colaborarem muito nas determinações das funções, o que não deixa de ter os seus conflitos
operacionais na hora de organizar o giro da folia.
As mulheres na festa
Na tradição da comunidade de Ribeirão, não há mulheres nas folias. A pouca participação
das mulheres no terno de folia é algumas vezes justificada devido o Giro ser realizado também
à noite. Outras vezes, justificam por razões que acreditam ser de origens históricas:
Os Reis Magos não trouxeram consigo suas esposas; se os foliões levassem mulher
na folia, estariam deturpando o sentido da representação; também, dizem outros,
nenhuma mulher visitou o presépio de Jesus; admitir mulher entre os foliões, como
participante, seria desviar o sentido da dramatização (PORTO, 1982, p. 54).

Se nenhuma mulher visitou, porém, uma estava presente, muitas vezes reconhecida
mais como uma divindade do que uma mulher, a mãe do menino Jesus. É por esses olhares
que deve se considera a participação das mulheres durante o Giro de Folia.
Alguns foliões explicam que são elas que não querem, pois pode, sim, participar.
Outros acham que o papel delas é animar a festa, cantar e dançar. Ou explicam que é porque
elas não têm o dom de cantar.
Quanto ao olhar das mulheres, elas estão cientes da sua participação na festa, tanto
na animação, na devoção, quanto ao trabalho árduo do durante o Giro.
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Porque elas gostam de acompanhar porque é uma tradição de todo ano né, elas
gostam muito, e às veis tem muita que gostam de cantar, né aqui na nossa região
não tem, mas na outra tem né, gosta de cantar, brincar, né.Mulheres foliã, não existe
aqui na região, mas em outras região existe né.(Entrevista: Maria Idete, moradora da
comunidade de Sítio Pequeno, 36 anos, 2005).

Em uma visita ao Giro de Folia na comunidade do Morro do Fogo, também pertencente
ao município de Chapada Gaúcha, encontramos uma mulher foliã, e esta tocava uma sanfona.
Dona Antonina, no ano de 2005, tinha 73 anos, sendo 50 anos dedicados a acompanhar
a Folia. Ela dizia: “A folia é uma festa dos “homi e das muié”. Os homi trabáia na folia e as muié
em casa. Trabáia bastante, bom demais”.
Apesar das mulheres não serem admitas como membros da folia, a presença delas é
muito forte nas casas onde passam os foliões, nos serviços de base, na feitura da alimentação,
da lapinha, das vestimentas, e na reza dos benditos e da ladainha que finaliza o ápice da festa
no dia 06 de janeiro.
No olhar dos homens, a participação das mulheres é explicada mais no sentido delas
não serem membros da folia. No entanto, na fala de Gelma, filha de seu Jonas, a devoção a
Santo Reis é uma tradição de criança. O avô Itim, o pai, os irmãos e tios são todos foliões.
A jovem Gelma cresceu honrando a tradição, na devoção aos santos, ajudando a
mãe a arrumar a casa e a cozinhar para receber os foliões. Aprendeu a tocar caixa, cantar e
dançar todas as cantigas de roda da comunidade. Teve a oportunidade de conviver com o avô
Salustiano (Seu Itim) e vê-lo tocar a rebequinha, tendo viajado junto a ele ao apresentar a folia
em outras cidades. Ela dizia:
Quando descobrir que estava grávida então, pensei assim: Se for menino, vai ser
um foliãzinho de Santos Reis. Assim que ele nasceu eu levei na casa do meu pai e
pedi para ele tocar viola para ele conhecer. Com dois aninhos de idade, eu fiz uma
toalhinha de Folião para ele e comprei uma viola de plástico, sempre falava para
ele que ele é folião e graças a Deus, ele hoje com sete anos assume o compromisso.
Ele ama muito ser folião também. Então, eu sempre chamo os meninos mais jovens
para ser folião também, eu queria ver todos assumindo este papel tão maravilhoso.
Hoje meu filho, esposo também passou a ser, queria ver todos os meus irmãos,
junto com o meu pai. Eu me sinto uma foliona também. (Gelma Gomes Ribeiro,
[mensagem pessoal] Mensagem recebida pelo eletronico elmira@gmail.com, em
05 fevereiro de 2016)

“Os filhos, ao nascer, já encontram os pais dedicados, de corpo e alma, à jornada dos
Reis” (CASTRO e COUTO, 1977, p. 7). E assim se configura a tradição para além de parâmetros
ou papéis socialmente construídos na relação homem-mulher, os aprendizados na tradição de
deslocam e apreendem novas estruturas relacionais.
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O dia da Saída da Folia
O dia e o horário podem variar a cada ano, mas temos observado que a solenidade
inicial é realizada entre os dias 30 e 31 de dezembro, por volta do meio-dia, na casa do
“imperador” – o homem festeiro que paga a promessa - ou a “imperadeira” - a mulher festeira
que paga a promessa. É momento de reunião de foliões, os primeiros a serem servidos em um
grande almoço e, à tarde, tem lanche com biscoitos, cafés e chás.
A folia é recebida na frente da casa do festeiro/a, com sua família e convidados, sendo
auferida com uma salva de fogos/foguetes. A ritualidade se inicia com a entrada da bandeira
pelas mãos do Alferes, o rito de colocar as toalhas nos foliões e, depois, com os cânticos de
Reis diante da lapinha.
À noite, por volta das 18 horas, começa o Giro de Folia- a saída da Folia da casa do
imperador/a.O alferes vai à frente com a bandeira e os foliões giram a cavalo. “A jornada deve
ser “cumprida” de tal forma que comece pelo Leste (Oriente) e termine a Oeste (Belém)”
(BRANDÃO, 1977, p. 8), ou, conforme o entendimento dos foliões, no sentido horário, à direita
da casa de saída. Deve-se cuidar ao fazer a circunferência corretamente para não pisar no
mesmo rastro, pois isso poderá acarreta em malefícios para os foliões. Esse procedimento
justifica-se pelos magos não retornarem pelo mesmo caminho (Mt. 2,12).
O giro se faz por várias casas e, em algumas, já fica um agendamento prévio para o
pouso dos foliões e a sua alimentação. Os donos da casa são responsáveis diretos pela oferta
de alimentos: café da manhã, almoço, lanches e janta, de acordo com suas previsões. Caso não
tenham sido avisados da passagem da Folia, estes apenas oferecem a cachaça obrigatória no rito.
O giro tem suas exigências físicas. O trajeto a cavalo é muito cansativo, pois,
dependendo do clima que pode variar bastante: De chuva forte, frio até um sol escaldante.
Um dos foliões justifica o uso da cachaça para agüentar o giro, que exige muito do corpo:
Ah, num dá não, tenho dois ano que eu parei de tomar cachaça, a melhor coisa da
folia era quando você tava com sono você tomava uma, e ai cortava a noite, agora
quando chega à noite, cai, a cachaça ajuda, é muito desgaste. (Entrevista Ueudes
Gomes Magalhães, 2005).

A cachaça se popularizou no Brasil no século XVII e a sua importância cultural, econômica
e histórica para o Brasil é reconhecida por Luís da Câmera Cascudo, Gilberto Freire e Mário Souto
Maior. Não há como discutir o uso da cachaça na festa fora de um contexto de tradição por ser
parte inerente deste rito. Na festa, quando termina o canto de reis e o lundu, é a bebida que acolhe
a todos e todas nas casas visitadas pela Folia. Um hábito rural que se expandiu pelas cidades.
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O que toca num giro de folia
Não tenho aqui a intenção de fazer uma análise interpretativa das músicas e versos da
Folia de Reis, mas, sim, apresentá-las num contexto de dualidade, de um lugar de reciprocidade
social e cultural entre homens, mulheres, crianças e idosos da comunidade. Esses papéis
sociais distintos são definidos culturalmente.
Aos homens, é pleiteado o espaço do Giro de Folia, os tocadores que cantam os reis.
Às mulheres, entre tantos papéis, se apresenta o papel de rezar a Ladainha de Santos Reis e
cantar e dançar o batuque na sala ou no terreiro.
Sebastião da Rabeca dizia que:
O rito da folia consiste de reis, lundu dança sozinho (carijó), quatro ou caatira (dança
em roda de par), brincadeira de batuque dança de roda( tamanduá, embalança eu
caio, cariri ) e carneiro, Sebastião conta que aprendeu com os mais veios (Entrevista
a Cia das Artes Canjirão/Goiânia, Sebastião da Rabeca, Ribeirão, 2009).

Manoel Gomes Pereira, 41 anos, motorista, irmão do mestre guia, conta que desde
criança acompanha a folia, e ao chegar à época da festa eles se organizam:
Folia aqui pra nóis, uma tradição que agente tem aqui, que todo ano que a gente
segue uma harmonia. Quando chega a época o pessoal aqui envolve, na folia, faz
treino. Vocês tão vendo ai, essa turma massa de folião, segue essa coisa, desde início
que agente sai no dia 30, até dia 06 nóis chega na casa do imperador.(Entrevista,
Manoel Gomes Pereira, Ribeirão de Areia/MG, 2005).

Gelma Ribeiro abro parêntese para dizer que nestes dez anos de convivência até a
presente data, ela tem assumido o papel de captanear projetos culturais via (MINc) e outras
instituições, sendo parcerias fundantes nas mediações entre eu e os educadores de Goiânia
e cooperou na organização de arquivos escritos, imagens e vídeos, na perspectiva futura de
articular na comunidade um espaço de memória. Filha do mestre Jonas, uma jovem assídua nas
tradições da comunidade, assume o papel de presidente da Associação Cultural de Ribeirão de
Areia, antes uma função do pai. Ela comenta que os cânticos de alguns reis variam conforme o
lugar. Assim, em conversa partilhada por email, ela observou que, no rito da Folia, existe uma
variedade de cantos ou, como ela diz:
A melodia ou o cantorio do Reis como é chamado. Existem vários Reis.Reis da Saída
da Folia,versos que pedem a proteção durante o giro da folia;Reis da Chegada da
Folia: versos em agradecimento aos Santos Reis e comemora-se o dia do Santo;
Reis da Lapinha: Saudação ao Menino Jesus; Reis de Promessa: Canta em forma de
pagamento da promessa e da graça alcançada, geralmente entrega uma oferta ou
esmola como é chamado sendo dinheiro, ou alimento; Reis de Cemitério: Saudação
para os falecidos da comunidade.Enfim, são muitos e cada um é diferente. Folião de
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Guia: precisa ter experiência. A letra da Música do Reis não pode mudar é a mesma
que vem sendo repassada. (Gelma Gomes Ribeiro, [mensagem pessoal] Mensagem
recebida pelo email elmira@gmail.com, em 05 fevereiro de 2016).

Os instrumentos que se fazem presentes nas mãos dos foliões para a cantoria são: Quatro
violas; uma rabeca; uma caixa de folia; uma sanfona; um pandeiro e um caxixi ou maracaxá.
Segundo Welson Tremura (2005,p.2):
Em minhas investigações confirmei que alguns grupos de folia de reis preferem o
violino ou rabeca como instrumento solo, e afirmam que as características sonoras
do violino dão um caráter mais solene as jornadas sagradas, especialmente quando
este toca contramelodias com o mestre do grupo.

Cada folia tem uma forma de tocar e cantar, e essas peculiaridades criam suas
identidades e fortalecem suas crenças. A Folia de Mestre Jonas apresenta uma toada ou
melodia lenta, cuja repetição se dá no segundo verso. O improviso também se faz necessário
para agradecer ofertas, refeição, despedida da casa, etc. No caso do Mestre Jonas, essa
destreza foi herdada de seu de pai Salustiano (Eitim) e do mestre Antônio Pereira Rocha.
Na entrada da bandeira e dos foliões, quando se inicia os reis, se solta foguete e segue
a cantoria. Aqui apresento alguns refrões de reis cantados pelos foliões na comunidade de
Ribeirão de Areia para possibilitar a leitura de parte das letras e suas variações. A seguir, alguns
trechos de reis cantados pelos foliões, pois o intuito ainda não se configura nessa pesquisa a
descrição literal da mesma, mas apresentá-las na sua diversidade, como um aprendizado do
cotidiano que se materializa em oração e agradecimento pela dádiva recebida pelo morador
(a) ou pagador de promessa.
REIS DE SAUDAÇÃO MORADOR
Estamos aqui Divino Espírito Santo, nas horas de Deus amém
Nós saímos de oriente, da cidade de Belém
Nós em boa hora,cheguemo na casa do morador
É meu nobre meu moradores, na saudação das palavras
É tirada do livro santo,das Escrituras sagrada
E meus nobres moradores recebeis com alegria
Deus vos salve com reverença
Na lapinha de Belém [...]
REIS DE PROMESSA
[...]Fizemos a saudação e lhe pedi um agasaio/ lhe pedi um agasaio
oagasaio que lhe peço somente saúde e só/ somente saúde e só
oagassia os folião Baltazar, Gaspar e Belchior/ Baltazar Gaspar e Belchior
e faz venda meu alferes pra esse devoto beija/ pra esse devoto beija
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[...] e aleva o penitente que a promessa esta cumprida/ que a promessa esta cumprida
santo reis é que lhe abençoa de mucho anos de vida/ de mucho anos de vida
e viva o nosso deus menino e Maria concebida/ e Maria concebida

O folião Manoel comenta que cada um tem seu ritmo e uma forma de cantar, a
exemplo o Reis de Cemitério, “eu já canto assim é meio assim”, e nos apresenta a cantoria,
REIS DE CEMITÉRIO
O pai, filho e Divino Espírito Santo
vousaudar no cemitério (bis)
Venho Deus vos Salve o cruzeiro Santo,
onde o bom Jesus morreu,(bis)
E morreu com grandes milagres
foi por nos que concebeu (bis)
Deus vos o salve o campo santo
Vossa cruz é de madeira (bis)
É saudemos a sepultura

Cantar os reis é formas celebrativas de agradecer pelas bênçãos, a fartura, a saúde e
rememorar os mortos.
Cantigas de Roda – lundu, batuque
Apresentaremos aqui algumas cantigas e danças da Festa da Folia, como o lundu e o
batuque. A festa se faz pelas batidas das mãos, dos pés, pelo cadenciado do corpo.
Segundo Cascudo, são várias denominações em torno da palavra lundu, esse termo
se expressa em variações:
Lundum, landu, londu, dança e canto de origem africana, trazidos pelos escravos
bantos, especialmente de Angola, para o Brasil. É um exemplo típico do fenômeno
de difusão de uma manifestação folclórica percorrendo caminhos que passaram do
popular ao erudito, com plena aceitação de todas as camadas da sociedade brasileira,
diferenciava-se do samba primitivo e do batuque danças de mesma origem. Ao
chegar aos salões, sua sensualidade primitiva já havia dado lugar a uma dança
voluptuosa, no voltando às suas origens no maxixe no fim do século XIX, quando
nada mais fazia lembrar o lundu primitivo. Com seu retorno ao povo, cumpria-se o
ciclo folclórico popular-erudito-folclórico. (Léa Maria da Rocha &Oneyda Alvarenga.
Apud. CASCUDO, Op.cit., 2001, p.341).

Uma dança que nasce na África e é trazida pelos negros para o Brasil, cuja tradição se
configura até hoje nas comunidades ao norte de Minas Gerais, por exemplo, na comunidade de
Ribeirão, onde boa parte dos moradores é proveniente das comunidades próximas, remanescentes
de quilombos - Buraco e Buraquinhos- no município de Chapada Gaúcha. Há, também, moradores
provindos da divisa do Estado da Bahia. Lugares como interlocutores da tradição.
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Após o canto do reis, o repique da caixa e o belo som da Rebeca (Rabeca) anunciam o
lundu que é cantado e dançado por homens, ao redor do círculo de foliões, mulheres,
jovens e homens não foliões dançam junto. O lundu é cantado por uma dupla, a
dupla seguinte joga outro verso, para encerrar o lundu é cantado um arremate e
aos gritos o som da caixa é elevado e um sapateado se dá por duplas girando uma
entorno das outros. (Diário de bordo Edmilson Borges, 2009).

Nesse contexto, o lundu é cantado na comunidade com vários temas:
LUNDU
Quero bebe ai ai /quero cantar
Cachaça é boa com guaraná ai ai
tava na sela
Passei pra cangaia,
casa de teia
Choupana de palha
lugar de Moça bonita
leva eu Paraguai
Leva eu Paraguai.
Eu não, Eu não ,
Eu não, Eu não,

Silvia (entrevista em 2008) comenta que sabe muitos versos, “se eu for cantá os
batuques que eu sei tudo, uma noite é pouco, cantiga, aqueles lundu véi que meu pai cantava”.
O folião Toin comenta: “eu num sei, só que estas coisas que a gente num recorda acaba
esquecendo”, e observa que deveriam cantar mais como os filhos (Entrevista, Toin Rocha,
dezembro de 2009).
O batuque vem logo após o lundu, a batida da caixa de folia convida a todos e todas que
estão na cozinha ou no terreiro à sala para dançar e cantar. Na batida de palmas, jogam-se versos.
Observo que na comunidade a dança não se caracteriza como é comum em alguns
Estados, onde a dupla dá uma umbigada, “elemento essencial nas mais tradicionais danças
angolanas” (CASCUDO, 2002 p. 136). Temos, aqui, somente as palmas e o balancear do corpo.
Podemos analisar que a modificação que a dança teve, do batuque sem umbigada, em um
dado momento, foi de caráter moral devido à aproximação corporal e o requebrado dos
quadris vistos em outros Estados do nordeste do Brasil.
O batuque é uma música de roda onde as estrofes são compostas por quatro versos
distintos, arrematados por um refrão
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Verso/refrão
segura a caixa caixeiro/ oh embalança eu caio
não deixa a caixa cair / oh embalança eu caio
caixa custou dinheiro/ oh embalança eu caio
dinheiro custou ganhar/ oh embalança eu caio

Na roda, as cantigas aspiram ao cotidiano feminino. Nos refrões, aparecem moças
namoradeiras, moça solteira, mulher velha, mulher casada. Segue alguns arremates de
batuques cantados pela unicidade das mulheres mais velhas e jovens da comunidade:
Verso/refrão
Meu anel é trinca trinca/ imbalança eu caio
Caiu na pedra e trincou / imbalança eu caio
Eu também sou trinca trinca / imbalança eu caio
Nos braços do meu amor/ imbalança eu caio
eu caio/ eu caio/ eu caio/imbalança eu caio
Nos braços do meu amor/ imbalança eu caio
Quando era moça solteira/ imbalança eu caio
Usava fita de laço/ imbalança eu caio
Agora que sou casada/ imbalança eu caio
Uso filho no braço/ imbalança eu caio
eu caio/ eu caio/ eu caio/imbalança eu caio
Nos braços do meu amor/ imbalança eu caio

O espaço também se configura em cantigas cujos versos mostram que é a mulher
quem conquista ou repreende os homens.
Refrão
oi ai ai dona Maria
você quer morar mais eu
você quer, mais eu não quero
vá se embora e deixa eu
Versos
meu amor me deu um fora
achando que eu choraria
eu não choro por pai e mãe
vou chorar por porcaria

É na brincadeira de roda que a comunidade sociabiliza, ajuda na expressão corporal,
no senso rítmico e na organização coletiva. Um exemplo: no verso da cantiga eu pisei na barata,
muitas vezes se formam dois grupos. O primeiro canta as três primeiras estrofes e o segundo
responde com as outras três, é um jogo de desafio.
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Refrão
Eu pisei na barata eu pisei no baratão
você toma amor dos outros
mais o meu num toma não
eu tomo/ eu tomo / eu / tomo
eu tem costume é de tomá
eu pisei na barata no carroço de juá.

É uma tradição cuja temporalidade e a espacialidade veicula sentimentos de afeto
com o outro/a, com o meio ambiente, criam referenciais de modos de vida e que, segundo
Irene Tourinho e Raimundo Martins (2011, p.55):
Crianças, adolescentes e jovens são, provavelmente, os mais influenciados pelo
contexto, pelas informações, referências e valores da cultura visual que os rodeia.
Seus interesses, conhecimento, identidades e, principalmente, seus afetos, são
contagiados por essa influencias e incorporados aos seus modos de vida, passando a
fazer parte de suas subjetividades e sensibilidades.

Na Folia de Reis, percebemos que o corpo do o sujeito/comunidade é contagiado
pela memória afetiva, que se relaciona intensamente numa forma coletiva ao som da caixa
e do pandeiro. Os arremates de batuques cantados pelas mulheres mais velhas e jovens da
comunidade apresentam o cotidiano celebrativo, sendo parte essencial de suas “subjetividades
e sensibilidades” (idem, p. 55).
Esse ritual de cantar o batuque nas rodas no Giro de Folia foi um dos parâmetros de
organização das mulheres da comunidade e as levaram a criar o grupo de dança e cantigas de
Ribeirão de Areia em 2003 e, assim, passaram de apenas acompanhantes dos foliões- com
seus pais, irmãos ou esposos - para produtoras de cultura. Elas começaram a divulgar e a
visibilizar as suas tradições em boa parte dos municípios vizinhos de Minas Gerais e em outros
Estados como Goiás e nos encontros de Folia em Brasília (2006-2008).
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Os artefatos culturais

Figura 17. Bandeiras.
Fonte: Cia das Artes Canjirão (2004-2012).
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Figura 18. Lapinhas.
Fonte: Cia das Artes Canjirão (2004-2012).
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Figura 19. Vestimentas do folião.
Fonte: Cia das Artes Canjirão (2004-2012).
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A Bandeira da Folia - âmbito religioso
A bandeira é um artefato que tem, conforme o seu âmbito, várias configurações ou
signos de uma devoção. Segundo o Tesauro de Folclore e Cultura Popular, a bandeira é uma
“insígnia, geralmente de pano retangular, com as cores e o emblema de uma nação, estado,
instituição religiosa, agremiação política, recreativa ou desportiva, simbolizando união ou
comunhão de ideais, de interesses”.
Na comunidade, o seu âmbito é exclusivamente religioso, chamada de doutrina,
reconhecida pela comunidade como um elemento sagrado e detentora de poderes especiais.
Seu uso se dá durante a Festa de Folia de Reis, na devoção católica, ostentada em um suporte
que representa a história bíblica do encontro dos três Reis Magos com a Sagrada Família
(Maria, José e o menino Jesus).
A tirada da Bandeira da casa do imperador é um ato simbólico forte, momento que
reúne toda a comunidade. A benção da bandeira se dá na casa do festeiro ou imperador.
Os foliões e as rezadeiras cantam a ladainha diante do presépio ou lapinha, até o presente
momento, sem a interferência da Igreja Católica ou padre para obter a benção. Como reverbera
na comunidade ou entre os foliões mais velhos “quem abençoa a Folia é o próprio folião”.
O ritual começa com a saída da bandeira da casa do imperador, e a mesma vai sempre
à frente portada pelo alferes, rito este já observado por vários pesquisadores/as como Porto
(1982, p. 19) e Castro e Couto (1977, p. 08). À frente do grupo vai o alferes, na comunidade
o guardião da bandeira é o Seu Natal, guia da folia, que empunha a bandeira do Santo Reis
seguido de seus foliões.
A chegada da bandeira na casa do morador se dá de forma celebrativas, na vivência
do rito da Folia de Reis na comunidade. O alferes se posta em frente a casa e os foliões ficam
na retaguarda da bandeira. Quando entram na casa do morador, o alferes flexiona o joelho por
três vezes e se posta em um canto da sala. Reverencia a lapinha, caso houver uma na casa, e,
com a bandeira, se volta de frente para os foliões, que iniciam o canto de reis.
Os foliões tiram os chapéus e fazem a saudação aos donos da casa. No inicio e no fim
do canto de reis, é obrigatório o morador saudar a folia com fogos e foguetes. Depois dos reis,
segue o canto e danças – o lundu, o quatro e o batuque- e serve-se a cachaça e, quase sempre,
alimentos aos foliões.
Durante o rito da cantoria do Reis a bandeira, que está sobre a guarda do Alferes, é
beijada com reverência pelos moradores da casa e pelo pagador de promessa que, normalmente,
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está com uma vela acesa na mão. Enquanto procedem ao Reis na casa do morador, mantêm-se
um silêncio ou uma contrição profunda. Os versos são anunciados e atentamente ouvidos e,
assim, o canto e a música ocupam o espaço da sacralidade.
O rito de beijar a bandeira é a reciprocidade reconhecida no dar e receber. As ações
pessoais se transmutam no reconhecimento de estar aos pés do Santo Reis, da família Sagrada,
de louvar pelas benesses. Corporalmente, esse ato se solidifica no que é concreto pelo olhar
da comunidade, que confirma que a promessa foi cumprida pelo devoto.
Experenciei o rito na comunidade, assim como os demais educadores, o que não me
foi estranho. Quando criança, era comum na cidade de Goiânia uma folia passar nas casas.
Havia o rito de beijar a bandeira e passar com ela pelos cômodos da casa e, quando possível,
oferecer uma doação em dinheiro, uma tradição já incorporada pela minha família.
A mesma ritualidade é procedida na comunidade. A bandeira é transferida da mão
do alferes ao dono da casa para que esse possa passá-la pelos espaços da casa em forma de
benção, o que é feito em todas as demais casas.
Segundo da Matta (1994), “nesse sentido, a casa é alvo de uma significativa
transformação nesse momento, quando se colocam em evidência dimensões fortemente
morais.” Aqui se configuram as teias socioculturais, a casa como continuidade do sujeito.
Um artefato de memória
Silvia (Tiva), em entrevista em 2009, comenta que a primeira bandeira usada pelo pai
era da sua avó e foi pintada em 1917 por Sebastião Rocha.
No ano de 2015, visitei a casa de Dona Pedrelina e ela, sabendo do meu interesse
nesses artefatos, me apresentou a bandeira e contou essa foi localizada em uma antiga casa
da comunidade, enrolada e amarrada no esteio do telhado. Está sobre a guarda do Alferes
Natal e aos cuidados de Dona Pedrelina. Segundo relato da mesma, a bandeira foi reformada
por Dona Maria, mãe de Silvia, e teve acréscimos de tecido azul e tiras de retalhos diversos.
Isso demonstra como estes objetos estão relacionados à memória e aos afetos, que
têm na comunidade a manifestação de seus poderes.
A bandeira está agora enrolada em um tecido, e poucos têm acesso ao artefato. Vejo
nesse ato de guardá-la a transformação de um símbolo, usado muitas vezes a purificar as
moradas na qual adentrava ritualmente e que, no seu descanso, assume o lugar definitivo na
casa de um guardião, o alferes Seu Natal.
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As bandeiras usadas na Folia da comunidade tiveram uma variedade de criação e
elaboração. Muitas foram doadas em pagamento de promessa. A sua substituição se dá na
forma celebrativa: Se não vai mais para giro, fica na lapinha da casa do imperador e, depois, é
entregue para guarda do alferes.
A lapinha - presépio
A palavra presépio representa o nascimento de Jesus e, segundo pesquisas, tem
origem no hebreu, significando manjedoura ou estábulo. Observo que as primeiras imagens
que representam a natividade, e em que figuram Jesus, Maria e José, encontram-se desde
o século VI, em mosaicos, no interior de igrejas e templos e em muitas obras de artistas
reconhecidos pela história da arte.
O primeiro presépio encenado que representasse o nascimento do salvador, data de
1223, na cidade italiana de Greccio, por São Francisco de Assis, o primeiro a usar a manjedoura,
um burro e um boi. O que restou desse presépio consta-se de estar atualmente na Basílica de
Santa Maria Maior, em Roma. E somente mais tarde ele é associado às outras imagens, como
vemos atualmente.
Esse costume é trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses e pela
catequese Jesuíta entre os séculos XVI e XVII, sofrendo adaptações conforme as condições
econômicas das famílias.
Segundo descrição de Pessoa e Felix (2007), as palavras lapinha e presépio tratam
de duas manifestações diferentes e que, muitas vezes, aparecem como o mesmo significado.
Conforme os mesmos, presépio é uma produção em estatuetas ou pequenas imagens do
nascimento do menino Jesus [...] e a Lapinha ou, ainda, as pastorinhas, é um folguedo popular,
onde acontecem os cantos e danças, podendo ser dentro da casa ou no terreiro da festa (p.179).
Explanar essa significação das palavras presépio e lapinha é relevante para mim, pois,
no meu contexto, sempre as usei como sinônimos. São palavras comumente usadas em várias
regiões do país. Em Goiás, se fala montar o presépio e na comunidade de Ribeirão de Areia é
fazer a lapinha ou presépio.
Percebi que, na comunidade, as duas palavras - presépio e lapinha - não apresentam
diferenças conceituais conforme apresentado pelos autores Pessoa e Felix (2007). Mas, na
comunidade, armar ou fazer uma lapinha/presépio tem características próprias quanto à
diversidade de figuras expostas juntamente com as figuras do menino Jesus na manjedoura,
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Maria e José, os três Reis Magos, os pastores e os animais, aderindo outros santos como Santa
Luzia, Santa Aparecida, São Gonçalo.
A preparação da lapinha na comunidade é feita por homens e mulheres, que
participam na colheita dos ramos e folhas de buriti. A casa do imperador ou imperatriz é o
lugar de maior movimento para a construção do presépio, de suma importância para o rito da
Folia, onde a comunidade e os foliões fazem suas preces e as rezadeiras realizam a ladainha.
Nesses anos de observação, percebemos que a chegada da energia trás pra o âmbito
da comunidade, também, os produtos industrializados na decoração do presépio de Natal,
como as luzes de pica-pisca, os adornos de estrelas e flores, muitas vezes, de papel ou plástico.
Cada qual tem sua identidade própria. Pelas mãos da comunidade, a representação
do nascimento do menino Jesus se configura a cada ano com a jornada dos foliões. As casas
são cuidadosamente preparadas para recebê-los.
Vestimenta - a toalha do Folião
A vestimenta do folião é composta de camisa ou camiseta azul, estampada com
a imagem da Família Sagrada sendo visitadas pelos Três Reis Magos, de calça, botas e um
artefato tradicional no rito da folia: A toalha branca. É bordada ou pintada pelas mulheres da
comunidade ou doadas por um/a pagador de promessa. O desenho varia: estrela de Belém, os
Três Reis Magos, o menino Jesus na manjedoura, flores bordadas etc.
A toalha é atravessada pelo pescoço do folião no rito inicial da folia, na casa do
festeiro. O artefato identifica o folião na andança pelas casas. A missão deste é a de revelar o
nascimento do menino Jesus ou ser guardião do menino Jesus.
O esmero, os cuidados na vestimenta têm toda uma simbologia, o que não foge ao
olhar da comunidade, e uma das moradoras da comunidade cujo pai também foi guia de folia.
Ela dizia:
Na cantoria de reis, aquela toalha significa a página daquele canto de mãezinha do
céu, azul é seu manto o branco é seu véu. Quando cumpade Jonas mandou fazê
aquelas camisas azul com desenho preto na cacunda todo mundo gostou, gente as
camisas de Jone agora tá na tradição agora. Toaia branca e a camisa azul significam
o manto de nossa Senhora Aparecida. Naquele tempo acho que todo mundo lembra
o folião de guia e do alferes até o sinal deles era diferente toalha de pai era verde e
do folião de guia e do alferes o povo conhecia de longe. Quem é o alferes, olhe lá a
toaia... Porque a toalha dele é diferente a toalha era verdinha e tinha um laço aqui
com broche de prosear com laço de fita. Naquele tempo um folião fosse rapaz ele
num comia sozinho ele chama-se uma moça pra a ceia com ele. (Entrevista Cia das
Artes Canjirão/GO, Dona Silvia Rocha (Tiva), Ribeirão de Areia, 2009)
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Esses rituais estão também em processo de ressignficação. Para Silvia e alguns foliões
mais velhos, demonstra um sinal de respeito à liderança do folião guia e ao alferes. Hoje, esse
rito se dilui no contexto geral do Giro e deixa somente em suas memórias um saudosismo do
tempo antigo.
Gelma Ribeiro, filha de Seu Jonas, era solteira em meados de 2006/2008 e fez uma
promessa com os Santos Reis. Dizia:
A promessa era entregar 26 toalhas no dia da Saída da Folia. Eu juntei com meu
grande pai entregamos as toalhas e senti uma emoção muito forte, hoje eu ainda
sinto uma emoção de falar sobre a minha fé. (Gelma Gomes Ribeiro, [mensagem
pessoal] Recebida pelo email elmira@gmail.com, em 05 fevereiro, 2016).

Todos levam a toalha transpassada no rito de entrega das toalhas. Ao aceitar o artefato,
o folião deverá participar do giro, obedecendo às orientações do folião guia e do alferes.
Quando um folião pega a toalha, ele assume acompanhar todo o Giro, mesmo que
nesse ele não tenha uma ceia oferecida pelos moradores. O folião Ueudes (28 anos), participa
desde os 8 anos. Ele diz que:
O compromisso que agente pegou né, igual pros foliões, a toalha né se não tivesse
com as toalhas é perto das casas agente voltava né, almoçava tomava café, agora
com a toalha não dá pra fiar indo embora não. É por causa da toalha é compromisso
com o folião de Guia, você pegou aquele dia né, você não é obrigado, mas pegou
entrega só no dia da festa na lapinha da casa do festeiro. (Entrevista a Cia das Artes
Canjirão/GO, Ueudes Gomes Magalhães, jan.2005).

Ao final do Giro, na casa do festeiro, sua mulher retira a toalha num ritual cheio de
significação. O artefato tem que ser retirado pelo lado direito do folião, não se pode trançar no
pescoço do folião, pois o procedimento significa má sorte.
A Festa o encerramento do Rito
A festa se configura desde o acompanhamento do ritmo do calendário agrícola, pois
os alimentos e doações dependem deste fator. Em alguns, passamos por variações climáticas
extremas, do excesso de chuva à seca. A morte do gado, plantações perdidas de milho e feijão
interferiram diretamente nas oferendas em algumas casas.
Deus e Silva (2002, p.21), ajudam a elucidar essas práticas, pontuando que:
Essas relações de solidariedade estendem-se também até as práticas culturais da
religião e da festa. Contudo, na vida do homem do campo, trabalho, religião e festa
estão intimamente ligadas, ou seja, a religião é invocada para se obter o resultado de
uma feliz colheita e também como agradecimento por ela. No final, a festa se torna
essencial, como maneira importantíssima de comemorar.
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O ciclo da vida fica mais evidente durante a festa de Folia. Todos, ao mesmo tempo,
celebram por suas dádivas recebidas e por aquelas que ainda serão atendidas pelo santo no
próximo ano. A festa é o momento se renovar, de nascer a cada ano, de se reestruturar das
mazelas da vida, o ápice de ser reconhecido numa devoção de fé e esperança.
Assim, para que essa comemoração se efetive no rito, após a peregrinação pelas
comunidades, os foliões descansam à tardinha no dia 5 de janeiro e seguem para o final da
jornada no dia 6 de janeiro, na casa do festeiro e a festeira.
Os cavaleiros se reúnem pela manhã do dia 6 de janeiro onde foi à última parada
segue o rito para a chegada da festa ou uma última casa que ainda estiver faltando.
O local da festa sempre tem uma grande área para que se possa fazer o rito de entrega
da Folia, que são três voltas a cavalo na frente da casa saudando o imperador ou imperadeira.
A comunidade, convidados e turistas se organizam em círculo na entrada da casa do festeiro/a
para a solenidade de entrada da bandeira.
Depois de tais procedimentos, antes da entrada da bandeira e dos foliões, pode haver
um pagador de promessa, que poderá entrar de joelhos com uma vela acesa nas mãos ou
crianças vestidas de anjos para entrar junto com a bandeira.
Nas palavras de Jadir Pessoa (2013, p.160):
A “entrega” – como são conhecidas as festividades de encerramento- indica o
acontecimento mais público de todo o empreendimento de uma folia. Realizada na
casa dos imperadores, ela é a abertura máxima do espaço de sua moradia para a
chegada de todo um contingente de pessoas. Resultado de um longo processo de
produção, que envolve a participação de uma ampla coletividade mobilizada através
das redes de auxilio mútuo e devoções religiosas, a “entrega” imprime sua marca aos
festejos, é a partir de sua realização que os devotos avaliam toso o sucesso da folia.

Na entrega da folia, todos os foliões se reúnem na sala principal da casa em frente à
lapinha e realizam os atos solenes: reis de entrega, a tirada das toalhas, a reza da ladainha pelas
mulheres da comunidade e uma rezadeira convidada, no caso, a dona Davi da comunidade
Morro do Fogo. Nesse rito também será definido o imperador ou a imperadeira (conforme
dizem) do ano seguinte, tornando a notícia pública.
Segue após o rito de entrega a refeição dos foliões e o batuque a noite toda no salão
ou na grande tenda armada. Não há som mecânico, somente tocam os instrumentos: A caixa
de folia, a rabeca, a sanfona e o pandeiro.
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A ladainha - as guardiãs da reza
“e cadê o resadô cum suas aves Maria
Pra resá a ladainha da hora do meio dia
coisa que eu acho bunita
é de vê um terno de fulia”.

Na estrutura ritual da Folia de Reis de Ribeirão, consta a reza da Ladainha, com a
presença forte das mulheres. Segundo Brandão “as mulheres as principais guardiãs da reza.
porque são as mulheres as que melhor recordam na integra todos os momentos da reza”
(1977, p.12), ou seja, as rezadeiras que estão familiarizadas pelas suas avós, mães e tias na
manutenção da tradição oral.
A Ladainha - uma forma poética com origem trovadoresca, muito usada na liturgia
cristã, e consta-se de varias repetições recitadas por um líder - no caso da comunidade uma
rezadeira principal. A ladainha de Santo Reis nesta comunidade é prova dessa familiarização,
tem em sua estrutura o latim, numa pronúncia especifica que passou de geração em geração.
Um fato importante é que boa parte das mulheres ou as rezadeiras não sabiam ler e foram
aprendendo a ladainha com seus pais ou familiares de forma oral.
Segue abaixo um trecho da Ladainha que não está somente guardada pelas mulheres,
mas, também, pelos homens da comunidade como saber geracional.
LADAINHA
Quirielezone.
Quiristelezone.
Quiriostelezaude nós.
Patra de Selis
Deus mizererenobre.
Filho Redentor mãe de Deus.
Espirito santo de Deus.
Santa trinitazanos Deus.
Santa Maria Orai por nobre
Santa Dejenecriste
Santo virgo virgem [..]

O que podemos observar que essa reza da ladainha se reformulou com o tempo
nas falas para a escrita, mesmo que essa, pela sua literalidade não condiz com o termo
lingüístico do latim empregado pela Igreja Católica, mas, de alguma forma, ficaram registrada
na memória coletiva dessas mulheres. Contudo podemos dizer que, nessa comunidade, a
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muitas gerações, a catequese imposta pelos jesuítas ou outras congregações se fez presente
em dado momento de suas vidas.
Agora, para manter a tradição, elas organizaram suas memórias para a nova
geração. Primeiramente, com a escrita em um caderno e, recentemente, digitada por umas
das jovens da comunidade.
Assim como a memória oral foi um instrumento geracional, agora, o caderno de reza
nas mãos das mulheres durante o rito passa a ser o instrumento pedagógico que possibilita a
transmissão do aprendizado, tornando-o um saber partilhado.
Por mais de 50 anos, a tradição da reza foi repassada às mulheres pela oralidade.
Todavia, na contemporaneidade, não há como abrir mão das ferramentas tecnológicas na
transmissão do saber: Escrita, fotografia, vídeo e o celular.
A Mesa da comensalidade – o Arvorar a mesa
A saudação ou, como eles dizem o Arvorar a mesa, é um rito realizado nas casas que
servem o almoço ou a janta. No decorrer da cantoria, os foliões dão três voltas ao redor da mesa
e o alferes saúda a mesa com a bandeira e, nos versos dos arvorar, agradecem pela comida.
O folião que comumente canta o “arvorar da mesa” é o Shirley, filho de Dona Davi,
rezadeira de ladainha de Morro do Fogo, comunidade próxima a Ribeirão e que, a cada ano,
é convidada a rezar na folia de Ribeirão, até mesmo pelos laços familiares, pois seus irmãos e
irmãs são foliões e, muitas vezes, os festeiros.
Segue um trecho do canto:
Arvorar a Mesa
Lado céu desceu um anjo / Com seu livrinho na mão
Glória o dia espero / Viva nossa união
Agradeço bela mesa / que Deus paga aos folião
É de ser recompensando / no livrim da redenção
Arvorô os meus três reis magos que devoto acompanhô
Apresenta Jesus cristo na casa desse moradô
Arvorô meus três alferes veio com a Virgem Maria
E o retrato dos três reis magos segue a estrela nossa guia
Deus lhe pague bela mesa /que Deus deu com o coração
Deve recompensado e aumentar suas criação
[...]

Tudo que foi arrecadado durante o giro será partilhado com a comunidade ou, quando a
promessa está ligada a doar diretamente aos foliões uma vaca ou dinheiro,será dividida entre estes.
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Exige-se muito trabalho na hora da preparação dos alimentos. Pela tradição, a
comunidade conta com o seu João Catatau, sua família e demais moradores na feitura. A
cozinha é montada no fundo do quintal da casa do imperador ou imperadeira, com grandes
tachos num enorme fogão a lenha. E as mulheres se organizam na casa de Vani para a feitura
dos biscoitos e pão de queijo. A produção é realizada um dia antes do encerramento, com
forno acesso a todo vapor. Para essa produção, os moradores fazem grandes de polvilho, ovos,
leite e queijo, que serão servidos no dia seguinte da festa, no café da manhã.
Nas folias, em especial, as refeições adquirem feições verdadeiramente rituais,
para demarcar a cuidadosa passagem simbólica de uma época de escassez para um
período de fartura (Bitter, 2008; Pereira, 2004, 2011, 2013).

Com a entrega da folia, o rito encerra-se com duas grandes mesas da comensalidade:
Uma é o lugar tradicional de agradecimento aos foliões; a outra é para os convidados, armada
numa palhoça ou tenda. Os foliões entram para o espaço reservado em fila, acompanhados
das esposas. Caso o folião seja solteiro, poderá convidar uma jovem para acompanhá-lo.
A comida servida aos foliões é diferente. No cardápio, sempre há um agrado na ceia,
cujos alimentos são variados: Arroz; feijão; frango; carne de porco; carne assada; carne cozida;
macarrão; farinha; mandioca; salada de tomate; repolho; maxixe; tortas salgadas, doces, e, no
acompanhamento, vinho, refrigerante, água, cachaça, cerveja.
A mesa é preparada com tecido, copos, talheres e pratos. Nos anos que convivemos com
a comunidade acompanhando o Giro, eles sempre fizeram questão de oferecer a nós educadores
o privilégio de comer junto com os foliões, o que considerávamos uma grande honra.
Segundo Baktin (2008), o ato de comer e beber são manifestações da vida do corpo.
Mesmo que o autor faça essa discussão dentro de um tempo e período, não pode haver festa
popular sem o banquete. Podemos considerar esses atos de comer e beber além do cotidiano,
o lugar do banquete da festa e suas características como sendo uma das manifestações mais
importantes da vida do corpo grotesco. Como sinaliza Baktin (2008, p.129), o comer que uni
corpo, mundos e se faz parte de si:
As características especiais desse corpo são que ele é aberto, inacabado, em interação
com o mundo. É no ‘comer’ que essas particularidades se manifestam da maneira
mais tangível e mais concreta: o corpo escapa às suas fronteiras, ele engole, devora,
despedaça o mundo, fálo entrar dentro de si, enriquece-se e cresce às suas custas.
O encontro do homem com o mundo que se opera na grande boca aberta que mói,
corta e mastiga é um dos assuntos mais antigos e mais marcantes do pensamento
humano. O homem degusta o mundo, sente o gosto do mundo, o introduz no seu
corpo, faz dele uma parte de si.
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Com as palavras de Baktin, o corpo grotesco aqui se configura nas pessoas desta
comunidade que, no decorrer do ano, estão imersas no trabalho na roça, na lida da casa, nas
feituras de farinha, biscoitos, hortas e no cuidado com o gado. Muitos dos provenientes da
cidade grande têm empregos como vendedores ou são mão de obra nas grandes indústrias,
metalúrgicas e, ainda, há os que trabalham arduamente nas grandes fazendas como tratoristas
ou na capina.
Esses são os que estarão na mesa da comensalidade, no banquete da vida, lugar dos
grandes encontros e desencontros.
No banquete servido na festa da folia, os participantes são servidos pelos ajudantes
da cozinha e tem um lugar especifico na casa do festeiro, e o cardápio é composto de arroz,
carne de vaca cozida, feijão, macarrão e farofa. Por ser tratar de um evento com mais de mil
pessoas no encerramento, a comida é servida em pratos e colheres descartáveis. A bebida –
refrigerante e cerveja - é comprada na barraca montada no quintal do festeiro.
O final é se configura nas danças e cantigas de lundu e batuque, cuja caixa de folia
ecoa por todo o sertão.
Encerra-se a festa no outro dia até às seis da matina, sendo servido um café da manhã
com café, chás, bolos, pão de queijo tradicional, biscoito quebrador e peta, e as trocas continuam.
Esse espaço é de suma importância, pois, para alguns foliões, “regular” comida e
cachaça não é sinal de acolhida. O reclamar é comum, porém, a reputação do devoto estará em
jogo nos próximos anos se o zelo do morador da casa for somente a manter o alimento do folião.
O descontentamento por parte dos foliões procede, pois estes não voltam às suas
casas para se alimentar, ao contrário dos participantes. E a fome interfere diretamente no
trajeto do Giro. Um erro de planejamento por parte do guia de folia em bater numa residência
que não tenha sido avisada acarretará em conflitos internos e em comentários na comunidade,
gerando desagravos. Com esses descontentamentos ou conflitos, corre-se o risco da festa não
ser realizada no próximo ano ou da decisão de quem será o festeiro/a ter cunho de resistência
por parte de alguns foliões.
As trocas se fazem em um mutirão por aqueles que passaram a noite ou por moradores
que vem especificamente para o desmanche do espaço da festa, das palhoças, barracas e
fogões, e para a limpeza das panelas, pratos e tachos. Assim, a casa vai se caracterizar na
moradia, com seus ritos próprios do cotidiano.
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O ritual de seus festejos de santos continua no decorrer do ano no município de
Chapada Gaúcha. Uma tradição, cuja temporalidade e a espacialidade veiculam sentimentos
de afeto com o outro/a, com o meio ambiente e criam referenciais de modos de vida.
Outros grandes encontros já se configuram na memória da comunidade, como a festa
de Santa Cruz e Santo Antônio na Serra das Araras, com participação de romeiros desse distrito
e, em julho, no Encontro dos Povos.
O Encontro dos Povos – Fios de Tradições
Situo o Encontro dos Povos nesse relato por se tratar de um lugar. Conforme nos
apresenta a professora Leda Guimarães, a cultura popular é um lugar de “identidade memória
e resistência” (Seminário Cultura Popular, CAJU, 2006). E essa cultura popular, muitas vezes,
está sobre a salvaguarda apropriada ou tecida por outros olhares ou instituições.
Tal como a organização do Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas, a Prefeitura
Municipal de Chapada Gaúcha apresentou um projeto em 2002 pela Fundação Pro Natureza
(FUNATURA), uma organização não governamental, numa perspectiva e sensibilização para
preservação ambiental e valorização da cultura dos povos do entorno do Parque Nacional
Grande Sertão Veredas.
O projeto justifica-se pela preocupação com o choque de culturas gerado pela
diferenciação de costumes de moradores provindos do Sul e pela desigualdade social dos
moradores. O sertanejo teve sua cultura e ambiente invadido e suprimido.
No site na prefeitura de Chapada Gaúcha (2011), a (FUNATURA) através do projeto – Plano de
Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista do Mosaico e do Projeto de Desenvolvimento
Sustentável (PDS) - é a idealizadora do Encontro dos Povos do Grande Sertão veredas:
Que a princípio tinha apenas como objetivo o resgate cultural do povo Sertanejo
dos municípios que pertencia ao Parque Nacional Grande Sertão Veredas. A partir
da quarta edição do evento, no ano de 2004 percebeu-se a necessidade de envolver
os municípios associados ao Circuito Urucuia Grande Sertão pelo fato de possuírem
afinidade cultural e sócio-ambiental.

Na organização do evento, foram formadas comissões com diversas instituições
parceiras. Nesse processo, as comunidades do município assumem o encontro na perspectiva
de fortalecimento da cultura, troca de experiência e intercâmbio cultural. O espaço é
organizado com locais de exposição e venda de produtos artesanais, alimentícios, oficinas,
mesas de debates e apresentações culturais.
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No entanto, por ser um espaço criado e não conquistado, há de se considerar os
debates e conflitos ainda presentes no Encontro dos Povos. O processo de valorização das
comunidades locais na sua cultura e nos seus modos de vida no Encontro dos Povos é muito
permeado por relações de poderes tanto econômicos quanto político.
O objetivo principal de valorização da cultura local ainda se configura como futuro
espaço de grande mobilização e potencial coletivo das comunidades do município sede do
Circuito Urucuia Grande Sertão Veredas, não só na visibilidade de suas riquezas culturais, mas,
também, na contradição socioeconômica vigente nesse espaço.
Os discursos nesses espaços ficam em um nível institucional e o diálogo fica mais
longe das comunidades. Temas como sustentabilidade, patrimônio cultura e imaterial e
projetos de preservação ambiental são constantes, o que vejo como um modismo temático de
nível nacional nesse período.
Porém, no contexto das comunidades, as necessidades são outras, tais como: acesso
à saúde falta de transporte, assoreamento dos rios, falta de saneamento, falta de pontes,
queimadas, desmatamentos, apoio a projetos culturais gestados pelas comunidades e,
essencialmente, o reconhecimento e homenagens aos grandes mestres, homens e mulheres
do Grande Sertão Veredas.
Um exemplo de reconhecimento nas bordas foi a VI Edição do Encontro dos Povos do
Grande Sertão Veredas, em 2007, com o tema geral Patrimônio Cultural Material e Imaterial
Regional. A homenagem se dá mais pelo fato no encontro ter usado no cartaz a foto do Mestre
Seu Salustiano, conhecido como Eitim, o pai de Seu Jonas, do que, de fato, ter exercido um
papel essencial de produtor cultural e grande incentivador da tradição da Folia na comunidade
de Ribeirão de Areia.
Apesar de participarmos do Giro de Folia desde o ano de 2004, somente no ano de
2007, nós educadores organizamos a circulação da peça Pedro Malasartes no período do
Encontro dos Povos e, assim, conhecemos a dinâmica deste evento e sua significação para os
grupos culturais do município.
As pesquisadoras Mourão e Engler estiveram em 2011 no município sede e explicitam
a relação de separação do que é gaúcho e sertanejo.
Os imigrantes da região são os gaúchos que carregaram as festas e as danças do
sul para os sertões. O tradicionalismo gaúcho é dominante e imponente, mantido
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pelos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs). A convivência entre os povos encontrase ainda desordenada, provocando alguns choques culturais entre os hábitos do sul
com os dos sertanejos, na região. No entanto, configura-se num jogo de disputas dos
rituais que despertam a autovalorização dos representantes. (MOURÃO E ENGLER,
2015, p.82).

E não muito diferente também foi uma de nossas impressões ao chegar ao município.
Faço aqui uma ressalva quanto ao uso da palavra “disputa”, pois sabemos que, se fosse
relação entreiguais, poderíamos assim conceituá-la. Mas trata-se de uma relação desigual,
opressora e detentora do poder político e econômico pelos colonizadores e até pelos próprios
conterrâneos.
Eu observo como o lugar de visibilidade dos grupos culturais, da Folia de Reis, da
dança de São Gonçalo, do Mazuá, os grupos de dança e canto de roda, batuque, caatira, lundu,
quatro, capoeira, teatros; o lugar de resistência, de homens, mulheres, crianças e velhos, ou
assim chamados na sua coletividade de ribeirinhos, vazanteiros, quilombolas ou comumente
identificados como sertanejos.
Institutos e ONGs
Assim como o Encontro foi idealizado por uma instituição que vem de fora do município,
tantos outros projetos são estruturados e organizados nesta região. Há um apelo cultural,
ambiental e tradicional como fonte essencial de captação de recursos, mas, raramente, sob a
gestão das comunidades tradicionais.
Na grande maioria dos projetos do Governo Federal, Estadual e dos municípios do
entorno do Parque Grande Sertão Vereda, são recorrentes o discurso da sustentabilidade,
proteção dos recursos naturais, do patrimônio cultural e ambiental, de fortalecer a atividade
turística no local, potencializar as tradições e as festas. São projetos com a perspectiva de
divulgar, atrair e potencializar as festas a cultura local, conforme apresentam alguns editais de
Minas Gerais12.
O Instituto Cultural e Ambiental Rosa e Sertão, criado em 2007, no município de
Chapada Gaúcha/MG, criado por professoras da região, é um exemplo de fortalecimento da
cultura local, o responsável pela criação do Ponto de Cultura Seu Duchim, por meio de edital
do Ministério da Cultura e Secretaria de Estado de Minas Gerais.
Edital MDA/SDT/CNPq – Gestão de Territórios Rurais Nº. 05/2009 Projeto de Pesquisa e Extensão Tecnológica
para o estabelecimento do Sistema de Gestão Estratégica - SGE do Programa de Desenvolvimento Sustentável de
Territórios Rurais - PDSTR, monitoramento e avaliação dos resultados do programa, no Território Rural Noroeste
de Minas – MG. Disponível: http://sit.mda.gov.br/download/ra/ra063.pdf. Acesso 07/02/2016
12
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Se, para algumas instituições ou ONGs da região, a captação de recursos é muito
apoiada financeiramente, no entanto, na comunidade de Ribeirão e dentre as outras do
seu entorno essa realidade é bem diferente. Há pouco apoio financeiro a seus projetos
culturais, e quando existentes, são bem pontuais a exemplo, o projeto Mestres do Sertão:
Griôs da Folia13(2007-2009), sob a gestão da Associação Cultural de Ribeirão de Areia, que
contou com a participação dos mestres da comunidade: Sebastião da Rabeca, Seu Jonas
Ribeiro, Dona Tiva e D. Davi, rezadeira do Morro do Fogo. O conteúdo levado às escolas
foram ensinamentos sobre as danças e músicas tradicionais, o rito da folia, batuques, lundu
e oficinas de construção de Rabeca.
Outro exemplo é do ano de 2012, o projeto Caminhado Cultural e Ambiental Grande
Sertão Veredas, um prêmio via Microprojetos Rio São Francisco- nesse especificamente
ajudamos na sua elaboração e foi apresentada em nome de uma pessoa física - a presidente
da associação cultural – devido o nome jurídico de a mesma constar em débito na receita
federal, assim o prêmio no valor de R$ 10 mil reais, foi descontado 25% de imposto de renda,
e a comunidade capitaneou somente o valor de seis mil e quinhentos reais (R$ 6.500,00) para
efetivar o projeto previsto.
Trago a partir desse contexto, a necessidade de reflexão com as comunidades da
autopromoção institucional e pessoal de políticos que tiram proveito dessas comunidades
tradicionais, e que se julgam representantes do povo e de suas tradições e impedem que essas,
se projetem e sejam as protagonistas de sua sobrevivência cultural nessa região. E que não
basta incentivar a criação de associações e cooperativas se estas não tiverem como garantir
sua independência econômica e sua estrutura administrativa legal.
Esse percurso narrativo e educativo descrito nestas páginas é pela necessidade de
apresentar esses “lugares de aprendizagens” (AGUIRRE, 2007) e suas reciprocidades. Pois
o nosso olhar, muitas vezes, pode provocar mudanças estruturais e, no desejo de partilhar
saberes, muitas vezes agimos como os colonizadores, com a visão que trazemos o progresso.
Visibilizar e visualizar essas comunidades e suas tradições devem ser um cuidado
de todos os gestores, pesquisadores e educadores em não estandardizar eles em meros
espetáculos institucionais e governamentais.
O Projeto de Lei de iniciativa popular Lei Griô Nacional, criada em novembro de 2009. A Ação Griô tem por
missão criar e Instituir uma política nacional de transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral em diálogo
com a educação formal, para o fortalecimento da identidade e ancestralidade do povo brasileiro, por meio do
reconhecimento do lugar político, econômico e sócio cultural dos griôs, das griôs, mestres e mestras de tradição
oral do Brasil. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/cidadaniaediversidade/acoes/-/asset_publisher/
JpEfcHG4mkCk/content/projeto-de-lei-grio-nacional-1150126/10901. Acesso 08/02/2016.
13
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Assim, encerram-se as festas, mas a repercussão destas festividades e suas
manifestações religiosas ou culturais atravessam as fronteiras do município. A renovação
desse cotidiano de fé, de aprendizagens e de mediações se incorporou em nossos repertórios
de vida e, a cada ano, somos perguntados: Vocês virão na Folia e no Encontro dos Povos?
Partimos dessa pergunta para adentrar nos aprendizados dessa experiência, que se
apresentou durante o mestrado no qual uma das disciplinas oferecidas, ampliou o meu olhar
sobre essa vivência em comunidade, que paulatinamente foi se configurando em lugares não
fixos, cujo educador/sujeito é o portador de uma forte prática pedagógica, que se configura
nesse estudo em ‘comunidade de vida’.
Pedagogias Culturais - Comunidade Vida
Em primeiro lugar, essa reflexão decorre da minha experiência como educadora numa
instituição não formal de educação e integrante da equipe de educadores de arte que lidou
com a formação de adolescentes e jovens da periferia de Goiânia e, posteriormente, numa
relação de reciprocidade com a comunidade rural de Ribeirão.
Durante a escrita dessa dissertação, em 2014, fiz a leitura de um texto de Carlos
Brandão, que trabalhava com o conceito de territórios do cotidiano, como o lugar de experiência
da vida de cada um e do grupo, e de outro texto de Imanol Aguirre numa disciplina do mestrado
no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da FAV/UFG, fui apresentada aos
“entornos de aprendizagens”, fazendo referência às transformações pedagógicas e culturais
dos jovens enquanto vivem as tecnologias.
Brandão (1995) e Aguirre (2000) deram base para as reflexões que se seguem. Parto
das falas do professor Imanol com jovens urbanos e de Carlos Brandão com o sertão e a cidade
para, em seguida, propor um olhar especial sobre os lugares de aprendizagens que mediaram
nossas interações com adolescentes e jovens urbanos e de jovens em comunidade rural, em
especifico, Ribeirão de Areia, Minas Gerais.
Brandão nos apresenta o território da vida, o sertão, como lugar de identidade e
articulado com outros territórios, a cidade, o bairro, a vila, até perfazer o global. O lugar onde
se desenvolve afetos da experiência do individuo ou grupos sociais.
No ano de 2000, numa pesquisa educativa, o professor Imanol distinguiu três
âmbitos de aprendizagens nas práticas de produção de cultura visual no meio dos jovens,
que se desenvolvem a partir das relações entre iguais, “peer to peer” (AGUIRRE, 2014, p.250).
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Sendo o primeiro âmbito o entorno de amizade: ampliado pelas comunidades de internet, o
segundo é o da família; e o terceiro é o que propicia o espaço escolar. O autor considera as
comunidades de internet fora do espaço institucionalizado, o lugar de ação mais importante
na vida produtora dos jovens (AGUIRRE, 2014, p.269).
É importante ressaltar que, no Brasil, o período de 2000 a 2007 tem um cenário
histórico, político, e econômico no qual as redes sociais estavam em processo de constituição,
intensificando as interações tecnológicas e, possivelmente, as novas práticas educacionais.
A partir da minha experiência como educadora, acrescento aos três âmbitos acima
citados um quarto, que seria a comunidade de vida. O motivo pelo qual considero a comunidade
essencial na formação dos jovens não se justifica só pelo viés das tecnologias ou do espaço natural.
Mediada pelos conceitos de Brandão e Aguirre, apresento a “comunidade de vida”,
entendida na relação de práticas socioculturais educativas. Diferentes pessoas, de vários
tempos e espaços, intercambiam saberes, partilham modos de fazer, agir e sentir. O espaço
é transformado potencialmente em lugares de significação social, ocupado por indivíduos e
grupos sociais.
Nessa perspectiva, justifico o conceito de comunidade de vida, que se apresenta em
lugares não fixos, o que exige uma reformulação em incorporar as experiências e leituras de
diferentes formas e espaços de interações que acontecem na comunidade rural de Ribeirão
de Areia. As culturas já não são se agrupam em grupos fixos e estáveis e os dispositivos de
reprodução se proliferam, afirma Canclini (2011, p. 304).
Essa relação de educadores com a comunidade rural se caracteriza nessa pluralidade,
numa diversidade geracional, num âmbito de modernização sociocultural e econômica, numa
mescla nos entremeios do tradicional e do moderno.
Se, para os educadores e educadoras que intercambiavam saberes no período de
2004-2012, a conexão com o universo tecnológico deste período (celular e internet) lhes eram
primordiais, na realidade dos sujeito/comunidade e, especificamente, dos jovens rurais, não
se caracterizava como o principal lugar de interação.
Segundo Belidson Dias, “entender o cotidiano somente como aquilo que ocorre dia
a dia dos sujeitos/comunidades pode restringir excessivamente as possibilidades de práticas
da Educação da Cultura Visual” (2014, p. 51). Assim como Belidson, entendo o cotidiano nas
articulações entre temporalidades e espacialidades, sujeito/comunidade, acessando outros
entornos históricos, sociais e culturais, que podem gerar múltiplos processos de aprendizagens,
não especificamente permeados pelos avanços tecnológicos, ou por um território fixo.
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Para tanto, trago como reflexão os lugares da comunidade de Ribeirão como essenciais
para entender o conceito de comunidade de vida.
Para prosseguir com essa temática nessas “teias de reciprocidade” (INACIO 2014,
p.1658), desenvolvo em três tópicos alguns conhecimentos e significações produzidos a
partir do conceito de comunidade de vida. No primeiro tópico, os lugares de aprendizagens,
no segundo tópico, os lugares de interações e, ao final, os lugares de movimentações que
provocaram mudanças significativas nos sujeito/comunidade na construção da subjetividade
e identidade como, também, na mediação de novas pedagogias culturais.
Lugares de aprendizagens
Segundo o sociólogo Nildo Viana (2006, p.5) a memória social da juventude rural se
inspira nas tradições e se apresenta com um fator de renovação.
A memória social da juventude abarca um número de lembranças menor do que
a dos adultos, mas, no entanto, resgata e seleciona aquilo que em sua época de
criança assume um sentido e significado atual. O que no período da infância não
tinha muito significado, mas foi vivenciado, pode ser resgatado e valorado, ou aquilo
que foi vivido de uma forma, pode ser resgatado sob outra forma. A memória social
da juventude rural está muito mais ligada às tradições populares, sendo, pois, um
mundo mais próximo, embora também em renovação e este grupo etário tende a ser
um dos mais importantes incentivadores dessa renovação.

O cotidiano dos jovens urbanos e rurais se mescla em lugares que estabelecem
aproximações e intercâmbio de seus repertórios socioculturais. No entanto, a juventude rural
da comunidade está mais ligada à tradição por estar mais próxima do repertório familiar, que
se renova a cada ano durante o Giro de Folia.
É justamente o grupo juvenil que traz para o âmbito da folia suas novas interlocuções
com o espaço urbano e provoca deslocamentos culturais.
Lugares de interações
Interessamo-nos por conhecer, conviver, experimentar e saborear os lugares que os
jovens, com o “olho curioso”, articulam, observam e aprendem a cantar os reis, o batuque, a
loas e a tocarem os instrumentos musicais: a viola, o violão, a caixa de batuque, a sanfona e
o triângulo. Os lugares dos afazeres cotidianos da comunidade rural nos quais interagem os
adultos e jovens na feitura do polvilho, do beiju, da rapadura, recolher o mel, tecer, bordar,
fazer a comida, contar os causos.
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Também nos interessam na comunidade de vida os lugares da oralidade da cultura,
os espaços de celebrações, por exemplo, o giro da Folia de Reis, trazido para o Brasil ainda nos
primórdios da formação da identidade cultural brasileira.
Percebo que, neste contexto da Folia de Reis, o corpo do sujeito/comunidade é
contagiado pela memória afetiva, que se relaciona intensamente numa forma coletiva ao
som da caixa e do pandeiro. Os arremates de batuques cantados pelas mulheres mais velhas
e jovens da comunidade apresentam o cotidiano celebrativo, sendo parte essencial de suas
subjetividades e sensibilidades.

Figura 20. Dança de roda - mulheres e homens.
Fonte: Cia das Artes Canjirão ( 2004-2007).

Nessas interações, a aprendizagem ocorre entre pessoas de lugares diferentes e
realidades culturais distintas, aqui constituídas como comunidade de vida.
Temos um exemplo, conforme (fig.18): A dança de roda das mulheres no Encontro na
Chapada dos Veadeiros em julho de 2004; na comunidade de Ribeirão no quintal da casa de Preta,
durante a Festa de Reis em janeiro de 2006; na Oficina sobre Tradições Populares em Goiânia,
setembro de 2006 e no Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas em julho de 2007.
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A comunidade se apresenta, conforme a educadora Leda Guimarães, na “compreensão
entre ensino e aprendizagem em face dos diferentes espaços, tempo e modos de ensinar”
(2008, p.1203), que desloca de âmbitos não formais do quintal de casa a espaços institucionais
de aprendizagens formais ou não formais.
Nesses diferentes lugares e tempo, o visual e a visibilidade são mediadoras de práticas
culturais e pedagógicas.
Segundo Leda Guimarães (2008, p.1212):
As operações de desconstruções e reconstruções pedagógicas, às quais me propus
e continuo me propor, não visam destruir ou refutar códigos já instituídos, mas
atravessá-los, transversalmente, em sua estruturação. Gosto dos prefixos “des” e
“re” como operações necessárias nesses tempos de Transformações. A linearidade
e os pontos de vistas exclusivos são construções muito fortes na universidade. É
preciso desaprender uma série de conceitos e atitudes para que novas aprendizagens
possam ocorrer.

São esses deslocamentos, as (re) significações que pautaram novas abordagens
em arte e nos convocaram a experienciar os lugares de aprendizagens, das manifestações
populares em seus contextos (seus cotidianos, seus modos de vida, os saberes geracionais,
suas crenças), que compuseram e compõem novas possibilidades de pedagogias culturais.
Lugares de movimentações
Não é somente pela chegada da energia elétrica que devemos pontuar as
movimentações na relação sujeito/comunidade, mas, potencialmente, pelos seus repertórios
múltiplos. Esses não são apenas os familiares, mas toda a teia de significação sociocultural, cuja
tradição não significa estarem estagnados, passíveis, mas, sim, em constantes transformações,
sejam geracionais ou tecnológicas.
O escritor Guimarães Rosa, em sua obra Grande Sertão Veredas, observava esses
cotidianos e repertórios visuais: “O senhor… mire e veja: o mais importante e bonito, do
mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foi terminado – mas que
elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou”
(ROSA, 2006, p.23).
Assim, ao considerar as redes sociais como o lugar que se sobrepõe às formas de
movimentação da comunidade juvenil - a casa de amigos, o próprio bairro ou comunidade
- se assim as entendermos e procedermos, a internet ou as redes online passa a ser
equivocadamente o um lugar privilegiado de aprendizagens, se contrapondo aos lugares de
memória, afetos, afinidades, compartilhamento e produção de saberes.
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Podemos entender a comunidade de vida como um movimento recíproco com
jovens, adultos, velhos e crianças, não cronológico, processual de histórias de vidas que
se entrecruzam; criam teias relacionais, provocam deslocamentos e proporcionam novas
aprendizagens e mediações permeadas pela vivência e pela experimentação em múltiplos
âmbitos socioculturais, ambientais etc.
As representações socioculturais e os significados criados e produzidos a partir das
relações estabelecidas com a comunidade de Ribeirão foram potencializadores dos nossos
aprendizados de arte e cultura visual, o que nos permitiu rever e ampliar possibilidades
metodológicas de práticas pedagógicas e culturais.
Essa experiência se desdobra nas próximas páginas, no empenho de trazer no quarto
capítulo o processo de sermos visto inicialmente como os turistas e ir construindo uma relação
recíproca, humanizante, ao compreender o universo geracional de adultos, velhos e jovens,
primordialmente, na promoção de novas relações culturais, econômicas, políticas, sociais e de
comunicação.
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CAPITULO 4 TEIAS: RECIPROCIDADES-PEDAGOGIAS CULTURAIS
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Figura 21. Reciprocidades educativas.
Fonte: Cia das Artes Canjirão ( 2004-2012).
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Figura 22. Arte: o lugar de resignificar, denunciar.
Fonte: Cia das Artes Canjirão ( 2005-2012).
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CAPITULO 4 TEIAS: RECIPROCIDADES-PEDAGOGIAS CULTURAIS
No âmbito do ensino de arte, apresento como o vivenciar, conviver, experimentar
e o fazer com a comunidade de Ribeirão nos proporcionou entrecruzamentos. Como a
reciprocidade de dar, receber e retribuir, segundo Mauss (2003), se caracterizou em nossas
práticas educativas. Esse é um relato conciso da relação sociocultural entre educadores
com a comunidade de Ribeirão nos seus cotidianos, nos seus ritos, como um dos lugares de
aprendizagens, na organização de novas abordagens em artes.
As atividades e parcerias, desde seminários de Arte, oficinas de Teatro, Dança
e Cantigas populares, Mostra Cultural, Caminhada Cultural e Ambiental, ressignificou e
proporcionou reinventar métodos visuais e culturais como uma proposta pedagógica com e
no universo juvenil.
Reciprocidade – dar, receber e retribuir
As teias de reciprocidade se apresentam nessa dissertação, sobre a tríade de dar,
receber e retribuir (Mauss, 2003), tecida e construída em um processo vivido de 2004 a 2012,
por educadores de arte de Goiânia com a comunidade de Ribeirão. Mediações que agenciaram
práticas educativas no ensino de arte, no qual, a comunidade compartilhou seus repertórios
de vida, o cotidiano e seus ritos festivos como potencializadores de reciprocidade.
Neste contexto o ciclo ritual do cotidiano de uma comunidade foi o lugar de
mediações, cuja experiência de cunho educativa em artes, foi a ‘comunidade de vida’(Inácio,
2014), as teias de sociabilidade e de “dádiva” (Mauss, 2003).
E assim, a nossa relação com a comunidade não se deu no cunho político e burocrático,
mas pelo contato direto, os moradores nos receberam em suas casas, sem obrigatoriedade
de trocas materiais ou econômicas, e nos fizeram sentir que a cada ano, éramos parte da
comunidade. Passamos de os turistas para foliões e, atualmente, somos chamados de os filhos
de Goiânia, como diz dona Davi.
Essa relação para nós educadores, inicialmente tinha objetivos claros. A intenção era
a interação, a convivência, o observar seus ritos e, a partir destes, visualizar aprendizagens
para adolescentes e jovens na prática educativa de arte.
Se esse objetivo tivesse se concretizado, conforme o desejado teria configurado nossa
abordagem em apropriação e não se apresentaria aqui nesta dissertação em teias de reciprocidade.
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Os atravessamentos acontecem nessa experiência educativa e partimos de métodos
rígidos, estagnados para o lugar do ensino e aprendizagem, numa relação de afeto e
amorosidade na composição da reciprocidade no ato de educar e ser educado.
Novas abordagens no processo educativo em artes
Caracteristicamente um processo educativo inicializado no ano de 2003. E que toma
uma dimensão pedagógica colaborativa, nos estudos planejados pela equipe de educadores
de arte, cujo eixo norteador foi à temática da Cultura e da Arte Popular. Estes estudos foram
desenvolvidos em leituras e experimentação sobre a diversidade de manifestações culturais
populares do Brasil. E primordialmente consideramos o espaço não formal, como lugar de
aprendizagens, para além do ambiente escolar.
Assim, organizamos várias formações e atividades, num processo de planejamento:
-Estudo com a professora Leda Guimarães-2003
- Oficina de Arte Educação com Márcia Acioli- 2003
-Conhecer espaços de manifestação popular- Chapada dos Veadeiros/
julho de 2004
-Como pesquisar Arte Popular, Renata Meira/ novembro de 2005
-Folia de Reis Ribeirão da Areia / dezembro de 2004
-Folias: Matriz de Campinas, Trindade
-Visitação e pesquisa: Mossâmedes, Buriti, Sanclerlândia, Jaupaci.
Os educadores com essa bagagem formativa acima citada, no anseio de estruturar
novas aprendizagens no ensino de arte com o público de adolescentes e jovens que abrangesse
em teias significativas socioculturais, aproximaram da comunidade rural de Ribeirão de Areia e
vislumbrou em seu cotidiano e na sua tradição, a Folia de Reis na região do cerrado, um lugar
de potencial mediação educativa.
A primeira etapa desse processo se dá em um caminho pedagógico planejado
estrategicamente e gestado pelos educadores de arte.
E posteriormente a partir das mediações estabelecidas na comunidade, realizadas de
2004-2012, configurou em um campo de experiência vivido e acumulado pelos educadores
em novas abordagens em arte.
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Na intenção de criar subsídios para nossa atuação no campo do ensino e aprendizagem
de artes, estruturamos nossa atuação que dantes eram atividades fragmentadas sem uma
temática especifica que conversassem com todas as linguagens da arte e assim organizamos
no ano de 2007 uma nova estrutura de formação em Oficinas de Arte: teatro, danças e cantigas
e Mostra Cultural.
Essa teve como diferencial uma pedagogia educativa colaborativa - todo educador
independente da sua atuação especifica em (teatro, artes, dança, música, etc.) se faziam
atuante na efetivação das oficinas, em um processo multidisciplinar, no qual educando e
educadores estavam ambos num contexto de ensino-aprendizagem.
A comunidade ampliou nosso olhar, na forma de perceber que no mesmo lugar dos
mestres do saber tradicional, também se fazia presente o sujeito que observa e aprende.
“Vivia-se enquanto se aprendia e aprendia-se enquanto se vivia” (FREIRE, 1983d).
Neste tempo de aproximação o que percebo que na comunidade a escrita era coisa
pouco usada no aprendizado, em tudo que presenciamos e vivemos não havia um texto a
seguir, no entanto, para nós educadores se fazia necessário a elaboração escrita e metódica
das aprendizagens.
O que pautou nossas experimentações em abordagens escritas, gravadas, filmadas,
fotografadas e realizadas dentro de um processo pedagógico. Porém foi no envolvimento
subjetivo, afetivo, que nossas emoções e afeto se fizeram como parte essencial do ato de
ensinar e aprender.
E na prática educativa em artes, vivemos de forma sensitiva, contextual, criativa,
colaborativa as aprendizagens partilhadas do cotidiano da comunidade. Tudo que recebemos,
acrescentamos ou doamos de nossos repertórios se fizeram presentes em nossa atuação: na
dança, no canto, no encenar, narrar, contar histórias, e criar os figurino e o cenário e em nossa
vida profissional.
Para explanar o que representou e o que desencadeou a aproximação, a vivência e
a experimentação na comunidade de Ribeirão aponto de forma concisa as ações/atividades,
estas estabelecidas em trocas de saberes, abaixo relacionadas.
Estudos da equipe de educadores – 2005
O objetivo dos estudos em grupo era uma formação que priorizasse o tema Juventude
e Arte Popular. A equipe composta nesse período por onze educadores se definia como
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um coletivo de práticas e estudos da Arte Popular (Identidade, Memória e Resistência),
especificamente das tradições populares de música e dança do Centro Oeste brasileiro,
centrado na divulgação de duas vertentes principais: Cultura e Ecologia.
Nessa identificação com a arte popular, os educadores de arte adquiriram um acervo
coletivo de pesquisa e estudo: Livros sobre a cultura popular tradicional brasileira, fotografias,
narrativas e depoimentos áudio visuais com o intuito de qualificar o nosso trabalho, que era
dedicado a pesquisar, estudar, experimentar e elaborar instrumentos pedagógicos para o
ensino e aprendizagem de arte.
Alguns textos estudados:
-Alba Zaluar. Os homens de Deus um estudo dos santos e das festas no
catolicismo popular;
-Guy Debord. A Sociedade do Espetáculo;
-Nestor Garcia Cancline. As Culturas Populares No Capitalismo
-Antônio Candido. Parceiros do Rio Bonito.
-Tião Rocha. As tramas da identidade
-Nildo Viana. Cultura, Tradição e Memória. A Juventude entre a
Permanência e a Ruptura.
Oficina de como pesquisar Arte Popular - 2005
Com o conteúdo Arte na educação como meio para educar a sensibilidade e sob a
assessoria da educadora Renata Meiry, realizamos um estudo dirigido de pesquisa de campo
relacionado ao calendário católico – Finados - cuja metodologia foi fazer um levantamento de
dados das diferentes fontes: Pessoas que visitavam os túmulos de parentes; vendedores no
entorno dos cemitérios de Goiânia; de noticias em jornais, com um questionário especifico
para cada grupo pesquisado. Nessa atividade foi envolvido educadores e educandos, estes
finalizando a formação com a apresentação dos resultados, ambos desempenhando o papel
de pesquisadores.
Neste estudo, também nos aproximamos dos princípios comuns das danças populares
brasileiras: cacuriá, caroço, jongo, coco. Realizamos uma discussão a partir do vídeo de Mario
de Andrade: Missão de Pesquisas Folclóricas, que ampliou o nosso desejo de reforçar a
necessidade de deslocar para os lugares das tradições culturais que se apresentavam como um
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dilema da modernidade, no seu risco de desaparecer e de um cotidiano altamente colaborativo
no seu sentido sociocultural em prática pedagógica com adolescentes e jovens.
Seminário e Oficina sobre Tradições Populares
Em agosto de 2006, realizamos em Goiânia, o Seminário e Oficina sobre Tradições
Populares, com a participação de 49 jovens e adultos, com o tema Cultura, Juventude,
Tradições: continuidades e rupturas.
O ponto forte desse seminário diante de todas nossas atividades acima relatadas foi
à participação de integrantes da Comunidade de Ribeirão de Areia/MG sobre os Ritos da Folia
de Reis na comunidade e no ensino de danças e cantigas como: o lundu, o batuque e as rezas.
Nesta atividade as reciprocidades se estabelecem entre os educadores e a comunidade.
E uma prática colaborativa que nos chama atenção foi na articulação pela comunidade em
quem viria ministrar os ensinamentos com os adolescentes e jovens em Goiânia, e assim
vieram David Nunes Marques (convidado da comunidade Morro do Fogo), Gelma Ribeiro
Gomes, tocadora de caixa de folia e das cantigas e danças, Jonas Pereira Gomes, mestre guia
de Folia, José Aparecido Ribeiro Pereira, folião, Dezão, Pedrelina Gomes Magalhães, mestre
cantadeira e Sebastião Rodrigues Pereira, mestre da rabeca.
Essa foi à primeira aproximação do público com o qual atuávamos com a comunidade
de Ribeirão, e despertou o interesse de, em nossas próximas viagens, levar alguns jovens a festa
de Folia de Reis. E outra possibilidade vislumbrada foi intercambiar saberes, na possibilidade
dos jovens do município de Chapada Gaúcha participar de atividades de formação de artes na
instituição que atuávamos.
O seminário contribuiu para reforçar nossas relações com a comunidade de Ribeirão,
como ampliou nossos estudos sobre Tradição, Memória e Cultura. As reflexões apresentadas
no painel sobre A Juventude entre a permanência e a ruptura, com o professor Nildo Viana,
e também, o relato de Antônio Malheiros14- ex-diretor do Parque Nacional das Emas no
sudoeste goiano - na experiência e os enfrentamos na preservação de memória ambiental, nos
deslocou no sentido de criamos nessa atividade, com os participantes presentes um Fórum
sobre Tradições Populares no Cerrado.
Homem público aposentado, responsável pela implementação do Parque Nacional das Emas, localizado
no sudoeste goiano, sensível e profundamente conhecedor das questões ambientais. Cidadão sem diploma
universitário que não desprezou o conhecimento, bem como, soube usá-lo em defesa das questões ambientais
num tempo em que ser “verde” não era moda. Produziu conhecimentos e apreendeu o que foi necessário,
mobilizou estudantes e a comunidade local para combater a invasão agrícola do parque e o transformou em
espaço de contemplação e estudo
14
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Ciclo de debate sobre cultura popular
Os ciclos de cultura fizeram parte da Campanha a Juventude quer Viver- contra a
redução da maioridade penal e pela vida da juventude promovida pela instituição que
atuávamos e assumida pelos educadores.
Nesse intuito no período do seminário, no ano de 2006, organizamos um ciclo com
o tema: A Juventude quer viver com arte. Convidamos além dos participantes do seminário,
a comunidade em geral e especificamente um grupo de Folia Baiana de Senador Canedo
(Goiás) que realizou o rito de saudação a mesa da comensalidade. Proporcionamos o encontro
do grupo de Ribeirão com esse grupo de folia, promovendo uma roda de conversa sobre a
situação das políticas públicas locais e o direito da juventude de ter acesso aos espaços de
fluição cultural.
Momento este que apresentamos a peça teatral “Raping a Pedro Malasartes”
montada por nós educadores e outra do grupo: Vem Vê Parangolé do Setor Madre Germana
do município de Aparecida de Goiânia/GO com a peça “Retalhos de cordéis”.
Os ciclos de cultura eram um momento de exposição de trabalhos artísticos juvenis e
um espaço de reflexão sobre a elaboração, aplicação e acompanhamento das políticas públicas
locais que atingia um grande contingente da juventude.
Elaboração de Projetos Culturais
Nessa perspectiva de devolver o aprendizado até então partilhado nessa mediação,
nós, educadores em Arte, passamos a colaborar com a Associação Cultural de Ribeirão de
Areia/MG na elaboração de projetos de captação de recursos e gestão.
Assim, atuamos conjuntamente na escrita para a apresentação do reconhecimento
cultural da comunidade via primeira edição do Prêmio Culturas Populares 2007 - Mestres
Duda 100 anos de frevo – uma premiação a iniciativas que tinham se destacado pelo trabalho
e ações na área dos saberes das tradições das culturas populares. O projeto foi aprovado, mas,
devido à associação na época não estar em condições legais e fiscais, acabou desclassificado.
Essa experiência em elaborar conjuntamente um projeto com a associação cultural
de ribeirão me fez perceber que havia um estranhamento e um desafio em enviar projetos em
nome de uma pessoa física. Mas, como essa relação individual em apresentação de projetos
ainda era uma situação nova, foi uma forma de, posteriormente, orientá-los nos procedimentos
a tomar, e realizamos várias conversas com a comunidade e com o prefeito para orientá-los.
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Pois no entorno, as comunidades estavam se organizando em associações e não tinham noção
dos deveres da manutenção de uma entidade civil.
Com essa experiência e pautada no desejo de autonomia dos sujeitos e no direito de
adolescentes e jovens terem seus espaços de fluição de saberes, comecei a escrever projetos
socioculturais com outras instituições. E elaborei um projeto para o grupo da Cultura 36 - Arte
no Cerrado, em Bonfinópolis, Goiás. O projeto foi aprovado no Ministério da Cultura como
Ponto de Cultura pelo Estado de Goiás, em 2009.
Atualmente, mantemos a parceria na colaboração na assessoria com a associação
Cultural de Ribeirão de Areia e nas rodas de conversas no Encontro dos Povos (2007-2015).
Criação da Cia das Artes Canjirão
A nossa atuação educativa de arte foi muito permeada em espaços não formais de
educação e pela proximidade com a instituição Jesuíta (CAJU), havia uma identificação mais
militante dos serviços de assessorias em arte que realizávamos.
Assim, ao passo que estruturávamos nossa atuação educativa no serviço de assessoria
a instituições e a grupos de educadores fora do âmbito católico.
O exemplo: O Projeto Que história é essa?(2007-2009), uma ação desenvolvida pela
Transpetro, subsidiária da Petrobrás no município de Senador Canedo/GO, foi uma ação de formação
para educadores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), experiência pautada no
ensino de abordagens educativas em artes pelo viés de leituras de livros infanto- juvenis.
Diante do cenário de ação dos educadores com as instituições, começamos a
estabelecer de forma coletiva um processo identitário. E, no ano de 2008, cinco educadores
(as) criam a Cia das Artes Canjirão. Esta oferecia formação nas várias linguagens da Arte
(Teatro, Dança, Cantigas Populares e Artes Visuais) para o público de adolescentes e jovens de
13 a 29 anos. Também, subsidiava a formação de educadores no ensino de artes em projetos
institucionais de empresas privadas e prefeituras.
Montagem de peças cênicas
Começamos a trabalhar temas da cultura popular e ambiental em nossas montagens
de peças, e as oficinas continham em seu bojo as linguagens da arte como: O teatro, a dança,
o canto e as visualidades das manifestações populares no figurino e cenário. O processo de
criação foi organizado pela equipe de educadores e pelo público de adolescentes e jovens
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na leitura de textos como cordéis, literatura brasileira, poesia, contos e um texto do escritor
Adálio Guedes Viana, Torturas de um passado.
O elenco foi composto entre educadores e jovens e, assim, apresentamos as peças teatrais
em espaço não formal de educação, nas comunidades e municípios que éramos convidados. A
proposta da montagem das peças não tinha retorno financeiro, mas possibilitava o acesso à arte
e à reflexão que os sujeitos poderiam se apropriar durante as apresentações cênicas.
-Reping a Pedro Malazartes
-Ver de Verdes- Maria Dinorah
-Escuita- poemas ambientais(autores diversos)
-Navio Guerreio- Castro Alves
-Torturas de um passado- Adálio Guedes Viana
-O Rico Avarento- Ariano Suassuna
Em especial, levamos três peças cênicas no município de Chapada Gaúcha no Encontro
dos Povos (2007- 2009-2012), e um na comunidade de Ribeirão de Areia/MG e na Serra das Araras.
Fórum sobre Tradições Populares no Cerrado
Articulado durante o seminário sobre Tradições populares em 2006, quatro grupos
que trabalhavam na perspectiva da Cultura Popular- Educadores de Arte da Casa da Juventude
Pe. Burnier (Goiânia), Associação Cultura 36 (Bonfinópolis), Cia. Êxtase de Teatro (Senador
Canedo), Nova Atitude (Bela Vista) – criam o Fórum sobre Tradições Populares do Cerrado,
tivemos como objetivo a partilha, a pesquisa e a produção artística na defesa da vida na
valorização da diversidade cultural, promovendo e reconhecendo as manifestações culturais
do bioma do Cerrado.
Pautados na experiência vivida na comunidade de Ribeirão de Areia/MG com o Giro
de Folia, a equipe de educadores de arte articulam no Fórum a realização da Caminhada
Cultural e Ambiental, que recebeu o nome de Antônio Malheiros.
Caminhada Cultural e Ambiental Antônio Malheiros
Por dois anos consecutivos (2008 e 2009), realizamos a caminhada. Saímos do
município de Bonfinópolis, passamos por Caldazinha, Vila de Mata Feia (povoado de Bela
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Vista) até o município de Bela Vista de Goiás, realizamos um percurso de 70 km, tendo como
público cinqüenta jovens e educadores/as destes municípios.
A Caminhada Cultural e Ambiental Antônio Malheiros foi fruto da memória e
identidade individual e coletiva de pessoas que acreditam na manutenção e preservação da
vida contra a expansão e exploração do capitalismo, que tanto degrada o meio ambiente com
a cultura do consumo e acúmulo exacerbado de riquezas.
Esta Caminhada visou identificar, localizar e perceber as relações da memória de um
povo, do seu lugar, do seu tempo, contribuiu para a construção de identidades desses jovens e
educadores, proporcionou um debate sobre o meio ambiente/Cerrado e a forma de vida urbana.
Este projeto mobilizou pessoas no reconhecimento e percepção dos diferentes modos
de vida nos entremeios do (rural e urbano; moderno e tradicional). O saber potencializado
na experiência do outro, ao identificar caminhos na manutenção da vida, ao refletir acerca
da velocidade das mudanças culturais que ocorrem na sociedade moderna e ao resgatar
elementos críticos contestadores de relações sociais repressivas. Abordagem que foi através
do contato com idéias, hábitos, saberes, costumes, assim como tínhamos vivenciado na
comunidade de Ribeirão de Areia no ano de 2007, quando a visitamos e fizemos um percurso
educativo e reflexivo e retribuímos com a apresentação de uma peça teatral.
O que nos apresentou essa ação foi às mesmas características pertinentes e
observadas na comunidade de Ribeirão. A forte ligação com o passado, intimamente ligadas
ao meio ambiente em que se vivem seus saberes transmitidos de geração a geração, munidos
de sentimento e afetividade. Tradições estas representadas, principalmente, pelas rezas,
cantorias, danças, benzições, celebrações de vida.
Há, no entanto, que se considerar que esses povos tradicionais no bioma Cerrado,
com seus modos de vida, têm sofrido com o processo de urbanização, com os intensos
desmatamentos, com atividade agropastoril no aumento de produção em alta escala, e
essa degradação está em curso essencialmente nas regiões das populações e comunidades
tradicionais que vivem em harmonia com o meio ambiente num a produção familiar. Elas se
vêem pressionadas a vender suas terras para os grandes produtores de eucalipto, carvoarias,
capim, sorgo etc.
Na segunda Caminhada, o fórum elaborou uma Carta Denúncia, que foi entregue
às autoridades locais (vice-prefeitos e secretário de Meio Ambiente de Bonfinópolis) e
comunidades (Caldazinha, Bela Vista, Mata Feia, Bonfinópolis). A carta denunciava os lixões,
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que deveriam estar dentro das normas ambientais e os chorumes que estavam descendo as
nascentes de rios dessas regiões. Com a experiência de organização de duas caminhadas pelo
Fórum (2008-2009), iniciamos em 2010 a articular com a comunidade de Ribeirão de Areia a
realização de um projeto que envolvesse os moradores em um processo cultural e ambiental.
Caminhada Cultural e Ambiental Grande Sertão Veredas
No inicio do ano de 2012, assessoramos a escrita de um projeto em parceira com a
Associação Cultural de Ribeirão de Areia para o Programa Mais Cultura- Microprojetos Rio São
Francisco15, intitulado Caminhada Cultural e Ambiental Grande Sertão Veredas em (2012).O
objetivo foi organizar e realizar uma caminhada cultural e ambiental inspirada no giro da Folia
de Reis para promover, fortalecer e reconhecer os saberes tradicionais e o patrimônio natural
da comunidade de Ribeirão de Areia e adjacências.
A primeira caminhada foi realizada às margens do Rio Ribeirão de Areia a partir da
comunidade que recebe o mesmo nome, passando pela foz do rio Invernada, pela comunidade
Sitia Pequeno, pela reserva ambiental Caeté, e encerrada no lugar do tumulo de Antonio Dó
no ano de 2012.
Nosso papel foi efetivo na elaboração, articulação e organização com a comunidade
e nos grupos de trabalhos. Vale ressaltar houve atraso no depósito do programa Mais Cultura,
assim, como a data prevista era setembro de 2012, a comunidade se organizou para a
hospedagem, alimentação e transporte.
A caminhada foi realizada com a participação de 50 jovens entre 17 a 29 anos,
educadores, adultos, mestres do saber tradicional e ambientalistas. Nessa primeira edição,
vieram 10 jovens provenientes da Cia das Artes Canjirão de Goiânia, do grupo de teatro Vem Vê
Parangolé de Aparecida de Goiânia e do Ponto de Cultura 36, de Bonfinópolis/ GO. Jovens que
também contribuíram com seus repertórios culturais, apresentação de poesias e textos teatrais.
A segunda edição foi realizada em março de 2013, quando já contava com a captação
do Programa Microprojetos Rio São Francisco. A comunidade foi contemplada com um
computador para organizar o processo de registro em fotografias e vídeos como um banco
Ministério da Cultura/Funarte, o Mais Cultura – Microprojetos Rio São Francisco é dirigido à realização de
projetos culturais de baixo custo. A missão do programa é fomentar e incentivar artistas, produtores, grupos,
expressões e projetos artísticos e culturais na região da Bacia do Rio São Francisco. Os projetos financiados
deverão ser propostos, ou ter como beneficiários, jovens de 17 a 29 anos residentes na área a ser alcançada, para
promover a cidadania cultural. Disponível em: http://www.funarte.gov.br/edital/mais-cultura-microprojetos-riosao-francisco.
15
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de dados e possibilitar a documentação da memória, disponibilizando-a para pesquisa e
acesso de outros grupos culturais.
Documentário: Folia de Reis na comunidade de Ribeirão de Areia
No período de 2004 a 2008, organizamos várias entrevistas e filmagens com a ciência
e autorização da comunidade. Assim, realizamos um documentário sobre a relação geracional
e significado da Folia de Reis. Este documentário foi somente para subsidiar o processo
educativo que estávamos a experenciar com a comunidade, sem o interesse de venda. Por
esse motivo, o seu acesso é somente para fins de estudo e pesquisa.
A forma de sua visualização reflexiva foi meio de debates e formações educativas:
-Exibição e entrega de 25 cópias do vídeo editado à comunidade de
Ribeirão de Areia;
-Exibição do vídeo editado para a comunidade de Ribeirão de Areia e
jovens das oficinas de teatro e cantigas (02 momentos diferentes);
-Exibição do documentário para jovens do núcleo de assistência (CAJU):
Projeto Mala de Arte, Curso de Inglês.
Essas atividades são bases norteadoras de como a organização, as articulações,
o planejamento, as reciprocidades, de processos educativos em arte vivenciados e
experimentados em contexto de comunidade, no seu cotidiano e nas suas tradições, podem
ser estruturada em práticas educativas de educadores cientes de suas experiências e de seus
contextos diversificados.
Mediações e reciprocidades educativas
O ato de mediação se configurou no momento em que educadores e sujeito/
comunidade se encontram e mesmo eqüidistantes, se fazem presentes por suas trocas de
saberes, ao proporcionar uma significativa produção e troca de sentidos.
Para tanto, estávamos também a enfrentar um conflito que lidamos durante a
efetivação desses agenciamentos. Estávamos entre um limiar de reciprocidades e de uma
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apropriação de um sistema produtivo, comumente vivenciados pelas culturas tradicionais no
país que vive uma espetacularização de suas tradições e que, no entanto, a nossa inserção se
apresentou a esta comunidade como um lugar de resistências ao sistema posto.
A criticidade e a reflexão foram sempre norteadoras de nossas ações de arte, tanto,
que entre os educadores tivemos divergências do uso do material capitaneado na comunidade.
Se para alguns dos educadores o ideal era produzir documentários e participar de festivais,
contudo para boa parte a nossa identificação com as manifestações populares era para nos
aproximar com a proposta de abordar a cultura e a arte popular de forma lúdica, brincante e,
potencialmente, como espaço de denúncia.
Lidar com esses conflitos foi um exercício educativo, também em relação à comunidade
de Ribeirão, em não insuflar em seu meio uma visão comumente levadas por ONGs e
instituições ali presentes em espetacularizar suas tradições. A nossa intenção foi potencializar
a comunidade em seu espaço de fluição e para tanto, muitas foram as nossas contribuições in
loco nas discussões socioculturais e na própria prefeitura do município.
O material produzido nessa interação, o exemplo: O documentário de Folia de Reis de
Ribeirão de Areia-2009, só teve como objetivo em nossas práticas educativas o de possibilitar
diálogos geracionais. E na comunidade o seu uso foi um registro da memória coletiva.
O documentário (2009) foi um dos exercícios de mediação, pois estávamos vivendo
um processo de avanços tecnológicos desde (2007) e com a aparição da internet, e demais
ferramentas, percebemos que precisávamos ampliar nossa visão quanto a outros mecanismos
de ensino de arte com adolescentes e jovens em espaço urbano.
E a partir de então, eram três fatores a considerar em novas abordagens: primeiro
o estranhamento dos jovens quanto às manifestações culturais presentes em seu entorno;
segundo a questão da intervenção religiosa em suas atitudes e pensamento e o terceiro a
mediação tecnológica em via de fato.
Agenciar esses fatores foi a nossa primeira intenção. Começamos a mediar esses
conflitos aparentes no universo juvenil em realidade de periferia e rural, em processos
educativos, em estudo, discussão, reflexão, oficinas de arte e atividades pontuais com e sobre
os direitos da juventude pelo viés da arte.
O nosso projeto político pedagógico, já desencadeado desde 2003, toma um rumo
quando nós educadores já permeados pelas trocas com a comunidade de ribeirão, elaboramos
uma proposta formativa as oficinas de Arte: teatro, danças e cantigas de roda no ano de 2007.
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E a partir de então, foi um estabelecido um caminho pedagógico, e a (re) criação de
métodos visuais da prática educativa de educadores no ensino de arte.
Oficinas de teatro, de danças e cantigas de rodas
O processo de elaboração e concretização dessa formação não visava à reprodução das
particularidades da manifestação popular assimilada, mas, primordialmente no seu entremeio
em discutir as suas identidades culturais fossem elas não somente pelo viés religioso, mas,
contudo socioculturais e ambientais.
O objetivo dessa atividade consistiu em proporcionar aos adolescentes e jovens o
contato com jogos, técnicas e toda a visualidade popular de uma construção cênica, bem
como, participar de todo o processo de montagem de uma peça teatral.
Essa oficina foi especificamente permeada por cordéis, danças, cantigas e, na
elaboração de figurinos, pela temática do reisado - auto natalino, realizado na festa e no dia
de Reis- difundido no norte e nordeste do país. Nesse Consta- de figurante acompanhado por
um coro que cantam as músicas, caracterizada de reisadas16. Esta atividade, a intenção era
aproximar dois ritos que tinham a mesma devoção aos Santos Reis: O reisado e a Folia de Reis,
especificamente, a Folia experienciada pelos educadores até o período.
A mediação nesta atividade foi feita pelos educadores de arte Goiânia e pelos artistas
populares Robson Siqueira e Manu Siqueira ambos da Cia Teatral Pilombetagem/BS, que
tinham vivido a experiência do reisado em Juazeiro, Ceará.
Assim, mesclamos a visualidade, o rito e os artefatos culturais dessas duas
manifestações populares, e as abordamos num movimento parafolclórico. Ressalto que
a terminologia parafolclórico, segundo a Carta do Folclore (1995), significa “os grupos que
apresentam folguedos e danças folclóricas, cujos integrantes, em sua maioria, não são
portadores das tradições representadas”.
O sentido da formação com os adolescentes e jovens foi potencializar, disseminar,
motivar, vivenciar e valorizar as culturas brasileiras e seus saberes, no caso, a especificidade do
reisado e da folia de reis. Assim, as particularidades dessas manifestações nos seus aspectos
socioculturais e ambientais deram suporte pedagógico às oficinas de arte.
Auto natalino, realizado na festa e no dia de Reis, se difundido no norte e nordeste do país. Consta-se de
figurante acompanhado por um coro que cantam as musicas, caracterizada de reisadas.
16
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Nessas oficinas, os jovens vivenciaram algumas das linguagens da arte em três finais
de semanas. Os dois primeiros finais de semana eram organizados na instituição, com início
na sexta-feira às 18horas e termino no domingo às 17 horas. O terceiro final de semana era
dedicado à apresentação da Mostra Cultural, com pouso, alimentação e hospedagem em uma
comunidade no município de Senador Canedo/GO, em parceria com o Comitê Goiano pelo fim
da Violência Policial17, composto por familiares que perderam parentes após serem abordados
pela Policia Militar.
Quanto ao rito da Folia da comunidade de Ribeirão, dois suportes foram essenciais
para essa atividade. O primeiro foi na organização da Mostra Cultural, pensada como um Giro
de Folia com: Acolhida, pouso, alimentação, rito do reis, danças, cantigas de roda, etc. Assim
fomos acolhidos com pouso e alimentação nas casas de moradores do bairro.
E o segundo, foi à criação de um artefato relevante na composição cênica e visual:
A bandeira do âmbito religioso, reconfigurada como estandarte para o seu uso no âmbito da
denúncia. Ressalto que a palavra bandeira ou estandarte são sinôminas, mas faço uma opção
por estandarte no âmbito educativo e usar a palavra bandeira para os âmbitos em que ela é
comumente usada, o religioso, militar, naval etc.
Assim, o lugar central da imagem do santo passa a ser o lugar da visibilidade de
rosto de jovens assassinados pela polícia18. A saída marcada a partir do lugar onde um jovem
foi assassinado e seus familiares carregando um estandarte com a foto do mesmo. Seguimos
andando pelas ruas do bairro e em cada paragem os/as jovens entoavam cantos, danças e
cantigas de roda, recitavam poesias e cordéis. No centro, viam-se os estandartes com o rosto
de jovens assassinados levados por seus familiares ou por outros jovens.

O Comitê, criado há 6 anos, reúne diversas instituições e tem o compromisso de defesa da vida nas situações de
violência praticadas por agentes de segurança pública. As denúncias realizadas pelo comitê, em ações conjuntas
com comissões de Direitos Humanos das casas legislativas, Polícia Federal e demais instituições, evidenciaram
situações preocupantes e pautaram essa realidade na mídia. O trabalho do Comitê ainda inclui acompanhamento
a vítimas de violência policial e seus familiares. Segundo os/as organizadores/as, a situação em Goiás ainda é
de ameaças e intimidações, como as que causaram as saídas do Estado de dois membros do grupo: o padre
Geraldo Nascimento, ex-diretor da Casa da Juventude, e a religiosa Ana Vicência. Disponível em http://www.
pj.org.br/blog/encontro-ampliado-do-comit-pelo-fim-da-violncia/ e http://www.midiaindependente.org/pt/
red/2006/04/351961.shtml.
17

Em Goiânia e nos municípios a exemplo Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, no ano de 2005 a 2007, havia
vários casos de jovens desaparecidos após abordagem policial - muitas vezes presenciada por várias testemunhas,
que demonstravam bastante medo para contribuir nas investigações - as famílias percorriam delegacias e órgãos
responsáveis pela investigação policial, porém sem êxito.
18
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A visualidade popular
Na festa do reisado, os grupos de músicos e cantores apresentam-se com roupas
coloridas, entoando versos sobre o nascimento de Jesus Cristo, liderados por um mestre. O
reisado apresenta diversas modalidades e é composto de várias partes: Abertura ou abrição
de porta; entrada; louvação ao Divino; chamadas do rei; peças de sala; danças; guerra; as
sortes e encerramento da função.
Na proposta com os jovens, os instrumentos utilizados foram à zabumba, a viola, a
rebeca, os “maracás” - chocalhos feitos de madeira.
Há uma grande variedade de passos nas danças do Reisado, e os realizados na oficina
destacaram o Gingá, onde os figurantes, de cócoras, se balançam e gingam; a Maquila, um pulo
pequeno com as pernas cruzadas e balanços alternados do corpo para os lados, a Encruzado,
cruzando-se as pernas ora à direita à frente da esquerda, ora ao contrário. Formam-se duas
fileiras simétricas, organizadas hierarquicamente e posicionadas uma do lado direito, outra do
lado esquerdo do mestre.
Quanto aos personagens, os jovens se caracterizaram de mestre guerreiro, rei, rainha,
palhaço Mateus (o dançador veste roupa de farda e pele pintada com argila ou cera preta),
contramestre, mamãe velha (o dançarino se veste de mulher, representando uma pessoa
velha) e Jaraguá (madeira ou cabaça imitando o animal de mandíbulas grandes).
Os figurinos foram significativos na materialização da cultura, conforme (fig.22) no
uso dos saiotes de cores vivas (tanto para os homens quanto as mulheres), camisas de manga
longa, peitoral, adereços (coroas, espadas, fitas coloridas de cetim, pequenos espelhos),
meiões coloridos, sapatos, vestido branco da rainha e símbolos como estrelas e os artefatos
(a bandeira).
A confecção dos estandartes partiu do princípio de reaproveitamento de materiais,
especialmente pautados pela visualidade da cultura popular: bordados, fuxicos, miçangas,
retalhos de tecidos coloridos, fitas de cetim, customização de roupas e tecidos de chita. A
elaboração dos mesmos contou com a colaboração dos educadores e educandos.
Com a intenção de transgredir as regras impostas, o exemplo: A simbologia do uso da
cor preta para representar a morte, o luto, na cultura ocidental. Na criação e confecção dos
estandartes, mantivemos a mesma simbologia da bandeira na folia, o não uso da cor preta,
pois neste representa Herodes que buscava a morte do menino Jesus e para eles quanto nós o
uso do colorido poético, da fluidez, estavam nas vidas com outras vidas.
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A (re) significação, e as trocas dessa simbologia no uso do estandarte, se configuram já
pela sua portabilidade, pois a bandeira está sempre à frente na mão do alferes no rito da Folia
de Reis. E em nossa estruturação, o estandarte, foi recolocado em um lugar de significação e
de partilha. E este vai ao centro nas mãos de jovens que, empoderados, guiam pelas ruas do
Jardim das Oliveiras em Senador Canedo/GO, o rosto de outros jovens assassinados. Jovens
que visibilizaram as mazelas da vida, muitas vezes, sob olhares inquisidores que os julgam
violentos e ociosos.
Nessa criação o artefato – estandarte- é o lugar de interação social. Através do belo,
do lúdico, provoca uma mudança do olhar, que se reconfigura no âmbito do social, cultural e
político. Ampliam-se os olhares sobre os adolescentes e jovens, muitas vezes, são pautados
por uma mídia preconceituosa e racista, que estabelece como os jovens devem ver e ser vistos
por uma sociedade auto designada de “de bem”.
Estandarte - Método visual
E neste processo, o estandarte, é ressignificado em espaço educativo como um
método visual de mobilização de denúncias socioculturais, ambientais e de violência juvenil.
Considerações sobre a sua (re) elaboração:
A bandeira, como artefato cultural, é apresentada no rito de Folia de Reis como
um símbolo significativo da imagem da Sagrada Família visitada pelos Três Reis Magos. No
ano de 2006, na comunidade de Ribeirão, pudemos observar que a bandeira tinha um fazer
característico de artesãs da comunidade, variando a técnica de pintura e bordado, acrescida
de fitas coloridas ou retalhos de tecidos diversos.
Antes da saída dos foliões, caracterizada como Giro de Folia, a bandeira é passada
pelo festeiro para as mãos dos alferes, o portador responsável por apresentá-la à comunidade
e reverenciá-la nas próximas casas.
A bandeira, “elemento sagrado”, é um símbolo nuclear de várias manifestações
culturais no Brasil, por exemplo, nas ilustrações de Carybé19 (1980), no reforço da identidade
nacional, que enfatiza o uso da bandeira pautada num tempo e num espaço. Ela é vista como
um suporte sobre o qual são fixadas imagens de santos católicos e representações pictóricas de
Catálogo de iconografia, sobre o titulo: Brasil Festa Popular. Hector Julio Pári de Bernabó ou Carybé (nascido em
Lanús, Buenos Aires 7 de fevereiro de 1911- faleceu em Salvador, 2 de outubro de 1997) foi um pintor, gravador,
desenhista,ilustrador, ceramista, escultor, muralista, pequisador, historiador e jornalista argentino naturalizado e
radicado no Brasil. Artista baiano. Acreditava na força da miscigenação das Américas. Retratou a cultura do povo
da Bahia como ninguém.
19
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narrativas bíblicas. Pode, ainda, ser definida, sumariamente, como uma espécie de estandarte
que ostenta as imagens dos santos padroeiros e, ao mesmo tempo, identifica uma associação
de pessoas organizadas em seu entorno.
Guardando entre si consideráveis diferenças formais, as bandeiras aproximam-se de outros
objetos que ocupam lugar semelhante em seus contextos particulares, entre os quais podemos
citar altares móveis, registros, esculturas de santos, coroas etc., objetos estes que têm ainda em
comum o fato de serem transportados espaço-temporalmente por determinadas pessoas.
Todos esses objetos, reservadas suas particularidades, desempenham função central
em sistemas rituais, precisamente por serem tidos como dotados de valores e poderes
extraordinários (BITTER, 2008, p.09).
Esse conceito colabora para qualificar o uso do estandarte como um artefato atemporal,
um elo entre gerações e culturas, mas não significa que está estagnado. Ao contrário, cada
grupo pode dar uma função ou, como nós educadores, uma ressignificação.
O artefato vai além de um objeto material relativo ao espaço do objeto na vida social
e religiosa na comunidade. Nosso interesse é ir além dessa representação, centrado nas
mediações e na apropriação deste objeto, e ver o artefato estandarte como um método visual.
(Re) significar o artefato cultural
Para esclarecer o método utilizado pelos educadores, considero importante conceituar
o que entendemos como artefato cultural. Acredito que, a partir desse entendimento,
possamos apreender as representações do artefato, o estandarte, como um método visual
pedagógico cultural na concepção de visibilizar e visualizar temas conflitivos ou identitários de
pessoas e grupos
Os artefatos culturais são ferramentas de diversos elementos, principalmente os
afetivos, mentais e sociais, que acabam construindo identidades.
Segundo Semin (2001), a maioria das relações sociais estabelecidas, dos objetos
produzidos ou consumidos e das comunicações trocadas está impregnada de representações.
Na citação abaixo, é possível discernir o conceito que Hall (1997) desenvolve sobre as
representações:
A representação envolve produzir significação forjando elos entre três diferentes
ordens das coisas: o que podemos geralmente chamar de o mundo das coisas,
pessoas, eventos e experiências; o mundo conceptual – os conceitos mentais que
levamos em nossa mente; e os signos, arranjados nas línguas que “significam” ou
comunicam estes efeitos (HALL, 1997, p.61).
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Assim como visto na abordagem de Hall (1997), que considera a cultura como
um conjunto de valores e significados partilhados e arranjados, levou o uso do artefato
de um evento místico religioso para que a experiência possa gerar novos deslocamentos e
representações do olhar.
Na nossa interpretação, o estandarte criou um elo não somente na sua materialidade
visual, mas, sobretudo, de poder, na sua função simbólica sociocultural. Esse artefato é mais que um
suporte material de um processo social ou ritual, ele produz e desencadeia processos educativos.
Vale ressaltar que permanece em comum entre bandeira e estandarte, seja em
seu âmbito religioso, cultural ou ambiental, é a permanência de ser um artefato fortemente
associado ao corpo e às pessoas que os manipulam coletivamente. Ambos são artefatos
de aproximação, de reciprocidade pela capacidade de realizar mediações, bem como a de
produzir efeitos sobre as pessoas, revelando-se ambivalentes, simultaneamente material e
imaterial, objetivo e subjetivo.
É na reciprocidade coletiva de ‘comunidade de vida’ que reestruturamos o artefato
para o seu uso no âmbito da educação visual. E este possibilitou a (re) significação em espaço
não formal de ensino e aprendizagem em arte. Se na comunidade a bandeira é altamente
representativa de identidade, de um rito de cooperação e devoção, no espaço urbano e,
principalmente, educativo, essas características permanecem numa relação simbólica de uma
prática sociocultural.
A partir dessa primeira experiência, conseguimos visibilizar e elaborar este artefato, o
estandarte, em vários outros projetos como diálogo e aproximação com outros grupos.
Embora tenha sido um método visual desenvolvido em uma prática educativa no ano
de 2007, o fazer, o criar manualmente, ainda é instrumento pedagógico atual. Vivemos em um
mundo com altas interações tecnológicas, com vários aplicativos disponíveis, mas que, ainda,
constata-se em vários espaços a falta ou acesso a essas interações. O estandarte proporciona
um manuseio prático, um recurso permanente em qualquer espaço formativo.
A troca de experiência e aprendizagens interpares
Ambos educadores e sujeito/comunidade são promotores e detentores de contextos
de conhecimentos diversificados. Essas aprendizagens interpares, as experiências, foram uma
contribuição significativa em vários âmbitos de intervenção socioculturais e ambientais, que
proporcionou uma partilha de práticas e sistematização de novas abordagens em arte.
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As narrativas e reflexões dessa dissertação se configuram em um ciclo de vivência
múltipla entre educadores, comunidade rural, jovens urbanos e rurais que participaram das
experimentações e vivenciadas no percurso de 2004-2012. Em outras palavras, “quem ensina
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (Freire, 2008, p. 23).
Assim, as novas abordagens ou as práticas educativas relatadas nesse decorrer
investigativo são incluídas nos múltiplos cotidianos, na comunidade de vida, na comunidade
rural e nos espaços não formais de educação, que são passiveis de deslocamento,
modificações, transformações.
Todo o processo formativo e educativo na quebra de práticas reprodutivas se tornou
possível a partir de uma organização coletiva de educadores no ensino de arte e na adoção
de um planejamento estratégico de suas ações. Estes educadores permeados por múltiplos
repertórios e experiência vivida em uma comunidade rural, relação essa aqui configurada
como comunidade de vida, cujas práticas e os exercícios pedagógicos, entendidos nas
reciprocidades, pelos caminhos que a memória e a resistência popular e seu cotidiano e suas
crenças acumulam e sistematizam práticas pedagógicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS .“No que narrei talvez você até ache mais do que eu”
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“No que narrei talvez você até ache mais do que eu”
O que educadores poderiam aprender com a nossa prática educativa em arte de
caráter social? Diante dessa pergunta, na escrita do projeto para o mestrado, comecei a
conjeturar processos que vivenciei durante a minha atuação como educadora de artes numa
instituição de educação não formal e, paralelamente, na Cia das Artes Canjirão/GO.
Pensar o caminho percorrido e os fios que configurou em teias de reciprocidade, de
ações realizadas e efetivadas num tempo e num espaço, entre educadores e comunidade, foime desafiador.
E para tanto, conceituá-la dentro de uma metodologia específica, foi um processo
longo de discernimento. E ao estruturar essa dissertação na perspectiva de narrativa
experiencial, por se tratar de uma investigação já realizada, cujas ações já foram efetivadas, e
potencializá-la em seus processos educativos em novas abordagens em arte, apresentou-me
aqui em três questões, já dantes citadas:
1. Podem as Teias de reciprocidades como pesquisa configurar saberes
constituídos e assimilados nesta relação de educadores e comunidade?
2. Como a construção de um método visual pode (re)significar
elementos de reciprocidades numa abordagem pedagógica em arte?
3. O que podem esses deslocamentos, a não linearidade, a
simultaneidade de ações, as novas conexões e os entrecruzamentos
produzir numa abordagem pedagógica em arte?
Agora, essas Teias se mostram em um caminho estruturado, planejado, e vivenciado
por educadores de arte - Goiânia, presentes nas ações de mediações educativas com a
comunidade de Ribeirão de Areia inseridas nesse relato.
A ritualidade do cotidiano da festividade da Folia de Reis, da memória geracional, da
sua visualidade e visibilidade, nos mostrou como as aprendizagens articuladas e construídas
nessas Teias de reciprocidade podem se reinventar em metodologia pedagógica no ensino de
arte, no compartilhamento das linguagens de arte como: O teatro, a dança, as cantigas, as
músicas e as artes visuais.
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A tradição é reconhecida na sua capacidade de se reinventar, transformar e provocar
deslocamentos geracionais, mas, evidentemente, como espaço e lugar de resistência de povos.
Seus saberes devem ser mediados e partilhados em comunidades de vida, e não usurpados
por institutos e organizações não governamentais como objetos de captação de recursos ou na
apropriação de seus saberes para promoção de eventos de espetacularização de sua cultura.
Na abordagem pedagógica, é mister observar como a reciprocidade se apresenta como
um lugar criadoramente capaz de mesclar diferentes conteúdos nos âmbitos político, social,
cultural e ambiental na formação de adolescentes e jovens em espaços não formais de educação.
Assim, como diz Flavia Bastos, “conectar arte e comunidade no cotidiano da arteeducação abre portas para uma forma politizada de ensinar, aprender e agir nas comunidades
com as quais interagimos” (2005, p.83). Ao nos conectarmos a comunidades de vida, ampliamos
e compartilhamos saberes. A arte educação e a cultura visual são campos que ampliam o olhar
para mais adiante, questionam estruturas fixas e propõem entrecruzamentos, deslocamentos
e novas conexões nas práticas educativas em arte.
As representações e significados criados a partir das relações estabelecidas com a
comunidade de Ribeirão me possibilitaram narrar essa experiência e organizá-la num processo
pedagógico de ensino-aprendizagem. Tive o desejo de aproximá-la e conectá-la não somente
ao universo juvenil, mas ao espaço de educadores e educadores de arte no Brasil. Como uma
metodologia de aprendizagens possíveis, na valorização da diversidade cultural, pude promover
e reconhecer as manifestações culturais do bioma do Cerrado e suas teias de reciprocidades.
Esses lugares de aprendizagens produzem conhecimentos cujos processos se
incorporam em espaços formais de educação. O sujeito/comunidade se coloca em constantes
aprendizagens, seus corpos, tais como no rito de folia, movimentam-se no ritmo da batida do
tambor e do batuque e entranham-se. A cada rito, o sujeito se modifica, seja no seu cotidiano
ou em suas crenças, nos seus repertórios que dão sentido à vida.
Conceituar o vivido em lugar de aprendizagens e suas conotações múltiplas e abordálos em práticas pedagógicas em espaço não formal de educação configurou-se em também
em pedagogias criticas. Isso se deu, também, pela identificação com a instituição em que
atuávamos, na qual o educador Paulo Freire era um grande referencial.
No entanto, como mestranda do Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual
(PPGAV) da FAV/UFG, tive contato com a obra de outros teóricos que respaldaram os conceitos
dessa pesquisa, por exemplo, Marcel Mauss, NHenry Giroux, Imanol Aguirre, Raimundo
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Martins. A pedagogia em conexão com os Estudos Culturais, no inicio, me era estranha, pois
estava distante deste universo acadêmico, atuando em ações práticas de formação educativa
de arte com adolescentes e jovens.
Os nortes dessa pesquisa foram à pedagogia critica e a pedagogia cultural, que
pontuaram o papel dos produtores de saberes que se posicionam em processos de mudanças
sócios culturais.
Quando iniciei a narrativa experiencial, me deparei com esses conceitos que me
fizeram entender e evidenciar três características pertinentes, mas não únicas, no processo
educativo ou nas pedagogias culturais e criticas.
A primeira característica emana dos fios, que foram entrecruzados na dualidade de
educador/investigador, centrados na perspectiva de conhecermos as manifestações culturais de
Goiânia e seu entorno, no desejo de trazermos referenciais culturais para a nossa vivência educativa.
A segunda é a assumência coletiva de uma reflexão de uma prática educativa
permeada por um planejamento estratégico que se caracterizou em um processo educativo
no campo da cultura popular e de suas manifestações culturais.
A terceira e, de suma importância, é a vivência numa comunidade no seu cotidiano e
na suas crenças, especificamente, no rito da Folia de Reis, que contextualizou essa dissertação
em teias de reciprocidade num processo de construção de ensino- aprendizagem que só fez
sentido, na sua coletividade e mais precisamente na comunidade de vida.
E assim, a aproximação com a comunidade rural possibilitou analisar as práticas
socioculturais significativas de coletivos amplos em contextos não estagnados. O escritor
Guimarães Rosa, em sua obra Grande Sertão Veredas, já observava esses cotidianos e repertórios
visuais: “O senhor… mire e veja: o mais importante e bonito, do mundo é isto: que as pessoas
não estão sempre iguais, ainda não foi terminado – mas que elas vão sempre mudando. Afinam
ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou” (ROSA, 2006, p.23).
A expansão dessa prática pedagógica não terminada, em deslocamentos e
atravessamentos – as Teias de Reciprocidade - em vários âmbitos, seja o social, cultural,
ambiental ou político. Os agenciamentos se fizeram com e para uma mediação no ensino de
arte, com o público de adolescentes e jovens, mas a percepção de lugares de aprendizagens foi
base norteadora da reestruturação pedagógica na relação entre arte e vida.
Essa ação política, vista pelo viés dos educadores, viabilizou a vivência coletiva, que
se reconhecem em espaços de negociação, ao lidarem com transversalizações teóricas e
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práticas no ensino de arte. E no desafio constante de atuarem numa triangulação educativa
ou “pedagogias coletivas”, como pode ser exemplificado por projetos que se movem entre a
educação, a arte e o ativismo (COLLADOS; RODRIGO, 2014, p.19).
Os educadores, numa intervenção educativo-social, com posições políticas bem
definidas, demonstraram com muita sensibilidade a necessidade de se ter posturas que
requerem ou gerem uma mudança social. A percepção dessa condição é um dos frutos desse
período da pesquisa a favor dos direitos da juventude de 2007 a 2012.
Porém, os desafios de processos de aprendizagens, nas suas múltiplas pedagogias
(culturais, criticas, coletivas), são essenciais na construção de uma relação educativa entre
educador/ sujeito/comunidade.
Concluir um percurso sempre em processo de aprendizagem nos faz avaliar a
especificidade dos lugares, e a tradição como mecanismo de reflexão e criticidade em outros
âmbitos: o da denúncia a favor dos direitos da juventude na Mostra Cultural (2007); na defesa
do Cerrado na Caminhada Cultura e Ambiental Antônio Malheiros (2008-2009); na exposição
fotográfica Povos do Grande Sertão, em Chapada Gaúcha (2011) e em tantas outras atividades
dos educadores da Cia das Artes Canjirão.
Transcender o “território de vida” (Brandão, 1987), a “comunidade de vida” (Inácio,
2014), o hibridismo cultural (Canclini, 2003), em relações educativas e dialéticas entre prática
e teoria possibilitou mostrar o papel educativo de vários grupos ou comunidades.
Assim, segundo Paulo Freire, essa acomodação nos encaminhou para novos processos
e intervenções. “Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma
neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. A acomodação
em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na
realidade” (FREIRE, 2002, p.46).
Compor estes fios, em teias de reciprocidade como educadora-pesquisadora de
práticas educativas socioculturais no ensino de arte, me colocou em um desafio para ir além
da apreciação de um objeto de pesquisa ou de suas hipóteses. Esses entremeios, educador/
sujeito/comunidade, me levaram a pensar nos meus processos educativos e a rever métodos
e representações sociais e visuais, agora fortemente permeadas pela tecnologia, numa
perspectiva de reconstrução do modo de ser, pensar, viver e agir.
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“Narrei ao senhor.
No que narrei,
o senhor talvez até ache mais do que eu,
a minha verdade.
Fim que foi. Aqui, a estória se acabou.
Aqui, a estória acabada.
Aqui, a estória acaba”.
(Guimarães Rosa).
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Anexo B
Texto elaborado por José Wilson, que anuncia o lugar, o pedaço do sertão, a
comunidade de Ribeirão de Areia, uma narrativa poética escrita em junho de 2011.

Vale do Ribeirão
Minha gente de licença
E presta muita atenção
Que agora vou falar do
Vale do Ribeirão
Terra de buritizais
Um pedaço do sertão.
Têm nascentes e veredas
Brejos e pindaibais
Vazantes e cerrados
Campinas e coqueirais
Córregos e riachos
E plantas medicinais.
Tem muitas comunidades
Comemorações e alegria
Artesanato e cultura
Celebrações e folia
De dezembro à janeiro
Muita dança e cantoria.
O povo planta e colhe
Sem destruir o cerrado
Pratica os costumes
E preserva o passado
Cuida da natureza
Ao fazer o seu roçado.
Lugar de muita beleza
Fazendas e casarões
Lavradores e vaqueiros
Lida com as criações
Fazedores de cultura
Artistas e artesões.
Tem a Vila Bom Jesus
Nas margens do Ribeirão

Conhecida por igrejinha
Referência da região
Que preserva sua história
De muita fé e devoção.
Bela fauna e flora
Muitos peixes no rio
Passarinhos voando
No céu da cor de anil
A verdadeira paisagem
Do interior do Brasil.
Tem chácaras nos quintais
E plantas no terreiro
Casas de enchimento
Com barro de formigueiro
Cercado pra galinhas
E porcos no chiqueiro
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Anexo C
Entrevista com seu Jonas Ribeiro, mestre guia da folia de reis de Ribeirão de Areia-MG,
06 de janeiro de 2007, que consta no Documentário Folia de Reis-Cia das Artes Canjirão,(2009).
O dia que Jesus nasceu foi só o anjo Gabrier que foi escoido pra anunciá. Ele anunció
a Maria que ela seria a mãe do Salvador, Deus menino. Ai o anjo Gabrier anunció a mandado
do Pai Eterno. Maria ficou gestante do menino sem ninguém sabê!!! ninguém sabia não! Ele
foi avisar o três Reis Magos que esse era o salvador e no dia dava o sinal. O menino vai nascer
em dezembro, marcou até o dia. Os três viram na escritura que o menino ia nascer mesmo.
Passou mais de 20 anos e quando foi um dia eles conheceram o sinal que o mundo amanheceu
diferente pra eles e quando eles oio no céu, a estrela brilho e eles seguiram no sentido que os
anjos avisou pra eles, até chega a Belém e lá encontrou o menino, e Maria tinha dado a luz a
Jesus de Nazaré. Eles fez aquela grande festa e levou aqueles presente. Eles era rei rico, levo
presente porque achavam que o menino era muito pobre. Levou três presentes e nenhum
sabia do outro, viajaram no seu destino. O da Africa foi no destino dele, o de Portugal foi
no destino dele, e o Alemanha também. Uns não sabia dos outros não! E quando chegou lá
na cidade pertinho de Belém eles encontraram. Todos três espantô,procuraram eis pra onde
que eiam. Eu venho da África e vou pra Belém, ah eu também vô e você veio da onde ? Ah
eu venho de Portugal. Seguiram os três reis juntos, onde eles se ajuntô e seguiram. Foi lá
visitou o menino entregou os presente, num canto não num teve festa não!!! Nóis que intera
com a história ( grifo meu). Entregaram ouro, prata e incenso pro menino. Foi embora, e
aquela notícia correu, deu que nasceu o menino Jesus o povo confiou que era milagre de
Deus ai deram pra cantá. Quem começou a cantá o Reis foi um grupo de jovem. Só criança
batendo umas caixas, cantando, fazendo aquela festa, que tinha nascido esse menino, e que
tinha aquela fé. Os outros nem acreditava achava que o menino era um vagabundo, porque
Maria pobre num tinha recurso nenhum. Mas a fé continuou, cantando os véio saia com esses
meninos e eles saiam cantando na rua esses versos. No Portugal a mesma coisa, na áfrica
também, um sentido sozinho batendo a caixa, e outro uma viola e outro tinha um rapa- pau e
saia cantando, fazendo aquela grande festa. Lá no exterior, e quando os cativo veio pro Brasil
e cada um trouxe um pouquinho da história um trouxe o do africano era o Baltazar,outro do
Gaspar e o outro Belchior, ai eles ajuntavam nessas festinha e deu pra cantá essa folia. Ai um
cantava viola, outro toca em caixa e outro toca na gaita, misturo e foi crescendo e vieram
mais essa estrutura, e ai agora é essa boniteza, dessa Foliona, com muicho equipamento.
(Documentário Folia de Reis-Cia das Artes Canjirão, 2009).
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Anexo D
Entrevistada: Silvia Gonçalves Rocha, Barrocão, dezembro de 2008). Para o
documentário Folia de Reis-Cia das Artes Canjirão,(2009).
Meu pai chamava Antônio Pereira Rocha, filho de meu avô que foi o festeiro Sebastião
Rochas Freires, minha avó Eugenia Pereira de Sousa. Posso fala que foi com minha família,
porque meu pai que era o dono desse terno, o folião de guia do meu pai, que andava com
meu pai chamava Antero e meu pai sendo o alferi e meu pai e o Luis bito que teve na serra
chamava de era o alferis, ai afastou o Luis Bito e ai veio o Raimundão que era primo da minha
mãe, Raimundão afastou ai ficou o meu pai e Zé do Pinduco, ai vocês conhece o Zizi que é fio
do veio Piduco né, ficou só sendo esses dois alferi aqui que era o meu pai e o Zé de Pinduco.
Fico esses ai o cumpade Joni, cumpade Rosalino, o Natali, esse cumpade Julho, ti Dumingo, ti
Pedim, ocê conhece ti Pedim? irmão de mãe? (Entrevistada: Silvia Gonçalves Rocha, Ribeirão
de Areia- Barrocão, dezembro de 2008).
Na cantoria de reis aquela toalha significa a página daquele canto de mãezinha do céu,
azul é seu manto o branco é seu véu. Quando cumpade Jonas mandou fazê aquelas camisas
azul com desenho preto na cacunda todo mundo gosto, gente as camisas de Jone agora tá na
tradição agora. Toaia branca e as camisa azul significaram o manto de nossa Senhora Aparecida.
Naquele tempo acho que todo mundo lembra o folião de guia e do alferes até o sinali des era
diferente toalha de pai era verde e do folião de guia e do alferes o povo conhecia de longe.
Quem é o alferes, olhe lá a toaia...porque a toalha dele é diferente a toalha era verdinha e
tinha um laço aqui com broche de prisear com laço de fita. Naquele tempo um folião fosse
rapaz ele num comia sozinho ele chama-se uma moça pra a ceia com ele. (Entrevista Dona
Silvia Rocha (Tiva),Ribeirão de Areia- Barrocao, 2009)
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Anexo E
Na cravina da viola
menina me queiram bem
Coisa que eu acho bunita
É vê um terno de fulia
Vamo dá mais uma vortá
Na cravia da viola
Coisa que eu acho bunita
É de vê um terno de fulia
mas eu vi o arferes da bandeira
eu vi o fuliao de guia
é pra vê o imperado
com prazê e alegria
coisa que eu acho bunita
é de vê um terno de fulia
e cadê o resadô cum suas aves Maria
pra resá a ladainha da hora do meio dia
coisa que eu acho bunita
é de vê um terno de fulia
depois da panela que quero coentro quero alho
quero a tampa da cumbuca de do balaio
da muié nova quero beijo quero um cheiro
quero vê o resultado do dinheiro
lá do buriti alto
avisterá de gerais
os olhos que a me vê hoje
Amanhã não me vê mais
(Entrevista, Silvia Gonçalves Rocha e Antonio Rocha, dezembro de 2009).
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Anexo F
REIS DE CEMINTÉRIO
O pai, filho e Divino espírito Santo
vou saudar no cemitério, vou saudar no cimitério.(bis)
Venho Deus vos Salve o cruzeiro Santo,
onde o bom Jesus morreu, onde o bom Jesus morreu.(bis)
E morreu com grandes milagres
foi por nos que concebeu (bis)
Deus vos o salve o campo santo
Vossa cruz é de madeira (bis)
É saudemos a sepultura
Morada da eternidade (bis)
Deus vos salve com a luz do dia
Deu vos salve a claridade(bis)
O terreno da sepultura
É um terreno sagrado (bis)
É uma certeza real
Onde todos vão morar (bis)
Só depende do dia e da hora
Que o Nosso bom Deus chama (bis)
Tira as almas do purgatório”(bis)
(Entrevista, Manoel Gomes Pereira, Ribeirão de Areia/MG, 2005).
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Anexo G
Arvorar a Mesa
Lado céu desceu um anjo / Com seu livrinho na mão
Glória o dia espero / Viva nossa união
Agradeço bela mesa / que Deus paga aos folião
É de ser recompensando / no livrim da redenção
Arvorô os meus três reis magos que devoto acompanhô
Apresenta Jesus cristo na casa desse moradô
Arvorô meus três alferes veio com a Virgem Maria
E o retrato dos três reis magos segue a estrela nossa guia
Deus lhe pague bela mesa /que Deus deu com o coração
Deve recompensado e aumentar suas criação
Arvorô meus três alferes filho de nossa senhora
O retrato dos três Reis magos vai saindo porta afora
Arvorô meus três alferes rezando as aves Maria
O retrato dos Três Reis magos a procura da lapinha
Deus lhe pague bela mesa/ já que eu não posso pagar
Quem lhe pagá o Rei Belchior / e Gaspar e Baltazar
que Outro .. lhe saudar
Bendito e louvado /seja meu santíssimo sacramento
Ele é nosso Jesus cristo /quem nos dá o alimento
O alimento que vos dá/nasce do reino da glória
Bendito louvado/ meu santíssimo sacramento
Viva os três reis magos pelo vosso alimento
Hora viva a santa mesa / viva nossos Deus menino

