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Existe uma razão por que minha singular 
pessoa está aqui e que há coisas de que 
preciso cuidar além da rotina diária, e isso 
deve dar uma razão de ser a essa rotina, 
sentimentos de que o mundo, de certa forma, 
deseja que eu esteja aqui, que responda a uma 
imagem inata que estou preenchendo em 
minha biografia (HILLMAN, 2001, p.15). 

É o enxerto que pode transmitir à imaginação 
formal a riqueza e a densidade das matérias. 
Obriga a planta selvagem a florescer e dá 
matéria à flor. Fora de qualquer metáfora, é 
necessária a união de uma atividade 
sonhadora e uma atividade ideativa para 
produzir uma obra poética. A arte é natureza 
enxertada (BACHELARD, 1998, p.165).  



RESUMO 

SILVA, Gilmar Oliveira da. Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, agosto de 2017. 
Cultura, imaginário e arte, A Festa Junina na jornada de religação de saberes e de afetos na 
escola. Orientadora: Iduina Mont’Alverne Braun Chaves. Tese (Doutorado em Educação). 
Campo de Confluência: Políticas, Educação, Formação e Sociedade; Linha de Pesquisa: 
Formação dos Profissionais da Educação.  

O objetivo deste estudo foi compreender a festa junina na jornada da religação de saberes e 
afetos na escola, considerando sua dimensão cultural na qual se realizam as práticas simbólicas 
organizadoras do real social. Observando até que ponto estas festas colaboram com a formação 
educacional e humana na escola, interessa entender a festa como possibilidade da   criação de 
alma no espaço escolar.  Ou seja, o que dizem a partir das festas juninas na escola? Os sujeitos 
da pesquisa contam com representantes da comunidade escolar como professores, alunos, 
funcionários, coordenação e uma mãe. As heurísticas adotadas foram as entrevistas narrativas, 
pinturas em telas, imagens e depoimentos dos envolvidos do grupo. O material é analisado sob 
a perspectiva teórico-metodológica da Antropologia das Organizações e da Educação, pautada 
nos princípios da epistemoogia da Complexidade de Edgar Morin, da Antropologia do 
Imaginário de G. Durand e a Sociologia do Cotidiano de Maffesoli, das importantes 
contribuições dos postulados de James Hillman, em seus escritos sobre a alma, e outros autores 
da área de arte, filosofia e sociologia. Percebe-se que as festas, em especial a festa junina na 
escola, carecem de um olhar mais atento por parte daqueles que estão envolvidos no processo 
educacional. Nela a vida se manifesta de forma vívida para além das quatro paredes da sala de 
aula e revela uma alma em constante construção que precisa ser alimentada não somente nas 
festas, mas também no cotidiano escolar; Desta compreensão emergem possibilidades de um 
trabalho mais orgânico, solidário, compreensivo e comprometido com a escola, respeitando as 
diferenças e reforçando que o afeto e a razão podem ser a chave de uma educação que preza 
igualmente o prosaico e o poético, a dimnesão da norma e a dimnesão da vida, a razão e a 
emoção. Essa emergência aparece de forma intensa nas narrativas e imagens produzidas pelos 
entrevistados, sobretudo quando o assuto se refere às relações entre os estudantes, a escola e a 
família. 

PALAVRAS-CHAVE: Festa junina, Escola, Alma, Iimaginário educacional, Cultura 

 



ABSTRACT 

SILVA, Gilmar Oliveira da. Federal Fluminense University, Niterói-RJ, August 2017.  
Culture imaginary and  Art. The Festa Junina in the journey of the reconnection of 
knowledge and affection in school, Advisor: Iduina Mont'Alverne Braun Chaves. Thesis 
(Doctorate in Education). Field Confluence: Policies, Education, Training and Society; 
Research Line: Training of Education Professionals.  

 

The purpose of this study was to understand the Festa Junina in the journey of the reconnection 
of knowledge and affection in school, considering its cultural dimension in which the symbolic 
practices that organize the social reality take place. Observing the extent to which these parties 
collaborate with the educational and human formation in the school, it is important to 
understand the party as a possibility of the creation of soul in the school space. That is, what do 
they say from the June Festivities at school? The research subjects include representatives of 
the school community as teachers, students, staff, coordination and a mother. The heuristics 
adopted were narrative interviews, paintings on canvas, images and testimonies of those 
involved in the group. The material is analyzed from the theoretical-methodological perspective 
of the Anthropologies of Organizations and Education, based on the principles of the 
epistemology of the complexity by Edgar Morin, of the Anthropology of the Imaginary, by G. 
Durand and the Sociology of the everyday life by Maffesol and of the important contributions 
of the postulates of James Hillman, in his writings on the soul, and other authors of the area of 
art, philosophy and sociology. It is noticed that the parties, especially the Junina Party in the 
school, needs a closer look on those who are involved in the educational process. In it life 
manifests itself vividly beyond the four walls of the classroom and reveals a soul in constant 
construction that needs to be nurtured not only at parties but also in school everyday; From this 
understanding emerges possibilities for a more organic, supportive, understanding and 
committed work with the school, respecting the differences, and strengthening that affection 
and reason can be the key to an education that reinforces the prosaic and the poetic perspectives, 
the norm and the life dimension, the reason and the emotion. This emergence appears intensely 
in the narratives and images produced by the interviews, especially when the subject refers to 
the relationships between the students, the school and the family 
 
KEYWORDS: June festival; School; Soul; Educational Imaginary, Culture 
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INTRODUÇÃO  

Meu caminho pela festa da vida 
Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da 
Galiléia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também 
foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como 
viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles 
já não têm vinho (João 2:1-3). 

A epígrafe foi retirada da “Biblia Sagrada” e nos remete a longo tempo atrás, onde uma 

criança, de doze anos de idade, acompanhado da sua mãe opera o seu primeiro milagre num 

momento de (comum-união) comunhão entre dois adultos. Aos convivas foi oferecido o melhor 

vinho para que a alegria não acabasse, para que os corpos e as almas não parassem de dançar, 

para que a celebração e o instante eterno (Maffessoli, 2003) ficasse na memória dos noivos e 

dos convivas. Um instante tão eterno que é celebrado até hoje nas homilias de padres e discurso 

de pastores cristãos. E não foi pecado, foi milagre! Por isso, como bom cristão, desde quando 

me entendo de gente, encontro algo de sagrado nas festas, por mais profanas que sejam elas. 

Vivi minha meninice em Mulungu, pequeno distrito localizado no agreste setentrional 

pernambucano, mais precisamente no número noventa da antiga Rua da Topada. Recebeu este 

nome porque qualquer um desavisado que por ali passasse dificilmente não deixaria algumas 

gostas do seu precioso sangue e um pedaço da pele do dedão do pé por entre as tantas pedras 

pontiagudas existentes ao longo da rua. Entre as pedras eu brincava com os amigos, assim como 

as macambiras que ali vingavam. As pedras continuam lá, sepulcradas por outras de nome 

complicado e difícil de pronunciar: paralelepípedos, e o seu assento agora recebe o nome de 

Rua Antonio José da Silva, meu avô, fundador da rua da Topada. 

Mulungu é um lugar onde o verão gosta de ficar mais tempo que o inverno, não sei se por 

atração pelo imenso calor humano do meu povo ou se pelo suor que faz escorrer pela testa, 

passa pelo cangote e desce pelas costas da gente e nos refresca a pele curtida na roça, ou se ele, 

o sol, é amigo dos santos da igreja e, ao provocar a secura da terra, faz acentuar ainda mais a 

nossa fé em Nossa Senhora do Carmo, Santo Antonio, São João e São Pedro. Devoção marcada 

por dias festivos, dias de santo, tenha chuva ou seca. É sobre ela, A Festa, que fiz esta pesquisa.  

Aqui estou, tão distante e tão próximo da minha infância, compartilhando experiências 

esquecidas no tempo, guardadas no coração. Adulto olhando e sendo a criança que fui, criança 

sendo e olhando o adulto que sou.  

Ouço o sino bater, são onze horas da manhã. Alguém morreu, hoje haverá enterro... mas 

é novembro, pode não ser sino de morte. Corro para a cozinha: Mãe, sabe se alguém morreu? 
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Não filho, é o sinal da missa da Santa, que será mais tarde. Pergunto: então já posso provar a 

roupa nova? Não filho, vai sujar se vestir agora, e depois ainda nem engomei, estou aperreada 

com o diabo desse doce que não quer dar o ponto. Minha nossa Senhora do Carmo, o que vou 

fazer se o povo chegar e o doce não estiver pronto? 

Cinco e meia da tarde, o sino bate mais forte, é a chamada para a missa, o sol já começa 

a abrir a boca pra dormir, está preguicento, trabalhou muito durante o dia torrando o coco da 

cabeça da gente, vai se aquietando e dando lugar para a lua que, toda faceira e brilhante, toma 

a praça chamando a noite pra brincar, vai se enfeitando com as estrelas e sorri pra gente com 

dentes de orelha a orelha. Eu já posso botar a roupa nova, que bom, chato é que tenho que tomar 

banho antes e gastar água aos litros! Pronto, passei perfume, acho que um pouco mais da conta, 

vão sentir o cheiro lá da esquina e mainha vai embrabecer. Lembro de ela dizer que quando me 

perfumava e saía andando pela rua as árvores iam murchando atrás de mim de tanto perfume 

que passava.  

Estou de pé no meio da rua esperando a Santa passar, lá vem ela, está toda florida na 

frente de um pequeno mar de gente, vem carregada nos ombros de quatro homens, o andor 

parece pesado, um dia serei forte e grande o bastante e digno de participar do rodízio de carregar 

o andor.  As pessoas estão chegando, até sinto o cheiro de roupa seca ao sol, passada com ferro 

a brasa, calças de vinco bem feito a goma, vestidos de saia godê e cabelos penteados a 

brilhantina. Cheirinho de água do açude, ventos frios de noites do agreste, sons de cigarras e 

gias que cantam na vagem de José de Godó, das vozes proferindo o terço e cantigas dedicados 

à Santa ao longe e das moedas que chacoalham em meu bolso direito, que vou gastar “tudinho” 

com o parque e em algodão doce. Noite iluminada pela lua, lanternas feitas de velas bailam nas 

mãos dos fiéis e por luzes que piscam em silêncio no parque de diversão. Tomara Deus que este 

ano não chova. Se chove a santa se molha e a roda gigante deixa de funcionar.  

Em respeito à procissão, os brinquedos do parque de diversão param, até a gigante roda 

gigante, com tantas luzes reluzentes, tanto brilho brilhante, fica imóvel espiando a Santa passar. 

É muito respeito, isso, eu acho! Todos os homens tiram os seus chapéus, eu também farei isto 

quando já estiver usando um, de abas curtas, como o do meu pai.  Todos os homens mantêm 

suas peixeiras embainhadas e fora da cintura, tudo em respeito à Santa. Acho que é uma das 

poucas vezes que vejo Adelmo, meu irmão mais velho, sem sua peixeira pendurada no cinturão. 

Faca eu não vou usar quando crescer, mas chapéu sim. Pronto, minha vela já está acesa, só 

tenho que ter cuidado para não queimar a mão e nem deixar cair pingo de parafina na roupa 
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nova, somente daqui a um ano terei outra. A procissão chegou, hora de cantar para Nossa 

Senhora do Carmo e depois me esbaldar na Roda Gigante. Aproveitarei bastante, porque 

amanhã tem outra festa boa: ir para a escola. 

Enquanto isso acompanho a procissão e vejo as mungangas1 do povo rezando. Não sei 

porquê me veio na lembrança o início do ano, quando brincando com meus boizinhos de osso 

no batente da porta de casa, avistei um menino todo arrumado, aprumado que só ele, calçando 

um quichute, vestindo um short azul marinho, uma camisa branca lavada a anil e de bolso 

bordado de linha azul, cabelo bem penteado liso na brilhantina, segurando um caderno e um 

bisaco passando pela minha frente. Imediatamente perguntei para onde ele ia, no que logo disse: 

Para a escola, ora! Posso ir também? - Perguntei. Vamos, ora! – disse ele. E eu fui deixando 

a porta escancarada e os coitadinhos dos meus boizinhos sozinhos, era dia quente e nem sei se 

tinha dado água pra eles. Caminhamos em silêncio, ele na frente e eu atrás, passamos pela casa 

de Antonio Barbosa, pelo paredão do açude, que estava seco e rachado, entramos na rua Manoel 

Raimundo (a rua principal e segunda das duas únicas que existiam em Mulungu na época) e 

logo estávamos atrás da igreja. Lá estava a escola, na casa paroquial, bem nos fundos da igreja. 

O menino entrou, eu fiquei na porta. Olhava. A professora, ao me ver, perguntou o que queria 

e então disse-lhe: estudar, ora! E eu tinha sete anos de meninice naquele dia. Fui informado 

que era preciso a minha mãe fazer a matrícula. Fui, ela foi, nós fomos; começava a conjugar a 

vida naquele instante. Ali começava também a grande festa da vida. Ali aprendi a escrever a 

primeira palavra: DAVI e depois VIDA. Davi era um menino que tinha um cão chamado Lula. 

Eu também logo aprendi a escrever Lula, mas melhor que escrever Davi e Lula era desenhar 

Davi brincando com Lula. A vida de Davi era brincar com Lula. Tenho nítido, na memória, 

como era o desenho que fazia, mas não me lembro de como era a minha letra, o desenho lembro. 

As imagens sempre tiveram especial lugar no meu coração. 

Primeira e segunda séries: Suelane; terceira série: Auxiliadora; quarta-série: Lena! Lindos 

nomes que anotava em folhas alinhavadas em pontos seguras ao centro por grampos de 

grampeador que nunca tinha visto. Pronto, agora tudo está acabado, não mais posso estudar, 

não tenho nomes de professores para escrever num caderno de quinta série. A festa acabou, a 

luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? (DRUMMOND, 1945). Minha mãe 

																																																								
1 Termo da linguagem popular nordestina. Se diz de gesto ou expressão facial fora do comum, seja ela 
voluntária ou não; manifestação motora que causa estranheza. 
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gostava de cantar esta poesia e quando terminei a quarta série entendi um pouco o que 

significava este trecho, pelo menos. O fato é que não havia a quinta série em Mulungu. 

Teríamos que andar doze quilômetros, à noite, para ir à cidade mais próxima e isto era 

impossível. Mas tive muita sorte: a filha do vereador local estudava na mesma turma que eu e 

ele conseguiu implementar a quinta série em Mulungu, no período da tarde. Ele mesmo se 

encarregava de, todo santo dia2, fazer o transporte dos docentes para que nós pudéssemos 

estudar. Sou grato a este homem, que, aliás, ainda é vereador em dias atuais e tem a graça de 

Dezo, grande homem de coração maior ainda. 

Foi na quinta série que o mundo das cores, da dança, da música e do teatro me foi 

revelado. No meio daqueles tantos professores havia uma, a diretora, professora de português, 

costureira, amante das artes, grande mãe e que amava Paulo Freire. Uma destas mulheres que 

parecem ser descendentes de Maria Bonita e da família Real ao mesmo tempo, que tem Manoel 

de Barros como padrinho, que encheu meus olhos de um brilho tão intenso que tinha que me 

segurar para não chorar diante de tanta sabedoria, sensibilidade força e beleza: Ana Lúcia. Mais 

um lindo nome para desenhar no meu caderno, desta vez na capa. Com Ana, as festas na escola 

tinham outro sentido e novo sabor: era tudo temático, trabalhávamos dias a fio confeccionando 

coisas: ela,  eu, e todo mundo. Aprendi a desenhar e, aos poucos, fui aprendendo a aperfeiçoar 

o traço chegando até a pintar algumas telas.  

Os desfiles de sete de setembro eram sempre grandes eventos, participei de todos, fui 

índio na quinta, Cabral na sexta, Papai Noel na sétima e na oitava série não houve desfile. 

Pareceu tempo de seca, o desfile não ter. Neste entremeio aprendi a fazer brinquedos de caixa 

de papelão, parquinhos de diversão com latas  de sardinhas da marca “Coqueiro” jogadas no 

quintal e com isso ganhar moedas das meninas que pagavam para suas bonecas poderem andar 

nos brinquedos construídos por mim. Era com estes trocados que comprava lápis, caderno e 

borracha para estudar, muito embora nunca gostasse de apagar as coisas que fazia no caderno, 

porque até os garranchos eu gostava de guardar. O lápis, meu companheiro de bolso e de vida, 

era uma varinha mágica que ligava minha alma ao mundo e quando havia a possibilidade dele 

ter outra cor que não o grafite, o mundo se enchia de flores, borboletas, soleiras, tramelas, 

gamelas coloridas e árvores frutíferas. 

O sol brincava com a lua e as estrelas, livremente nos meus desenhos, independente da 

hora do dia ou da noite, os rios estavam sempre cheios de água, peixes e barquinhos de papel e 

																																																								
2 Expressão usada no nordeste para dizer que algo acontece regularmente todos os dias. 
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os pássaros tinham ninhos com filhotes famintos de bico aberto voltado pra cima. Adorava 

brincar, desenhar e ouvir histórias dos adultos, não faltava nenhuma boca da noite 3 , 

principalmente as que ocorriam ao redor da fogueira. Adorava me embrenhar no meio do mato 

do quase um quilometro de quintal da casa dos meus pais. No fundo do quintal havia muitos 

pés de catingueira. Era  de lá que os gravetos vinham para se fazer fogueira de São João na 

frente da casa em noite carneirinha. Gostava muito de participar do circuito de visitas em noites 

de vinte e três de junho, uma tradição constituída de se passar na casa de todos que faziam 

fogueira para São João, em respeito ao vizinho e ao Santo, e quando recebíamos alguém na 

nossa, era preciso oferecer-lhe algo para comer e beber, além de boas gargalhadas ao redor do 

fogo dedicado ao santo de cabelos encaracolados. 

As Festas de Junho sempre foram as mais importantes, fartas e felizes do ano. Se me 

perguntassem se preferia Festas Natalinas ou Juninas, a resposta seria um “anarriê” sem 

pestanejar. As brincadeiras de roda ao redor da fogueira, o milho e as batatas doces assadas, a 

música que tomava conta dos quatro cantos, as faceirices das meninas, tantas simpatias, bacias 

virgens de estanho com água refletindo a lua, fogos de artifício, bombinhas e chuvinhas, o forró 

e os rituais de apadrinhamentos ao redor da fogueira faziam meu coração bater tão forte, tão 

forte, que às vezes queria congelar as chamas do fogo dedicadas a João Batista para que elas 

não se extinguissem na manhã seguinte.  

Cresci, virei menino homem, quase adulto, dezesseis anos, e já era hora de sair de casa. 

Novamente a festa parecia ter acabado e tive que sair desbravando o mundo, seguir em frente, 

com um tilintar de sinos em minha mente ecoando a voz do meu pai que dizia: “a maior escola 

do mundo é o próprio mundo”. Era preciso ir para a escola do mundo. Assim era, assim deveria 

ser. Assim foi. 

Cheguei a Teresina, Piaui, morei com o tio Guilherme, um segundo pai. Lá fiz o ensino 

médio e logo prestei vestibular para Educação Física para Universidade Estadual do Piaui, a 

UESPI. Era um mundo totalmente novo, grande... mundão! Logo no terceiro período, comecei 

a dar aulas e este foi o evento que marcou minha vida para sempre! Colégio Gláucia Costa, uma 

nova família para mim. Rapidamente percebi que lidar com crianças é, antes de tudo, aprender 

a respeitá-las, principalmente se sua área de atuação tem como via de relação com o mundo e 

																																																								
3 Expresão usada no norte e nordeste do Brasil. Faz referência ao horário em que a noite chega e as 
pessoas vão visitar as outras para uma roda de papo na frente das casas. São momentos de encontros 
cotidianos em que se partilham piadas, conversas mais sérias, comida, bebida etc.; momento de 
confraternização rotineira. 
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com o outro o corpo. Não foi fácil, mas as crianças me ensinaram muito. Elas disseram que 

professor eu deveria ser e eu, de alguma forma, ensinei a elas como poderiam apreender o 

mundo. Tempos de muitas trocas! Como professor estava sempre envolvido com as festas, 

mesmo porque ao professor de Educação Física é sempre delegada a tarefa de desenvolver as 

festas na escola. Comigo não foi diferente, mas queria fazer diferente. Tentei, fiz, estou fazendo. 

Na época, já começara a fazer teatro amador no Grupo Alla Teatro e Dança, e, desde 

criancinha, era perdidamente apaixonado pela poesia de Luiz Gonzaga. Foi através deste poeta, 

cantor, compositor e grande artista que fui me descobrindo artista de fato, o Grupo Alla, 

Ruidglan Barros, professor de teatro, e o Gláucia Costa foram fundamentais nesta minha etapa 

de vida. As festas juninas que organizávamos na escola eram sempre temáticas e a adesão dos 

pais era assustadoramente grandiosa. Por isto fizemos grandes eventos. Exploramos com muita 

vontade a nordestinês e a universalidade de Luiz Gonzaga. Na época, eu já me arriscava a 

desenhar alguns cenários... enfim, acho que trabalhava mais com a arte que a Educação Física 

propriamente dita. Atuei durante quatro anos e meio nas quadras, nos pátios e em salas de aula 

como profissional da área. Bons tempos! Ao final, já tinha decidido largar tudo e alargar 

horizontes vindo para o Rio de Janeiro: queria fazer uma graduação em Artes Cênicas. Este já 

era o meu grande novo amor. E assim começa minha história como Carioca de Pernambuco. 

Cheguei ao Rio de Janeiro num final de janeiro de 2.000. Não conhecia ninguém, não 

conhecia a cidade, não conhecia o Cristo Redentor, tinha somente a cara, a coragem, e o meu 

“matulão”. Sentia na pele o que o Rei Luiz dizia: Quando eu vim do sertão, seu môço, do meu 

Bodocó A malota era um saco e o cadeado era um nó, Só trazia a coragem e a cara....Xote, 

maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão4. No matulão os sonhos, a experiência 

da docência, uma graduação em Educação Física e uma vontade danada de estudar teatro, fazer 

teatro, ser teatro. Enfim, o Rio seria a cidade sagrada onde pelos meus poros entraria e sairia 

Arte, queria respirar e transpirar arte. A suadeira foi/tem sido das grandes. 

Prestei vestibular para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 

ingressei no Curso de Licenciatura em Teatro, fiz novos amigos, escrevi no meu caderno muitos 

outros nomes de professores. Conclui o curso em 2004. Após terminar a graduação, esperei três 

anos e ingressei no Mestrado em Artes Cênicas na mesma Universidade. 

Na dissertação de mestrado falei sobre as práticas de montagem teatrais da UNIRIO, 

contextualizando-as no espaço e no tempo. Fiz uma análise das estruturas que compunham a 

																																																								
4	Trecho	da	Música	“Pau	de	Arara”	de	Luiz	Gonzaga	(1996)	
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disciplina Prática de Montagem Teatral (PMT) no currículo do curso de teatro e como isto 

interferia na formação de alunos atores, diretores, cenógrafos, figurinistas e teóricos dos cursos 

de Cenografia, Direção Teatral, Teoria Teatral e Interpretação da UNIRIO. Refletia sobre o 

trabalho em grupo e o processo de criação, usando o método colaborativo como processo sob a 

supervisão de docentes dos cursos citados. Queria saber que imagem se construía a partir da 

identidade teatral instituída a partir daquela experiência acadêmica. Cheguei à conclusão de que 

se constituía de um processo colaborativo não somente na construção da cena teatral final, mas, 

sobretudo, de um processo de ensino e aprendizagem que colocava alunos e docentes num plano 

de horizontalidade que precisava ser analisado e compreendido por toda a comunidade diante 

de sua complexidade e valor acadêmico, que aquele talvez fosse um caminho importante a ser 

explorado por toda a comunidade teatral, dentro e fora da universidade. Os alunos eram também 

mestres e os mestres, professores orientadores, também se apresentavam como alunos, segundo 

as narrativas apresentadas nas entrevistas. Em 2009 Conclui o mestrado. 

Em 2011 entrei para o Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI) após ser aprovado 

em concurso para professor substituto. Na época estava atuando no curso de Licenciatura em 

Pedagogia a distância da UNIRIO como coordenador acadêmico, como professor de Artes 

Cênicas na rede municipal e como professor de arte na rede estadual de ensino do Rio de 

Janeiro, vida corrida e suada. Minha chegada ao COLUNI será contada posteriormente na 

narrativa da festa COMO NASCE UM CABRA DA PESTE.  

O COLUNI, antes de ser Colégio Universitário foi o CIEP Geraldo Achilles dos Reis, 

inaugurado pelo Governador do Estado Leonel Brizola, em novembro de 1985. Em 2006, a 

partir de um convênio da Universidade Federal Fluminense (UFF) com o Estado, nasce o 

COLUNI/UFF. No acordo firmado, os alunos que antes eram da rede estadual de ensino 

passaram a fazer parte do Colégio Universitário. De acordo com Chaves (2010), em dezembro 

de 2006, foi realizado um sorteio que permitiu a entrada de cerca de 150 crianças de diferentes 

classes sociais atraídas pelo respaldo e pela chancela da Universidade Federal Fluminense. 

Este grupo novo de alunos juntou-se aos, aproximadamente, 100 que foram assumidos pelo 

colégio anteriormente. Hoje o colégio é responsável pela creche da UFF, e  atende alunos do 

Ensino Fundamental I ao Ensino Médio, com turmas bastante heterogênias, o que possibilita 

uma grande diversidade de culturas. Isto o torna uma escola muito especial pra mim e por isso 

ali eu gostaria de continuar como professor. 
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No COLUNI eu ministrava aulas de arte naqueles tempos. Hoje trabalho especificamente 

com o Teatro. Foi lá que conheci a Professora Iduina Mont’Alverne Chaves, diretora do colégio 

e coordenadora do Núcleo de Estudos e de Pesquisas Cultura, Imaginário, Memória, Narrativa 

e Educação (CIMNE) para o qual entrei em 2012. O CIMNE foi o lugar em que um novo 

paradigma de vida, pessoal e acadêmico se abriu diante de mim.  

Digo de vida porque a partir dali começava um processo iniciático do qual esta tese faz 

parte; digo pessoal porque a professora Iduina surgia na minha história de vida e eu mesmo 

fiquei impactado com tamanha dádiva divina, sem contar que a acolhida dos colegas Flavia 

Lobão, Maria Alice, Leandro Gouveia, Aldalea Figueiredo, Jorge Braga, Tatiana Leite e 

Roberta Alfradique foi como de quem recebe um membro novo na família. Um grupo com a 

beleza de um fim de tarde por trás do pé de Mulungu, entre o dia e a noite, entre a hora das ave-

marias da hora do angelous e o cheiro de cuscuz de milho no fogo, quase noite; digo acadêmico 

porque começava a conhecer o referencial teórico da Epistemologia da Complexidade de Edgar 

Morin, a Sociologia do Cotidiano de Michel Maffesoli e a Antropologia do Imaginário de 

Gilbert Durand. Descobri também Carl Gustav Jung; James Hillman, J. C. de Paula Carvalho, 

Iduina Chaves, Duarte Júnior, Gaston Bachelard e tantos outros. O novo paradigma deixava-

me feliz, porque embora fosse novo e complexo, tinha tudo a ver com a arte e seus modos de 

ser e fazer que antes não me foram revelados. Descobri, no grupo, por que escolhi a Arte, ser 

professor de Arte, ser artista.  

Pronto, um portal estava aberto. Dele eu avistava uma estrada caminhante iniciática, 

daquelas que se afinam lá na linha do horizonte. O pasto verde das margens da estrada me 

deixava sonhar com o gado se alimentando e mugindo feliz, cabritos crianças saltitantes 

encontravam suas mães, os jumentos não precisavam mais sofrer carregando peso nas costas e 

meus pés estavam descalços. Era bom sentir o chão úmido entre os dedos. Haveria curvas na 

estrada, haveria encruzilhadas para as incertezas, rios perenes para travessias a barco, a nado 

ou a pé e muitos desafios. Lembrei-me dos meus boizinhos de osso largados no batente de casa 

muitos anos atrás, de Suelane me ensinando a escrever Davi, de Ana Lúcia me ensinando a 

escrever arte no peito, e agora tinha Iduina me ensinando a escrever Vida através de um 

paradigma de razão sensível, sonhos, devaneios, estar junto, narrativas, complexidade, alma, 

prosa e poesia: Arte.  

Numa alaranjada quarta-feira, fim de tarde de 2013, caminhava assoviando meninices, 

quando surgiu o maior de todos os desafios: tentar o doutorado. Senti-me como Édipo diante 
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da esfinge, pernas tremidas, coração deixava de tremer escorrendo para as mãos, pés não 

paravam de andar de um lado para o outro levando meu corpo junto e um sol de verão brilhante 

esquentando o meu rosto. Diferente de Édipo eu não estava sozinho e não trilharia o mesmo 

destino, o apoio dos amigos do CIMNE foi a força propulsora que me ajudou a decifrar o 

enigma. Mais uma etapa da iniciação. Atravessei o portal, fui acolhido entre os doutorandos da 

UFF do ano de 2013. 

Aqui apresento os frutos que colhi neste trajeto estradeiro de festas e convido o leitor para 

sentir seus sabores, odores, texturas e sons. Espero que não esteja com muita fome, porque são 

frutos que precisam antes ser cheirados, tocados e saboreados e depois ouvidos. Eles falam 

depois de ingeridos, são vozes das roceiras cultivadoras. As vozes são das almas de todos que 

do canteiro fizeram parte. Eles, os frutos, vêm de árvores, arbustos e ramas rasteiras brotadas 

de um solo fértil: a escola, especificamente o COLUNI, em tempos de festejos juninos, no 

solstício de verão e entre um semestre e outro, entre um abraço e outro, entre uma música e 

outra, entre uns e outros que dela fazem parte.  

Desde quando entrei para o COLUNI, sou colaborador das festas juninas. Na verdade, as 

assumi como “minhas” no sentido de que faço parte delas e elas de mim. Nos pertencemos, 

pertencemos juntos ao COLUNI. Gosto e costumo assim dizer. Já na festa de 2011, percebi que 

havia algo de extraordinário naquele dia joanino, havia um nem-sei-quê que me deixava feliz e 

com vontade de descobri-lo. Mas ainda não era a hora do encontro que já estava marcado e que 

somente eu não sabia, estava sendo paquerado pela festa e não percebi, olha isso: eu paquerado 

por uma festa! Continuei trabalhando, tentando trazer cada vez mais o teatro para as festas, 

afinal essa é a minha principal área de formação, além da Educação Física, e na festa tudo se 

juntava e fazia sentido, um sentido que estava presente, sobretudo, nos corpos, nos sorrisos. 

Com a colaboração do grande parceiro Leandro Gouveia, professor de Educação Física do 

COLUNI e membro do CIMNE, fiz grandes festas juninas. Mas a cada uma delas o tal “não-

sei-quê” pulsava mais forte, porque percebia que algo acontecia com as crianças antes, durante 

e depois da festa. Algo acontecia conosco, os professores e, consequentemente, com a escola. 

Foi somente no ano de 2013, quando entrei para o Doutorado em Educação, que percebi a 

necessidade pulsante de pesquisar esta festa, haveria coisas “entre” ela, mim e a escola e dentro 

dela que careciam de ser libertas, como uma estátua que se livra dos excessos da pedra matriz, 

em processo de desbastamento e lapidação. O malho e o cinzel estavam na minha mão. Era 

preciso colocar o avental e declarar abertos os trabalhos. 
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De 2013 até 2016 fizemos mais duas festas. E do sentimento de que algo estava querendo 

ser visto surgiram algumas questões: até que ponto estas festas colaboram com a formação 

educacional e humana na escola? De que forma a Festa Junina, no COLUNI, contribui para a 

compreensão das variadas formas de viver a experiência humana em grupo? O que pensam e 

sentem os professores, alunos, funcionários e responsáveis por alunos a respeito das festas 

juninas do COLUNI? As festas Juninas são realmente necessárias no espaço escolar? Por que 

a frequência nas festas juninas é maior do que nas outras festas da escola? Estas festas 

colaboram com a criação de alma na escola? Que relações podem ser estabelecidas entre o 

ensino de arte e a Festa Junina? O ensino de arte, a serviço da festa, pode modificar a cultura 

dos alunos na escola? Até que ponto a festa favorece o desenvolvimento das relações na escola? 

Existe relação entre a festa junina e nossa prática em sala de aula? São muitas perguntas, mas 

foram elas que fizeram surgir o mote deste trabalho: a Festa Junina do COLUNI. Assim, em 

linhas gerais, foi preciso traçar um objetivo geral: compreender a festa junina na jornada da 

religação de saberes e afetos na escola, considerando sua dimensão cultural na qual se realizam 

as práticas simbólicas organizadoras do real social. Para que a pesquisa se materializasse em 

corpo foi preciso traçar uma série de objetivos específicos. Dentre eles: Apresentar os 

elementos instituídos e instituintes de cinco festas juninas realizadas no COLUNI, no período 

de 2012 a 2016; Apreender a cultura, ou seja, os modos de pensar, sentir e agir dos grupos na 

vivência da festa junina na escola; Discutir a festa como elemento formador de almas, e, em 

particular, a Festa Junina no COLUNI/UFF; Narrar as experiências dos sujeitos da pesquisa, 

destacando os aspectos simbólicos predominantes;  Mapear o sentido culturanalítico da Festa 

Junina para a escola (estudantes, professores, funcionários e familiares) pelos caminhos da 

hermenêutica simbólica. 

O corpo do trabalho se constitui de quatro capítulos que se interligam. A saber: 

No primeiro capítulo, Os ingredientes essenciais e fundamentais – O banquete festivo, 

apresento o referencial teórico-metodológico, alimento da alma desse trabalho que dá sustento 

às escolhas feitas durante a pesquisa. Torna-se essencial apresentá-lo inicialmente não somente 

pela necessidade formal acadêmica, mas, sobretudo, para que o leitor possa sentar à mesa e 

nutrir-se daquilo que deu sustento ao trabalho, principalmente no que se refere às noções 

principais com que dialogo nesta tese. Logo em seguida, serão servidas as heurísticas utilizadas 

que serviram de base metodológica durante a pesquisa. Depois será apresentado um breve 
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prólogo para anunciar os convidados que também são os donos da festa, estes eu chamei de 

brincantes.  

O capítulo dois é chamado de “Forró, Folia e Fuá”5 – Narrativas das Festas Juninas do 

COLUNI”. Nele as festas são narradas por mim. Por ser um dos mentores das festas, as 

narrativas saem daquilo que vivenciei durante o processo, tento escrever com o distanciamento 

de um pesquisador que se faz presente dentro do objeto pesquisado. Elas são contadas 

separadamente, uma a uma, organizadas por ano. Na abertura de cada narrativa, apresento o 

cartaz que foi divulgado junto à comunidade do COLUNI através de mídia impressa e internet. 

O cartaz era considerado por todos como “o primeiro chamado”, porque era divulgado antes 

mesmo do comunicado aos responsáveis.  

No capítulo terceiro, “Os que Balançam a Tanajura - Brincantes no Salão”, sugere-se 

que o leitor imagine os brincantes dançando no meio do salão, misturados, imbricados uns com 

os outros. Eles contam em eco o que sentem sobre a festa. Estes ecos são as suas narrativas 

apresentadas uma a uma. Sua dança tenta seduzir o leitor a acompanhá-los em ritmo, imagem 

e símbolo. Nesse mesmo capítulo, apresento o que compreendi e apreendi daquilo que sussurrou 

cada entrevistado no pé do meu ouvido em forma de narrativa e imagem logo após a sua fala. 

Cabe destacar que no final das narrativas dos oito entrevistados, me coloco como mais um 

brincante, porque fui e, assim como eles, participei ativamente. Assumo o codinome Strôncio 

Luna de Barros, tudo que este brincante falar, sai de mim. 

No último capítulo, “Para não pôr um ponto final nesta prosa, tampouco na poesia”, 

apresento as considerações que realçam os principais sabores, odores, texturas e sons do 

banquete festivo. Peço ao leitor que compreenda a minha alma nordestina que vai estampar e 

enfeitar as páginas desta tese.  

Os Ingredientes Fundamentais e Essenciais - O banquete festivo 

Um thema (thema, singular/themata, plural) é uma 
preconcepção fundamental, estável, largamente 
difundida e que não se pode reduzir diretamente à 
observação ou ao cálculo analítico do qual não 
deriva. Isso significa que os themata têm uma 
caraterística obsessiva, pulsional que estimula a 
curiosidade e a investigação do pesquisador [...]. 
Os que são impulsionados por themata sentem um 

																																																								
5 Fuá se refere, no geral, à confusão, mistura de pessoas, brigas ou festas. é um termo bastante usado no 
nordeste brasiliero. Neste caso, como estamos falando de união entre os contrários, este termo foi usado 
para apresentar as festas. 
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tipo de gozo — eu diria quase um coito psicológico 
— quando acham que o universo responde à 
intenção que os incita. (MORIN, 1921, p. 44) 

Há mais coisas numa vida humana do que permitem 
nossas teorias a seu respeito. Mais cedo ou mais 
tarde, alguma coisa parece nos chamar para um 
caminho específico. Essa ”coisa” pode ser 
lembrada como um momento marcante na infância, 
quando uma urgência inexplicável, um fascínio, 
uma estranha reviravolta dos acontecimentos teve 
a força de uma anunciação: isso é o que devo fazer, 
isso é o que preciso ter. Isso é o que sou. 
(HILLMAN, 2001, p.13) 

Sobre a mesa, o banquete – alimentos em tigela dourada 

Entendo a escola como espaço privilegiado de manifestação do universo simbólico e, a 

festa na escola, no que penso e sinto, é o lugar em que todo o simbólico se reúne em ritual 

secreto pululante, velado, em que para entrar é preciso passar por um processo iniciático, 

conhecer as palavras de passe, os toques e os sinais que somente aos iniciados são revelados. 

Entendo a escola, também, como lugar de muitas vozes, que, por vezes, os ecos polifônicos das 

culturas latentes têm pouco espaço para serem ouvidos, vistos ou sentidos. 

Cada vez mais, as polivozes são abafadas por causa das imposições da dureza, ainda 

reinante, do paradigma moderno que rege a educação ainda em dias de hoje. Quando as vozes 

surgem querem até gritar, mas sussurram em gritos abafados, de formas monocromáticas e 

quase roucas, sem cheiro, sem cor, às vezes insípidas, porque elas se existem assim em nome 

de uma homogeneidade de atitudes, comportamentos e pensamentos que reprimem as 

possibilidades de uma educação pela sensibilidade e pelo afeto. Este modo de pensar e fazer 

educação “tenta” formar indivíduos mecanizados, competitivos, meramente racionais, quase 

nada afetivos e menos humanos, quase máquinas. Enclausurados numa masmorra escura, são 

alimentados por uma objetividade cientifica racionalizante que já não dá conta das necessidades 

da educação do mundo contemporâneo. 

É urgente que haja um projeto de educação que destranque janelas, portas e cortinas, 

deixe o sol entrar e abra o coração do/para o mundo. As culturas estão pulsando dentro da escola 

e clamam por luz, por liberdade, por encontros, por serem postas em evidência no mundo, por 

uma “reparadigmatização” (Morin, 2010) dos saberes na escola e na vida. 

O ensino de arte e as ações afirmativas na direção de promover mudanças na dinâmica 

escolar vêm buscando trilhar alguns caminhos para a harmonização e humanização na 
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educação, mas ainda é pouco, precisamos de mais. Neste sentido, é importante olhar o aluno e 

a escola através das lentes das diversas dimensões que compõem a condição humana, que se 

diga: biológica, psíquica, social, afetiva, antropológica, simbólica e cognitiva, através de 

perspectivas que prezem igualmente pelo lado prosaico e pelo lado poético da vida, que 

compreendam o homem como um todo em sua complexidade e multidimensionalidade.  

Escolhi a arte como forma de entender e compreender/dizer o mundo, mas acredito que 

também fui escolhido pela arte, porque ela queria me dizer o mundo. Vivendo na vida da arte, 

encontrei, no COLUNI, um chamado, um “thetamata” como referido na epígrafe que abre esta 

sessão: era a festa me chamando como em caldeirão de mitos, símbolos, afetos, arte, gente, 

espaço, vida, sonhos, devaneios, (des)encontros, tudo misturado e borbulhante, fervente, 

fumaçante, esfumaçante. É preciso mergulhar nesse fogo, nesta água quente de caldeirão 

cheiroso, sentir o gosto com a pele, entender com o coração, ver com os ouvidos, cheirar com 

os olhos.  Esta tese mergulha e se faz assim. 

Como dito na introdução, entrei para o CIMNE no ano de 2012 quando já era docente no 

COLUNI. Não tinha a menor noção de que ali seria o espaço sagrado em que por um processo 

iniciático passaria e cuja etapa está transcrita nas páginas deste trabalho. A iniciação começou 

naquele dia de quinta-feira, manhã de dia bonito de chuva. Manhã linda quando encontrei 

amigos que até hoje estão comigo, sobretudo agora, neste exato momento de lida escrita. Estes 

são os amigos presentes de corpo carne e alma. Mas aqui vou falar de outros amigos, que me 

seguirão até a eternidade, distantes do corpo, mas colado na minha alma; eles não sabem da 

minha existência, mas pretendo fazê-los existir com mais força ainda por aqui. Eles postulam 

um novo paradigma que mudou minha visão de mundo, de ser e estar no mundo, eles me 

pertmitiram “ser” outro. Mudaram meu jeito de “ser” professor, mudaram meu jeito de “ser” 

artista, mudaram meu jeito de “ser” gente. Estas pessoas a que me refiro são os autores que no 

CIMNE me foram apresentados, em novo solo paradigmático. Falo aqui da perspectiva de 

Edgar Morin com o Paradigma da Complexidade, de Michel Maffesoli e a Sociologia do 

Cotidiano, Gilbert Durand e a Antropologia do Imaginário e, de Iduina Chaves com a 

perspectiva da pesquisa narrativa. Estes autores e esta autora alimentaram minha alma até aqui 

e seus escritos constituem a fundamentação teórico-metodológica desta pesquisa. Ao longo 

deste capítulo, eles serão citados como alimento, como se fossem ingredientes de um banquete 

de festa. Na narrativa que segue, os próprios autores são personagens e nos servem os 

ingredientes, porque foram eles que me alimentaram durante toda a pesquisa. A intenção é que 
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cheguem antes mesmo que a festa comece. Deste modo, vou tentar trazê-los no que cabe ao 

tema desta tese. Gostaria de convidar o leitor para sentar à mesa e fazer uma prova prévia do 

que será servido durante o banquete festivo. 

Manga com Leite, sol com chuva – o paradigma da complexidade 
Não escrevo de uma torre que me separa da vida, 
mas de um redemoinho que me joga em minha vida 
e na vida.  (MORIN, 1997, p.10) 

O primeiro alimento servido vem de e com Edgar Morin, antropólogo, sociólogo e 

filósofo francês, formado em Direito, História e Geografia e que realizou estudos também nas 

áreas da Filosofia, Sociologia e Epistemologia. É o “Paradigma da Complexidade” Moriniano, 

um dos pratos principais neste banquete festivo. A epígrafe que abre esta sessão é 

complementada pelo mesmo autor (2000, p.9), dizendo “Não sou daqueles que têm uma 

carreira, mas dos que tem uma vida”. Em outras palavras, Morin afirma que, de alguma 

maneira, sua obra reflete a sua biografia, pois o que acompanha o pesquisador precisa fazer 

parte dele, ou seja, o “conhecimento necessita do autoconhecimento” (Ibid, p. 11). Assim ele 

completa:   

[...] aí vem essa regra de complexidade: o observador-conceptor deve se 
integrar na sua observação e na sua concepção. Ele deve tentar conceber seu 
hic et nunc sociocultural. Tudo isso não é só uma volta à modéstia intelectual, 
também é volta a uma aspiração autêntica da verdade. (2008, p.186) 

Alimentar-se do paradigma da complexidade é adentrar num solo que pressupõe 

enxergar, sob a ótica de uma razão sensível, os fenômenos educativos e aceitar que fazemos 

parte deles e que eles fazem parte de nós. Alimentar-se do paradigma da complexidade é pensar 

em distinguir as coisas sem isolá-las do todo, é entender que o ser humano precisa ser 

compreendido de forma multidimensional e complexa em sua inteireza, é também não negar as 

incertezas, as contradições e as incompletudes da vida.  Alimentar-me do paradigma da 

complexidade é associar razão e emoção, substituir um pensamento que isola e separa por um 

pensamento que distingue e une, também é compreender que as coisas são simultaneamente 

concorrentes, antagônicas e complementares e que elas atuam de forma recursiva. Neste 

sentido, chamo Morin (2003a) para dizer: 

O pensamento complexo não é, porém, uma nova lógica. O pensamento 
complexo precisa da lógica aristotélica, mas, por sua vez, necessita transgredi-
la (e isso porque ela é igualmente pensamento). Ao ser paradigmaticamente 
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dialógico, o pensamento complexo põe em evidência outros modos de usar a 
lógica. Sem rejeitar a análise, a disjunção ou a redução (quando for 
necessária), o pensamento complexo rompe a ditadura do paradigma de 
simplificação. Pensar de forma complexa torna-se pertinente quando nos 
defrontamos (quase sempre) com a necessidade de articular, relacionar, 
contextualizar. (p. 38) 

Assim, o autor nos diz que um pensamento complexo nunca é um pensamento completo 

(p.54). Não pode ser completo porque é multidimensional e busca prover diálogos. Na esteira 

do diálogo, Morin (2010) nos acena para a necessidade de pensar dialogicamente em detrimento 

de pensar dialeticamente. Segundo ele, dialógica seria uma “associação de instâncias, ao mesmo 

tempo complementares e antagônicas” (p. 62). Isto quer dizer que duas lógicas, dois princípios, 

estão unidos sem que a dualidade se perca nessa unidade. Dessa forma, “o homem é um ser 

unidual, totalmente biológico e totalmente cultural a um só tempo”(Op., cit,.). 

É preciso, então, compreender o homem em suas elaborações físicas, psíquicas 

antropológicas, sociológicas e culturais. O princípio dialógico prega eliminar o combate com o 

real, assim, diz Morin (2007), “o desafio da complexidade nos faz renunciar para sempre ao 

mito da elucidação total do universo, mas nos encoraja a prosseguir na aventura do 

conhecimento que é o diálogo com o universo” (p. 189). Nesse sentido, pensar o homem 

somente do ponto de vista biológico ou somente do ponto de vista cultural seria cair no erro de 

pensá-lo pela metade. Na festa, como na vida, é preciso estar por inteiro. O pensar complexo 

exige um homo sapiens/demens e não só homo sapiens, sapiens.  

Torna-se, então, difícil pensar o homem sob uma ótica antropológica cultural que preze 

por um pensamento simplificiador e excludente. Assim, Morin (2007) nos alerta para 

percebermos que “Homo sapiens é igualmente homo demens”, sem fronteira nítida entre os 

dois; sapiens e demens são dois polos. 

O Paradigma da Complexidade introduziu a incerteza num conhecimento que havia se 

rotulado como o grande dono da certeza absoluta. isso provocou desconfortos, mas o autor 

afirma que “é preciso enterrar esse absoluto”, porque a complexidade nos oferece a 

possibilidade de um novo ponto de partida, nos direciona para um pensamento 

multidimensional. Olhar multifocalmente os fenômenos é fundamental nesta pesquisa, assim 

como compreender o “princípio de recursão organizacional”, que Morin (2003a) nos apresenta 

como um princípio que vai além da pura retroatividade. “Um processo recursivo é aqueles cujos 

produtos são necessários para a própria produção do processo. É uma dinâmica autoprodutiva 

e auto-organizacional” (p.35). O que nos leva a absorver neste trabalho um outro princípio 
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moriniano: o princípio “hologramático”. Este princípio nos afirma que “assim como num 

holograma, cada parte contém praticamente a totalidade da informação do objeto representado; 

em qualquer organização complexa, não só a parte está no todo, mas também o todo está na 

parte” (p.34). Para efeito de esclarecimento, os hologramas são registos de objetos que, quando 

iluminados de forma adequada, permitem a observação dos outros objetos que lhes deram 

origem ou que os compõem. Assim, olhar a festa numa perspectiva hologramática é buscar 

compreender até que ponto o brincante está na festa e a festa no brincante. Olhar a festa numa 

perspectiva de recursividade organizacional pode ajudar a buscar o movimento recursivo 

hologramático que nelas possa existir. Para tanto, é preciso usar a luz adequada. Uma das luzes 

adequadas é o Paradigma da Complexidade de Edgar Morin. 

Para o mesmo autor (2000), o real e o “imaginário estão co-tecidos e formam o complexus 

de nossos seres e nossas vidas”. A realidade humana é, em si mesma, semi-imaginária. A 

realidade seria então apenas humana e, por isso, apenas parcialmente real. Isto significa dizer 

que, para o autor, o imaginário é um forte ingrediente da realidade. Neste sentido, ele aceita 

que a vida seja cheia de surpresas e rodeada de mistérios. A festa tem fartura de elementos do 

imaginário. 

Foram as surpresas que tive durante as festas que me apontaram que havia mistérios a 

serem desvendados nela. Porque sentia que havia algo mais a ser visto, um “themata” (citado 

anteriormente na epígrafe) que parecia acenar-me. Desse modo, segui o chamado, mas, para 

isto, era preciso que as luzes que ilumam o holograma tivessem com suas baterias bem 

carregadas.  

Se para alguns o bom da festa é esperar por ela, no COLUNI, não há exatamente uma 

espera, porque a festa começa no dia em que o tema surge. A partir do surgimento das primeiras 

ideias e devaneios, da pesquisa bibliográfica, dos encontros para elaborar o roteiro e, 

posteriormetmente, a confecção de cenários e adereços de figurinos, novas descobertas 

aconteciam a cada dia e as portas do imaginário iam se destrancando. Talvez isso nos tenha 

possiblitado encontrar um mundo em que foi “preciso abstrair o sentido puro da palavra e 

mergulhar no simbolismo para sorver os muitos significados” (COUTO, 2009). Essa era uma 

forma de ficarmos, assim, prontos para elaborar o roteiro da festa de forma mais racional, 

induzidos pelo lado afetivo e com muitas incertezas nas mãos, as quais nos instigavam e davam 

força para continuar. As obras de arte são, também, concebidas assim. 



	 18	

Pensar fazer arte dentro de um paradigma da complexidade é partir de dois pressupostos 

igualmente importantes: do ponto de vista da ciência das humanindades e do ponto de vista 

sensível, mas também trazer para junto as questões de ordem técnica científica para poder 

realizá-lo, colocá-lo em prática e em diálogo recursivo com as questões de ordem 

socioantropológicas. Pensar a festa é, sobretudo, pensar nos afetos, nos encontros e também 

nos desencontros que ela poderia acarretar. Por isso, foi preciso ter conhecimento técnico para 

projetar, mas foi preciso uma grande sensibilidade para poder evocar os temas e seduzir a todos 

para que participassem das encenações, coreografias ou mesmo para estarem presentes no dia.  

A Epistemologia da Complexidade e a compreensão do fenômeno educativo, sobretudo 

do ensino de arte na escola, levam à reflexão de que a poesia, o amor e a sabedoria são 

elementos essenciais na condução e na produção dos fazeres artísticos dentro e fora da sala de 

aula. Além de serem fundantes de novas culturas, sem deixar de lado as já existentes, este modo 

de pensar e agir possibilita novos rumos para o ensino de arte, porque pressupõe encontros e 

desencontros que envolvem subjetividades e objetividades, sonhos, devaneios e realidades, 

razão e emoção, corpo e socialidades, arte e, sobretudo, a complexa teia que a envolve. Assim, 

a arte entendida em sua complexidade, sempre foi a grande condutora da festa junina do 

COLUNI.  

As danças, os textos literários, a teatralidade, a música, a relação com o espaço na 

perspectiva do teatro, a indumentária e as artes visuais, elementos que compõem a estrutura da 

festa, carecem destes dois lados do fazer artístico: o prosaico e o poético. Morin (2011a) diz 

que existem dois seres dentro de nós: um primeiro, que é o ser do estado prosaico,   com  o qual 

nos esforçamos por perceber, raciocinar, é o estado que cobre uma grande parte de nossa vida 

cotidiana. Estado que nos coloca em situação utilitária e funcional, porque mesmo sua 

finalidade é utilitária e funcional.  Morin (2011b) nos alerta que “o alastramento do tempo 

cronometrizado, sobrecarregado e estressado em detrimento do tempo natural de cada um, a 

traição e a derrocada da esperança poética do triunfo universal da fraternidade espalhou um 

grande lençol de prosa sobre o mundo (p. 169).  

Em seguida, um dentro de nós existe um segundo estado, ou um “estado segundo”, o 

estado poético, em que o lado da linguagem simbólica, mítica, mágica acentua-se. Assim Morin 

(2008) realça que  

A poesia, que faz parte da literatura e, ao mesmo tempo, é mais que a 
literatura, leva-nos à dimensão poética da existência humana. Revela que 
habitamos a Terra, não só prosaicamente – sujeitos à utilidade e à 
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funcionalidade – mas também poeticamente, destinados ao deslumbramento, 
ao amor, ao êxtase. Pelo poder da linguagem, a poesia nos põe em 
comunicação com o mistério, que está além do dizível. (p.45) 

 Ele também nos afirma que “o homem prosaico é também o da poesia, isto é, do fervor, 

da participação, do amor, do êxtase. O amor é poesia. Um amor nascente inunda o mundo de 

poesia, um amor duradouro irriga de poesia a vida cotidiana, o fim de um amor devolve-nos à 

prosa” (2000b, p.58). Dessa forma, se não houvesse prosa, não haveria poesia, do mesmo modo 

que a poesia só poderia evidenciar-se em relação ao prosaísmo (Op., cit., p. 36). Os dois estados 

podem se opor, se justapor ou se misturar. Foi preciso prosa e poesia para misturar, conceber e 

parir as festas. 

Alimentar-me de Edgar Morin nesse trabalho também significa juntar aquilo que parecia 

impossível e experimentar as delícias agridoces (doce e salgado, união dos contrários), ou seja, 

compreender as múltiplas interlocuções existentes na diversidade cultural de relações tecidas 

na festa. Sobre cultura e a complexidade venho com Morin (2011a) dizer: 

Podemos adiantar que uma cultura constitui um corpo complexo de normas, 
símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, 
estruturam os instintos, orientam as emoções. Esta penetração se efetua 
segundo trocas mentais de projeção e de identificação polarizadas nos 
símbolos, mitos e imagens da cultura como nas personalidades míticas ou 
reais que encarna os valores (os ancestrais, os heróis, os deuses). (p. 17) 

Neste sentido, olhar para a festa numa ótica da complexidade é essencialmente importante 

e necessário para compreendê-la, buscar espiar suas múltiplas faces. É importante lembrar que 

aqui a compolexidade não pode ser encarada como receita, mas como um desafio e como uma 

motivação para pensar sobre as festas e dar a importância devida ao que envolve a humanidade 

do humano que há no homem, como acentua Morin (2000b): 

[...] as atividades de jogo, de festas, de ritos não são apenas pausas antes de 
retomar a vida prática ou o trabalho; as crenças nos deuses e nas idéias não 
podem ser reduzidas a ilusões ou superstições: possuem raízes que mergulham 
nas profundezas antropológicas; referem-se ao ser humano em sua natureza. 
Há relação manifesta ou subterrânea entre o psiquismo, a afetividade, a magia, 
o mito, a religião. Existe ao mesmo tempo unidade e dualidade entre Homo 
faber, Homo ludens, Homo sapiens e Homo demens. E, no ser humano, o 
desenvolvimento do conhecimento racional-empírico-técnico jamais anulou o 
conhecimento simbólico, mítico, mágico ou poético. (p.59) 

 Falar da festa é como falar de poesia, porque ela mesma (a festa) é uma forma de poesia, 

já que a poesia é o que nos coloca em estado poético, um segundo estado e, dessa forma, 
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entender que o homem, segundo Morin (2011), é constituído de poesia/prosa e que essa dupla 

tece a nossa vida. Nas suas palavras, 

[...] o estado poético pode ser reproduzido pela dança, pelo canto, pelo culto, 
pelas cerimônias e, evidentemente, pelo poema [...] A poesia deve fazer apelo 
às emoções com o encanto da impressão direta, lampejando em regiões por 
onde o intelecto pode apenas tatear. A poesia deve reproduzir o que é dito, não 
o que é simplesmente significado. A significação abstrata fornece uma vividez 
restrita, enquanto a plenitude da imaginação a fornece na íntegra”. (p. 36) 

 Assim, aqui fica Morin esperando novas deixas para entrar em cena, e vamos agora para 

o outro alimento do banquete: Michel Maffesoli. 

 

Entre as texturas do Morango com chantilly – os prazeres à mesa - A Sociologia do 

Cotidiano de Michel Maffesoli 

O ponto nodal de estar nesse mundo (mundanidade) 
e, portanto, de aproveitar (festividade), é, a partir 
de então, o deslocamento do eu. Com efeito, contra 
o egocentrismo, alfa e ómega do pensamento e da 
ação modernos, é um “altercentrismo” que, 
progressivamente, se coloca no lugar. A alteridade 
serve de pivô à constituição e às representações do 
mundo social (MAFFESOLI, 2012, p. 215). 

Michel Maffesoli é um sociólogo francês, considerado um dos maiores especialistas na 

pós-modernidade e uma referência da sociologia dos anos 90. Foi discípulo de Durand e até 

hoje desenvolve pesquisas na área da sociologia. Estreou a Sociologia do Cotidiano, noção de 

fundamental importância para esta pesquisa, alimento que nutre, desperta e ajuda a manter os 

olhos atentos ao conjunto de alimentos que se faz presente na mesa.  

 Para este autor, a sensibilidade é considerada como uma categoria antroposociológica e 

não apenas como uma manifestação de ordem psíquica, por isso pensa uma sociologia que 

engloba os sentidos e sentimentos que compõem a vivência social no cotidiano.  Sua busca é 

compreender as experiências coletivas e as relações intersubjetivas, englobando o lúdico e o 

afetivo, criticando, assim como o faz Edgar Morin, a razão instrumental moderna e tentando 

fugir do padrão racionalizante e padronizante da cultura. 

 Seguir os preceitos de Maffesoli é valorizar uma subjetividade regida por uma lógica 

complexa, transdisciplinar, integradora das partes, que une razão e paixão. Trata-se, então, de 

um ‘não-racional’ ao invés de uma irracionalidade, que inclui os afetos, os sentimentos, as 
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emoções, uma ‘razão sensível’, próxima nesse sentido de um ‘racio-vitalismo’ que consiste 

“[...] em compreender a vida a partir de si mesma’. Localizar a lógica específica, essa mesma 

que se expressa na experiência, no cotidiano, no que se esgota in actu.” (MAFFESOLI, 2011, 

pp. 146-147). 

Olhar para a escola através das lentes da sociologia do cotidiano maffesoliana é estar 

atento a pensar a partir dessa “razão sensível”, que permite que seja trazido à luz aquilo que 

está no fundo das aparências. Trata-se de olhar a vida na escola, explodida em flor, buscando 

compreender a integração entre saber orgânico-corporal e o saber social, reacendendo aquilo 

que o racionalismo faz questão de apagar com tinta cinzas-concreto: os afetos, a comunhão, a 

ligação entre os saberes, o imaginário e o sentimento de pertença. Nesta direção, Maffesoli 

(2011) nos aponta que a razão já não é a “deusa única que devemos celebrar, mas ela deve 

aceitar compor o panteão social com outras entidades que veneramos, o corpo, a imaginação 

onírica, lúdica, e que tem, sobretudo, uma eficácia existencial e concreta, cuja importância não 

podemos negar” (p. 146). 

Desta maneira, o autor nos ajuda a entender a escola como forma de integrar e 

compreender a “mística do estar junto”, por uma noção de cultura que pressupõe que nada pode 

ser compreendido dela caso não se aceite que existe uma espécie de “algo mais”, uma 

ultrapassagem, uma superação da cultura. Esse “algo mais” é, para Maffesoli (1999), a busca 

da apreensão do imaginário nos espaços instituídos e instituintes.  

Captar o imaginário coletivo do COLUNI via estudo das festas foi um dos objetivosdesta 

pesquisa como anunciado anteriormente, porque acredito que ela apresenta em sua superficie a 

profundidade do universo imaginal daquela instituição, estes “algo mais” . Este é um dos 

motivos pelos quais a festa junina precisa ser respeitada como qualquer outro evento do 

calendário acadêmico, porque se constitui como um dos principais momentos de encontro na 

escola, encontro para se fazer viver de forma intensa e espontânea. Maffesoli (1999) reforça 

esta ideia quando afirma que 

[...] os momentos festivos não devem ser vistos como sem valor, tais 
acontecimentos são dotados de um conjunto de emoções coletivas, que 
demonstram um irreprimível querer viver. Assim, a arte não deve ser reduzida 
apenas às obras culturais, mas toda a vida cotidiana é uma obra de arte. É, 
portanto, a partir de uma arte generalizada que se pode compreender a estética 
como faculdade de sentir em comum. (p.28) 

O prazer e o desejo de estar junto, “experimentar junto emoções, participar do mesmo 

ambiente, comungar dos mesmos valores, perder-se, em teatralidade geral”, permitindo que 
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todos esses elementos, que fazem a superfície das coisas e das pessoas, façam sentido é o que 

o autor dá nome de “ética da estética”.  

Para Maffesoli, o sentido de estética relaciona-se com o conceito de aisthésis (faculdade 

de percepção através dos sentidos). Perceber com os sentidos é entrar numa outra dimensão 

humana na escola, uma dimensão em que o corpo é aceito em sua totalidade na relação com o 

outro; perceber, através dos sentidos, o estar junto, vibrar junto, viver em comunhão, partilhar 

aquilo que afeta a todos. Portanto, a estética maffesolina está diretamente ligada a uma ética 

em que viver em comunidade revela sua socialidade baseada nas imagens compartilhadas, que 

juntas comungam um mesmo gosto de “estar”, “viver”, “sentir” o mundo, um 

compartilhamento de culturas (Morin) e suas múltiplas possibilidades de ser e existir no mundo. 

Festa, neste sentido, pressupõe também compartilhamento. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, o autor desenvolve outra noção, a de “orgiasmo 

social” (2005), que se constitui como uma das principais estruturas da socialidade e estaria 

relacionada com as efervescências, os excessos e os prazeres potencializados, colocando em 

xeque uma efervescência dionisíaca presente na sociedade como força que impulsiona a vida 

diante da iminência da morte. 

A morte aqui é encarada também de forma simbólica e está relacionada com a ideia de 

tempo que passa e que requer um querer viver do individuo de forma intensa. Daí ser dada 

grande ênfase para os encontros, as tribos, os sentimentos, as efervescências da vida. Dessa 

forma, o orgiasmo é uma força vital, um modo de afirmar a vida diante da morte. A morte de 

todos os dias, a morte que se exprime no tempo que passa inexoravelmente, que é driblada ou 

vivida. A verdade do homem estaria, segundo Maffesoli (2005), na contradição. Vida e morte 

participam de uma mesma realidade que compõe o homem em sua plenitude. Ao lado ou sob o 

homem que pensa, existe o que é movido pelas paixões, existe um corpo que se mexe, um corpo 

que se manipula.  

Na busca desenfreada por uma razão que dessa conta das descobertas científicas 

racionalizantes, o homem moderno acabou esquecendo que tem esse corpo, um corpo que sente, 

que vibra, que sonha, que vive, que devaneia e que tem, sobretudo, alma; um corpo múltiplo 

em si mesmo, mas que a modernidade perdeu ou esconteu numa câmara escura. Para Maffesoli, 

estamos em busca deste corpo perdido.  

As festas, por partirem do princípio do encontro de pessoas, tornam-se um campo fértil 

para a pesquisa do imaginário de grupos, bem como, para captar a cultura nos seus modos de 
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sentir, pensar e agir. No que se refere ao imaginário, Maffesoli, que foi discípulo de Durand, 

apresenta uma noção bastante rica que tempera e dá muito sabor ao nosso debate dizendo que 

“o imaginário permanece uma dimensão ambiental, uma matriz, uma atmosfera, aquilo que 

Walter Benjamin chama de aura. O imaginário é uma força social de ordem espiritual, uma 

construção mental, que se mantém ambígua, perceptível, mas não quantificável” 

(MAFFESOLI, 2001, p.74). Na “aura” de uma obra de arte sua materialidade é percebida e 

sentida por aqueles que delas estão próximos, portante ela é sensorial. Não vemos a aura, mas 

podemos senti-la. E o mesmo autor (2001) completa: “O imaginário, para mim, é essa aura, é 

da ordem da aura: uma atmosfera. Algo que envolve e ultrapassa a obra. Esta é a ideia 

fundamental de Durand: nada se pode compreender da cultura caso não se aceite que existe 

uma espécie de “algo mais”, uma ultrapassagem, uma superação da cultura (p.75).  

Maffesoli (2001) dialoga com Morin dizendo que “[...] O imaginário é o estado de espírito 

de um grupo, de um país, de um Estado, nação, de uma comunidade, etc.” (p.76). Na aura das 

festas é possível sentir esse “algo mais” antes já discutido neste capítulo. Esse algo mais é o 

que se tenta captar por meio da noção de imaginário.  

Outras noções são essencialmente importantes para este trabalho, a primeira delas é a de 

“homo eroticus” na pós-modernidade. Segundo MAFFESOLI (2001), os últimos séculos foram 

dirigidos pelo “homo economicus”, que era centrado na produção e no crescimento econômico; 

um homem mercantil que vivia para o acúmulo de riquezas. O “homo eroticus” (que não está 

relacionado efetivamente ao erotismo no sentido real da palvra) está mais atento para as 

relações com o outro, seu mote de vida está diretamente ligado à vida do outro e há um querer 

viver intenso, em conjunto, uma consciência da finitude da vida que faz com que os grupos se 

tornem tribos, tribos formadas por sujeitos relacionais, que se encontram no e com os outros. 

Sobre a urgência pela vida ele diz: “[...] a vida só vale se a situarmos na perspectiva da morte. 

O que não induz, empiricamente, nenhuma morosidade, mas o contrário, uma espécie de júbilo 

que aceita a finitude, que celebra, no aqui e agora, as boas coisas e os bons momentos que 

convêm captar que é necessário aproveitar” (p. 137).  

No mundo contemporâneo a tecnologia predominante promove encontros, facilita a 

construção e a religação de afetos, de novos saberes, cria vínculos, forma tribos, mas também 

nos coloca diante de um paradoxo, porque, se por um lado o desenvolvimento tecnológico criou 

na modernidade um homem preocupado em adquirir bens, isolando-o do mundo dos afetos, é 

esta mesma tecnologia que surge que colabora com a criação das tribos e aproxima o homem 
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contemporâneo um do outro, o que ele chama de neo-tribos pós modernas. Não é esta a 

realidade da maioria dos jovens brasileiros, diante de tantas midias sociais que surgem novas a 

cada dia? Maffesoli com a noção de tribos (1998) sugere que elas promovem uma 

desindividualização, ou seja, um esgotamento do individualismo identiário único, e o sujeito 

substitui o individualismo pela necessidade de identificação com o grupo. Nesse sentido, a 

identificação é maleável e adaptável aos grupos “que se integram sobretudo numa variedade de 

cenas e de situações que só valem porque representadas em conjunto” (p.20). Assim, captar o 

real imaginário de grupos é importante para poder compreendê-los. 

Para Maffesoli (2012), só se pode captar o real a partir do seu avesso: o irreal. O irreal 

para ele vem do imaginário. Nesta esteira, o irreal, o imaginário, o lírico e o onírico renascem 

sob o epíteto do realismo mágico potencializado pelas tecnologias de internet e afins. A 

comunicação digital pós-moderna, para esse autor, apresenta-nos outras formas de 

solidariedades afetivas das tribos pós-modernas. Consequentemente, novas culturas surgem, 

cuturas ainda a serem compreendidas por todos e talvez ainda longe se emergirem e serem 

vistas a olho nu, porque estão ligadas diretamente a um imaginário coletivo. Para Maffesoli 

(2001) a cultura 

[...] no sentido antropológico dessa palavra, contém uma parte de imaginário. 
Mas ela nào se reduz ao imaginário. É mais ampla. Da mesma forma, agora 
pensando em termos filosóficos, o imaginário não se reduz à cultura. Tem 
certa autonomia. Mas, claro, no imaginário entram partes de cultura. A cultura 
é um conjunto de elementos e de fenômenos passíveis de descrição. O 
imaginário tem, além disso, algo de imponderável. É o estado de espírito que 
caracteriza um povo. Não se trata de algo simplesmente racional, sociológico 
ou psicológico, pois carrega também algo de imponderável, um certo mistério 
da criação ou da trans guração. (p.75) 

Para o autor (Ibid, p.76) a cultura é perceptível, identificável, já o imaginário é ambíguo, 

é uma força social de ordem espiritual, uma construção mental, que se mantém ambígua, 

perceptível, mas não quantificável. O imaginário então seria somente coletivo, porque entende 

que afeta os grupos, ultrapassa o individual, não podendo ser uno, não cabe num homem só. 

Nessa direção, toda vez que o imaginário vem à tona, ou seja, quando ele emerge, está 

impregnado daquilo que o sujeito é junto aos outros.  

Ainda nos diz o autor que a partir do imaginário o sujeito produz as imagens. Elas estão 

estritamente ligadas às formas dele se relacionar com mundo. Pensando abraçados com 

Maffesoli, podemos dizer que uma imagem produzida é um mundo representado 

materialmente, é uma “aura” que se faz palpável. Morin (2011) acentua dizendo: “não apenas 
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cada parte do mundo faz cada vez mais parte do mundo, mas o mundo enquanto todo está cada 

vez mais presente em cada uma de suas partes. Isso se verifica não só para as nações e os povos, 

mas também para os indivíduos” (p.34). O mundo se faz arte, a arte se faz mundo. 

Então, pensando junto com os autores acima, o que faz uma escola ser o que é está 

diretamente ligado ao seu imaginário.  Está na “aura” que se cria a partir das estruturas 

simbólicas que nela se instituem recursivamente. Captar o imaginário dessa escola abre a 

possibilidade de entrar em contato direto com o universo coletivo criado pelos seus membros. 

Através do simbólico, mergulhamos verticalmente na alma desse grupo e a trazemos para a 

superfície para ser alimentada, dançada, cantada, vivida. Maffesoli (1985) também nos leva a 

perceber a festa como um movimento do coletivo, importante para a estruturação social. Daí 

considera que  

[...] uma cidade, um povo, um grupo mais ou menos restrito de indivíduos que 
não consegue expressar coletivamente sua imoderação, sua demência, seu 
imaginário, se desestrutura rapidamente [...] é necessário para que uma 
sociedade se reconheça enquanto tal, que ela possa pôr em jogo a desordem 
das paixões. (MAFFESOLI, 2005a. p.19) 

 

Para completar nossa trempe alimentícia principal, nutro-me, a seguir, da Antropologia 

do Imaginário de Gilbert Durand. 

 

Chá de tarde alaranjada - hora do Angelous6– o pensamento de Gilbert Durand 

A razão e a ciência apenas põem os homens em 
relação com as coisas, mas aquilo que liga os 
homens entre si ... é a representação afetiva, porque 
vivida e que constitui o império das imagens. 
(DURAND, p. 120) 

Gilbert Durand (1921) fundou o Centro de Pesquisa do Imaginário de Grenoble em 1966. 

A teoria Geral do Imaginário foi desenvolvida por ele a partir de sua crítica depois que a 

																																																								
6 Também chamado de Toque das Ave-Marias, que corresponde às 06:00, 12:00 ou 18:00 horas do dia, 
relembra através de preces e orações, o momento da Anunciação - feita pelo anjo Gabriel a Maria 
Santíssima - da concepção de Jesus Cristo A hora do Angelous, no interior do nordeste, acontece às 18 
horas. Segundo a crença popular, nesta hora todos os anjos do céu dizem amém a tudo que for dito na 
terra.  Isso significa que tanto coisas positivas quanto coisas negativas ditas neste horário, por conta do 
amém dos anjos, acontecerão na terra. As pessoas nesta hora ajoelham -se e rezam pedindo coisas boas 
para elas e suas famílias, as radios param a programação normal e exibem o terço para Maria. 
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imagem e a função da imaginação foram desvalorizadas pelo pensamento ocidental moderno. 

Seus postulados sistematizaram uma ciência do imaginário e nos ajudam a compreender, de 

maneira mais profunda, o homem nas suas relações com o mundo, com a cultura e com a 

natureza, reforçando a necessidade de uma reconfiguração das relações humanas entre o mundo 

real e o mundo imaginário, entre o mundo das ideias e o dos afetos, abrindo espaço à dimensão 

simbólica, integradora da razão e da imaginação.  

O Imaginário seria, então, a intersecção das mais diversas ciências, estaria carregado de 

uma grande complexidade de conceitos e noções, pois ele diz respeito ao conhecimento em sua 

complexidade e pensa de forma transdisciplinar, transitando pelos campos de saberes diversos 

que incluem a Sociologia, a Antropologia, a Psicanálise, a Filosofia, a Literatura e a Lingüística 

para a construção de uma teoria geral do imaginário e da imaginação. Segundo o autor, ela 

antecede, transcende e ordena todas as atividades da consciência. Assim. a relação entre o 

homem e o mundo não aconteceria de forma direta. Este contato se daria através de processos 

simbólicos. De acordo com Durand (2001), 

[...] todo imaginário possui sua carga simbólica que nada mais é que a potência 
constitutiva que coordena o pensamento a nunca poder intuir objetivamente 
uma coisa, mas a integrá-la imediatamente num sentido. E mais, a presença 
inelutável do sentido faz que, para a consciência humana, nada é simplesmente 
apresentado, mas tudo é representado. (p.21) 

Durand desenvolveu a noção de que, frente à inquietante consciência da morte e do devir, 

o homem adota atitudes imaginativas e busca negar e superar esse destino inevitável ou 

transformar e inverter em significados que amenizem esta certeza. A atitude imaginativa leva 

este homem a produzir e reproduzir símbolos, imagens e arquétipos cuja função principal está 

relacionada com o equilibio do homem em sua complexidade diante das incertezas da vida e da 

certeza de sua finitude.  

Nesse sentido, para Durand (1988, p.106), as imagens fazem a ligação entre os homens. 

Como apresentado anteriormente, quando citamos os postulados de Michel Maffesoli e de 

Edgar Morin, a teoria durandiana critica o paradigma da ciência moderna que prima por 

perspectivas teóricas que enfatizam a consciência racional, em detrimento do aspecto da 

realidade que não pode ser explicado ou compreendido exclusivamente pela razão, como a 

imaginação, o inconsciente, o devaneio, a inventividade, os mitos e a subjetividade. Assim, 

Durand valoriza a intuição, o sonho, o devaneio, o desejo, o prazer e a imaginação criativa, o 

que significa abrir espaço para uma dimensão simbólica. 
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As imagens para Durand (2002) fazem parte do material imaginário do homem. 

Imaginário esse que se constitui num acervo de imagens simbólicas que compõem juntas o 

“capital pensado do homo sapiens” (DURAND, 1968, p.134), ou seja, um grande museu 

imaginário, simbólico, constituído e constituinte de uma coletânea de imagens subjetivas. O 

imaginário implica, portanto, um pluralismo das imagens e uma estrutura sistêmica do conjunto 

dessas imagens infinitamente heterogêneas, mesmo divergentes (DURAND, 1996, p.215), O 

autor assinala a imaginação simbólica com a função geral de “negar eticamente o negativo”, o 

que quer dizer que ela é a negação do nada, da morte e do tempo. Por isso, o autor salienta que 

a função da imaginação é antes do mais nada uma função de eufemização. O que se confirma a 

partir do diálogo que Michel Maffesoli estabelece com Durand ao postular a barroquização da 

vida na sociedade contemporânea.   

Entre a assimilação pura do reflexo e a adaptação limite da consciência à objetividade, o 

imaginário constitui a essência do espírito, isto é, o esforço do ser para erguer uma esperança 

viva diante e contra o mundo objetivo da morte. Não é de se estranhar, uma vez que Durand foi 

orientador de Maffesoli em sua tese de doutoramento, que ambos pisem no mesmo solo 

paradigmático.  

Durand nos mostra como as imagens se inserem num trajeto antropológico, que se 

caracteriza pela “incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas 

e assimiladoras do sujeito e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social” 

Durand (2002, p 41). O "trajeto antropológico" do sujeito humano para o seu ambiente funda 

uma generalidade compreensiva que nenhuma explicação, mesmo simbólica, pode transpor 

totalmente (DURAND, 2002, p. 391). O trajeto começaria, então, a nível neurobiológico, para 

se estender ao nível cultural ou vice-versa, ou ainda, o trajeto antropológico do imaginário pode 

ser percorrido tanto no sentido do biológico em direção ao social, como do social em direção 

ao biológico. A este respeito, Chaves (2012, pp. 467-485) nos afirma que a apreensaão do 

simbólico 

vai exigir instrumentos metodológicos, levando em conta sua lógica própria, 
sua dinâmica, sua polissemia. Para compreender os símbolos é preciso 
compreender o problema das "representações", ou seja, que um símbolo 
“simboliza",  e  representa algo.  Segundo Durand (1988) duas seriam as 
maneiras que a consciência emprega para representar o mundo: a maneira 
direta, quando o objeto  lhe é perceptível ou sensível e a maneira indireta  
quando o objeto se encontra ausente (na consciência) ou pela impossibilidade 
de reproduzi-lo fielmente, podendo o objeto   tornar-se presente através de 
imagens. (p.41) 
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Concordo com a autora, sobretudo quando esta afirma que “a questão de uma educação 

da imaginação é assunto de primordial importância” (Ibid, p.44.) e carece de maiores inserções 

na escola. Mesmo as disciplinas que supostamente sugerem outros modos de sentir e pensar 

como a arte, a filosofia, a sociologia e a literatura, por vezes evidenciam pouca relação com o 

universo do imaginário. Talvez por falta de conhecimento ou por não entenderem que não 

precisam, necessariamente, deixar de seguir os preceitos apreendidos ao longo de sua trajetória 

de formação, os docentes não queiram assumir uma reparadigmatização do seu fazer docente. 

Falo isto com propriedade. Eu mesmo, sendo professor de arte, somente conheci a teoria do 

imaginário pouco tempo antes de entrar para o doutorado.  

De acordo com Araújo & Teixeira, (2009, pp.7-13), Durand defende que o imaginário 

tem uma grande eficácia porque promove uma forte ligação entre estruturas que permitem 

reduzir a “diversidade das produções singulares de imagens a alguns conjuntos isomorfos e as 

significações simbólicas, reguladas por um número infinito de schèmes, de arquétipos e de 

símbolos”.  O Schéme viria antes da imagem e levaria em conta a emoção e o afeto. Já os 

arquétipos formam a representação dos schémes. Seria a imagem primeira de caráter coletivo e 

inato; recanto onde nasce a ideia. Ele constitui a ligação entre o imaginário e os processos 

racionais; o que diferencia precisamente o arquétipo do simples símbolo é geralmente a sua 

falta de ambivalência, a sua universalidade constante e a sua adequação ao esquema (p. 62).  O 

símbolo seria o signo concreto evocando, por uma relação natural, algo ausente ou impossível 

de ser percebido. Seria percebido somente nos rituais, nos mitos e nas linguagens das artes e da 

literatura; “enquanto o arquétipo está no caminho da ideia e da substantificação, o símbolo está 

simplesmente no caminho do substantivo, do nome, e mesmo algumas vezes do nome próprio: 

para um grego, o simbolismo da Beleza é o Doríforo de Policleto” (p. 62).   

Durand (2001) entende por mito um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e schéme 

(esquema)7, que, sob o impulso de um esquema, tende a compor-se em narrativa. O mito já 

seria um esboço de racionalizaçâo, dado que utiliza o fio do discurso, no qual os símbolos se 

resolvem em palavras e os arquétipos em ideias. O mito explícito um esquema ou um grupo de 

esquemas. Do mesmo modo que o arquétipo promove a ideia e que o símbolo engendra o nome, 

podemos dizer que o mito promove a doutrina religiosa, o sistema filosófico. Araújo (2009) 

realça dizendo que  

																																																								
7 Alguns autores preferem não traduzir a palavra Schéme para o português (esquema) como Alberto 
Filipe Araújo , p. 7-13, out./dez. 2009. Aqui vamos trabalhar com a tradução. 
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a expressão privilegiada das imagens encontra-se, contudo, no mito, cujas 
imagens seguem a sequência linguística: verbo, substantivo e adjetivo, sendo 
a função de substantivação nominal tida como secundária em relação ao 
verbo, verdadeira matriz arquetípica, ou em relação aos atributos que 
declinam a pluralidade intrínseca do sujeito. (p.72) 

E as estruturas e regimes construídos por Durand para o imaginário apresentam como o 

homem vem procurando o equilibrio das tensões e pulsões oriundas do universo do seu corpo 

e do mundo que o cerca. De acordo Durand (2002, p.64), devemos nos conter, por enquanto, 

em definir “uma estrutura como uma forma transformável, desempenhando o papel de 

protocolo motivador para todo um agrupamento de imagens e suscetível ela própria de se 

agrupar numa estrutura mais geral a que chamaremos Regime”. Assim, Durand cria uma 

abordagem a partir da identificação de significados intrínsecos às próprias imagens, 

relacionadas com diversas culturas e em temas diversos. Estas imagens são categorizadas em 

duas grandes estruturas denominadas de regimes diurno e noturno, as quais não são 

“agrupamentos rígidos de formas imutáveis”. 

O Regime Diurno é cheio de divisões e oposições.  ele “tem a ver com a dominante 

postural, a tecnologia das armas, a sociologia do soberano e guerreiro, os rituais de elevação e 

da purificação” e o Regime Noturno relacionado às dominantes digestiva e cíclica, sendo que 

referente à digestiva está “subsumindo as técnicas do continente e do hábitat, os valores 

alimentares e digestivos, a sociologia matriarcal e alimentadora” e sobre a cíclica estaria se 

“agrupando as técnicas do ciclo, do calendário agrícola e da indústria têxtil, símbolos naturais 

ou artificiais do retorno, os mitos e os dramas astrobiológicos” (2002, p. 58).  

Esta classificação leva em conta a existência de uma maneira de organizar, de um 

dinamismo próprio a cada cultura. Dinamismo esse que se encontra na base das organizações 

(convergências) dos símbolos que formam as constelações de imagens. Observar e apreender 

estes dois regimes de imagens torna-se necessário para que possamos trabalhar com a 

perspectiva duraniana.   

Na sequência, o autor diz que estes regimes se constituem de três estruturas que têm como 

ponto fundamental a questão da mortalidade para o homem, cuja angústia existencial se 

manifesta através das imagens relativas ao tempo, ressaltando-se a ambiguidade e os inúmeros 

significados que um símbolo pode apresentar. Assim temos a estrutura heroicas, a mística e a 

sintética. A estrutura heroica é caracterizada pela luta e tem como representação a vitória sobre 

o destino e sobre a morte, seus símbolos mais importantes são os de ascensão, elevação para a 

luz e para o alto. Estes se referem ao Regime Diurno. No que se refere ao Regime Noturno, ele 
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relacoioa as estruturas mística e sintética. A mística diz respeito a uma harmonia que se institui, 

tendo como recurso expressivo os símbolos de inversão e os símbolos de intimidade. Já a 

estrutura sintética, diz respeito aos ritos utilizados para assegurar os ciclos da vida, 

harmonizando os contrários, através de um caminhar histórico e progressista. Seus símbolos 

são cíclicos.  

De acordo com essa teoria, existe um “núcleo” central em que a imagens se localizam, 

formando constelações ao seu redor. A organização se dá simultaneamente em torno de 

imagens, de gestos, de schémes, ou de objetos privilegiados pela sensibilidade. Os símbolos se 

reagrupam em torno de núcleos organizadores seguindo uma lógica própria. Estas constelações 

se estrurutam por isomorfismo, ou seja, por igualdade de formas dos símbolos convergentes. 

Estes preceitos são orientadores teórico-metodológicos na análise do material colhido durante 

a pesquisa. Eles foram muito importantes durante o processo de a análise das imagens colhidas 

dos entrevistados, porém não foram apresentados como instrumentos diretos na hora de 

descrevê-las, apenas permeiam as entrelinhas que serão apresentadas em momento oportuno ao 

longo deste trabalho. 

 

 

 

Maracujá e cachaça em toalha de mesa rosa – a alma em Hillman 

Começo aqui fazendo um chamado, uma invocação. Convido o psicólogo James Hillman8 

para tratar deste tema complexo e urgente na escola. Hillman (1989) afirma que “a Alma não é 

dada, ela deve ser feita. E deve ser feita a partir da tradição em que você se encontra. E de 

qualquer maneira, você terá que lutar ou brigar ou retirar o papel de embrulho no qual ela esteve 

culturalmente aprisionada” (p.20). Mas, que alma é esta? Onde está ela? Presa onde? Libertar 

a alma para quê?  

A busca é labiríntica, bem sei, mas haverá uma Ariadne que estenda um fio vermelho 

paixão flexível, firme o bastante para resistir aos cantos cúrvicos dos encontros das paredes do 

labirinto.  Nossa Ariadne será o próprio autor que nos conduzirá com suas palavras em de 

																																																								
8 James Hillman é Analista junguiano, criador da ”psicologia arquetípica” pós-junguiana.  Já lecionou 
na Yale University, Syracusa University, University of Chicago e University of Dallas (onde foi co-
fundador do Dallas Institute for the Humanities and Culture). 
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recados sussurradps em sopro aos ouvidos. Na ponta do fio que me foi entregue no começo do 

trabalho, surgiu um primeiro alerta de Hillman (1984, p. 16): “fazer alma é essencialmente 

atividade imaginativa, ou uma atividade do reino imaginal no qual se envolvem todos os 

aspectos da vida”. Bem sei que a alma tratada aqui não tem nenhum cunho religioso e que, em 

se dizendo da psicologia, preciso invocar Marendino (2011) para ajudar-me a esclarecer isto ao 

leitor:  

A alma para Hillman é muito mais uma visão de mundo do que uma 
substância. Ela se constitui de reflexões que tecem realidades e propõe 
experiências. Ela não seria apenas a nossa subjetividade ou o nosso eu, mas 
sim um reflexo de um espelho em movimento, pois independe dos 
acontecimentos, ao mesmo tempo em que os utiliza para sua percepção. O 
grande dever da psicologia seria, portanto, o de escutar a psique que fala 
através de todas as coisas do mundo, mundo esse que é lugar para a alma e da 
alma. Como um geógrafo do caminho terrestre da psique, Hillman afirma que 
deveria ser esse mesmo o papel da psicologia. Tal processo de busca pelo 
contato com a alma, ele chama de soul-making (fazer alma).  (p. 40) 

Então, pensar uma escola que se preocupa com a poetização da vida, exige que se trabalhe 

não só com o lado prosaico, mas também, com a dimensão poética, pois isso aumenta   as 

possibilidades de fazer alma. Hillman nos dá também outras orientações, dentre elas a ideia de 

“personificar coisas”, ou seja, quer ele nos dizer que “personificar é uma forma de estar no 

mundo e de experimentar o mundo como um campo psicológico, onde as pessoas são dadas 

junto aos acontecimentos, de maneira que o que nos acontece são experiências que nos tocam, 

nos comovem, nos reclamam” (1999, p. 56).”. A experiência do mundo (HILLMAN, 1999; 

LAROSSA, 2002, p. 20-28) como aquilo que nos toca, pode ser um modo de cultivar a alma. 

A experiência então é afetual e nos coloca diante de nós mesmos num instante eterno. Então o 

próprio Hillman (2010) nos afirma que o cultivo da alma (soul-making) ocupa-se 

essencialmente da evocação da fé psicológica, a fé que brota da psique e que se revela como fé 

na realidade da alma. Uma vez que a psique é primariamente imagem, e imagem é sempre 

psique, essa fé se manifesta na crença nas imagens (p. 128).  

Em entrevista a Elisa Byington (1999)9, publicada na edição de julho de 1999 da revista 

República, Hillman nos aponta uma questão importante sobre escola e sobre alma. Ele diz da 

importância de lançar um foco luminoso na imaginação contemporânea e que esta é uma 

atribuição importante da escola.  

																																																								
9 Disponível no site: www.petpsi.ufc.br/Documentos/O%20homem%20que%20leu%20a%20alma.rtf.	
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É muito importante focalizar a imaginação contemporânea. Na escola, por 
exemplo, precisamos abandonar a matemática por um instante. Continua-se a 
justificar o ensino da matemática para crianças pequenas dizendo-se que treina 
o cérebro. Mas treina o quê? Treina as mentes para fazer certos tipos de 
raciocínios que falsificam o mundo sensível. Esse é o grande problema. Trata-
se logicamente de razões tecnológicas, comerciais, econômicas. E o que 
acontece com a imaginação? O que está acontecendo com as crianças? Por 
que elas hoje se suicidam como jamais fizeram antes? Por que elas estão 
matando nas escolas? O que elas querem? Por que a poesia, a arte, as danças 
foram cortadas da programação escolar? Porque não são consideradas 
economicamente importantes.  

 James Hillman (2001) levanta outra questão que acredito ser muito importante trazer à 
esta mesa: a noção de daimon. Segundo o autor (p.13), “há mais coisas numa vida humana do 
que permitem nossas teorias a seu respeito. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa parece nos 
chamar para um caminho específico.” Essa coisa, então, seria um chamado, aquele que nos 
surge como marcante em dado momento de nossa vida e que pulsa dentro da gente, uma espécie 
de “força de uma anunciação”, e ele completa 

Como explicou o maior dos neoplatônicos, Plotino (205-270 a.C.), 
escolhemos o corpo, os pais, o lugar e as circunstâncias que serviam à alma e 
que, segundo o mito, pertencem à sua necessidade. Isso sugere que as 
circunstâncias, inclusive meu corpo e meus pais, a quem posso maldizer, são 
escolhidos por minha alma — e não entendo isso porque esqueci. (p 18) 

Esta noção nos diz que todos nós temos um destino traçado, que mesmo antes de 

nascermos já estamos destinados a ser o que somos O que Hillman (2001) nos quer falar é sobre 

a importância de encontrarmos o nosso próprio destino, estar em contato com personalidade 

única, mas que não sabemos ainda como encontrá-lo porque está perdido, por isso a busca. 

Nosso destino seria então procurar este destino que ele chama de daimon.  Hillman (2001) nos 

explica da seguinte maneira a noção de daimon: 

A alma de cada um de nós recebe um daimon único, antes de nascer, que 
escolhe uma imagem ou um padrão a ser vivido na terra. Esse companheiro 
da alma, o daimon, nos guia aqui. Na chegada, porém, esquecemos tudo o que 
aconteceu e achamos que chegamos vazios a este mundo. O daimon lembra 
do que está em sua imagem e pertence a seu padrão, e portanto o seu daimon 
é o portador de seu destino. (p.18) 

E Hillman (Ibid) vai além e diz: “ele (o daimon) é um guia único, diferente de todos os 

outros. Olhando nossa biografia por meio do mito, somos levados a percebê-lo por meio das 

ideias de vocação, alma, daimon, destino, necessidade. São elas que nos abrem aos pouco o 

sentido das nossas vidas” (p. 20) e nos sugere prestar atenção na infância a fim de captar os 

primeiros sinais do daimon em ação, entender suas intenções e não o bloquear. Para tanto, nos 
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dá algumas dicas: “a) reconhecer o chamado como o fato primordial da existência humana; b) 

alinhar a vida com esse chamado; c) ter o bom senso de perceber que acidentes, inclusive a dor 

no coração e os choques naturais que são herança da carne, pertencem ao padrão da imagem, 

lhe são necessários e ajudam a realizá-la” (p.18). 

Para ilustrar, o autor nos apresenta a teoria da semente de carvalho que propõe que cada 

vida é constituída por uma vocação que é a sua essência, um destino que lhe foi determinado.  

Assim como a pequena semente já carrega a imensidão da árvore dentro de si, nós também 

trazemos no nosso interior as marcas do que precisamos desenvolver ao longo da vida para 

encontrarmos o nosso daimon.   Para Hillman, “esta teoria oferece uma visão mais libertadora 

de traumas infantis e discute temas importantes como falalismo, caráter, desejo, influências 

familiares e, acima de tudo, vocação — este mistério que adormece na essência de cada ser 

humano” (p. 3).  

Então, qual seria o papel da escola nessa busca humana de se ser o que se é? Seria 

promover o feitio da alma? Nhary (2011) nos dá uma pista: 

A tarefa primordial da educação é levar-nos a aprender e ensinar com alma. É 
nos levar a sonhar, a construir nossos próprios caminhos, a descobrir coisas, a 
sentir e entender a vida. A pedagogia carece de uma reconciliação com as 
coisas da alma (interioridade da psique), da fantasia e da imaginação. É 
preciso atribuir valor a imaginação simbólica como parte do processo 
educativo. É preciso reconhecer a importância de uma pedagogia imaginal. 
(p.56) 

Neste sentido, a ideia de ir em busca do nosso daimon sugere também reconhecer   o que 

Jung chamou de processo de individuação, ou seja: tornar-se um ser único, encontrar um “eu” 

interno que parece estar escondido nas sombras, significa tornar-se um si-mesmo. Sobre o 

processo de individuação, Marendino (2001) esclarece: 

[...] vejo sempre de novo que o processo de individuação é confundido com a 
conscientização do eu, identificando assim o eu com o si-mesmo, o que gera 
uma confusão conceitual insanável. Isso porque, assim, a individuação se 
transforma num mero egocentrismo e autoerotismo. O si-mesmo, porém, 
contém infinitamente mais do que meramente um eu (...). Por “eu”, 
compreendo um complexo de representações que perfaz para mim o centro de 
meu campo de consciência e parece representar um processo de intensa 
continuidade e identidade comigo mesmo (...). O eu é apenas o sujeito de minha 
consciência, enquanto o si-mesmo é o sujeito de toda a minha psique, inclusive 
da psique inconsciente.  

Assim, pensar a alma, buscar a alma, encontrar o daimon, fazer alma seriam tarefas 

importantes a serem consideradas na escola. Talvez seja importante trazer novamente Morin 



	 34	

(2005) pelo fato de ele nos dizer que o pensamento por imagens, ligado aos mitos, é tão real 

quanto o pensamento racional, ligado ao mundo real e visível.  Nele, mythos (narração) e logos 

(pensamento) não se opõem. Para esse autor, esse é o problema do conhecimento do 

conhecimento: dois modos de conhecimento e ação, um simbólico/mitológico/mágico (mythos) 

e outro empírico/técnico/racional (logos). Ainda, segundo esse pensador, “os dois modos 

coexistem, ajudam-se, estão em constante interação, como se tivessem a necessidade 

permanente um do outro; podem por vezes confundir-se, mas sempre provisoriamente” (p.167).  

Assim diz Hillman (2001) crer que “nossa verdadeira biografia foi roubada — esse 

destino inscrito no fruto do carvalho — e que começamos a fazer terapia para resgatá-la. Porém, 

essa imagem inata não poderá ser encontrada antes de termos uma teoria psicológica que 

reconheça a realidade psicológica primordial do chamado do destino” (p. 15).  

Será que a Festa Junina colabora com a estes processos individuais e coletivos? Será que 

ela faz alma na escola? Será que ela apresenta pegadas do nosso daimon? Que sinais ela nos 

revela? 

Pronto, os alimentos acima já nos deixam quase saciados, vamos “beliscar” outros que 

nos ajudem na digestão. 

 

Frutas cristalizadas, doces e cítricas – Para ajudar na digestão  

Outros autores também compõem nossa mesa de forma muito importante e necessária: 

são aqueles que tratam da história do ensino de arte no Brasil, sobretudo os que fazem referência 

ao teatro, à dança e as artes visuais, como Ana Mae Barbosa com a sua proposta de Triangulação 

para o ensino de arte, uma das grandes bases para o ensino de arte no Brasil até hoje. Viola 

Spolin (2005) e a Improvisação para o Teatro, pressupondo que o teatro pode ser feito por 

qualquer pessoa e que qualquer um pode aprender a atuar e ter uma experiência criativa teatral, 

compreendendo, ainda, que teatro não tem nada a ver com talento e sim com ludicidade e 

predisposição para o jogo, sobretudo com suas noções de jogo que lança luz sobre novas 

possibilidades para o teatro na escola. Maria Lucia Souza Barros Puppo, que considera o 

sistema de jogos teatrais "a operacionalização lúdica dos princípios inerentes ao método das 

ações físicas”, dentre outros. 

Os autores da área da iluminação cênica que tem como princípio a sombra e a luz para 

produzir vida e clima na cena. Para eles, o termo sombrear algo significa dar volume e textura 
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ao que se quer evidenciar. Num palco, a vida é trazida à cena pelas cores, texturas e volumes 

que são apresentadas em primeiro plano pelos atores e em segundo pela iluminação. As 

delimitações de espaço-tempo podem ser efetuadas pelo iluminador, que traz à luz, através da 

sombra, aquilo que deve ser visto. Na vida e na escola, as brechas existentes no que está entre 

a sombra e a luz nos interessam igualmente, porque ali pode estar escondido nosso daimon, 

nossa alma buscada, aquilo que revela a vida na escola. 

Autores como Ozouf  (1976), Duvignoud  (1983) Damatta  (1991, 1997), Amaral  (1988) 

Huizinga  (2005), são leituras complementares importantes para se compreender a festa na 

sociedade, nos grupos, e as relações pluridimensionais que se constroem entre os indivíduos, o 

mundo, e os processos de formação do sujeito a partir da festa. Estes autores trazem perspetivas 

diferentes e complementares para o entendimento do tema, olhando para ele sob perspectivas 

do ponto de vista da vida social, ou examindando as suas relações com outras dimensões da 

sociedade, no entrelaçamento de culturas e costumes, co-relacionando as rupturas da ordem 

social com uma tentativa de regeneração da vida em sociedade, ou colocando em xeque os 

rituais festivos e a forma como o homem brasileiro se relaciona com a sua identidade, ou o 

funcionamento e as ressonâncias das festas nas sociedades e nos processos de formação dos 

sujeitos, ou ainda a festa e seus vários encontros com jogo. Dentre tantos destaco o trabalho da 

professora Rita Amaral (1988), que muito contribiuiu para o estudo sobre as festas. Um trabalho 

profundo e de riqueza imensurável para quem deseja navegar no tema. Por uma questão de 

escolha e de direcionamento deste trabalho decidimos não trazer um texto específico sobre as 

teorias da festa porque, talvez, esta tese tomasse outros rumos, que julgo ricos, mas que 

preferimos por aqui ficar. Os textos dos autores acima citados encontram-se na bibliografia e a 

maioria encontra-se disponível em sites da internete e podem ser acessados pelas bibliotecas 

virtuais de muitas universidades públicas. 

 Outro alimento de muita “sustância” diz respeito ao Dicionário de Símbolos de Chevalier 

& Gheerbrant (2012) que foi fundamento principal para a leitura das imagens e dos símbolos 

que surgiram durante a pesquisa, dando o apoio necessário aos autores aqui já citados.  O 

trabalho desses autores está afinado com o referencial teórico apresentado nesta pesquisa e é 

bastante profundo em suas análises. Segundo eles (2012),  

“o símbolo vivo, que surge do inconsciente criador do homem e de seu meio, 
preenche uma função profunda favorável à vida pessoal e social. Se bem que 
essa função se exerça de maneira global, tentaremos, ainda, assim, analisá-la, 
para melhor demonstrar seu rico dinamismo e suas múltipas faces” (p.26).  
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E por fim autores que abordam o mesmo tema muitos colaboraram, como Cirot (2005) e 

Furth (2004) – este último contribuindo de forma especial para a leitura das telas. 

Tantos homens fazendo-se presentes, chega a hora de uma mulher, que também 

fortemente nutrida de poesia e prosa, se faz necessária e importante neste trabalho. Sem ela, o 

banquete estaria incompleto, sobretudo no que se diz aos perfumes que se espalham por toda a 

mesa e baila pelo ar tomando conta de todo o salão: Chaves.  

A poesia em prosa durante o banquete – CHAVES e a Pesquisa Narrativa 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu em 
um meio de artesão – no campo, no mar e na cidade 
– é ela própria, em um certo sentido, uma forma 
artesanal de comunicação. Ela não está interessada 
em transmitir o “puro em si” da coisa narrada 
como uma informação ou um relatório. Ela 
mergulha a coisa na vida do narrador para em 
seguida retirá-la dele. Assim se imprime na 
narrativa a marca do narrador, com a mão do 
oleiro na argila do vaso. (Walter Benjamin) 

 A epígrafe de Walter Benjamin me faz lembrar as bocas de noite por entre as tamboretes 

nas frentes das casas no interior de Pernambuco, em Mulungu a dos meus pais quando recebiam 

os amigos com café e bolo de mandioca, cuscuz de milho e tapioca. Lembra os causos, as lorotas 

e as notícias de assombração de meia-noite e as pragas da hora do angelous. Lembra também 

as histórias de bravura de homens e mulheres da família que eram contadas para as crianças 

num desejo de mantê-las vivas; isto me traz muitas outras memórias... Assim este trabalho fala 

de histórias de pessoas, mesmo que parte delas, e como caminhamos fundamentados nos 

ensinamentos morinianos e em sua perspectiva recursiva, podemos afirmar que as histórias 

contadas nesta tese estão na vida dos entrevistados e as vidas deles estão em suas histórias 

contadas.  

A epígrafe também nos lembra o quanto a narrativa humaniza o homem, que diz de si e 

do outro e das relações de afeto que cimenta os afetos, que forma o uno que há em nós: Ela não 

está interessada em transmitir o “puro em si” da coisa narrada como uma informação ou um 

relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. 
Para trilhar tão rico, belo e complexo caminho, foi preciso chamar os ensinamentos de 

Iduina Chaves (1999) sobre a entrevista narrativa. Tal autora alicerça e ajuda na condução desta 

tese como uma Ariadne em seu desfiar de lã, assim como o fez James Hillman anteriormente. 

A partir dela, podemos trazer à mesa a pesquisa narrativa, compreendida aqui como fenômeno 
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e como método (CHAVES, 1999), e importante por atribuir grande valor às experiências de 

vida e, consequentemente, à trajetória de vida dos sujeitos. Sem ela, acredito que esta pesaquisa 

trilharia caminhos difíceis demais. A autora coloca o pesquisador em estado de escuta sensível 

e de coparticipante da memória (re)vivida. Isto foi fundamental durante todo o processo ao 

longo do trabalho, mesmo porquê o pesquisador aqui presente faz parte das festas tornadas 

objeto da pesquisa. 

Essa noção de memória revivida tornou-se de relevante importância durante todo o 

trabalho, pois a trajetória das festas em estudo foi uma das ferramentas metodológicas utilizadas 

durante o desenvolvimento desta tese. Sem contar o fato do pesquisador ter testemunhado e 

participado ativamente de todas elas estando bem próximo dos narradores, isto tornou o 

processo especial e instigador. Tínhamos em comum segredos guardados da festa que, nesta 

escrita, se encontram, os meus segredos sobre a festa e os deles, foram contados uns para os 

outros sincronicamente. Estes segredos aqui também estão revelados. Sobre a narrativa como 

fenômeno e como método, assim nos ratifica Chaves: 

A narrativa, como fenômeno e como método, tem um papel central no 
desenvolvimento pessoal e profissional. Através de contar, escrever e ouvir 
histórias de vida – as suas e as dos outros - podemos penetrar nas barreiras 
culturais, descobrir o poder do “self” e a integridade do outro e ainda, 
aprofundar o entendimento de suas perspectivas e possibilidades. Além do 
mais, todas as formas de narrativa assumem o interesse em construir e 
comunicar significado. O significado da prática, da vida. ( 1999, p.40. ) 

A autora nos apresenta a escola como um sistema sócio-cultural simbólico que é 

“constituído por grupos com uma vivência real e relacional de códigos e sistemas de ação e que 

a cultura torna possível os contatos dos homens em sociedade e a própria vida social” 

(CHAVES, 2006, p. 1). Nessa perspectiva, também nos chama a atenção para que estajamos 

abertos e sensíveis para perceber a relação entre o lado patente e o lado latente da escola.  Esta 

escuta sensível pode apreender o que se revela como cultura. Esta é uma das buscas nesta tese. 

Esta escuta sensível não é algo simples, é preciso estado de atenção, sensibilidade, paciência, 

autoconfiança, não ter medo de incertezas e olhar no fundo do que nos é contado. É uma escuta 

complexa. 

Associando-se a Morin, Chaves postula a cultura como os modos de pensar, sentir e agir 

de um grupo. A mesma autora ainda nos ensina que o imaginário é um “elemento constitutivo 

e instaurador do comportamento específico do homo sapiens” (CHAVES, 2011, p. 12).   Isso 

“torna o pesquisador mais intimamente ligado ao processo investigativo, do que nos métodos 
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quantitativos e estatísticos, por lidar de perto com as experiências humanas” (CHAVES, 1999, 

p. 129).  Aliás, os números aqui somente nos interessam como memória ou símbolo. Assim, o 

processo de pesquisa não se torna linear e pode ser retomado a qualquer instante. Neste sentido, 

os seus ensinamentos são fundamentais e alimento que oferece resistência e nutrição para 

aqueles que sentam à mesa.  

Chaves trouxe-me, além de uma base firme para pisar no solo paradigmatico por onde 

ando nesses campos do imaginário e dos símbolos, a cientificidade acadêmica associada à 

poesia do contar para viver, viver para contar, re-contar para re-viver em prosa e poesia, como 

um par de asas em que precisamos das duas para poder alçarmos voos. Assim, a pesquisa 

narrativa como fenômeno e como método tornou-se uma das chaves principais para evocar as 

imagens durante a pesquisa. Esta forma de ancorar imagens atribui grande importância às 

experiências de vida e vividas pelos sujeitos em seu trajeto. Ouvir narrativas sobre uma festa é 

ouvir vozes que emanam de corpos, sons que ecoam da alma, vida que brota antes do dia nascer 

e continua pelo alvorecer, seguindo tardezinha e noites de lua cheia. Ouvir narrativas sobre 

festa é ouvir narrativas sobre vida.  

Importante ainda perceber que “a narrativa contradiz também a dicotomia pensar/sentir, 

fruto do pensamento moderno ocidental, ligando o conhecimento ao sentimento e o pensamento 

a ação” (CHAVES 1999, p. 123).  Isto significa que, ao narrar, o sujeito apresenta uma estreira 

relação com o “dentro/fora” de sua alma. Indo por esta perspectiva, podemos entender que, ao 

contar a experiência vivida, ao se contar, o sujeito evoca sua alma, seu imaginário, sua própria 

cultura.  

Ao longo da pesquisa, entrevistamos oitos sujeitos que participaram sincronicamente das 

festas juninas da escola no período de 2011 a 2016. Um grande trajeto. Cabe aqui ressaltar que 

em 2015 uma estiagem tomou conta do COLUNI e, por causa de uma greve ocorrida nas 

instituições federais, não houve festa junina no colégio. Portanto, as festas aqui contadas foram 

as seguintes: 

COMO NASCE UM CABRA DA PESTE – 2011:  coincide com minha chegada ao 

COLUNI. Fala sobre o nascimento, a gestação e a gênese. 

MAMULENGO LENGO TENGO – 2012:  trata de infância, teatro e brinquedo. Conta 

que a criança nascida em 2011, o Cabra da Peste, já é menino(a) pequeno(a) e quer brincar 

com/ser o mundo. 
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SER... TÃO.... ABOIOS, CANTOS E ACALANTOS – 2013: fala de seca, da vida de 

retirante nordestino, de sonhos e devaneios. Inspirada no livro Vidas Secas de Graciliano 

Ramos, conta a história de um boi. O(a) menino(a) cresceu, agora rapaz, precisa seguir seu 

destino. 

FOGO EM TERRAS DE VENTO – 2014:   trata da origem das festas juninas. Com isto 

chegamos ao mito de Adonis, João Batista e Xangô. A festa tentou colocar os três personagens 

em cena ao redor do fogo, um dos principais elementos que liga os três seres míticos religiosos. 

O menino(a) adulto(a) busca fé e festa. Idade dos conflitos de adulto. Festa polêmica na escola. 

AMOR, ANTONIX AMOR! – 2016:  depois da estiagem, a saudade e a seca deixaram 

os corações mais sensíveis. A festa trata do amor e suas múltiplas possibilidades. Faz 

homenagem a Santo Antonio, já que o menino(a) quer casar e amar para sempre. As questões 

de gênero provocaram questionamentos. Festa polêmica na escola. 

Comecemos a seguir, falando um pouco dos sujeitos da pesquisa. 

 

No salão, na roda, na vida – Os brincantes 

A complexidade não tem metodologia, mas pode ter 
seu método. O que chamamos de método é um 
momento, um "lembrete" (MORIN, 1921, p.192) 

Chamo os sujeitos envolvidos na pesquisa de “brincantes”. Uso este termo a partir da 

definição apresentada por Antonio Nóbrega, que diz: “brincante é o modo como os artistas 

populares se autodenominam: ao realizar um espetáculo, eles dizem que vão brincar". Uma 

brincadeira séria que tem como principio de tudo o diálogo entre o poético e o prosaico em sua 

práxis. O artista brincante é aquele que desfia causos, cantos, contos danças e mitos dos quatro 

cantos da terra, que depende fundamentalmente de vivências, contato físico e da transmissão 

oral, jeito próprio e humano de se criar signos e modos de pensar, agir e sentir, construir culturas 

e instituir grupos. No caso de nossa festa, os brincantes não são profissionais do teatro, mas 

vivenciam a experiência artística/teatral/brincante e são ao mesmo tempo elenco e plateia de si, 

momento em que a obra se confunde com o obreiro.  
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Isto torna mais complexa a análise do material colhido e daí surge a necessidade de um 

mergulho profundo nas teorias dos autores que darão luz à pesquisa, porque as possíveis 

respostas estarão exatamente neste entremeio que junta o feitio e o feito artístico do brincante. 

Envolve o brincar, cimento da liga entre razão e emoção - que vem se dando de pai para filho, 

como na cultura oral. Os festejos de junho, assim como os festejos natalinos passam de geração 

para geração sem a necessidade de uma orientação direta das famílias. As pessoas simplesmente 

festejam sem se perguntarem exatamente o porquê. Retomo a epígrafe apresentada por Morin, 

para tratar do momento que orientou os trabalhos no percurso desta pesquisa.  

Entrevistamos oito sujeitos/brincantes. A ideia era que tivessem participações diferentes 

no dia-dia da escola e que atuassem em lugares distintos. Era preciso que eles tivessem 

participado das festas juninas de alguma forma. Assim, convidamos três alunos, um professor, 

uma professora, uma coordenadora, um funcionário do pátio e um responsável por aluno. Cada 

entrevista durou aproximadamente três horas. Não nos retemos a uma estrutura específica de 

questionário. Como estamos na perspectiva da narrativa, vou contar como aconteceu. 

No dia da entrevista a sala foi preparada para receber cada um deles separadamente. 

Todos os encontros aconteceram no período da tarde, no COLUNI, nos horários em que a escola 

estava mais vazia. Era importante que as entrevistas acontecessem naquele espaço, era preciso 

que a “aura” (BENJAMIN, 1994, p. 170) do lugar pudesse ser sentida pelo colaborador da 

pesquisa.  

Ao chegar à sala, nosso brincante deparou-se com uma mesa, cadeiras e um copo d’água. 

Conversamos um pouco sobre assuntos diversos e em seguida explicamos para ele sobre os 

objetivos da tese, situando-o no contexto da pesquisa e informando que a sua fala seria utilizada 

no trabalho e que, antes de conversarmos sobre as festas, ele iria assistir a um vídeo de 12 

minutos sobre as festas juninas do COLUNI.  

Tivemos o cuidado de preparar um vídeo com o resumo de todas as festas. Para cada 

entrevistado o vídeo era diferente, ou seja, havia uma compilação das cenas em que o 

sujeito/brincante aparecia na festa, incluindo fotos. Assim, a ideia era que ele rememorasse os 

seus momentos durante a participação nas festas ao longo dos anos. Em alguns casos, trechos 

contendo fotos e cenas de parentes e amigos mais próximos faziam parte do vídeo. Queriamos 

que, de alguma forma, a memoria afetiva fosse atiçada a partir das imagens apresentadas. Na 

maioria das vezes vimos risos, gargalhadas, choros, silêncios, comentários sobre amigos e 

expressões de saudade. Feito isto, partimos para a entrevista propriamente dita. 
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Basicamente solicitamos que o sujeito/brincante falasse sobre o que sentia sobre a festa 

junina e, ao passo que surgia alguma questão que achávamos importante ser aprofundada, 

pedíamos licença para fazer uma nova pergunta. Claro que a narrativa não foi nada linear e nem 

era isso que esperávamos, mas gostaríamos que, sobretudo, falasse sobre: que importância ele 

dava para as festas em sua vida; que significados ele atribuiria para a Festa Junina do COLUNI; 

qual a importância das festas juninas para o COLUNI; de que forma esta festa contribuiu para 

a sua formção, e, finalmente, o que ele sentiu nas festas. Por fim, deveria nos apresentar 

oralmente uma imagem que representasse essa festa.  

Terminada a narrativa, convidamos o brincante a pintar uma tela.  Esta tela representaria 

simbolicamente a Festa Junina do COLUNI a partir de tudo que ele havia acabado de falar. 

Nenhum deles negou-se, pelo contrário, sentiam-se felizes em poder continuar falando sobre a 

festa, agora sob a forma de imagem pictórica. Durante o processo da pintura, nós colocamos 

um som ambiente com as músicas que faziam parte das danças em que o entrevistado parcipou 

ao longo das festas juninas. Em seguida, o brincante explicou os elementos que compunham o 

seu quadro e o que eles revelavam sobre a Festa Junina do COLUNI.  

As heurísticas utilizadas para levantamento/apreensão da dimensão simbólico-cultural 

foram as entrevistas narrativas, as imagens produzidas pelos brincantes, as telas pintadas pelos 

brincantes, a descrição e a análise mítico-simbólica das narrativas e das imagens.  

Eles todos serão apresentados posteriormente. 

Cada narrativa dos brincantes será aberta com uma imagem de Candido Portinari. Elas 

representam as minhas impressões sobre o entrevistado e a entrevista particular de cada um. 

Essas imagens devem ser lidas como uma epígrafe a respeito dos personagens10, já que os seus 

nomes foram todos mudados e receberam codinomes.  

Candido Portinari foi escolhido pela sintonia e sincronicidade com a alma deste trabalho. 

A sua obra, para mim, apresenta a alma brasileira de forma poética e densa. Os temas abordados 

pelo pintor têm uma estreita relação com esta pesquisa no que tange tratar de assuntos que 

envolvem cultura, afeto, alma, homem, manifesto, beleza, natureza, psiquismo, antropologia, 

simbolismo, imagem, festas, gente, música e arte. 

Nas próximas sessões apresento as narrativas das festas juninas que fazem parte desta 

pesquisa. A primeira, a de 2011, é COMO NASCE UM CABRA DA PESTE. Vamos a ela: 

 

																																																								
10	Cada	personagem	é	um	dos	brincantes/colaboradore	desta	pesquisa	
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FORRÓ, FOLIA E FUÁ – Narrativas das festas juninas do COLUNI 

Como Nasce um Cabra da Peste (2011) - Preparando o terreno, rezando pela chuva   
 

Ai, que dô! 
- Aproveite a dô, minha fi'a. Dê uma garrafa pr'ela 
soprá, dê.  
Ôr, muié, hein? Essa é a oração de S. Reimundo, 
mermo? 
- É...é... [muitas vozes]. 
- Vosmecês num sabe outra oração? 
- Nós num sabe... [muitas vozes]. 
- Uma oração mais forte que essa, vocês num têm? 
- Tem não, tem não, essa é boa [muitas vozes] 
- Pois deixe comigo, deixe comigo, eu vou rezar 
uma oração aqui,  
que se ele num nascer, ele num tá nem cum diabo 
de num nascer: 
"Sant' Antoin pequenino, mansadô de burro brabo, 
fazei nascer esse menino, com mil e seiscentos 
diabos!"[choro de criança] 
(Luiz Gonzaga – Samarica Parteira) 
 

Luiz Gonzaga viveu rapazote em Exu, pernambucano sabido, de verdades, lorotas11 e 

invencionices poéticas. Já era homem feito quando escreveu Samarica Parteira. Talvez tenha 

querido homenagear a mulher que tocou seu corpo com as mãos pela primeira vez enquanto via 

a luz desse mundo pela primeira vez; uma “Samarica” dentre tantas outras da vida sertaneja: 

mulheres que ouvem os pingos das primeiras lágrimas e fungados daqueles que terão sina, 

coragem, angústia e bom humor por todo o resto de vida que lhe for permitido, incertezas que 

se farão em curvas de estradas de lua e sol, de estratas atravessadas por cobras fugindo da seca 

ou vagalumes noturnos reluzestes em tempos de verdio. Samarica, provavelmente, foi chamada 

de madrinha por Luiz até seu derradeiro suspiro. Questão de respeito, gratidão e atitude que a 

maioria dos nordestinos já nasce sabendo. Sou nordestino, também, e sei da vida muito pouco 

ainda, ando ainda me fazendo gente por este mundo de tantos, por essa imensa escola a céu 

aberto amaciada por nuvens de estiagem, escassas, por vezes de Mulungu, carregadas por vezes 

de Rio de Janeiro, nuvens que carregam a si e a mim, de vez em quando, nessa escola mundo. 

Meu pai que dizia: a maior escola do mundo é o próprio mundo! Por isso saí de casa aos 

																																																								
11 Dito mentiroso, história mal contada, invenções sem cunho maldoso a respeito de um fato. Luiz 
Gonzaga usa este termo em suas músicas com um cunho de humor. 
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dezesseis anos caminhando mundo afora, seguindo nuvens nordestinas e depois cariocas. Nesta 

caminhada parei no COLUNI. Foi ali que coloquei o embornal no chão, a quartinha sobre uma 

pedra, espalhei meus cacarecos e assumi a baqueta para orquestrar uma festa junina. 

Numa Loa de abertura, como quem pede para nascer, Antonio Nóbrega ajudava-me a 

pedir para ocupar um lugar no COLUNI na festa COMO NASCE UM CABRA DA PESTE. 

Com respeito e cuidado era preciso trazer junto um coração cantante e brincante, não por receio, 

mas para mostrar que tudo que ali eu fizesse, o afeto falaria primeiro, seria ele o condutor do 

corpo e da alma, o resto viria depois. Portanto, como num ritual que se repete a cada lembrança, 

peço licença para chegar aqui também, por isso peço, por favor, que leia/cante em voz alta a 

loa que segue: 
Senhores desta sala 
Licença eu vou chegando, eu vou 
A voz e a rabeca 
O coração cantando, eu vou 

Nas próximas palavras vou cantar umas histórias, todas muito verdadeiras. Pode ser que 

eu fale mais do que o homem da cobra12, então, se quiser pular uma linha ou outra, pule, mas 

vai deixar de saber um monte de coisas... fique à vontade, só não esqueça que o que eu quero 

dizer mesmo está entre uma linha e outra do texto aqui escrito. Atenção.  

Peço logo desculpas pelos possíveis atropelos no desfiar dos fatos, é que sou homem do 

Nordeste brasileiro e às vezes nós, nordestinos, ficamos numa encruzilhada danada, 

embaralhamos a conversa e empacamos, igual jumento de carga, porque encruzilhada é bicho 

perigoso que dá medo na gente! Diante dele, do medo, é preciso parar para seguir, enfiar o 

medo no alforje e levá-lo com a gente seguindo uma estrela guia vagalumosa13  que saltita no 

mato, por isto é necessário ter cuidado para não se perder nas brenhas. Até o valente Guimarães 

Rosa tinha medo de encruzilhadas, porque diziam, e ele acreditava, que nela param coisa boa e 

coisa ruim, e escolher que caminho seguir pode ser perturbador. Parei. Segui, fui em frente e 

peguei esta estrada que você acabou de entrar ao me ouvir por entre as letras deste papel. É 

sobre esta estrada que serão ditas as primeiras linhas desse texto, suas paisagens, texturas, cores, 

odores e temperaturas, ladeada de cercas de arame farpado, seixos, espinhos secos, flores de 

mandacaru e cheiro de pingos de chuva no chão lascado, se for inverno. História minha que se 

																																																								
12	Ditado popular que se refere uma pessoa que fala muito, com discurso intermináveis e tem efeito 
hipnótico sobre o interlocutor.		
13	Diz respeito a vagalume	
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con-funde com o tema apontado lá na primeira linha do cabeçalho: COMO NASCE UM 

CABRA DA PESTE, a primeira festa junina de que trata este trabalho. 

Cheguei ao COLUNI sob o signo de aquário, em fevereiro de 2011 após ser aprovado 

num concurso para professor substituto. Lembro que a primeira visita se deu no refeitório, não 

poderia ter sido em lugar melhor porque nenhum nordestino recebe alguém na sala de estar, é 

ao redor da mesa de jantar que os encontros se dão. Coisa boa é comer, encontro bom é encontro 

de bucho cheio! 

Sentei à mesa com a diretora, comi feijão preto, arroz, carne cozida e repolho picadinho, 

só faltou a farinha branca da farinhada do dia anterior. O encontro formal com os professores 

deu-se naquela mesma sexta-feira pós quarta de cinzas, um dia de cor carregado de simbolismo 

que marca muitos momentos de meu trajeto de vida, um deles é a existência das cinzas e do 

cinza.  

Sempre houve cinzas em minha infância e toda vez que esta cor surge remete-me à alegria 

e à esperança, porque de onde venho um céu acinzentado significa dia bonito, de bonito para 

chover. Do cinza do céu transformado em gotas de chuva surgem os verdes das folhas da 

mandioca, milho, do feijão, do pasto que os bichos comem e das poças de água enlameada em 

que as borboletas hidratam cores. Além do mais, quando vejo cinza vejo o branco e o preto 

dançando juntos, dança de abraço, baião miudinho, coladinho, daquele que pai de moça virgem 

não deixa ela dançar com ninguém. O cinza é o meio termo entre o preto que tudo absorve e o 

branco que tudo reflete, a ausência de todas as cores com a presença de todas elas, juntos. 

Lembro ainda as cinzas do fogão à lenha lá de casa, que depois de brandas eram usadas 

como polvilho, para que os perfumados grãos de café colhidos no quintal, torrados no fogo a 

lenha da casa, fossem transformados em calda escaldante e não grudassem no cinza cimento da 

bancada enquanto esfriava, após sofrer os golpes da mão de pilão no buraco cavado da madeira 

virava pó e depois se derretia todo em líquido gostoso, quente queimador de língua faladeira, 

que alegrava nossas manhãs, tardes, e tirava o sono quando bebido à noite, ou ainda sujava a 

roupa com nódua marrom escuro que não saía nem com reza de mulher velha. Logo, para mim, 

no cinza tem muitas outras cores, muita vida. Tomei café com a diretora naquele dia. 

A primeira semana na escola foi de planejamento e ao passo que ia tocando o cinza do 

chão, tateando os beges das paredes e sentindo os “calombos” dos móveis, foram-me sendo 

reveladas as cores das pessoas. Ao longo do semestre, pude estabelecer vínculos com a maioria 

dos colegas, com os alunos e com os tons azuis do COLUNI, presentes no uniforme das 
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crianças. Encantou-me, de imediato, a liberdade em fazer o que acreditasse ser o melhor na sala 

de aula, quando a coordenadora disse-me: Esta sala é sua, use-a como achar adequado junto aos 

alunos! Um sonho diante de mim, ou para qualquer outro professor que receba uma sala toda 

sua. 

Maio chegou, mês de Maria, época de pensar na festa junina. No COLUNI era período 

de falar do final de semestre, a festa junina era um dos temas, como de costume. Lembro-me 

que antes do encontro de todos os professores foi marcada uma reunião entre a equipe de 

Educação Física e eu, professor de Arte (na época eu era o único professor da área), foi nesse 

dia que sugeri um evento temático junino. Apresentei algumas propostas e, dentre elas, estava 

o interesse em trabalhar com um dos pilares fundantes da cultura nordestina: a família, 

sobretudo de como ela se constitui. Foi daí que surgiu a ideia de falar de “nascimento”. Por ser 

um tema universal e afetar diretamente todo e qualquer criatura desse mundo, a ideia do 

“nascer” seria uma boa oportunidade de refletir sobre família e as novas possibilidades de 

religações afetivas. Assim apresentei aos professores o texto “Como Nasce um Cabra da Peste” 

de Mário Souto Maior, um escritor e poeta pernambucano da cidade de Bom Jardim que teve a 

sina de levar a cultura popular nordestina para os quatro cantos do Brasil através do seu sotaque 

de alma, timbrando-o no papel.  

E o receio que eu sentia? Pense! Pensou? Multiplique por dez agora! Convencer os 

professores que seria uma boa experiência para todos. Seduzi-los a entrar neste bailado comigo 

foi como entrar no meio da caatinga cheia de rasga-beiço, mandacaru espinhoso e unha-de-gato 

pra caçar preá! Eita sacrifício de gancho!  

Só lembro que fiquei abismado com o olhar de espanto do casal de professores que estava 

na reunião: ela dizia que não daria certo, ele dizia que confiava na minha proposta e, se eu 

dissesse que tudo correria bem, daria total apoio. Garanti que tudo seria perfeito, pois estava 

confiante. Pronto! Ganhei a confiança dos dois, agora era hora de pegar o cabo da enxada e ir 

pra roça. A roça aqui é a festa, desde a preparação do terreno, plantio, cultivo e colheita. 

 

Escolhendo as sementes 

Como tratava-se de uma festa fundamentada em texto de literatura e aquela seria a 

primeira experiência teatral na escola, ainda por cima em espaço aberto, as dificuldades seriam 

inevitáveis. Resolvemos, então, ir em busca de uma música que pudesse ser o fio condutor da 
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história por entre o labirinto que ali se fazia diante de nós. Digo labirinto porque não sabíamos 

exatamente o que estava à nossa frente, embora eu estivesse seguro de que se trabalhássemos 

juntos tudo daria certo, não tinha certeza da confiança dos demais colegas na proposta e nem 

dos (des)caminhos que surgiriam no decorrer do processo. Escolhemos a música Samarica 

Parteira, a mesma que se faz epígrafe desse texto, do pernambucano Luiz Gonzaga, da cidade 

de Exu. Poeta cuja história nos mostra a grandiosidade da música nordestina e a força do artista 

que tem como missão levar para o mundo a fala do povo, dizer que o sentimento é universal, 

ultrapassa o regionalismo.  

Na reunião com os demais professores e coordenação apresentamos slides com filmes, 

decupagens, imagens e músicas, e toda a fundamentação teórica do roteiro e os recortes da 

cultura popular nordestina que iríamos trabalhar. Recebemos aplausos e depois algumas 

sugestões de mudanças que foram acatadas em sua maioria. Além da empolgação com o tema 

e a proposta de roteiro, muitos mostraram-se interessados em poder envolver suas turmas num 

trabalho teatral, já que o Teatro ainda não era uma disciplina instituída no COLUNI naquela 

época. A novidade do teatro trouxe um oxigênio diferente para a escola.  

A ideia era fazer uma grande confraternização no dia de João e cada turma deveria trazer, 

além de um alimento típico nordestino, uma coreografia, para fazer parte do grande banquete 

junino. Como no teatro e com o teatro, o corpo seria colocado em evidência e todos estaríamos 

ali para servir e sermos servidos. Assim também como nas grandes Dionisias, a dança, a bebida 

e a comida seriam os elementos de liga entre todos, só que com um propósito principal: louvar 

a existência humana, experimentar a humanidade ao fazer contato com os frutos da terra, 

agradecer por eles, louvar a fertilidade representada pelos frutos que nos dão vida. 

Cada professor ficou de explicar para a sua turma como seria o trabalho e juntos 

decidirem como seria a participação da turma. Assim dar-se-ia a polifonia pelas palavras, sons 

e ritmos que envolveria os alunos numa grande brincadeira festiva. Tomo essa ideia de polifonia 

para falar das múltiplas vozes, ruídos e sons que se ouve durante a festa, uma polissemia que 

ultrapassa as palavras, sobretudo representada nos gestos, nas flores, cores das vestimentas, nas 

músicas, no alimento, na bebida, conectando externo/interno de forma contínua, orgânica, 

cíclica e recursiva e dinâmica.  

 A gente queria mesmo era ligar todo mundo, de tudo quanto é área do conhecimento, 

queria mostrar que os grandes temas da humanidade estão presentes em toda ela, independente 

de região. Música é música, do funk ao clássico, amor é amor, do irmão ao amante, nascer é 
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nascer, da semente que germina à criança que recebe a primeira luz e família será sempre 

família, o que difere são as combinações das cores como se faz na cultura dos grupos.  

Assim queríamos mostrar como nasce um Cabra, “O Cabra”, assim mesmo é dito, com 

um artigo masculino antes do substantivo de dois gêneros para designar o homem nordestino, 

como descreve Cascudo (2002): Cabra é, em Pernambuco, sinônimo de homem ou talvez mais 

particularmente de homem forte, sujeito destemido e petulante. “Fulano é cabra danado” é frase 

comum por aqueles cantos. Uma das personagens no folguedo do Boi (p. 90).  

Sobre o nascimento do termo: “era como os navegadores portugueses chamavam os 

índios que “ruminavam o bétel”, uma planta com folhas de mascar” (ibid) ou em dias de hoje, 

mesmo pouco usado, designa aquele que é forte como cipó de boi e resiste às dificuldades para 

se tornar Nor(destino).  Acho mesmo até que assim é todo artista: rumina (como cabra ou boi) 

ideias, visões de alma/mundo, pensamentos, sentimentos e, depois de provocar “reverbere” no 

bucho, transforma seu “ruminar de bétel” em objeto material sensível. Se não o faz dá nó nas 

tripas, o menino nasce morto ou torto, porque o processo de criação é como uma gravidez: tem 

desejos, anseios, angustias, sonhos e devaneios (sobretudo devaneios, tem que ter, se não tiver 

não é), e por vezes para nascer precisa-se de uma parteira com mãos fortes para ajudá-lo na 

travessia. O meu “Cabra” vinha ao mundo ali, muito embora estivesse sempre andando comigo, 

estava num canto do meu corpo, não na cocha como Dionísio, nem na casca da mirra, como 

Adônis, mas no coração, acho. Eu estava grávido dele, uma gravidez quase de elefante, longa, 

grávido de mim mesmo.  

Não me lembro, mas sei que foi porque meu pai disse: quando nasci eu não enxergava 

nada com os olhos, mas a primeira sensação que tive neste mundo de luz foi o toque das mãos 

nuas de Madrinha Zefa de Zé Vicente. Não enxergava porque, como diz o meu pai, “naquela 

época as crianças nasciam e eram como gatos: demoravam três dias para abrir os olhos, hoje 

em dia não, elas já nascem sorrindo, e com dentes!” . Enxerguei o mundo pelo toque, antes de 

respirar, a luz que me foi dada foi sentida por toque de calor, penso cá. Contam os mais velhos 

que a luz elétrica do lugarejo chegou neste mesmo instante em que cheguei a este mundo. Gosto 

disso, porque até hoje, toda vez que volto a Mulungu, não sei porquê, alguém comenta: a luz 

aqui chegou no dia em que você nasceu. Mas, agora, quero falar de Madrinha Zefa de Zé 

Vicente. Ela “segurou” todos os amigos e parentes da minha geração e outras pra trás, o que 

fazia com que, por tradição, todos nós a chamássemos de madrinha, ou nossa pequena madre, 

pequena mãe que nos ajudou (nós e nossa mãe) durante a travessia do mundo de lá para o 
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mundo de cá. Era uma mulher engraçada e de voz grave, que gostava de falar em sexo e que, 

por ter muitos afilhados, as frases que mais pronunciava eram “Deus te abençoe meu filho” ou 

“nasce quando, comadre?”, (cabe lembrar aqui que somente da tia Maria de Euclides, cunhada 

do meu pai, ela ajudou no parto de vinte e cinco crianças). Quando lembro de Madrinha Zefa 

de Zé Vicente, a imagem é dela com uma grande bacia na cabeça contendo panelas, pratos e 

colheres, indo em direção ao seu roçado levando comida para os trabalhadores, principalmente 

feijão com toucinho de porco dentro. Uma mão segurava a bacia, a outra ia nos quartos. Foi a 

grande comadre de tantos e a mais respeitada de todas as mulheres locais. Admirável Madrinha 

Zefa de Zé Vicente, a única parteira que conheci no mundo.  

Foi lembrando de minha madrinha que me veio o texto “Como nasce um cabra da Peste”, 

de Mário Souto Maior, que conta a história de uma família formada pela mãe, pai e o filho 

maior. Penso, agora, que um dos meus motes para fazer este trabalho foi homenagear minha 

madrinha. Na história, a mãe está “em época de desejos difíceis” (MAIOR, 1997 p.22), e a 

narrativa gira em torno dos preparativos para o grande momento do parto, os enjoos da 

parturiente e as simpatias para descobrir se a criança é do sexo masculino ou feminino, além da 

expectativa tenebrosa de Zezin, irmão mais velho, diante da espera do caçula, em perder os 

status de filho único. A comédia atinge um dos seus ápices com a chegada da parteira que 

apresenta mil e uma tarefas para o pai, Joaquim, fazer e ajudar no nascimento do filho, até que 

enfim “nasce um machin”, como é dito no texto. Uma obra de arte de Mário Souto Maior. 

Estávamos, eu e os professores parceiros do projeto, quase satisfeitos, mas ainda faltavam 

outros sons para compor a ideia, tive então que vasculhar o meu matulão e, entre sonhos e 

pedaços de histórias a serem remendadas, encontrei a grande jóia: Samarica Parteira. Desde 

quando me entendo de gente sou profundo admirador de Luiz Gonzaga e já naquela época ouvia 

esta música que sempre me lembrava Madrinha Zefa de Zé Vicente. Pronto, já era possível 

contar a história de COMO NASCE UM CABRA DA PESTE. 

A música “Samarica Parteira”, escrita por Zé Dantas e interpretada por Luiz Gonzaga, 

narra, com humor e muita poesia, o parto da personagem “Comadre Juvita”, e a busca por uma 

parteira no sertão. A esposa de um tal coronel Balbino estava prestes a dar à luz e necessitava 

de alguém que a auxiliasse no momento do parto. O capitão, então, preocupado com o parto da 

sua esposa, manda seu empregado Lula (Luiz Gonzaga) buscar Samarica parteira para vir ajudar 

Dona Juvita no nascimento do bebê.  

Lula, a caminho da casa da parteira, passa por diversas situações, encontra cancelas, 
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diferentes relevos, sapos, lagoas, cachorros e porteiras que dificultam a sua chegada à casa de 

Samarica. Ao chegar à residência da velha senhora, para ser recebido em plena madrugada, é 

obrigado gritar a senha que todo nordestino deve saber e que revelo agora: “louvado seja nosso 

senhor Jesus Cristo” e de lá de dentro ouve-se: “para sempre seja louvado”. Assim, Samarica, 

como boa nordestina que segue as tradições, abre a porta de seu casebre para receber Lula. O 

mensageiro Lula e a heroína Samarica seguem seu destino. Ele em seu cavalo, ela em sua 

bestinha (uma égua pequena). 

Depois que a parteira chega à casa do Capitão Balbino, é ela que toma conta do desfiar 

da história de ali em diante, até que, finalmente, nasce o filho do casal com sua ajuda, 

orientação, presepada e mungangos. O humor aparentemente inocente, permeado de ironia é 

revelador, nas vozes do homem do sertão, dos conflitos, sentimentos e todas as nuances que 

envolvem as relações afetivo sociais que rastejam entre as pedras no sertão do Nordeste, mas 

também informa e traz à superfície a humanidade presente na poesia e vida sertaneja.  

Samarica Parteira deveria ser como Madrinha Zefa de Zé Vicente, ou como Iduina. Esta 

última não segurou menino nenhum na hora da primeira luz, mas iluminou os caminhos de 

muita gente, sobretudo de alguns cabras da peste, como este que lavra estas palavras tortas aqui. 

A partir de Como “Nasce um Cabra da Peste” e de “Samarica Parteira”, pari e fui parido nessa 

escola. 

Naquele tempo, estávamos, eu e as turmas do ensino médio, discutindo o teatro grego nas 

aulas de arte, os temas das aulas seguintes a giravam em torno da cultura popular, desde os 

antigos até os dias recentes. resolvemos então juntar os dois assuntos. Procuramos ver como 

elementos da estrutura da cena clássica grega poderia ainda aparecer vivos na cena 

contemporânea, mas era preciso puxar, nem que fosse “a balde”, para o tema da festa junina. 

Juntamos. Fizemos um coro de rezadeiras e um Lula corifeu. Ficou ótimo! 

 Propus, então, que fizéssemos um trabalho prático e que aproveitássemos a festa Junina 

para apresentá-lo. Foi uma excelente oportunidade de desenvolver uma pequena encenação da 

música “Samarica Parteira” usando uma estrutura cênica composta por um coro (rezadeiras), 

um primeiro e um segundo ator. Não foi fácil: Sugerir a um grupo de alunos que nunca fizera 

teatro uma experiência de encenação teatral carecia de um incentivo a mais além da nota no 

boletim. Para promover o interesse dos alunos me propus a entrar em cena junto e diante disso 

eles aceitaram. A experiência foi muito rica. Tão rica que ela está aqui. 

O roteiro dividia-se em três partes:  
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O namoro do Coronel com Dona Juvita – Para representar este namoro, usamos o 

carimbo, dança popular paraense, para criar a partitura corporal e narrativa gestual e poder 

contar a história; os movimentos sensuais e rebolativos do carimbó facilmente seduziram os 

adolescentes, logo todos queriam participar da dança. A história do carimbó foi também um 

elemento forte que atraiu os alunos, perceber que nos desenhos gestuais de uma dança estão 

presentes elementos corporais muito densos da cultura africana, portuguesa e indígena mexeu 

com eles. A experiência foi tão forte que quando dançavam diziam sentir um certo transe 

ancestral. Foi a prova cabal de que, para certos assuntos, contar é pouco, é preciso sentir no 

corpo. Isso sim, era (re)conhecer(-se) (n)o carimbó. 

O parto – Parte principal, – um teatro de mímica, dançado e ritualizado em que a letra 

da música de Luiz Gonzaga serviu de roteiro e narração – foi feito pelos alunos do ensino médio 

também. Usavam máscaras bordadas de tecido de chita, como disse a ideia era fazer referência 

ao teatro grego. As meninas e os meninos faziam o coro das rezadeiras. Como todos sabiam 

que o teatro grego era feito por homens, não houve problemas com a questão de menino vestir-

se de menina nos personagens, aliás o Coronel era feito por uma menina e a parturiente, 

Comadre Juvita, era feita por um menino. O bebê nasceu a la Macunaíma, já crescido e correndo 

pela quadra. Eu fiz o Lula e uma das alunas fez Samarica Parteira.  

A festa - do cachimbo ao pirão de parida – A quadrilha da festa junina – aqui dava-

se a grande festa por motivo do nascimento do menino na grande roda.  Quando nasce uma 

criança no sertão, os pais fazem uma festa para os amigos e compadres. Serve-se uma bebida 

chamada de “Cachimbo” composta de aguardente e algum tipo de suco. O pirão de parida 

constitui-se de um pirão feito com o molho da carne de uma galinha cozida, que foi mantida 

em cativeiro durante os três últimos meses da gravidez da mulher. A galinha durante este 

período foi mantida em engorda para crescer bastante e poder alimentar a todos durante festa.  

Na imagem abaixo os alunos interpretam Samarica Parteira. 
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Alunos em cena – Foto: Aldalea Figueiredo 

 
Nasceu Samarica? 

- Nasceu e é menino homem! 
- E é macho! 

- Ah, se é menino homem, olha se é? Venha vê os documento 
dele! E essa voz! 

Pronto, o menino nasceu, restava agora saber se vingaria. No sertão, quando criança 

nascia em tempos dos antigamente, a gente sempre ficava preocupado se vingaria ou não, como 

semente em cama de terra que se espera germinar e crescer. Às vezes a seca não deixa, e a 

criança vira anjo, vai enfeitar os pés de nossa senhora. Não sabíamos da existência de soro 

caseiro e desidratação. Eram umas inocências sem tamanho. Mas era assim. Este cabra cresceu 

e vingou, forte como tronco de umburana. Daqui a pouco já até pode brincar com boizinhos de 

osso, talos de jerimum, latas velhas jogadas no lixo, prender formigas, pendurar-se em árvores 

macacadas, caçar preá catingueiras adentro e nadar no açude quando a chuva vier e provocar 

cheias de sangramento de rios.  

A próxima festa que será apresentada vai dizer sobre este CABRA OU CABRITA DA 

PESTE, nascido(a) crescido(a), brincante... Mas antes, uma música para o gole d’água entre 

uma festa e outra, esta música compôs a festa sobre a qual você acabou de ler, ela embalava as 

crianças do terceiro ano do Ensino Fundamental I, que giravam balançando seus bracinhos de 

um lado para outro, com mãos entrelaçadas e sorriso no rosto: 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh (...)  
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A rosa vermelha 
É do bem querer 
A rosa vermelha e branca 
Hei de amar até morrer 
(Bis) 
 
Teu beijo doce tem sabor do mel da cana 
Oh, Mariana, Maria, meu doce amor 
Sou tua cama, teu engenho, teu moinho 
Mas sou feito um passarinho que se chama beija-flor 
Sou tua cama, teu engenho, teu moinho 
Mas sou feito um passarinho que se chama beija-flor 
A rosa vermelha 
É do bem querer 
A rosa vermelha e branca 
Hei de amar até morrer 
(Bis) 
Quando tu voas pra beijar as outras flores 
Eu sinto dores um ciúme e um calor 
Que toma o peito, o meu corpo invade a alma 
Só meu beija-flor me acalma, serei sempre o teu amor 
Que toma o peito, o meu corpo invade a alma 
Só meu beija-flor me acalma, serei sempre o teu amor 
A rosa vermelha 
É do bem querer 
A rosa vermelha e branca 
Hei de amar até morrer 
(Bis) 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh (...) 

 
(Alceu Valença Ciranda da Rosa Vermelha) 
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Mamulengo Lengo Tengo – 2012 - quando o brincante é o brinquedo e o brinquedo o 

brincante. 

Porque se a gente fala a partir de ser criança, a 
gente faz comunhão: de um orvalho e sua aranha, 
de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua 
árvore. Então eu trago das minhas raízes 
crianceiras a visão comungante e oblíqua das 
coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me 
ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que 
eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua 
vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido 
onde havia transfusão da natureza e comunhão com 
ela. Era o menino e os bichinhos. Era o menino e o 
sol. O menino e o rio. Era o menino e as 
árvores.  (Manoel de Barros, 2015. p.15) 

Como flor de Mamulengo apaixonada por boneco, nasce, sob o sol de março de 2012, a 

festa MAMULENGO LENGO TENGO. Com Manoel de Barros, permitidos ser criança, 

vestimos o nosso puer e fomos encontrar o velho sábio Manoel, pedir licença para fazer 

comunhão, como alude o poeta na epígrafe acima: eu trago das minhas raízes crianceiras a visão 

comungante e oblíqua das coisas. Somente assim pudemos nos bonecarmos, meninos e 

meninas, sem mesmo a noção de azul menino ou rosa menina, em cores de criança, qualquer 

uma delas. É o que vou contar aqui como mais ou menos aconteceu. 

Em roda de conversa com os alunos do segundo ano do Ensino Médio, perguntaram-me 

o que “aprontaríamos” na festa junina daquele ano, ou que “traquinagens” no mês de junho 

seriam feitas, isso sinalizou que havia um “erê” rondante dizendo que queria brincar conosco. 

Ainda era cedo para falar de Festa Junina, mas a experiência do ano anterior tinha deixado “um 

quero mais” caminhando até aqueles dias. 

Era tempo de falar sobre teatro de Marionetes e memórias de brinquedos na infância, 

porque o teatro infantil utiliza-se muito dessa linguagem. Era também março e os bonecos de 

Olinda tinham passado há pouco tempo na televisão, balançando seus braços molengas que 

batiam palmas, assustando e encantando crianças, e trazendo multidões no rabo da saia ou perna 

de suas calças compridas esvoaçantes em folias de momo recente. 

O jogo de teatro corria solto na roda, inventávamos histórias e um aluno completava a 

narrativa do outro. Sugeri como tema de uma das histórias “o cabra da peste”, foi quando, repare 

muito bem o senhor que aqui me lê, uma aluna disse: “no ano passado uma criança nasceu, 
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agora ela tem três anos e adora brincar de bonecas”. Perfeito! A criança estaria em momento de 

descoberta do mundo pelo e com o brinquedo através de suas experiências corporais. Teria 

bonecas e bonecos, mas não se contentaria em unicamente manipular os objetos, ela seria a 

própria boneca, porque sonha enquanto brinca e brinca enquanto sonha, suas histórias são tão 

reais que parecem de mentira.  E o jogo teatral deu-se com a possibilidade de todos trocarem 

de papéis quando quisessem, transitando entre ser o brinquedo e o brincante, ou os dois ao 

mesmo tempo. Seriam Mamulengos. 

Depois da aula, chamei os professores de Educação Física, conversamos sobre o tema e 

a proposta foi aceita sem pestanejos, mesmo porque o tema era de interesse particular deles. 

Desta vez, não houve olhar de espanto, mas gestos e sorrisos que evidenciavam um “vamos 

começar logo a trabalhar”. A empolgação dos professores estimulava-me a mergulhar no 

assunto com mais profundidade e, desde então, corremos a cata de materiais que dessem conta 

da fundamentação teórica para o tema. 

Percebemos que chegava a hora da arte, corpo e movimento atarem seus elos de liga, de 

trazer à tona a importância destas áreas do conhecimento no desenvolvimento 

biopsicoantroposociacultural dos estudantes e também dos professores. Era a nossa hora e a 

nossa vez, disse eu para os colegas, e não poderíamos fazer, senão, o melhor que pudéssemos 

para que todos compreendessem que corpo e mente nunca se separaram. Nós sabemos que esta 

assombração é invencionice moderna que quer arrancar a alma da gente; era preciso mudar 

isso! Precisávamos de boa fundamentação teórica, de boas músicas, de coreografias e ideias 

que dessem suporte ao trabalho. Era preciso afetar a comunidade, e afetar em arte quer dizer 

penetrar dando sentido para as coisas da vida, afetar em Educação física quer dizer sentir e fazer 

o mundo com o movimento e dar sentido à vida. 

Para atingir os objetivos, apenas explicar não seria suficiente para sermos compreendidos, 

explicação afeta compreensão intelectual somente. Era preciso atingir camadas da subjetividade 

mais profundas, tanto dos professores quanto de parte dos alunos adolescentes em anseios de 

adulto, porque adolescentes estão em estado de querer deixar de ser criança, fazer o movimento 

contrário carecia de cuidados e atenção. Era preciso provocar experiências, a experiência do 

brincar, do mover-se e do (re)viver criancices brincantes, somente poderíamos fazer isto com o 

jogo teatral e lúdico.  

Como de praxe, apresentamos o projeto para os professores. Desta vez, conversamos com 

o primeiro com a equipe de docentes da educação infantil com o interesse de ter apoio maior 
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na hora da defesa do projeto junto aos demais professores. Chegado o dia da reunião, falamos 

um pouco sobre o que seria o Teatro de Mamulengos, de como gostaríamos de explorar a 

poética do universo infantil, suas teatralidades e potencialidades cênicas, e da proposta de que 

todos pudessem vir trajando bonecos na festa. Havia, ainda, a ideia de que os professores 

fizessem uma apresentação de dança-teatro para os alunos. Aguardamos a resposta olhando nos 

olhos dos trinta docentes presentes, dois séculos em dois segundos se passaram na espera... A 

resposta veio em forma de boas gargalhas, aplausos e gritos de alegria. Pronto, já éramos 

crianças e já poderíamos começar a brincar.  

O método de trabalho na preparação desta festa foi basicamente o mesmo adotado na 

anterior, ou seja, pesquisa bibliográfica, debates em salas de aula, estudos de figurino, cultura 

popular e muitos ensaios ao longo dos meses de maio e junho. O que houve de diferente foi o 

fato de que, desta vez, os professores estariam não somente orientando e acompanhando os 

alunos, mas também entrando em cena durante as apresentações, como atores, em “comunhão” 

com os alunos, estabelecendo uma relação mais afetiva entre mestre e aprendiz.  

Dia da festa, passaram-se seis meses da ideia inicial. Momento de abertura das 

apresentações, um professor vestido de calango, calango-lango-do-calango-lango-tango, 

espreitava as professoras entre as pedras. Eram avistadas por ele vestidas de lavadeiras, traziam 

bacias de roupas sujas sobre rodia de coero de menino novo na cabeça. Ajoelhavam suas bacias 

em olho d`água entre as pedras e começavam o esfrega-esfrega. 

Os olhos d`água são das poucas fontes de água que perduram durante a seca no sertão, 

água que mina entre as pedras em tempos de sol e seca.. É líquido sagrado que brota do chão, 

que não limpam as roupas, purifica-as da poeira fina da estrada seca. Único e último lugar em 

que o sertanejo colhe o líquido vital para sua família e seus bichos, quando ainda existem. Entre 

as pedras, existe um suave frescor em que sapos, gias e calangos encostam-se para fugir das 

altas temperaturas e melar o corpo nos poucos musgos que se formam.  

Entre a tímida face de uma professora em vermelhidão de bochechas envergonhadas e o 

sorriso faceiro de outras, estreavam meninas em suas almas de mulheres em cena. Professoras 

que eram reconhecidas como muito rígidas em sala de aula, ali não passavam de meninas 

brincantes que despiam o corpo da pele de adulto, e se permitiam viver menina naquele instante. 

Vejamos a foto a seguir, ela fala sozinha. 
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O encontro da adultês dos professores com a sua meninês, no brinquedo, não seria 

possível nessa festa se um estado lúdico não tivesse se instaurado naquele momento. Contavam 

uma história muito séria, talvez até triste, mas com uma alegria gargalhante que envolvia todos. 

Incorporavam mulheres nordestinas e diziam Já se pode ver ao longe/A senhora com a lata na 

cabeça/ Equilibrando a lata vesga/ Mais do que o corpo dita/ O que faz e equilíbrio cego/ A lata 

não mostra/ O corpo que entorta/ Pra lata ficar reta/ Pra cada braço uma força/ De força não 

geme uma nota/ A lata só cerca, não leva/ A água na estrada morta/ E a força nunca seca/ Pra 

água que é tão pouca (Vanessa Damatta). De súbito, o calango surge entre elas e as convida 

para fazer calanguices dançantes, o convite é aceito, e como em ritual bacante elas deixam seus 

corpos serem levados pela música, pelo calango boto do Nordeste e pelas curvas que se faz ao 

redor das bacias em roda. 

O calango voltou para entre as pedras, as meninas mulheres recolheram suas trouxas de 

roupas e retornaram para sua vida adulta, estavam transformadas, porque foram tocadas pela 

experiência de viver alma sem palavras, desenhando no espaço com o corpo como caneta 

segurada por uma mão em formato de música Deus. 

Era a primeira vez que o corpo dos professores entrava em cena artisticamente. Foi a 

primeira vez nas festas Juninas do COLUNI que eles usaram despalavras (BARROS, 2015) 
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para dizer. Descobriam um corpo como fenômeno social, cultural, imaginal e simbólico (LE 

BRETON, 1993),  o corpo como referência humana, que se lança representando ou dizendo 

aquilo que as palavras, por vezes, não dão conta, como árvores que crescem para baixo 

(HILLMAN, 2001) buscando as profundezas do humano que há em nós. Este trajeto de 

crescimento era conduzido pela experiência teatral vivida, em linguagem que se constrói a partir 

de uma narrativa partitura corporal e de múltiplas linguagens evocativas do universo simbólico. 

Assim dizendo os sentidos, fisiologicamente falando, não estavam ali presentes somente para 

receber e perceber o mundo, mas para dizer e dar ao mundo novos sentidos e significados, 

novos sabores, texturas, cheiros, sons, cores, pulsações, vibrações e também produzi-las 

poeticamente pela experiência vivida (LAROSSA, 2013).  

A troca entre o homem que sente e o que produz sentidos, para o mundo e sobre o mundo, 

constrói o existir, como afirma Le Breton (2007, p. 7): “Antes de qualquer coisa, a existência é 

corporal... através do corpo, o homem apropria-se da substância de sua vida traduzindo-a para 

os outros, servindo-se dos sistemas simbólicos que compartilha com os membros da 

comunidade. Nesta direção, e trazendo a discussão para o campo desta pesquisa, as relações 

que os docentes estabelecem com o corpo carece de experiências que possibilitem emergir estes 

sistemas simbólicos para se fazer “inteiro” na escola. Entender a corporeidade enquanto 

estrutura simbólica faz-se importante para compreender de que maneira os corpos se fazem 

existir. Como conta uma das professoras:  

A sensação de dançar para os alunos, nas festas juninas do colégio, tem um 
significado muito além da apresentação de uma dança. É um momento que 
nos aproxima da arte e dos alunos. Somos o elo com o nosso próprio 
corpo....É sermos diversos, nos colocarmos no lugar do outro, sairmos do eu 
e se tornar o nós, plural com laços que nos une.  

Maffesoli (2004), ao contar sobre a noção de formação, acentua seu aspecto de iniciação. 

Iniciação baseada no “fervor pela vida”, que “concede ao ser um lugar primordial, que relativiza 

todas as outras características: fazer, ter, raciocinar”. Assim, o professor, que é ícone da 

sabedoria na escola, visto pelos alunos, é associado ao conhecimento na razão dos conteúdos e 

dos modos de pensar. Nem sempre é pensado como um ser inacabado e que está em formação. 

Por este motivo, fazer-sendo, ter-sendo e raciocinar-sendo modifica a postura do docente em 

sua tomada de consciência como uma parte no todo na escola e o todo da escola fazendo parte 

dele. As lavadeiras esfregavam e torciam as roupas umas nas outras, mangas trançando pernas 

com golas num vai-vem rodopiante alucinado, enquanto seus corpos se contorciam misturando 
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o sal do suor escorrido das testas e sovacos com o doce da água corrente, deixando a água 

delinear os seus corpos, como em ritual de purificação de alma, de pele, de gente. Isto 

possibilitava descobrir as propriedades de um corpo que conta e conta a partir de sua 

complexidade.  

Entre cílios postiços e estampas no corpo, a criança 

 

Festa – Mamulengo Lengo Tengo – apresentação “A flor do Mamulengo” – Foto: Aldalea Figueiredo 

A imagem acima retrata a apresentação da música tema da festa: “A Flor do Mamulengo”, 

ensaiada e apresentada pela professora do esquerdo na foto e os alunos do lado direito. Ela 

mostra a relação que se estabeleceu entre alunos/bonecos brinquedos/crianças/mestres além de 

apontar como o uso da máscara foi utilizado na festa. Era preciso um artifício unificador para 

trazer à cena a ideia de bonecos incorporados nos brincantes ou de brincantes incorporados em 
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bonecos. Ao invés de trazer artificialidade, a máscara provoca o que há de mais sincero nos 

dizeres dos atores/brincantes. Em tempos antigos ela era usada nos rituais festivos e depois 

transformou-se em elemento importante nas tragédias gregas. Retomar o uso da máscara nas 

encenações trouxe para as crianças uma ligação com mitos, ritos e com a teatralidade provocada 

pelo uso deste importante elemento da tragédia grega.  

A civilização grega teve seu apogeu no séc. V a.C., período no qual o teatro também havia 

se desenvolvido a partir dos rituais das festas dionisíacas às apresentações das tragédias e 

comédias gregas. A máscara acompanha a mesma evolução, passando de ritualística para 

teatral. Há indícios de que teria sido Téspis, o primeiro ator da história do teatro ocidental, a 

usar uma máscara para fins dramáticos. Ela traria para o corpo do ator o personagem invocado. 

Atualmente, o uso da máscara em processos de preparação de atores tem ajudado os mais 

tímidos a liberarem seus gestos e falarem coisas que com “a cara limpa” teriam dificuldade em 

dizer. Na festa “Mamulengo Lengo Tengo” aconteceram coisas parecidas: alunos que eram 

absolutamente tímidos depois de maquiarem seus rostos com pasta d`água, tinta vermelha e 

cílios postiços revelaram-se grandes atores, revelarem seus corpos e seus dizeres de mundo 

ocultos, seus eus internos. É como se não fôssemos nós mesmos, dizia Fabrício, e eu dizia: será 

que não era exatamente o seu você e a máscara que a revelou? Talvez, foi a resposta.  

O propósito de se vestir de bonecos era exatamente que todos pudessem ter a liberdade 

de ser o que quisessem ser, bastava botar um figurino, uma maquiagem e deixar o corpo ser 

invadido pela vontade do “ser”. E assim aconteceu. Eu mesmo vesti a roupa de Ambrósio e lá 

estava ele, dando cambalhotas, dançando, rindo e brincando junto com crianças de sessenta e 

criança de seis anos de idade.  

Esta festa nos remete à discussão do puer-senex que trata da valorização entre o velho e 

o novo e as conexões psicológicas entre o passado e o futuro expressas, arquetipicamente, como 

a polaridade senex e puer. Hillman (1999) na sua obra “O Livro do Puer - Ensaios sobre o 

arquétipo do Puer Aeternus”  nos apresenta um estudo sobre o tema, que, do ponto de vista 

cultural, muito nos interessa aqui.  

Senex e puer estão atados  à própria natureza do desenvolvimento. Qualquer 
atitude, quando aparece, pode assumir as asas do puer e alçar vôo; qualquer 
atitude, quando ultrapassa sua maturação, pode perder contato com a 
revelação, voltar-se para seu poder. [...] Nossas atitudes pueris não são 
exclusivamente da juventude, assim como nossas qualidades senis não estão 
reservadas para a velhice. A coincidência total entre desenvolvimento 
psicológico e o curso biológico da vida, desede que viemos ao mundo até 
irmos embora dele, ou a limitação da vida psíquica aos estágios desse curso, 
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está ainda por ser estabelecida. [...] O senex, assim como o puer, podem 
aparecer em muitos estágios e fases e influenciar qualquer complexo.  (, p.22) 

Assim, o puer (velho) e o senex (novo) são polaridades e não contradições, mas a relação 

entre eles nos aponta para a figura do mestre como mais velho (senex) e a do discípulo (puer) 

como aquele que se converterá num novo mestre. Nesse sentido, o mestre suscita o discípulo e 

o discípulo suscita o mestre – ambos vivem, solidários, a mesma aventura. A experiência com 

os alunos trouxe-nos outra perspectiva para o ser professor, o ser mestre numa escola. Para 

Hillman (1999) 

Nossas polaridades - senex e puer - fornecem o arquétipo para a base 
psicológica do problema da história. Primeiramente, no sentido convencional, 
puer e senex são a história e como sequência e transição, como um processo 
através do tempo do começo até o fim.E, segundo, a história como problema 
no qual estou preso, pelo qual sofro e do qual anseio ser libertado, está dado 
por esse mesmo par como Pai tempo e Jovem Eterno, temporalidade e 
eternidade, e os enigmáticos paradoxos de sua conexão.  Estar envolvido com 
essas figuras é ser lançado na história. Estar identificado com uma delas 
significa estar dominado pela atitude arquetípica  com relação à história: o 
puer que transcende a história e pula para fora do tempo, e é enquanto tal a-
histórico, ou anti-histórico em protesto e revolta; ou o senex, que é imagem 
da própria história e da verdade permanente revelada através da história. 
(p.20) 

Esta relação esteve presente também entre os alunos, sobretudo na coreografia em que os 

estudantes do ensino médio tinham que cuidar e acompanhar os alunos do ensino fundamental 

I durante todo o processo de ensaio. Um processo de “adoção” como mestre e aprendiz. No 

COLUNI os alunos do ensino fundamental, em geral, admiram muito os alunos do ensino 

médio, sobretudo porque veem nos maiores um exemplo de como gostariam de ser quando 

crescessem, por outro lado os maiores, na maioria dos casos, não tem uma relação muito estreita 

com os alunos menores. Esta foi uma linda oportunidade que tivemos para promover uma 

aproximação entre os segmentos do ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e ensino 

médio da escola. Neste trabalho os alunos maiores deveriam que estar junto dos menores 

durante os ensaios e durante a festa também, então a relação de cuidado, de afeto e de ensino 

estabeleceu-se e imbricou-se fortemente entre eles. Nós, os professores, passávamos a 

coreografia somente para os alunos maiores e eles deveriam ajudar a professora do ensino 

fundamental I a ensinar os passos e a hitória do tema da coreografia para os menores.  

Esta relação também ficou bem nítida quando nós, os professores, dançávamos juntos aos 

alunos em diversas coreografias. Uma perfeita relação entre o puer e senex. Até os dias atuais 

este trabalho que foi feito com estas turmas é comentado pela escola.  
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Hoje no COLUNI é possível se ver alunos maiores misturados com os menores, em 

horários de recreios ou saída, participando da mesma brincadeira ou jogo com o devido respeito 

e cuidado. Até mesmo os pais andaram observando a mudança. Não quero dizer aqui que foi 

somente a coreografia da festa junina que promoveu esta mudança, mas que ela foi um primeiro 

pontapé que fez com que todos percebessem que a segmentação não é uma boa pedida para a 

escola. Na foto a seguir podemos ver a cena em que os alunos do ensino médio estão conectados 

aos do ensino fundamental por elástico, fazendo o mesmo movimento. 

 
Esta experiência me fez ainda mais buscar uma educação pelos sentidos, agora me 

colocando nesse processo não somente como educador, mas, sobretudo, um ser inacabado, que 

está em constante transformação, aprendizado e mais consciente de sua corporeidade. Me fez 

reafirmar a crença numa educação que assuma as outras dimensões do Ser, valorizando as suas 

potencialidades, sua capacidade criativa e sua alegria de viver. Essas possibilidades podem ser 

vivenciadas pelo viés da experiência lúdica, um caminho, dentre tantos, que acredito ser o mais 

florido, com uns poucos espinhos, mas que os perfumes das flores prevalecem. Por este motivo 

escolhi a arte como forma de dizer e viver a vida, e acredito ser a festa um dos possíveis cantos 

potencialmente ricos para que isto aconteça, sobretudo como experiência estética na formação 

do humano na escola. Esta festa em especial afetou profundamente os alunos e os professores 

porque inaugurou no COLUNI uma perspectiva de festa espetacular no sentido afetivo de ser, 

como nos relatos abaixo recebidos via e-mail. 
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Relato 01 

Olá professores(as). 
Que Festa Julina maravilhosa!!!! 
 As crianças estavam lindas. As lavadeiras, o teatro, o coral,  as danças, a 
quadrilha, que show.  As barracas de brincadeiras e de comidas , o caixa, o 
bazar,  a rifa, as guloseimas, o som, tudo estava super organizado.  Parabéns 
a todos e obrigada pela força. Sem vocês,  nada disso seria possível. 
Um agradecimento especial ao incansável Gilmar, nosso grande artista e 
produtor. Que parceiro!!! 
Um dia ele faz do COLUNI a Broadway. 
Bjs, professora 1 

Relato 02 

Colegas, 
Nossa festa foi linda! 
Gilmar orquestrou, com perfeição, a equipe artística. Isso resultou no lindo 
espetáculo com que fomos agraciados. Nos bastidores, Fátima e nós, 
professores e funcionários, colocamos a MÃO NA MASSA (antes, durante e 
depois) e fizemos a outra parte da festa acontecer. Organizamos, ensaiamos, 
cortamos, colamos, pregamos, compramos, vendemos, servimos e até 
limpamos. Parabéns a cada um de nós que deu a sua parcela de contribuição 
para que que pudéssemos oferecer a todos uma festa como a que vimos ontem. 
Não podemos nos equecer de nossos queridos alunos que, contagiados 
por  nossa empolgação, também estiveram impecáveis. Eu diria que fazer 
tudo isso e ainda conseguir sorrir é demonstrar o verdadeiro espírito de 
equipe e amor pela profissão. Temos muito que nos orgulhar de nosso 
trabalho. 
Bj, Professora 2 

Relato 03 
Queridos colegas, realmente fico muito feliz em fazer parte dessa equipe que 
faz acontecer: professores, funcionários e alunos. E orgulhosa de ter 
participado de uma das festas juninas escolares mais bonitas que já fui. 
Beijos. Professora 2 

Relato 04 
 

Concordo com todos vocês. A festa estava linda realmente. Parabéns a todos 
pela dedicação e empenho. Que possamos manter essa união sempre no nosso 
dia-a-dia. Parabéns especial ao Gilmar que é um "cara" muito criativo. 
Beijos. Professora 4 

 
Relato 05 

ESPETÁCULO!!!!! Essa é a palavra que define a festa do COLUNI. 
Realmente deu muito prazer assistir  uma apresentação tão linda. 
Foi mesmo emocionante. Parabéns a cada um que construiu com seu 
"cadinho" uma bela parte da festa e realmente a vc Gilmar que dividiu com 
todos claramente seu potencial artístico e cultural, nos 
proporcionando  um espetáculo beííssimo .  
Bjs. Professora 5 
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E por fim, um presente que recebi da aluna Maria Clara uma semana depois da festa 

junina. Ela dizia que deveria ser guardado como lembrança. Aqui está, uma das tantas 

lembranças que guardo a sete chaves no baú de afetos do meu coração desde 2012, quando 

ainda não pensava em transformar a festa junina em objeto de pesquisa para doutorado. 

 
 

A próxima festa vai tratar do elemento ar, sopro de vida, redemoinhos na encruzilhada, 

vento que semeia o pólen das flores dos mandacarus e gente que caminha mundo afora em 

busca de descanso feliz, como diz Gonzagão em letra de “a vida de viajante”. Pegue seu 

matulão, prepare o seu coração, vamos seguir a estrada... 
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Ser... tão... aboios cantos e acalantos –  2013 

Que já houve um tempo em que eles conversavam, 
entre si e com os homens, é certo e indiscutível, pois 
que bem comprovado nos livros das fadas carochas. 
Mas, hoje em dia, agora, agorinha mesmo, aqui, aí, 
ali, e em toda parte, poderão os bichos falar e serem 
entendidos, por você, por mim, por todo o mundo, 
por qualquer um filho de Deus?! — Falam, sim 
senhor, falam!.. —, afirma o Manuel Timborna, das 
Porteirinhas, filho do Timborna velho, pegador de 
passarinhos, e pai dessa infinidade de 
Timborninhas barrigudos, que arrastam calças 
compridas e simulam todos o mesmo tamanho, a 
mesma idade e o mesmo bom-parecer. (ROSA, 
2015, p. 189 ) 

Se Timborna velho tem razão no seu dizer, não sei, mas sei que tanto o bicho quanto o 

homem ouvem, reconhecem e reagem aos chamados. 

Há mais coisas numa vida humana do que permitem nossas teorias a seu 
respeito. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa parece nos chamar para um 
caminho específico. Essa ”coisa” pode ser lembrada como um momento 
marcante na infância, quando uma urgência inexplicável, um fascínio, uma 
estranha reviravolta dos acontecimentos teve a força de uma anunciação: isso 
é o que devo fazer, isso é o que preciso ter. Isso é o que sou. (HILLMAN, 
2001, p.13) 

O canto do vaqueiro aboiador é canto de sereio chamador de gado que se afoga em verde 

mar da mata catingueira cinza, atravessa verde-seco-mar adentro, tempestades de unhas de gato, 

rasga-beiços, umburanas de visgo, umbu, mandacarus espinho de tudo quanto é tamanho. 

Acompanha coro de rolinhas, nambus, rouxinol, cotovias, galos de campina, mutuca, 

mosquitos, gravetos e chocalho de cascavéis.  

O vaqueiro canta e aguça sua escuta para identificar cada boi perdido, pelo pinguelo do 

chocalho em rodia de pescoço, que repete, dança e badala unicamente ao movimento do peso 

prensado no chão de boi empoeirado. A missão é chegar em mar maior, na imensidão de um 

mundo alma, suspenso no tempo e no espaço, se houver, a fazenda ou o quintal de casa, recanto 

do seu Ápis, destinado ao arado ou ao sacrifício da fome de tantos. Em corpo de vaqueiro com 

pernas que faziam dois arcos, os braços moviam-se desengonçados. Parecia um macaco... 

montado confundia-se com o cavalo grudava-se a ele (RAMOS, p9), vinha o cavalo e o homem 

para a festa junina. Corpo de tanger boi, de desvio de unha-de-gato e de quengo cocuruto 

ardente de pingo de meio-dia. 
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O aboio canta o aboiador, encanta o boi. O som vai, o boi vem,  aos pés e ao laço do 

encantador, como serpente flauteada, após o chamado entoada, como choro de criança 

entendido por mulher recém parida.  

Às vezes o boi, distante que está, emouquece e não escuta o gogó do aboiador e se perde 

na caatinga. O canto emudece e entristece rouco de tanto cantar e o aboiador volta, tardezinha, 

em silêncio noturno para casa, canta e chora o perdido que deu boi, com a esperança do encontro 

manhã seguinte, talvez nem durma de atasanhamento do juízo. Se achar festejará o achado do 

boi, talvez até mate ele para comer na festa. Já o canto, quando de tristeza, é silencio de acalanto 

no colo de sua morena prenhe ou mãe, que de dia espera, na lida, espera a noite chegar. Mas 

seja aboio, canto ou acalanto é sempre um chamado, que sai do corpo buscando alma. Algo do 

ser... ser tão gente, boi, gente... TÃO.  

Sertão de vida! O sangue dos bodes degolados...Sertão de Rios e açudes...  Em 
um momento é verde como os olhos da cobra, enrolado no pescoço do boi, em 
outro momento é vento solar! Nas estribeiras se brinca tanto! No Sertão escuro 
quando se olha para cima e se vê estrelas...é sinal que a terra tá girando! 
(PESSOA, 200514) 

É sinal que o giro também se arrasta em sol, que gosta do sertão, gosta do aboiador, como 

um convidado que não quer ir-se embora e não deixa ninguém repousar. O sol gosta do sertão. 

Gosta muito! E o sertanejo exclama a seu Deus: não me acostumo com este sol, morro e não 

me acostumo! Mas fazer o quê? Viver, se resistir, ele, sua mulher e seus filhos. Como sinhá 

Vitória, Fabiano e os meninos: 
Acocorada junto às pedras que serviam de trempe, a saia de ramagens entalada 
entre as coxas, sinhá Vitória soprava o fogo. Uma nuvem de cinza voou dos 
tições e cobriu-lhe a cara, a fumaça inundou-lhe os olhos, o rosário de contas 
brancas e azuis desprendeu-se do cabeção e bateu na panela. Sinhá Vitória 
limpou as lágrimas com as costas das mãos, encarquilhou as pálpebras, meteu 
o rosário no seio e continuou a soprar com vontade, enchendo muito as 
bochechas. 
Labaredas lamberam as achas de angico, esmoreceram, tornaram a levantar-
se e espalharam-se entre as pedras. Sinha Vitória aprumou o espinhaço e 
agitou o abano. Uma chuva de faíscas mergulhou num banho luminoso a 
cachorra Baleia, que se enroscava no calor e cochilava embalada pelas 
emanações da comida. 
Sentindo a deslocação do ar e a crepitação dos gravetos, Baleia despertou, 
retirou-se prudentemente, receosa de sapecar o pêlo, e ficou observando 
maravilhada as estrelinhas vermelhas que se apagavam antes de tocar o chão. 
Aprovou com um movimento a cauda aquele fenômeno e desejou expressar a 
sua admiração à dona. Chegou-se a ela em saltos curtos, ofegando, ergueu-se 

																																																								
14 Letra da Música “Na boleia da Toyota”, de Silvério Pessoa, músico pernambucano. 
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a ela em saltos curtos, ofegando, ergueu-se nas pernas traseiras, imitando 
gente. Mas sinhá Vitória não queria saber de elogios. 

- Arreda! 
Deu um pontapé na cachorra, que se afastou humilhada e com sentimentos de 
revolucionários. (RAMOS, 2005) 

Foi por sentimentos revolucionários de baleia, sonho de boi e canto de aboiador que o 

mote para a festa junina 2013 do COLUNI ecoou em tom de chamado em nossas mentes e 

coração: SER... TÃO... ABOIOS CANTOS E ACALANTOS.  

Era terça de manhã, meu telefone tocou, era meu irmão Adelmo (Adelmo é aboiador), 

dizendo que ia cantar numa vaquejada. Sorri, ele não entendeu, conversamos, pedi que cantasse 

ao telefone para mim e puxasse um aboio, de improviso e que falasse de boi, ele puxou, e bem 

puxado... lembrei de quando o ouvia cantar, lembrei dos bois de arado, dos bois de carro e dos 

que corriam atrás da gente no meio do curral, dos que assistíamos a morte no matadouro e 

ganhávamos o sangue gratuitamente para fazer cozido em casa. Mistura do feijão do dia 

garantida. Lembrei de boi e dos sons bovinos. Pronto, a festa tinha uma semente de sangue, 

suor, lágrimas, amor e música. 

Era preciso dar continuidade a história que vinha sendo contada desde a primeira festa: 

“Como nasce um cabra da peste” e passando pelo “Mamulengo Lengo Tengo”. A tarde já fora 

quase toda comida naquele dia, a boca da noite estava escancarada esperando os tamboretes 

para a roda de conversa na frente da casa, isto também serviu de inspiração. Contei um pouco 

de causos para os meus colegas professores no dia seguinte e depois decidimos: Agora 

falaríamos de segredos do “ser” nordestino e, de alguma maneira, povo de veredas. Acredito 

que nenhuma outra imagem poderia ser mais forte do que as veredas, de Rosa, Ramos, Dobal, 

Lirinha, Becket ou outras tantas, arquétipos da dificuldade labiríntica, do suor e da dor em 

épocas de retirâncias, beira de dias perenes de sol, para contar sobre o nordestino. 

Por este motivo escolhemos basear a história a ser contada no livro Vidas Secas, de 

Graciliano Ramos. Naquele momento dei uma de interlocutor de Manoel Timborna e disse: Só 

se eu tiver licença de recontar diferente, enfeitado e acrescentado ponto e pouco (ROSA,1942). 

E os colegas, timborneadamente concordaram. 

Pronto. Não era conversa de boi, mas o boi estava na conversa. "Vidas Secas", romance 

publicado em 1938, por Graciliano Ramos, seria nossa estrela-guia, livro que retrata a vida de 

uma família de retirantes sertanejos obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas 

menos castigadas pela seca. A família é composta por Fabiano (o pai), Sinhá vitória (a Mãe), o 

menino mais novo, o menino mais velho e Baleia (a cachorra), a mais humana da família. 
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Baleia seria substituída por um boi, com sentimento de Baleia, e que a família fosse maior 

e, em nossa contação de Ramos, a família de Fabiano e Sinhá Vitória chegaria numa tapera e 

ali se alojaria. Assim foi. Haveria dois narradores que seriam o boi e a casa, as crianças e os 

adultos seriam personagens coadjuvantes de tapera e de outros bichos que ali surgissem. Já que 

segundo Manoel de Barros ao poeta é possível descoisar as coisas e humanizá-las, nós quisemos 

descoisar a casa e o boi sem coisar os humanos. 

A apresentação da proposta para a equipe de professores foi um momento à parte a ser 

contado: meio de maio, noite se abrindo, professores envolvidos com a preparação de um 

evento da escola chamado “Sábado da Cultura”, em que ocorre um show de talentos direcionado 

aos alunos. Estávamos todos lá, no auditório, nos preparando para ensaiar um jogral que seria 

apresentado pelos professores. Dias antes, a equipe de Arte e Educação Física havia pedido um 

espaço para apresentar a proposta da Festa Junina. Seriam bem umas cinco da tarde quando 

fomos todos ao auditório para ensaiarmos. Chegado o momento, fizemos uma grande 

apresentação já incluindo músicas, vídeos e fotos, projetados numa grande tela. A sensação de 

encantamento dos professores presentes nos contagiou, a partir dali criou-se um vínculo com a 

festa que nos impressionou. Nos dias que se seguiram, a escola vivia a festa mesmo antes dela 

acontecer. Um “acontecimento” naqueles dias Marianos à espera de Juninos. Os ensaios, 

preparação e conflitos que surgiram tiveram o mesmo tom das festas anteriores, por isso não 

vejo a necessidade de me alongar. Vamos direto para a festa. Ela se auto-conta. 

Alegre Chegada 

Oh! que caminho tão longe  
Que ninguém se perde nele  
Penando tanto arrudeio  
Por causa das luminária  
Das mães de Deus das Candêa*  
(Lirinha) 
 
Ausente do companheiro, a cachorra Baleia tomou a frente do 
grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a 
língua fora da boca. E de quando em quando se detinha, 
esperando as pessoas, que se retardavam 
(Graciliano Ramos) 

 
Agora, já vamos falar do dia da festa, porque até dá ansiedade querer saber como foi. O 

prólogo deu-se com o primeiro texto em epígrafe acima. Uma família em andamento de terra 

perene... na frente vinha um boi, (não era baleia, como disse, no nosso roteiro a cachorra foi 

trocada pelo boi) porque a única pessoa que sabia o caminho era ele em seu instinto de retorno 
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nunca ido, e a história era sobre ele. O boi nos conduzia, conduzia nossas almas em festa de 

vida e morte, morte de boi, não de gente, mesmo o boi sendo gente. Mesmo sabendo do seu fim 

trágico ele seguia firme, ia cumprir o seu (des)tino porque sabia o porquê da sua existência. A 

reza da primeira epígrafe, a imagem da segunda, e o som, em terceiro, que era de um aboio, 

descrevem bem a cena.  

E a família caminhava em círculo, dando voltas ao mundo, parecia que nunca chegariam. 

O mundo era cenográfico, era a quadra em formato de círculo, rodeada de gente, barracas, som 

e caminhos andantes até dizer “chega”! Parecia uma mandala pulsante, tudo estava circulado, 

desenhado em círculo, do jeito de flor girassol. Chegaram. À porta da casa, a dona, esposa do 

seu Tomás da Bolandeira (a diretora da escola fazia o personagem), proprietário do imóvel 

pendido dizia: sejam bem-vindos ao lugar dos sonhos, da fantasia, da alegria, da festa (e era!). 

Vamos à festa! E a tapera construída foi entregue para os professores/atores e 

alunos/atores/autores que incorporavam Sinhá Vitoria, Fabiano o boi e os meninos, para que 

contassem as suas memórias inventadas e pudessem, como faz Manoel de Barros, recontá-las 

de um jeito diferente, assim como também faz Guimarães Rosa, em Conversa de Bois. E 

Gonzagão abria as porteiras dos trabalhos cênicos em prólogo cantando: 
Êi boi, êi boi 
Ê boi de mangangá } bis 
Quem não tem chuculatêra 
Não toma café nem chá 
Ê boi, êi boi 
Ê boi do Ceará 
Muié segura o menino 
Que eu agora vou dança  (Luiz Goonzaga, Boi do Piaui) 

A dança do boi dançava-se porque tinham casa para morar e o boi curral de umburana. 

Depois o boi acomodou todos na casa, como quem canta “boi da cara preta”, colocou as crianças 

na rede e no chão porque era pouca rede e só dava para um, colocou Sinhá Vitória e Fabiano 

na cama de vara, e depois foi para o seu canto, no curralzinho, do lado de fora da casa, canto 

de boi, coberto com lençol brilhante. Gostava mesmo era olhar as estrelas no céu e os vagalumes 

acesos pela noite chegada. Esperava o sol acordar,  porque gostava mais do dia que dava para 

ver tudo ao redor e ouvir o Galo de Campina trovar com o Azulão as cantigas de sol quente. 

Mesmo junho, nossa história era contada como em maio, tempo de sol, quase um sol de 

setembro em começo: despalpebrado, em relevo, vermelho e fumegante. Qualquer hora 

pareceria pingo do meio-dia, quando a croa do quengo arde sem chapéu. 

À mãe a tarefa de cuidar da casa, ao pai ir para o campo e às crianças dar água para o boi. 
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Ao boi observar as crianças brincando no terreiro em frente à casa. Observa uma Seriema que 

aparece do nada por entre os galhos secos das árvores. A bicha parecia estar fugindo de algum 

lugar, de tão afoita que estava, parava ali, olhava os meninos brincantes, interessava-se por eles 

e ia brincar junto. O boi pensou: isso não vai prestar! O boi, ao ver aquele animal e ao ouvir o 

agouro da música que ela trouxe, teve o couro do lombo estremecido, e não era para espantar 

mutuca ou mosca enjoada, era arrepio supersticioso mesmo, porque a danada da Ema dizia: 
A ema gemeu 
No tronco do juremá  
Foi um sinal bem triste, morena 
Fiquei a imaginar 
Será que o nosso amor, morena 
Que vai se acabar? 
Você bem sabe 
Que a ema quando canta 
Vem trazendo no seu canto 
Um bucado de azar 
Eu tenho medo 
Pois acho que é muito cedo 
Muito cedo, meu benzinho 
Para esse amor se acabar 
(Gilberto Gil) 

A morena do boi era a família de quem ele cuidava. Nesse instante os ponteiros do sol 

em quase sombra aos pés das crianças apontava cinco da tarde, quase seis, hora do angelous… 

hora de criança se despedir da Ema, ajoelhar, rezar a Ave Maria, entrar em casa e pedir bença 

aos pais. Lavaram mãos e os pés, jantaram e de repente exclamaram: Eita Peste! - Que foi? 

Pergunta a mãe. - O boi! Respondem as crianças! Todos correm para fora e percebem que o 

pote que estava cheio de água continuava sem esvaziamentos, não foi para a tina: As crianças 

esqueceram de dar água ao boi… Ele estava deitado, olhar fixo, sem se mexer. 

Ainda deu tempo de verem seu último revirar de olhos, até parecia sonhar. Um sonho de 

Baleia, quase assim contado por Graciliano: “Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. 

Procurou ver as pernas e não as distinguiu: um nevoeiro impedia-lhe a visão” (RAMOS). Mas, 

como era boi, não comia preá como fazia cachorra Baleia. Então era sonho parcial de Baleia, 

havia esperança de não morrer, já tinha ficado com sede tantas vezes! No sonho, queria mesmo 

era ser boi de boi-bumbá! Ter uma estrela pintada na testa, ter a lua e o sol desenhados com 

lantejoulas no corpo, vestir uma saia rodada estampada em chita ou fitas, ver índio, caboclo, 

fazendeiros, batidas de tabocas e gente, muita gente dançando com ele. A música do sonho dele 

tocava assim: 
Meu São João.. 
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São João, meu São João 
Eu vim pagar a promessa 
De trazer esse boizinho 
Para alegrar sua festa 
Olhos de papel de seda 
Com uma estrela na testa. 
Chora, chora 
Chora boi da lua vem pedir uma esmola 
Pra quela boneca de anil 
Mamãe eu vi boi da lua 
Dançar no planeta do Brasil 
(PAPETE, Boi da Lua) 

 

Em seu sonho o Boi pertencia ao seu Tomás da bolandeira, Sinhá vitória seria a Catirina, 

Fabiano seria o Vaqueiro, e as crianças, vestidas de índios, médicos e orixás dançavam e 

giravam com ele…. Girava, girava, o céu girava ao redor do seu pescoço. As estrelas saiam de 

lugar, dançavam com ele, os vagalumes ficavam parados admirando tamanho brilho de boi. No 

seu sonho tinha sol, lua e estrelas juntos, como no desenho que as crianças traziam da escola e 

que ele gostava tanto. Naquele momento ele era mais gente do que boi. De repente, o dia 

pareceu amanhecer e somente o sol ficou, uma luz forte incendiou seus olhos. Não via mais as 

crianças, Sinhá Vitória, nem a Sinhá mocinha que rodopiava e sorria, e um silêncio 

ensurdecedor roxo tomou conta do seu coração amarelo, estava “esgualepado”15, achava que 

precisava descansar um pouco… adormeceu. 

Mas a família quer ir embora dali, continuar sua sina de retirante, vai buscar as crianças 

que novamente estavam com a Ema no meio do terreiro. A Ema, figura mágica, transforma os 

meninos em bois, e sem saber se são bois ou se são gente, as crianças dançam no balanço do 

clamor de Lirinha e João da Paraíba, pedindo que o a família não abandone o sertão: 
"O sabiá no sertão 
Quando canta me comove, 
Passa três meses cantando 
E sem cantar passa nove 
Porque tem a obrigação 
De só cantar quando chove 
Meu povo não vá simbora 
Pela Itapemirim 
Pois mesmo perto do fim 
Nosso sertão tem melhora 
O céu tá calado agora 
Mais vai dar cada trovão 
De escapulir torrão 
De paredão de tapera  

																																																								
15	Cansado,	exaurido.	
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(Lirinha, música: chover) 
 

A triste Partida 

Assim como chegou, nosso Fabiano vai embora, falo nosso porque este é apenas parecido 

com o de Graciliano Ramos, esse é o Fabiano do COLUNI, dessa vez não leva a família, em 

nossa história foi assim: leva apenas no coração, ao encarnar o que conta a música Asa Branca. 

Não suportando o sol ardente que queima mais que fogueira de São João, fazendo suas orações 

e perguntando porque tanta judiação. É neste momento da festa que entra a participação dos 

professores, que vestiram os personagens de Luiz Gonzaga, Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, 

Patativa do Assaré, João Cabral de Melo Neto, Manoel de Barros, Lirinha, Zé da Luz e tantos 

outros para dizerem, através da música Asa Branca, o que significa ser… tão… 

Naquela escola jamais foi visto um envolvimento tão grande, tão forte e denso entre os 

professores. Uma sensação de êxtase e confiança mútua em contato direto com os alunos e os 

pais que estavam na platéia, tão forte, que quase não se ouvia a música por conta dos gritos e 

aplausos celebrativos. Ao final, cantaram a asa branca à capela e “Veio um silêncio. E todos, 

de olhos quase fechados, ficam vivendo na cabeça coisas mais fundas que o pensamento e o 

sonho” (Rosa, 1983, p. 303) por um instante de eternidade, um silêncio para mais de três mil 

léguas de comprimento em segundo!  

Finda a participação dos professores, vê-se, ao fundo, nossa Sinhá vitória, cantando para 

o boi-menino, um acalanto cantado ao vivo por uma das professoras, 
Boi, Boi, boi 
Boi da cara preta 
Pega essa menina 
Que tem medo de careta 
 
Boi, Boi, boi 
Boi do Piauí 
Pega esse menino 
Que não gosta de dormir 
 
(Canto popular) 
 

A noite adormece em suas sombras, a criança dorme nos braços da mãe. O candeeiro 

mantém sua chama acesa, esquecida, na noite escura de vagalumes em luto de boi. 

O sopro de vida 

É nesse ponto que a língua do boi, que conta a história, é articulada pela sala de leitura 

do Coluni, ou melhor, pelo grupo de narradores infanto-juvenis, coordenado pela professora 

Aldalea Figueiredo que, num belo trabalho de teatro desenvolvido com uma bolsista, emerge, 
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do coração e da mente do boi em agonia, o seu sonho de vida na morte, tornando-o visível para 

todos que estavam presentes assistindo, como é próprio da arte.  

O belo trabalho desenvolvido pelas crianças conseguiu mostrar, em 6 minutos, todo o 

enredo apresentado pela tradição popular que conta a história do boi-bumbá, cujo 

ressuscitamento se dá somente com o sopro que sai do pulmão de uma criança. Este foi um dos 

momentos mais emocionantes da festa e a vibração da platéia uma força inexplicável. Parecia 

que todos ali também eram bois, também eram crianças, também recebiam o sopro da vida. 

Abaixo, o boi e a menina, ela está se preparando para oferendar ao boi o sopro que guarda entre 

sete chaves e que irá reavivar o boi. Ele espera... 

 
Sobre o sonho, o boi contou que se surpreendeu. porque não conhecia a parte da língua 

cortada, e achou-se sem sorte! Somente tinha visto, certa vez no terreiro da casa, em épocas 

festivas de engorda, os humanos dançando com um boi gordo todo enfeitado… Era este o boi 

que ele queria ser, por isso não entendia a língua cortada, achava que Catirina não faria aquilo. 

Mas em seguida veio o contentamento, porque trocou a língua pelos enfeites esperados, mas 

ainda assim não sentia as pernas, mesmo no sonho, não podia dançar, nem falar. E tudo estava 

esquisito. Achou que no sonho poderia falar com os humanos, pois ouvira, certa vez, que os 



	 76	

humanos, em seus sonhos, falam com os animais. Por que, então, com os animais também não 

acontecia o inverso? Por que não conseguia conversar com as crianças em português de boi? 

Estava sem a língua... se deu conta. Ah, então era por isso! Mesmo que lhe fosse permitido, não 

poderia falar. Até que uma menina, uma linda menina, aparece e sopra-lhe nas ventas! Acordou 

com trovões. Chuva escorria pela cumeeira da casa. Pronto. A vida retornou, o pasto crescia, a 

água se espalhava pelo seu corpo e ele levantava. O Boi estava vivo de novo! A vida estava de 

volta. Necessária uma grande festa! 

 De dentro da casa, ouvia-se uma trova de saudade: 
Quando o vim-vim cantou 
Corri pra ver você 
Atrás da serra o sol 
Tava pra se esconder 
Quando você partiu 
Eu não esqueço mais 
Meu coração, amor, 
Partiu atrás. 
Vivo com os óio na ladeira, 
Quando vejo uma poeira, 
Penso logo que é você; 
Vivo de urêia alevantada 
Para o lado da estrada 
Que atravessa o mussambê. 
Olha que eu já tô roendo unha 
E a saudade é testemunha 
Do que agora vou dizer: 
Quando na janela me debruço 
O meu cantar é um soluço 
A galopar no massapê. 

(Luiz Gonzaga – Roendo Unha) 
 

Os viajantes retornam, como a asa branca que foi embora, como a vida do boi, como a 

chuva, tudo retornava para seu canto, agora farto e verde. E na quadrilha, a grande festa em 

roda,  O boi dança e canta, em pensamento boiano: 
Oia eu aqui de novo, xaxando 
Óia eu aqui de novo, para xaxar 
 
Vou mostrar pr'esses cabras 
Que eu ainda dô no couro 
Isso é um desaforo 
Que eu não posso levá 
Óia eu aqui de novo, cantando 
Óia eu aqui de novo, xaxando 
Óia eu aqui de novo, mostrando 
Como se deve xaxar 
(Luiz Gonzaga – Olha eu aqui de novo) 
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A plateia não resiste e todos entram em cena. A quadrilha ensaiada com alunos que antes 

tinha 20 casais agora tem mais de sessenta balançando ritmicamente seus corpos na quadra, 

porque pais, alunos, professores, funcionários e amigos presentes invadem o espaço cênico e, 

juntos, fazem a alegria transbordar da quadra, como açude ou barreiro em tempos de chuva, 

sangrando de felicidade, sangrando água, o líquido sagrado que se espalha e invade o pasto, a 

malocas onde nascem as piabas. E todos ali Foram…. Tão… COLUNI. 

 
Momento em que a platéia toma conta da quadra e participa da quadrilha dirigida pelos 

professores Leandro e Fábio – foto Aldalea Figueiredo. 
 

A narrativa dessa festa encerra-se assim, com a imagem acima mesmo. Partamos agora 

para o nosso devaneio maior, a festa de 2014, que inaugura temas inquietantes e desafia a 

imaginação criadora, como fazem os aboiadores de improviso ou mesmo os tocadores de 

pandeiro do meio das feiras livres no Nordeste: Um desafio de embolada. 
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FOGO EM TERRAS DE VENTO – ou o mistério do fogo da água – 2014 

 
O fogo como motor da regeneração periódica, 
transforma a água impura em agua celestial 
através da evaporação. O triângulo ascendente, 
emblema da realeza, é o glifo da força evolutiva, o 
triangulo descendente, segundo L. Sejourne, 
representa Tlaloc, a grande divindade uraniana do 
trovão, do raio (fogo uraniano) e das chuvas. O 
glifo ágau queimada, que lhe é associado, resume a 
união dos contrários que se efetua no seio da terra 
(CHEVALIER GHERBRANDT, 2003, p. 441) 

A chama, dentre os objetos do mundo que nos fazem 
devanear, é um dos maiores operadores de 
imagens. Ela nos força a imaginar. Diante de uma 
chama, desde que se sonhe, o que se percebe não é 
nada, comparado ao que se imagina. 
(BACHELARD, 1989, p. 1)  

- Professor, de onde vem a festa junina? O que e por que, de fato, festejamos em junho?  

- Filho, não sei ao certo, acho que vamos precisar descobrir juntos. Assim começou uma 

trajetória de regresso em direção ao fogo e aos antigos. 

O caminho foi longo para se chegar a algumas conclusões: a mais óbvia delas foi que os 

portugueses trouxeram a tradição das festas juninas para o Brasil e que ao longo da história os 

festejos de junho foram tomando conta de todo território brasileiro como manifestação da 

cultura católica, uma vez que o mês é dedicado a Santo Antonio, São João e São Pedro. De 

início, logo nos deparamos com a ideia de um mergulho em assuntos relacionados à religião, 

isso não era bom porque não parecia interessante uma pesquisa sobre esse tema naquele 

contexto. Mas, como tratamos de arte, rapidamente conseguimos nos libertar do foco religioso 

e andarilhar pelos caminhos da cultura.  

Deixando o santo do dia 13 (Santo Antonio) e o do dia 29 (São Pedro) quietinhos, 

observando, focamos no santo do dia 24, São João Batista. O homem das águas que foi 

anunciado pelo fogo e cujo nascimento coincide com o solstício do mês de junho, e, ainda, 

carrega a obrigação de ser o santo mais festejado do mês referência. Mas ainda era pouco, 

precisávamos verificar se antes de João Batista havia alguém entre os antigos cuja história 

tivesse relação direta com os festejos da colheita do meio do ano. Encontramos Dionísio, mas 

este é um Deus que, embora tenha uma forte relação com as festas anuais, ainda não dava conta 

de explicar os primórdios das celebrações de junho. 
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Indo mais a fundo, encontramos os ritos dedicados a Adonis, Deus da semente, do eterno 

(re)nascer, ciclo de morte e vida. O Deus presentificado na colheita do milho desde os antigos, 

nas muitas flores tingidas das árvores e nos grãos da colheita. Sabendo disso encontramos 

vestígios da forte relação de Adônis, representado pela água e pelo fogo nas festividades do 

solstício de verão, e das comemorações relacionadas ao solstício de 24 de junho, dia de São 

João Batista, o homem do fogo e das águas. Encontramos também referências de que a igreja 

católica, em seu processo de expansão, preferiu não intervir diretamente em rituais pagãos 

praticados em algumas culturas e, ao contrário, adaptou-os aos seus ritos, um destes foi o ritual 

de Adônis, reaproveitado nos festejos de junho, dedicados a São João. Pronto, já envolvemos a 

Grécia na história, agora podíamos contá-la, já era hora de pensar num roteiro para a festa. 

Certo dia, durante uma aula de arte, lá do meio da sala uma aluna diz: Gilmar, você sabia 

que João Batista, dentro do sincretismo religioso, é o mesmo que Xangô? Não, dessa eu não 

sabia! Disse-lhe. Pois é! Disse-me ela! Neste momento a tríade completou-se. O pau que faltava 

pra fazer a coivara16 surgira ali, na minha frente, como uma aparição: A fogueira em trempe, 

representada pela força do fogo, elemento tão forte, ligava os três personagens, uma alegria, 

isso! Ali nascia a festa “Fogo em terras de vento”.  

Gaston Bachelard concebeu quatro categorias do imaginário a partir da experiência 

humana com os elementos naturais: ar, fogo, água e terra. Isso nos indica que esta festa, no 

mais profundo do seu argumento e fundamentação teórica, tem Bachelard como elemento 

fornecedor de energia e condutor da história. Às vezes, penso até que Bachelard viveu pelas 

bandas do sertão: um homem que fala daquele jeito sobre a terra, sobre o ar, sobre o fogo e 

sobre a água, e liga tudo isso ao imaginário, só pode ser nordestino. Não tem jeito.  

Estes elementos naturais são tão fortes no contexto da cultura popular nordestina que, 

sem um deles, a vida torna-se difícil por lá, no caso da água sobretudo, porque o que tem em 

abundância no Nordeste é seca, vidas cheias de secas, e a terra, a pobre terra, hiberna como 

urso, esperando o céu mandar chuva para que a vida brote do seu ventre. Os ventos sopram em 

redemoinhos que fazem a terra em poeira elevar-se ao céu em círculos dançantes, nas 

encruzilhadas, no meio da rua, no meio do mundo. E o fogo, presente no sol castigante de dia, 

é sentido até de noite com um rabo de bafo quente que se arrasta até depois do escurecer. A 

vida no Nordeste é calma e intensa. 

Foi sobre o fogo que esta festa falou. O fogo em seus diversos aspectos, não somente de 

																																																								
16 Fogueira feita com gravetos, geralmente feita de improviso para queimar algo. 
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labaredas de queima da madeira, mas o fogo como símbolo.  Um fogo que busca a água. Quando 

descobrimos isso faíscas de alegria tomaram conta de todos nós. Primeiro porque, como de 

praxe, era preciso manter a ligação com as festas anteriores, segundo porque o elemento 

antagônico complementar ao fogo é a água e, dentro do universo simbólico, ambos significam 

renovação e/ou purificação. Estas questões andavam rondando nossas discussões naquela 

época, sobretudo no que se diz respeito à renovação.  

Naquele ano, a escola aumentou o seu número de professores do quadro efetivo, dezoito, 

num total. Havia a esperança de que os novos professores, por terem dedicação exclusiva, 

criassem vínculos mais fortes e duradouros com a escola. Não que não existissem vínculos 

anteriormente, pelo contrário, existiam e eram profundamente fortes, mas o fato de se ter um 

grupo grande de contratos com tempo determinado para findar, acabava por provocar uma certa 

insegurança nos alunos, será que no ano seguinte aquele professor estaria ali na escola? Por este 

e outros tantos motivos, o mote da renovação pelo fogo e pela água nos foi tão bem-vindo. Para 

mim, como nordestino que sou, o mote era também trazer a escrita da história do homem ao 

longo de suas léguas caminhantes de vida e pelas suas veredas ou terras de chão batido, tão 

cantada no cancioneiro popular, mas, principalmente, ainda tão vivida no Nordeste. 

Nesta festa, já não contávamos mais com a colaboração de um dos professores de 

Educação Física, parceiro nas festas anteriores. Devido ao concurso para professores efetivos 

ele precisou dar adeus ao COLUNI. A festa agora foi conduzida pela nova equipe de Arte, 

corpo e cultura, da qual faço parte.  

E o terceiro: fogo (sol) em terras (chão batido) de vento (redemoinhos) compõem três 

elementos primordiais para que a vida brote na terra, mas sem o quarto elemento, a água, o 

desabrochar desta vida torna-se custoso, senão impossível. Lembremos que por vezes é o suor 

escorrido testa abaixo junto às lágrimas do sertanejo a única água recebida no solo rachado do 

sertão, que anunciam que ali ainda existe vida. Vida humana que resiste. Outra ideia que nos 

deixou profundamente felizes foi o fato de a água também estar presente nos três personagens 

míticos apresentados: Adonis, nos rituais do mar, João Batista, nos rituais do batismo, e Xangô, 

na força dos raios vindos dos céus, mandados pelas águas pluviais.  

Estava ali estabelecida a primeira chama de encantamento: era a primeira vez que 

estávamos envolvendo uma pesquisa no campo da história para dar base a uma estória contada. 

Diante da chama, o sonhador põe-se a devanear e a meditar sobre a vida e sobre a morte. A 

chama como a vida, depressa se acende e rapidamente se apaga Alvarez Ferreira (2013, p.49). 



	 82	

Assim era preciso colocar combustível na chama para que ela não se apagasse 

 Estabelecia-se também uma grande polêmica, a primeira das festas juninas da escola: 

trazer para a sala de aula o debate sobre um personagem do candomblé! Dito pelos corredores: 

“a escola está agora fazendo ode à macumba”.  Preconceitos à parte, esta foi uma das mais 

importantes oportunidades para muitos alunos, que são filhos de santo, assumirem sua religião 

junto aos colegas e poderem discutir e colocarem-se de forma mais segura diante do preconceito 

religioso, e, ainda, a possibilidade de um debate sobre a laicidade garantida à escola. Mesmo 

assim ouvia-se por parte de alguns: Ora, como se já não bastasse fazer festa junina, coisa de 

católico, agora fazer festa junina falando de santo de candomblé! Essa polêmica/tensão/embate 

foi um pouco demais para a cabeça de algumas pessoas. O assunto foi parar na reunião de pais, 

e entre acordos e desacordos, o tema foi mantido e os trabalhos começaram.  

A primeira dificuldade encontrada foi mostrar para os estudantes que estávamos falando 

de uma questão relacionada à cultura que, por acaso, trazia em seu bojo, também, as religiões. 

O nosso foco acabou tornando-se a procurar entender como e por que a humanidade 

comemorou e comemora até hoje os solstícios de Verão e de inverno, principalmente no 

contexto das tradições populares. E assim, fomos verificando os pontos que ligavam Adonis, 

João Batista e Xangô. Claro, chegamos ao fogo.  

No roteiro trouxemos elementos da cultura grega, africana e portuguesa. A relação do 

homem com a terra, a preparação para o plantio, os cânticos de plantio, colheita e de invocações, 

os ditirambos, as procissões e os pontos evocativos de santos.  

Resolvemos chamá-la de Festa do Solstício. Esta escolha nos permitiu, sobretudo, trazer 

a ideia do sagrado e do profano de forma mais exposta e evidente para a festa e de forma mais 

prosaica. Ou seja, quando falávamos de festejar a colheita dos frutos da terra, do movimento da 

terra em torno do sol e da ideia de se preparar uma festa para comemorar o meio das atividades 

anuais da escola, trazia para a proposta um tom mais racional; por outro lado, a ideia de festejar 

a incidência da luz em tempos mais longo do dia ou da noite no ano de forma simbólica, 

ritualística e poética, trazia a tona questões que tocavam as pessoas em seu lado afetivo, 

imaginativo, um tom mais sagrado. 

Assim, abrimos a festa com um texto elaborado pelo professor de literatura, um chamado 

ditirâmbico evocativo, para melhor dizer, que assim ecoava na quadra: 

Nossa escola em tempo de semear: Cada consciência é o terreno de nosso 
plantio, cada coração o solo e que vida e saber germinam, crescem, florescem.  
O florescer nos torna mais fortes, de galhos robustos, de folhagens vistosas. 
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Professores, funcionários e alunos... a terra arada para um vertiginoso brotar 
de novos tempos, e horizontes amplos. Vários sotaques, um universo 
multicolorido e multicultural... Não queremos o que é igual, mas o que difere 
por sua floração única. 
Em homenagem à colheita, um dos principais temas poetizados ao longo dos 
séculos, evocamos todas as divindades culturais: a música, a dança, literatura, 
a oferenda de nossas sensibilidades, que certamente fecundarão o solo dos 
saberes de nosso Colégio.   
A terra úmida: nossa festa junina é uma procissão de colheita, na qual, nós 
atores principais, performatizamos, ao mesmo tempo, a semente eu seu fruto. 
E os convidamos para a ceia festiva. (Luiz Fernando Braga17) 

A ceia festiva, naquele momento, era o banquete que logo seria servido em forma de 

teatro e dança. Banquete evocativo de alma, canalizado e materializado pelas danças, comidas, 

vestimentas, músicas, abraços e olhares preparados numa quadra em círculo. Louvando o 

instante em que as emoções dão dribles e rodopios no racionalismo, pelas múltiplas 

identificações e com os brincantes assumindo muitas faces, sendo o que desejassem ser, como 

no teatro, no “aqui e agora” do teatro-cena-viva, sob os auspícios e poderes conferidos por 

Dionísio, Adonis, São João do Carneirinho e com as bênçãos de Xangô. Um retorno ao arcaico, 

no sentido de deixar vir às emoções à superfície da pele, do rosto e às profundezas do 

corpo/alma.   

Foi por conta do tom de ritual e da ideia do movimento circular da terra em torno da luz 

do sol que colocamos toda a cenografia e a platéia de forma círculo na quadra. Nenhum espaço 

do círculo estava aberto. Estávamos preparados para receber Adônis, João e Xangô. Estávamos 

prontos como uma virgem que aguarda sua noite de núpcias. Ansiosos e felizes, havíamos 

tomado banho, passado perfume, perfumado toda a quadra com o borbulhar dos temperos das 

comidas, nossos corações batiam forte, e qualquer um deles que chegasse primeiro na festa 

seria bem-vindo. Chegaram. Era hora de fazer o povo pensar, fazer o povo sentir, fazer o povo 

vibrar, hora do orgasmo maffesoliniano, viver o mistério dionisíaco, fazer prevalecer o coletivo 

de almas que girava em torno da festa. 

Um banho de lua 

Nos anos anteriores, havíamos realizado a festa no período diurno, desta vez, para que as 

chamas dessem conta de cumprir o seu destino de clarear, aquecer e trazer luz, foi preciso 

realizá-la no período noturno. Outra polêmica: será que os pais trariam seus filhos à noite para 

																																																								
17	Luiz	Fernando	Braga	é	professor	do	quarto	efetivo	do	COLUNI	e	atua	na	área	da	literature.	
Compôs	este	texto	para	a	festa	Junina	daquele	ano.	
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a escola? 

Uma fogueira acesa de dia é fogo que queima, uma fogueira acesa de noite é chama que 

aquece, envolve, enfeitiça, hipnotiza e ilumina e acolhe. Chama que chama para aquecer o 

corpo e a alma. Na linguagem da iluminação cênica costumamos dizer que a luz traz sombra 

para os personagens, isto quer dizer que a incidência da luz em ângulos diferentes provoca 

sombras na superfície dos objetos cênicos e nas pessoas, o que nos possibilita enxergar o 

volume, profundidade, textura e identificar o movimento em cena. É a sombra que traz o que 

chamamos de “clima” para a cena, mas ela não pode fazer isto sozinha, somente sendo 

conduzida pela luz ela pode sobreviver, assim também ocorre nas artes visuais, quer seja cinema 

ou pintura. Sombra sem luz são trevas, luz sem sombra cega os olhos e conduz às trevas. 

Bachelard, pergunta: O que nos fascinará tanto numa simples vela?! O seu lado romântico, que 

herdamos dos nossos antepassados oitocentistas? A cor vibrante e dilacerante que encerra? O 

perigo que existe ao acendê-la e torná-la chama? O simples derreter da cera em seu redor que 

cria montanhas e estalactites que, de forma natural, não podemos criar? O alumiar do caminho? 

Uma forma de obter luz natural? O misticismo da vela...!!!!.  

Abaixo, a fogueira cenográfica que foi preparada para o ritual festivo da noite. Os 

professores preparam o cenário. 

 
Professores preparando o espaço para a festa no fim de tarde – Foto – Aldalea Figueiredo 

 

Penso que a chama da fogueira nos traz o mesmo mistério, talvez diferente da vela, que 

nos chama para a solidão, o mistério da fogueira nos chama para fazer uma roda ao seu redor, 

tocar violão, assar milho e batata doce, cantar olhando as estrelas enquanto as estrelas cantam 

olhando a fogueira que a gente acendeu. A fogueira espanta a solidão. Mesmo antes dos 
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oitocentistas, bem antes, muito antes, para além dos contos das fadas cabrochas (ROSA) que 

contam histórias de assombração para menino dormir, a fogueira reunia os homens em rituais 

de vida e morte. Mesmo hoje, em tempos de lareira elétrica, ou ao redor de uma mesa iluminada 

eletronicamente, a chama, como fogo que envolve e aquece, pode receber as mesmas 

interrogações e as mesmas exclamações apresentadas por Bachelard. Ah,  os mistérios da luz! 

À noite, a festa aconteceu, e desejávamos que ela acontecesse em noite noturna e não 

diurna, no sentido do regime noturno das imagens, de acordo com Gilbert Durand (2001), a 

ideia era nos empenhar para fundir e harmonizar as forças que ali se fariam presentes, próprio 

do regime noturno Duraniano. Estávamos um tanto preocupados, porque as imagens que a festa 

apresentaria em seu roteiro pertenciam ao regime diurno (Durand), do fogo, do sol, das faíscas 

do machado de Xangô, ou mesmo do solstício, um isomorfismo entre céu luminoso, pureza 

celeste e brancura, o dourado e o azulado;   Os personagens eram todos heróis, todos com suas 

armas específicas, João Batista com seu cajado e coragem para conversão e batismo de pagãos; 

Adonis cuja arma é sua beleza encantatória que seduz e leva à morte; e Xangô com seu machado 

que dispensa apresentações, o mais violento dos três. Além do mais eram três figuras 

masculinas, de personalidades fortes. Para Durant (2001), o herói solar é sempre um guerreiro 

violento. O Regime Diurno da imagem se apresenta, pois, como caracterizado por uma lógica 

da antítese, onde prevalecem as intenções de distinção e análise, de forças que separam o bem 

e o mal. Nossos personagens eram assim, sem muitas relações com o aconchego da lua e 

estavam ali para ajudar na condução de uma festa. Nós, professores condutores da festa, 

daríamos conta de harmonizar estas forças? 

A partir disso, pode-se entender a polêmica estabelecida na escola antes da festa e o nosso 

estado nervoso antes dela acontecer. Havia mesmo uma sensação de que uma guerra pudesse 

acontecer caso os pais não entendessem o que estávamos propondo e pondo no centro da roda. 

Uma guerra no sentido simbólico, porque era preciso que segurássemos as rédeas da carruagem 

para que ela não “desembestasse” ladeira abaixo sem controle. Durand chamou essas imagens 

de Símbolos diairéticos, ou seja, estão relacionados à separação cortante entre o bem e o mal, 

e estas separações polêmicas exigem sempre um herói, um guerreiro armado, quase sempre 

violento. Era preciso que assumíssemos este papel de heróis, mas com o cuidado de não sermos 

violentos, desejávamos juntar, harmonizar – trazer a festa para a noite tinha o sentido de abrir 

espaço para o regime noturno, não era uma questão simplesmente de hora do dia. O Regime 

noturno das imagens, de acordo com Durand, diferentemente do diurno, que se preocupa em 
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dividir e reinar, empenha-se em juntar, como mãe que traz os filhos briguentos para perto de si. 

Fará isto de duas maneiras distintas, correspondendo a duas estruturas do imaginário: a estrutura 

mística e a sintética. No regime noturno a queda se trata de descida interior em busca do 

conhecimento e não de ascensão em busca do poder como ocorre no regime diurno.  Queríamos 

uma queda assim, de busca de conhecimentos de nós mesmos, da escola, do mundo.       

Fizemos uma fogueira (cenográfica), que foi colocada na linha central da quadra, era o 

símbolo da presença dos três personagens. E nos preparamos para os trabalhos daquela noite de 

lua cheia. Os convidados foram chegando aos poucos, lentamente, chegavam junto a saída do 

sol, o sol ao sair parecia nos espiar de rabo de olho18 desconfiado e dizia que deveríamos tomar 

cuidado. Eram muitas novidades para uma festa de escola, e as sombras da noite que já chegava 

deixava tudo em estado de silêncio interrogativo. Havia uma certa tensão no ar. 

Diante de olhares desconfiados, expectativas flutuantes e uma certa tensão, entramos em 

cena. O propósito de tudo seria, ao fim, trazer as labaredas da fogueira para o palco e aquecer 

os corações, iluminar os mistérios da vida, batizar com as águas e o fogo de João, embelezar 

com Adonis e proteger com a justiça de Xangô. Cada grupo de alunos que entrasse em cena 

traria consigo uma chama que seria deixada na fogueira que estava no centro do círculo. Assim 

foi feito. 

Primeira faísca – O Maracatu Nação COLUNI 

O Rei e a Rainha representam o duplo que existe em cada ser humano: o 
masculino e o feminino. Esse duplo é também estendido ao cosmos. O sol e a 
lua, a água e o ar, onde os elementos se combinam constituindo um casamento. 
Segundo C. G. Jung, todo psiquismo humano é andrógino em sua 
primitividade.  “O Rei e a Rainha dos alquimistas são o Animus e a Anima do 
Mundo”. (BACHELARD, 1988, p.50) 

A abertura das apresentações foi feita com o Maracatu Nação COLUNI. Grupo criado 

pela nova professora de música com a participação maciça de quase todas as turmas. Um 

batalhão de amor à cultura negra, pelotão de frente da comitiva festiva, o coro que ecoava a paz 

entre todos, os pais assistiam. O Rei e a Rainha negra e a Calunga na mão louvando o morro da 

Conceição. 

Embora tenha sofrido algumas queixas preconceituosas por causa do que conta, o 

Maracatu teve uma aderência inacreditável e os alunos disseram que quando a música e a dança 

																																																								
18 Quer dizer olhar de lado, “de fininho”. 
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dos reis de Angola entrou, algo acontecia com eles, seus corpos tremiam sem parar ao som dos 

tambores. Este foi chamado de Maracatu ditirâmbico, chamamos assim porque queríamos 

Dionísio para abrir a Festa, não podia ser outro. O mestre de cerimônias precisava ser alguém 

(um Deus) que conhecesse muito sobre festejar. E João, Adonis e Xangô ainda estavam 

ocupados nas coxias, fazendo os últimos retoques de maquiagem e esperando para entrar em 

cena. Seria pela força dos cânticos de chamamento, como os aboios apresentados na festa 

anterior que encantavam bois, que agora chamávamos os brincantes e as divindades humanas 

para entrar em nosso terreiro e dançar, como se faz nas festas de reisado, cavalo marinho, boi 

bumbá e rodas de ciranda. Os tambores soavam sons de sangue que circulam veias africanas e, 

mesmo que não quiséssemos, dentro ou fora da coreografia, nossos corpos mexiam 

autonomamente em alguma parte. A plateia também tremeu.  

Era Clementina de Jesus, autora do canto do Morro Da Conceição, cantando o acordar da 

Sinhá Marivalda, uma forte alusão aos nossos irmãos africanos e sua cultura. Marivalda é de 

santo e de santo é sua dança e seus movimentos contorcidos. Sagrados são seus giros e suas 

ondulações de braços de mar, trazendo em seus gestos navegantes de coroa real a força do 

coletivo vibratório da dança em comum. Profana é sua vida na boca daqueles que não a 

reconhecem como gente pernambucana, por ter alma e pele africanas. Marivalda assusta, pelo 

santo, pelo morro, pelo transe de sua dança embalando tambores, pelo acariciar da noite com 

seu corpo negro torneado, de batata de perna musculosa e o som de seus pés no chão, ritmando 

o coração, pelo esvoaçar da saia da negra calunga que carrega na mão, pelo rodopio da saia 

florida que gira com tanta força que as flores precisam segurar firme nas fibras do tecido para 

não saírem voando desgarradas da saia de chita. Na imagem do Maracatu que se apresenta logo 

a seguir, ouça o cântico abaixo, ele ecoa das vozes dos alunos, orquestrado pela professora que 

está no centro direito da foto: 
Os tambores acariciam a noite/Sinhá Marivalda acordou/ E o estandarte do 
Estrela chegou/ Ôoo ôo ôoo/ Bravos guerreiros que dançam com ira da dor/ 
Luz nas escadarias do morro/ O estandarte do Estrela chegou/ Salve o rei, 
salve a rainha do/  Morro da Conceição/ Eles descem o morro de branco/ pra 
sambar maracatu. 
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Há algo nessa dança, nessa música e nesse giro que mexe com a gente e nos deixa em 

estado de graça, sentindo com os outros (presentes ali ou não) uma energia que nos conecta ao 

círculo que se movimenta dentro e fora de nós. Os braços parecem ir em ondas de mar, mesmo 

que a mente não queira. Então é assim, tia? Dizia uma criança do quinto ano do Ensino 

Fundamental enquanto seus braços ondulavam na linha do horizonte e seu quadril sai do eixo 

vertical em movimentos circulares e a cabeça pendendo de um lado para o outro. Como a terra 

girando em torno do sol e o sol cortejando-a, dando-lhe luz, fazendo-lhe sombra, lambendo seu 

corpo suavemente por vinte e quatro horas, dando-lhe voluptuosos volumes corporais ou 

mesmo como dança de Mestre-sala e Porta-bandeira de escola de samba. E a professora dizia: 

Sim, é assim, continue, voe, dance, sinta, deixe a música lhe conduzir! E a criança flutuava, 

rodopiando no ar como que subida em giro de redemoinho de vento, em braços ondulados de 

Iemanjá e sentindo o calor da fogueira de São João aquecer seu corpo, em beleza de Adônis, 

com a força de Xangô. Ela estava possuída de amor pelo Maracatu.  

A dança desperta essas coisas nas pessoas, um estado de contato com Deus ou mesmo um 

Deus que se faz presente no corpo, a arte pode ser o elo perdido que humaniza, eu acredito. 

Talvez no “assim tia?” Esteja explícito “estou fazendo o movimento correto?” e implícito 

“estou sentindo coisas, é isso mesmo tia?”. E no poder da tia de deixar ou não deixar fluir aquela 

sensação do momento está a possibilidade de ressignificação do fazer na escola. Porque a tia 
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pode ser mais poderosa do que estes três santos juntos. A ação da tia pode colaborar para que a 

menina vá mais longe em sua descoberta de mundo e de si, ou de si no mundo, ou poderia fazer 

tudo paralisar naquele momento. A vida ali estava por um fio... Por isso é importante que as 

tias entrem na roda de ciranda da festa e girem como a menina também.  

Segunda Faísca – o risco do corisco nos céus 

 
Eu vi o céu à meia-noite 
Se avermelhando num clarão 
Como incêndio anunciado 
No apocalipse de São João 
Porém não era nada disso 
Era um Curisco, era um Lampião 
(Elba Ramalho – Caldeirão de Mitos)  

A segunda cena consistiu em apresentarmos a poesia de Elba Ramalho em seu caldeirão 

de mitos. Anunciávamos que a partir dali mitos seriam apresentados e ritos seriam apresentados 

em cena. Como dito na própria música, o que se vê nem sempre é o que se pode ser. O visto 

pode ser o não visto e é preciso chegar mais perto para conhecer. Neste sentido, foi preciso 

cuidado e delicadeza ao apresentarmos os personagens e as histórias do roteiro. 

A grande expectativa era se traríamos ou não Xangô personificado para a roda. João 

Batista já era aceito, Adonis era uma figura muito distante, por isso sua vinda seria quase um 

adendo para a festa, mas Xangô, Xangô mesmo... este causava “pulgas atrás da orelha”. 

O Caldeirão de Mitos anunciava e preparava a todos para o grande momento. Enquanto 

isso um professor colocava vestes vermelhas, torso na cabeça e empunhava uma machadinha. 

Era Xangô descendo para a festa. Sentíamos o calor do momento, e a quadra, em círculo, parecia 

girar com tanta gente caminhando ao seu redor. 

A festa corria solta, amarrada pelo roteiro e pelas apresentações das coreografias dos 

alunos de todas as turmas, o roteiro consistia dos seguintes temas:  

Beata Mocinha, que fazia alusão a uma visita de uma jovem moça a Juazeiro para ver 

Padre Cícero em tempos de São João e era seduzida por um belo rapaz.  Nesse número, fazíamos 

referência ao fogo da paixão. Não havia interesse específico em fazer um apanhado de tudo que 

tivesse relação com o fogo. O importante mesmo era trazer à tona o sentimento e a percepção 

de que o fogo como elemento simbólico permeia o nosso imaginário com muita força. O fogo 

da paixão de Beata Mocinha, buscava apaziguamento na fé em Padre Cícero. Como nos aponta 

Chevalier Gherbrand (2013, p. 442) o fogo também pode fazer referência ao inferno, à 
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profundezas. O fogo da paixão vem das profundezas da alma. Beata Mocinha tinha medo dos 

dois fogos citados, uma queima a alma, o outro causa febre, deixa o corpo ardendo, queimando. 

O receio de Beata Mocinha era que o segundo fogo (o da paixão) aumentado e consumado 

levasse ao segundo fogo (do inferno) através do que ela julgava ser pecado fazer se assumisse 

o primeiro. Os pais entenderam essa primeira “visão” do fogo, e que era uma visão cultural 

“simbólica” de fogo. A pergunta que queríamos induzir era mesmo: Que fogo arde dentro de 

ti? 

O fogo da Beata Mocinha era fogo sexualizado e isso lhe causava medo, sobre isso 

Bachelard nos diz: 
O fogo sexualizado é por excelência o traço de união de todos os símbolos. 
Une a matéria e o espírito, o vício e a virtude. Idealiza os conhecimentos 
materialistas; materializa os conhecimentos idealistas. É o princípio de uma 
ambigüidade essencial que possui o seu encanto, mas que é preciso denunciar 
constantemente, psicanalisar sempre nas duas utilizações contrárias: contra os 
materialistas e contra os idealistas: “Eu manipulo, diz o alquimista. – Não, tu 
sonhas. – Eu sonho, diz Novalis. – Não, tu manipulas.” A razão de uma 
dualidade tão profunda é que o fogo está em nós e fora de nós, invisível e 
brilhante, espírito e fumaça. (1994, pp. 82-83) 

Marés das curvas de um rio, com a música Maré de Comadre Florzinha, fazendo alusão 

à água e à beleza de Adônis. A professora de música com outras duas professoras do ensino 

fundamental que montou esta coreografia. Nela já havia um primeiro anúncio de que os santos 

chegariam logo. Os movimentos elaborados pelas professoras eram todos ondulares, faziam 

referência à Iemanjá, um orixá africano, cujo nome deriva da expressão Iorubá “Yèyé omo ejá” 

“Mãe cujos filhos são peixes”, portanto um orixá das águas. As crianças, sabendo disso, 

capricharam nos movimentos de onda. Uma beleza! A música dizia assim: Eu vou me banhar 

Numa água tão cristalina Numa água tão bela e fina que desce lá pra maré Maré, maré. Eu vou 

me banhar nas águas do Catolé.  Havia também o interesse em fazer alusão às águas em sua 

complementariedade com o fogo. 

Coco carreiro novo, que fazia referência ao machado de Xangô e sua força na confecção 

de carros de boi; A ideia era também chama pela forja, a preparação do ferro para se fazer a 

circunferência da roda. A Forja, elemento do ferreiro, tem um forte apelo simbólico e associa-

se aos alquimistas. Este assunto será tratado mais a frente na análise de um de nossos 

entrevistados. Embora o coco seja uma dança que pressupõe o contato com a terra, o plantio, a 

batida dos pés com força no chão evocaria as faíscas que provocam fogo. 
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Farinhada, fazendo alusão às casas de farinha e as ritualísticas de preparo do alimento 

para a festa.  O fogo que prepara o alimento e que reúne os homens em adjutórios, Nos 

adjutórios de farinhada todos se reúnem para descascar a mandioca, moer, prensar e depois 

secar no fogo durante toda a noite. Enquanto se trabalha se festeja. A música Farinhada, de Luiz 

Gonzaga (2005), dá conta de como seriam os adjutórios no interior do Nordeste: 
Tava na peneira eu tava peneirando 
Eu tava num namoro eu tava namorando. 
Na farinhada lá da Serra do Teixeira 
Namorei uma cabôca nunca vi tão feiticeira 
A mininada descascava macaxeira 
Zé Migué no caititú e eu e ela na peneira. 
Tava na peineira eu tava peneirando 
Eu tava num namoro eu tava namorando. 
O vento dava sacudia a cabilêra 
Levantava a saia dela no balanço da peneira 
Fechei os óio e o vento foi soprando  
Quando deu um ridimuinho sem querer tava espiando.  
Tava na peneira eu tava peneirando 
Eu tava num namoro eu tava namorando. 
De madrugada nós fiquemos ali sozinho 
O pai dela soube disso deu de perna no caminho 
Chegando lá até riu da brincadeira 
Nós estava namorando eu e ela, na peneira. 

(Luiz Gonzaga – Farinhada) 
 

Edgar Morin (2011.a) Em seu livro, “Terra Pátria”, faz um relato das farinhadas em tempo 

arcaico. Segundo o autor, o movimento dos trabalhadores reunia prosa e poesia em harmonia. 

Talvez o que Morin não saiba é que este “aracaico” é contemporâneo ainda. É isso mesmo, o 

arcaico ainda está vivo no Nordeste e é uma forma poética de se viver na lida do dia-dia. Morin 

(2011.b) conta assim:  

nas sociedades arcaicas, havia interações estreitas entre ambos: o trabalho 
cotidiano, a preparação da farinha no almofariz, por exemplo, era 
acompanhado de cantos e escandido por ritmos; os preparativos para a caça 
ou a guerra se faziam por ritos miméticos que comportavam cantos e danças. 
As civilizações tradicionais viviam da alternância entre as festas, momentos 
de suspensão dos tabus, de exaltação, de desperdício, de embriaguez, de 
consumo, e a vida cotidiana, submetida às coerções, votada à frugalidade e à 
parcimônia. (p.169 

No sol do fogo da Caatinga com a música Candeeiro encantado evocava o fogo enquanto 

matéria. Era o fogo que queima o resto de mato que ainda sobra no sertão depois da seca, as 

poucas folhas que resistem e que servem como alimento para o gado, o fogo destrói, com sua 

língua destruidora atiçada pelo sol. O fogo que, segundo Bachelard (1994.), entre todos os 
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fenómenos, é ele realmente o único que pode aceitar as duas valorações opostas: o Bem e o 

Mal. Brilha no Pariaso. Arde no Inferno. É doçura e ternura [...] (p.19) 

Depois, a Semente do amor, que juntava a ideia do solstício - a colheita e os cantos 

agrários - a Sala de Leitura do COLUNI e os Narradores Infanto Juvenis, apresentou uma 

pequena encenação dos ritos dedicado a Adonis e contaram um pouco da história de João 

Batista, relacionando-o ao fogo. Mas como a ideia era a da semente, que precisa da terra, do ar, 

da água e do sol para crescer, o grupo trabalhou mais com o rito de Adonis. Foi um belo 

trabalho, porque trouxeram uma bela procissão, acenderam velas com o intuito de trazer o 

elemento fogo material para a cena realisticamente (já que não dava para acender fogueira de 

verdade na quadra), os alunos vestiram-se de Gregos, cantaram e trouxeram até frutas para 

celebrar uma colheita. Neste momento um aluno apareceu vestido de Adonis e um outro aluno 

vestido de São João e dançaram juntos. Houve uma boa recepção da cena por todos. O que 

ficou destacado foi que Adonis, sendo um mito pagão para os cristãos, não chegou a provocar 

nenhum incomodo na escola, nenhum comentário pré-concebido. Pelo contrário, achavam tudo 

muito bonito. Adonis branco, musculoso, esbanjando beleza, saúde e simpatia, era motivo de 

adoração por alguns. Mas Xangô esperava, nos bastidores.  

Por fim, a coreografia dos professores com a entrada de Xangô. Ele dançava com São 

João e Adonis no meio de uma roda. Um dos professores se dispôs a vestir-se de Xangô e entrar 

em cena, com já anunciei acima. Como havia uma certa tensão e receio de que algum 

responsável por aluno fosse intolerante caso o filho participasse dessa apresentação, os 

professores ficaram responsáveis por este momento da festa. Ainda assim não havia a certeza 

da aceitação do personagem na cena, uma vez que muitas discussões tinham ocorrido no 

período anterior à festa em torno do tema Na próxima página o professor de História aparece 

vestindo o personagem Xangô 19 . Está sorridente e feliz, porque sabe que o trabalho 

desenvolvido ao longo do processo trouxe à tona questões importantes para a escola. 

																																																								
19 O professor que vestiu-se de Xangô, receoso de como seria recebido pela plateia, foi até a Diretora da escola e 
perguntou se haveria problemas caso os pais não gostassem da imagem que iriam ver. A diretora garantiu que não 
haveria problemas porque acreditava no trabalho da equipe de professores junto aos alunos e achava que aquela 
seria uma oportunidade de mostrar, mais uma vez, que a festa junina do COLUNI preza pela poesia mas também 
pelo lado prosaico que dá fundamento teórico ao trabalho.  E assim se deu.  
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Professor de História vestido de Xangô. Foto Aldalea Figueiredo 

Ao ritmo da música Xangô menino, cantada por Maria Bethânia, entraram os 

professores no círculo da cena, deram as mãos, cumprimentaram o público, que aplaudiu com 

muita vontade, começaram a girar, dançar e cantar junto. O aluno vestido de São João entrou 

na roda, o outro vestido de Adonis também, por fim Xangô que girou seu machado, agradeceu 

o convite e dançou alegremente com os outros dois amigos de fogueira. Os três riam-se e 
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brincavam-se, os professores giravam ao redor deles, felizes, vibrantes e cantando. A imagem 

era de um triângulo girando dentro de um círculo. A música entoava assim: 

Ai, Xangô, Xangô menino 

Da fogueira de São João 
Quero ser sempre o menino, Xangô 
Da fogueira de São João 
Céu de estrela sem destino 
De beleza sem razão 
Tome conta do destino, Xangô 
Da beleza e da razão 
Viva São João, viva o milho verde 
Viva São João, viva o brilho verde 
Viva São João das matas de Oxóssi 
Viva São João! 
Olha pro céu, meu amor 
Veja como ele está lindo 
Noite tão fria de junho, Xangô 
Canto tanto canto lindo 
Fogo, fogo de artifício 
Quero ser sempre o menino 
As estrelas deste mundo, Xangô 
Ai, São João, Xangô Menino 
 
(Cateano Veloso, Xangô menino) 

 

Ao término da apresentação, a plateia aplaudiu de pé, com raras exceções. Percebemos 

que a preocupação com a recepção foi necessária para que pudéssemos ficar atentos e 

cuidadosos com o estado de espírito do “herói” (Durand, 2002) que se fazia presente na festa. 

Ele precisava descansar, era hora do repouso e regozijo. Por outro lado, o desafio de levar para 

a quadra o sincretismo religioso por si só já foi um ato heróico da escola.  

Como de praxe, a quadrilha foi emendada na última apresentação e girou, desta vez, ao 

redor da fogueira que a esta hora já emanava as chamas trazidas por cada um durante as 

apresentações. 

A partir desta festa, muitos alunos que eram “de santo” assumiram-se assim e foram 

respeitados por sua escolha.  

Os trabalhos relacionados às questões de cultura africana começaram a ter maior destaque 

entre professores e alunos e a ideia de explorar a identidade africana da maioria tornou-se tema 

cotidiano. Os turbantes começaram tomar conta das cabeças e outros ritmos musicais 

começaram a surgir na escola. Uma grande chama foi acesa em nossos corações.  Desta festa, 
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a aluna Rebeca presenteou-me com o desenho abaixo. 

 
 

 
 
O ano seguinte, 2015, foi  ano de seca nas Festas Juninas do COLUNI. A Imagem a 

seguir fala por si. 
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ESTIAGEM – 2015 

 
 

 Devido a uma greve dos servidores Federais, este ano não houve festa no COLUNI. 

Foi tempo de estiagem; não houve sol nem chuva; não houve milho para colher, nem chita para 

cortar e fazer vestidos rodados; não houve música dançante nem maquiagem para o rosto... os 

brincantes estavam fora da escola, alguns ocupavam as ruas, em protestos, solicitando os 

direitos trabalhistas que lhes foram suspensos pelo governo e reinvidicando uma escola pública 

e de qualidade que estava ameaçada por planos do governo federal. Outros aguardavam em casa 

o tempo melhorar para retornar às atividades e ainda outros permaneciam na escola, com aulas 

em andamento... Não havia muitos motivos para festejar... 

Mas no ano seguinte... ah! O ano seguinte... 
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AMOR, ANTONIX AMOR – 2016 

 

Reconhecemos o amor como o ápice mais perfeito 
da loucura e da sabedoria, ou seja, que no amor, 
sabedoria e loucura não apenas são inseparáveis, 
mas se interpenetram mutuamente. (MORIN, 1998) 

Esta festa surge de uma necessidade de amor. Esta festa estava trancada num armário e 

precisava sair, como escreveu a aluna Buna Frota, no nosso coração. Esta festa também, quis 

amar, sem explicar. Esta festa quis ser prosa-poesia. Esta festa quis ser o ápice. Esta festa tem 

“um quê de despedida”. 

O amor que com essa dose de loucura e razão apresentada na nossa epígrafe nos move a 

vida, o amor que provoca saudade e causa dor e alegrias, o amor ou a falta dele que nos faz 

buscá-lo ainda mais. O amor tão necessário à paz. O amor que condensa a vida em quatro letras. 

Em dois mil e onze falamos de nascimento, em dois mil e doze a criança brincante, 

falamos de infância e brinquedo. Em dois mil e treze, de retirar-se para outras terras, ir em 

busca de outros verdes, ir em busca de si, em busca de a festa ser... tão... aboios, cantos e 
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acalantos, de travessias, idas e vindas, encontros e desencontros. Em dois mil e catorze, o sol 

castigava ainda mais a terra, os ventos sopravam forte, fazia a poeira girar no ar, o giro que 

torcia nossos corpos e fazia a tonteira enxergar ângulos diferentes da alma, realizamos Fogo 

em terras de vento, e falamos de João Batista, Xangô e Adônis, alusão à vida no sagrado e na 

religiosidade, na diversidade do encontro, uma criança já era jovem e construía sua identidade 

e demarcava sua presença na sociedade de forma madura. Em dois mil e quinze, o ano do 

silêncio ensurdecedor, não houve festa, houve tensão e por isso um descompasso nas danças... 

trouxe a saudade. Em dois mil e dezesseis, era chegada a hora de pensar em falar do amor, 

porque sentíamos forte as palavras de Manoel de Barros: “O que está mais presente em mim, é 

o que me falta”. Naquele momento, era preciso falar da presença do que nos faltava. 

Resolvemos falar de amor. Era hora de retomar a festa, tirar o luto, vestir cores. 

A Festa que aqui vou apresentar falava de Amor. Contou a história do amor 

desencontrado de Antonio, filho de Tonho da Padaria e Antonieta, filha de Tonha do Rendado. 

Duas famílias que não tinham boas relações de afeto e por isso não se cheiravam bem. Mas 

falar como? Em que contexto?  

Assistindo ao filme West side History, traduzido em português para “AMOR, SUBLIME 

AMOR”, que conta, de forma adaptada e em linguagem contemporânea, a história de Romeu e 

Julieta, inspirado em Shekeaspere, chegamos à ideia de falar de um AMOR, ANTONIO 

AMOR. 

O “Antonio Amor” em questão diz respeito a Santo Antonio, ícone da Igreja católica, que 

abre os festejos do mês de junho na tradição popular, mais especificamente dia treze do mês de 

junho, aniversário da morte do santo, festejado por todo o Brasil e em Portugal. 

A escolha de “Santo Antonio” deu-se por diversos motivos. Um deles foi o contexto em 

que viveu este homem, uma trajetória de vida marcada pelo amor incondicional à religião, 

família, aos amigos e à humanidade. Para além de ser o Santo Casamenteiro, como é conhecido 

na cultura popular, Antonio de Pádua talvez tenha sido o mais humano dos santos católicos e, 

dentro de sua humanidade, o amor ao próximo e as incertezas da própria condição de homem 

santo foram sua mola propulsora para continuar vivendo e pregando os ensinamentos que 

recebia da sua igreja. Foi também um dos grandes intelectuais católicos, sendo proclamado 

Doutor da Igreja, no ano de 1946, pelo Papa Pio XII. Tinha o dom da oratória, pois parte de sua 

vida esteve enclausurado numa biblioteca, tinha muito gosto pela leitura. Era o homem do amor, 

Homem da poesia e Homem da sabedoria.  
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Destacamos o homem porque desde que a proposta dessa festa surgiu, assim como nas 

demais, era rotina olhar para os temas com uma certa laicidade, por isso procuramos fazer um 

levantamento histórico da vida de Antonio de Pádua, procurando conhecer “o homem” para 

além de sua santidade. Nas discussões em sala de aula, após leitura de alguns textos e de 

assistimos ao filme A história de Santo Antonio, chegamos a dizer que o amor de Antonio seria 

especial, amor que transcenderia toda e qualquer possibilidade reducionista da atração física; 

que seria um amor sublime, de espírito ou de alma, e que ele era todo amor. Já que Antonio 

significava amor, resolvemos dizer também que “amor significava antonio”, e o nome próprio 

virou adjetivo, antonio virou adjetivo de amor. Isto quer dizer que amar antoniamente seria 

amar como Antonio amou, com a mesma intensidade e a mesma fé no outro e que este outro 

pode ser aquela, aquele ou aquilo que o próprio amor nos aponta, independendo do seu nome. 

Na época, havia um grande debate sobre projeto de lei 2731/2015  que se propunha a 

alterar o Plano Nacional de Educação (PNE), vedando a discussão de gênero dentro das escolas, 

de autoria do deputado federal Eros Biondini (PTB-MG) do PL, (coincidência ou não, este era 

o nome do deputado). O projeto previa pena de prisão para os professores que desrespeitassem 

a determinação. Muitos municípios de diferentes Estados brasileiros adotaram a proposta e isto 

causou desconforto em diversas instâncias da sociedade. Em Niterói, a proibição não ocorreu, 

mas grande parte dos professores do COLUNI resolveu levar o assunto para debate em sala. 

Algumas ações foram planejadas e, como estávamos em período de preparação da Festa Junina, 

resolvemos entrar no assunto: por que não falar de amor sem gênero, ou melhor, amor que 

inclua todos os gêneros possíveis? Desta discussão surge o AntoniX amor.  

O X da questão 

No ano anterior à festa, o Colégio Pedro II, da unidade São Cristóvão, trouxe à tona o uso 

da letra “x” no lugar das letras “a” e “o” quando estas indicassem masculino ou feminino nas 

palavras utilizadas em avisos institucionais, murais e em cabeçalhos de provas. O intuito era 

discutir a questão de gênero, da diversidade e isso partiu, inicialmente, do jornal do grêmio do 

colégio ao fazer ali, pela primeira vez, menção à palavra “alunx”.  O termo foi emprestado pelos 

grupos do movimento LGBT que já o utilizavam há algum tempo. A iniciativa acabou tomando 

conta das salas de aulas de alguns professores que resolveram abrir o debate junto aos 

estudantes, tendo em seguida o apoio da reitoria para dar prosseguimento às discussões. Claro 

que alguns segmentos do Colégio Pedro II e da sociedade carioca apresentaram-se 

terminantemente contra e uma polêmica foi estabelecida, chegando até a mídia. Foi assim que 
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ficamos sabendo do tal X. 

Voltemo-nos para o COLUNI, onde nossa história contada faz-se vida e onde está o X da 

questão, para lá que vamos.  

Aproveitando o “x”, resolvemos nos apropriar da proposta, só que a faríamos em forma 

de trabalho artístico durante as apresentações e com o próprio tema da festa. Como era de se 

esperar, houve estranhamento por parte de alguns setores da escola, já que para discutir a 

questão de gênero e diversidade não havia como fugir dos temas relacionados ao movimento 

LGBT. Outra resistência também ocorreu pelo fato de que, do ponto de vista da língua 

portuguesa, o “x” não tem nenhum valor quando usado no contexto apresentado e, por vezes, é 

usado em pesquisas para demonstrar neutralidade ou omissão de dados, como quando refere-se 

a sujeitos “x” e “y” em pesquisas.   

Mas queríamos experimentá-lo mesmo como um recurso para ampliar a discussão sobre 

diversidade, não havia nenhum interesse em demarcar neutralidade. A intenção era de inclusão 

e estávamos falando de amor, não de orientação sexual, muito embora ela não possa ser negada 

no âmbito geral da proposta, ou mesmo aproveitada como alavanca para trazer à superfície 

questões referentes às relações humanas. Como a imagem do “X” apresentada estava carregada 

de implicações de identidade do movimento LGBT, fazia-se necessário colocar o assunto em 

pauta. 

O "x", nesse caso, não seria usado para demarcar "omissão" ou "anonimato" de sujeitos,  

mas para revelar e pontuar que o verbo “amar” é inerente a todos os gêneros e que as questões 

de ordem sociais e sexuais são apenas pontos a serem considerados quando o assunto é a 

complexidade do ser e do amor. 

Mas estávamos numa escola, não daria para ignorar que, enquanto pertencentes a uma 

sociedade cheia de conceitos pré-estabelecidos, a discussão sobre gênero careceria muito de 

parâmetros, e para que houvesse uma apropriação do "x" de modo a incluir pais e alunos numa 

educação para a diversidade seria necessário um longo trabalho. Foi imprescindível o apoio da 

direção e da coordenação pedagógica que, em reunião com os pais, convidou a equipe de arte, 

corpo e movimento para explicar como o tema estava sendo desenvolvido. A recepção, no geral, 

foi muito boa. 

Começamos por colocar uma grande faixa na entrada da escola onde estava escrito 

“AMOR, ANTONIX AMOR – FESTA JUNINA 2016”. Simplesmente assim. A palavra 

“Antonix” passou a ser imagem, uma palavra imagem que despertou a curiosidade de tantos 
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que por ali passavam. Para dar conta de explicá-la, cada professor da equipe de arte, corpo e 

cultura, com o apoio de algumas outras áreas, ficou de trazer a questão ao debate com os 

estudantes em sala de aula, discutir o “x” e sobre o que ele fazia referência.  Em seguida, 

elaboramos o cartaz, que abre esta sessão da tese, com o cuidado de escrever em rodapé: O "X" 

tem sido usado na escrita de algumas palavras para que se evitem padronizações e concepções 

discriminatórias. Em prol da diversidade e visando à promoção e o respeito às identidades de 

gênero, optamos, também, por essa forma de registro. 

Sobre o uso do “x” no COLUNI, ele foi experimentado de forma pontual, apenas nesta 

festa. O colégio não o usaria como fez o Pedro II. Mesmo porque dentro do COLÉGIO houve 

alguns desconfortos, citados adiante. O que ficou evidente foi o quanto a questão do amor ficou 

reduzida a quase nada no momento em que a questão da diversidade surgiu. Chegamos 

rapidamente a conclusão de que o assunto era urgente e que precisaríamos dar conta de discutir 

as três questões apresentadas no tema da festa, cujas implicações estão descritas:  

Santo Antonio – numa festa de escola que se propõe a ser laica evocávamos, ao trazer 

um santo católico, deparamo-nos com questões de religiosidade, pois, por si só, a festa junina 

carrega, em seu contexto, uma origem católica cristã. Alguns alunos de pais evangélicos não se 

sentiam totalmente à vontade em participar. E este foi um outro trabalho a ser desenvolvido 

junto aos alunos e aos pais. Por este motivo o foco das discussões foi dirigido para “o Homem 

Antonio”, queríamos deixar claro que religião também é cultura, sobretudo se entendemos 

cultura como modos de sentir, pensar e agir (MORIN). Como Antonio, agora, poderia ser 

Antonia, já que se chamava “Antonix”, os católicos também olhavam com estranheza o “x”, já 

que não existe uma “Santa Antonia” e o “x” abriria esta possibilidade de um Antonio Feminino. 

Outras questões surgiram, por exemplo: se a ideia partia do princípio do respeito à diversidade, 

se fosse o caso de pensarmos em “Santa Antonia”, a festa teria menor valor? E as inúmeras 

mulheres que também receberam o título de santa? E o Santo, poderia ter um certo tom de 

androginia? 

O amor – tema universal e que diz respeito a todos, mas que, de uma certa maneira requer 

cuidados, já que em seu contexto de complexidade pressupõe, também, questões de ordem 

biológicas. Foi preciso deixar bem claro que os aspectos biológicos do amor relacionados ao 

contato físico sexual compõem apenas uma de suas polidimensões e possibilidades de ser 

vivenciado. Como o assunto estava sendo tratado em todas as turmas, as discussões precisaram 

ser específicas, já que esta perspectiva não carecia de discussão junto às crianças menores. E o 
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amor de mãe, “filhxs”, pai, amigxs, professorxs, escola, casa, rua, vida? 

A diversidade implícita no “X” que inicialmente que tomou ganho mais espaço do que 

as questões de religião e necessidades biológicas aos poucos foi sendo naturalizada na medida 

em que fomos trabalhando em ensaios e discussões em sala de aula. Mas, ainda assim, pairava 

a seguinte pergunta sobre a cabeça de alguns: Estariam os professores incitando os alunos a se 

reconhecerem como homossexuais? Seria este o perigo? Isto porque durante os ensaios, quando 

havia necessidade de formação de pares para realizar alguma coreografia, os alunos e as alunas 

poderiam escolher quem quisessem para lhes acompanhar na dança, independendo do gênero, 

ou seja, muitos pares contendo alunos do mesmo sexo foram formados. Este foi, talvez, o 

segundo maior tesouro ofertado durante o processo de feitura desta festa. Não percamos de vista 

que o amor era o que estava em foco. O amor, simples e complexamente amor. O que consome 

aquele que ama e o coloca em estado de poesia, evocando o homo sapiens em estado demens, 

em que o estado poético nos transporta através da loucura e da sabedoria, e para além delas. 

(MORIN, 1998). Bem assim como nas palavras de João Cabral de Melo Neto, pensando num 

amor que toma conta de tudo: O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O 

amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus 

cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. (NETO, 

p.59) 

Foi este o estado que desejamos evocar nos participantes desta festa: estado de amor, 

estado de poesia, estado sapiens-demens conduzido pelo demens, morinianamente falando, 

porque um precisa do outro, porque, ainda nas palavras desse autor, somos cem por cento 

sapiens e cem por cento demens. Ou seja, se nos falta um destes, falta-nos cem por cento de 

nós. 

AMAR ANTONIAMENTE 

Mas, então, o que é o amor? É o ápice da união 
entre loucura e sabedoria. Como destrinchar este 
fato? Parece evidente que se trata de um problema 
com o qual nos defrontamos em nossa vida, e que 
não há nenhuma chave que permita encontrar uma 
solução exterior ou superior. O amor contém 
justamente esta contradição fundamental, esta co-
presença da loucura e da sabedoria. (MORIN, 
1998, p. 28) 

Amar antoniamente ficou estabelecido que seria amar sem medo ou receio de não ser 
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aceito, deixando a loucura e o devaneio andarem juntos, de mãos dadas e brincarem, como 

crianças nuas na chuva. Amar antoniamente significou que o amor pelo amigo do mesmo sexo 

ou do sexo oposto poderia ser vivido sem que isto pudesse trazer qualquer sofrimento oriundo 

de preconceitos, que este amor pode ou não estar relacionado ao querer manter relacionamento 

de namoro, que o amor está para além disso. Amar antoniamente ficou estabelecido que seria 

“amar para além...” e que o amor pode estar em toda parte, na vida, nas pessoas ou mesmo nos 

objetos. 

Era preciso estar pronto para o amor. A festa junina no COLUNI nasceu de uma semente 

de amor, ela mesma nasceu como cabra da peste. Agora era hora de retornar ao início, 

transformada pela maturidade do tempo e da vida, a festa estava pronta para amar. 

Metaforicamente, a criança já estava adulta, ali se findava um ciclo e era com amor que este 

ciclo precisava ser fechado, fazendo um movimento circular de vida.  Estava relacionado 

também ao que estávamos sentindo naquele momento. Somente o amor poderia colocar em 

contato tudo que poderia haver de melhor das pessoas depois dos tempos difíceis que havíamos 

passado no ano anterior. Por isso, colocamos as diferenças para darem as mãos, elas nos 

ajudaram a reafirmar ou encontrar o amor, pela escola, pelos alunos, pela educação, por nós 

mesmos.  

O QUE CONTAVA O AMOR, ANTONIX AMOR 

Toda verdadeira festa tem um algo de místico 
porque celebra a vida, regozijo da vida, conquista 
e contemplação do encontro (PASSOS, 2002). 

Como apresentado antes, esta festa foi fundamentada na história de Romeu e Julieta, de 

Williams Sheakspeare, e teve sua inspiração no musical Amor, sublime Amor, dirigido em 

filme pelo Americano Robert Wise. Contou-se a história de Antonio, filho de Tonho da Padaria 

e Antonieta, filha de Tonha do Rendado, ambos moravam na cidade de Santo Antonio de 

Taperoá, cujo padroeiro é Santo Antonio. Os dois, de famílias que não se davam bem, 

conhecem-se numa festa de Maracatu, (Maracatu Nação Coluni), e lá se apaixonam. Embora 

contra as famílias, casam-se, após Antonieta receber uma forcinha de Santo Antonio que, 

pendurado de cabeça para baixo numa simpatia feita pela moça, dá um jeito de a moça ser 

pedida em casamento. Na cerimônia, Antonieta canta:  

Que seria de mim meu Deus 
Sem a fé em Antônio 
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A luz desceu do céu 
Clareando o encanto 

Da espada espelhada em Deus 
Viva viva meu santo 

 

 
Boneco representando Santo Antonio, feito para a festa AMOR, ANTONIX AMOR- Foto: Aldalea Figueiredo 

 O Antonio, cantado por Antonieta, é o seu amado, muito embora tenha sido o próprio 

Santo Antonio que descera do céu para celebrar o casamento. Esta é a primeira menção à 

dessacralização do sagrado que surge no roteiro da festa, embora o próprio título já o faça. 

Antônio moço quer casar e ter filhos, viver para a família, aconselhado por Antonio Santo. 

Antonieta moça, agora mulher, quer ser atriz.  Antonieta, insatisfeita por não poder realizar o 

seu sonho, falta-lhe coragem para seguir o ser seu destino de se fazer atriz até que um dia surge 

na cidade uma trupe de teatro formada por três homens, que em sua performance transformam-

se em mulher. Antonieta fica encantada com aqueles encantadores de gente e resolve fugir com 

eles, já que sendo mulher ou homem estaria bem acolhida. Antonio, ao ficar sozinho, sente-se 

acuado pela sociedade local que questiona, sobretudo, por que uma mulher faria isto com o 

marido, assim canta Antonio: 

Que diferença da mulher o homem tem?  
Espera aí que eu vou dizer, meu bem 
É que o homem tem cabelo no peito 
Tem o queixo cabeludo 
E a mulher não tem 
No paraíso um dia de manhã 
Adão comeu maçã, Eva também comeu 
Então ficou Adão sem nada, Eva sem nada 
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Se Adão deu mancada, Eva também deu 
(Luiz Gonzaga – Tem pouca diferença) 

 

Antonio, homem da roça, compreende os desejos e sonhos de Antonieta, mas o coração 

partido o faz navegar em rio de curvas agitadas. Embora o sentimento de decepção paire sobre 

sua mente, o seu coração pensa: 

Ai quem me dera voltar 
Pros braços do meu xodó 
Saudade assim faz roer 
E amarga qui nem jiló 
Mas ninguém pode dizer 
Que me viu triste a chorar 
Saudade, o meu remédio é cantar 

(Luiz Gonzaga – Que nem Giló) 
 

Meses depois, Antonieta volta, pedindo que seja aceita nos braços de Antonio. 

Novamente os moradores interferem e vão para a plateia perguntar se acham que ele deve 

aceitá-la ou não. Dois finais foram preparados e a plateia decidiria qual seria o melhor recomeço 

de história.  Antonieta  canta com Elba Ramalho: 

Estou de volta pro meu aconchego 
Trazendo na mala bastante saudade 
Querendo 
Um sorriso sincero, um abraço, 
Para aliviar meu cansaço 
E toda essa minha vontade 

(Elba Ramalho – De volta para o aconchego) 
A plateia decide que eles devem ficar juntos e, ao fim, cantam 

Vida vida que amor brincadeira, vera 
Eles amaram de qualquer maneira, vera 
Qualquer maneira de amor vale a pena 
Qualquer maneira de amor vale amar 
Pena que pena que coisa bonita, diga 
Qual a palavra que nunca foi dita, diga 
Qualquer maneira de amor vale aquela 
Qualquer maneira de amor vale amar 
Qualquer maneira de amor vale a pena 
Qualquer maneira de amor valerá 
Eles partiram por outros assuntos, muitos 
Mas no meu canto estarão sempre juntos, muito 
Qualquer maneira que eu cante esse canto 
Qualquer maneira me vale cantar 

(Milton Nascimento – Paula e Bebeto) 
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Outros números de dança e teatro foram apresentados durante a festa, destaquei estes 

acima para dar uma ideia do que apresentamos como enredo da história que se contou. A 

presença do boi, como sempre, foi marcada, desta vez conduzida pela professora de música. Já 

não tivemos mais a participação da Sala de Leitura porque o grupo de Narradores infanto-

juvenis não existia mais. A professora Aldalea também havia saído do COLUNI e ela era 

coordenadora do grupo e alma viva daquela sala - participou nos prestigiando com sua presença 

e colaborando com as fotografias que são usadas nesta tese. Sua participação foi muito 

importante durante todas as festas, porque sempre esteve presente e foi grande parceira. E, 

ainda, aqui se faz presente, contando sua experiência nas festas.  

Como na festa anterior, que trazia a questão do sincretismo religioso para a roda e isso 

causou polêmica, também agora tivemos alguns sinais de desconforto por parte de colegas e de 

alguns pais. De um lado, alguns queriam que fizéssemos uma ato manifesto em nome da 

comunidade LGBT; de outro, havia os que não concordavam em trazer o tema para a escola e 

nós, da equipe de organização, estávamos no meio dessa tensão. A resposta a tudo isso, a 

recepção, de fato, viria apenas no dia da festa, mesmo que tenhamos apresentado o roteiro na 

reunião de professores, e ainda que tenha recebido aplausos dos colegas professores. 

Costuramos as apresentações devagar, como quem costura a mão para não perder o ponto, 

e de forma artesanal, quase um bordado. Abrimos com o Maracatu, que foi muito bonito e 

emocionante, depois apresentamos o encontro de Antonio e Antonieta. Durante a dança, 

Antonieta e Antonio casavam, eram muitos alunos juntos e a cena era de um casamento 

coletivo. Nele, meninos casavam com meninos, meninas casavam com meninas, meninos 

casavam com meninas, e alguns ficavam solteiros, por decisão própria. Essa combinação 

aconteceu entre os alunos. Houve aplausos, muitos. E como artista que faz cena e mede a 

recepção pelo aplauso, vimos que fomos muito bem recebidos. 

A presença de ex-alunos foi marcante nesta festa, parecia que eles estavam voltando pra 

casa, estavam felizes e agradecidos por participarem. Dançaram a quadrilha no final, 

aplaudiram os colegas e perceberam como o COLUNI ainda faz parte deles. 

Bachelard (1993) fala-nos da topoanálise, que consiste em estudar os espaços físicos que 

se alojam no homem, permanecendo na intimidade do seu ser, reaparecendo em seus devaneios. 

“Nossa alma é uma morada”, diz Gaston Bachelard, e nessa morada o tempo de um outrora 

permanece ali como uma lembrança. Todos os espaços vividos pelo poeta reaparecem em seus 

sonhos como luzes que se acendem, às vezes, também se apagando.  
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A topoanálise seria então o estudo psicológico sistemático dos lugares físicos 
de nossa vida íntima. Nesse teatro do passado que é nossa memória, o cenário 
mantém os personagens em seu papel dominante. Às vezes acreditamos 
conhecer-nos no tempo, então conhecemos apenas uma série de fixações nos 
espaços da estabilidade do ser, de um ser que não quer passar no tempo, que 
no próprio passado, quando vai em busca do tempo perdido, quer “suspender” 
o vôo do tempo. Em seus mil alvéolos, o espaço retém o tempo comprimido. 
O espaço serve para isso. (p. 27) 

Preferi não me ater às questões relativas ao estudo do espaço, porque por si só, já daria 

uma linda tese sobre o festa e espaço. Trago Bachelard somente para apontar a questão porque 

surgiu ao longo das pesquisas e este é um assunto que provavelmente irei aprofundar-me no 

futuro diante de sua beleza e profundidade. Ainda com Bachelard, eu diria que o espaço íntimo 

que se estabelece em todos os que participam das festas juninas do COLUNI parece manter-se 

sempre vivo em cada um que se coloca como brincante de junho. E todos ali se dizem muitos 

felizes.  Aquele espaço físico da quadra é lugar em que o corpo cria espaços íntimos de 

felicidade, o que nos remete ao conceito de topofilia, de Bachelard. Segundo esse autor, 

Topofilia são os espaços físicos que se localizam na intimidade do ser humano, acrescentando-

se que ele deverá estar “bem localizado, tranqüilamente instalado no espaço de sua felicidade”.  

Na topofilia são estudadas “as imagens do espaço feliz”. Qualquer espaço, desde que em 

harmonia com um ser que vibra, pode ser seu ninho, pode ser uma morada feliz. Lugar do 

Vívido que conserva a marca do efêmero se não puder ser revivido. Segundo Bachelard (1999) 

a “ontologia do vívido será preservada graças à imaginação”. 
O vivido humano, a realidade do ser humano, é um fator de ser imaginário. 
Teremos que provar que uma poética da vida vive a vida revivendo-a, 
aumentando-a, separando-a da natureza, da pobre e monótona natureza, 
passando do fato ao valor, e, ação suprema da poesia, passando do valor para 
mim ao valor para as almas congêneres, aptas à valorização pelo poético. (46-
47), 

Eu abri esta sessão falando de amor e de “um quê de despedida”. Com esta linda 

mensagem, fecho a narrativa da última festa Junina do COLUNI que tornou-se objeto desta 

tese. Foram cinco anos de muito trabalho, encontros e desencontros. Cinco lindas festas em 

que, como um cabra da peste, fui crescendo, aprendendo e encontrando-me, assim como 

acompanhei as historias de vida e o crescimento dos alunos. Obrigado meninas e meninos, 

vocês foram as chaves que abriram portas importantes.  Vou aqui compartilhar alguns escritos 

de alunos sobre esta festa, não vou comenta-los, peço ao leitor que o faça por mim: 
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Pronto, as festas foram ditas uma a uma. Seguimos, estrada adiante, logo a seguir, as 

narrativas daqueles que ajudaram a contar estas festas. Antes, apresento cada um deles, os 

brincantes. Chamei-os de OS QUE BALANÇAM A TANAJURA. Fala-se assim daquelas 

pessoas que vão para o forró dançar remexer o corpo, rebolar e deixar a música tomar conta de 

si.  
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OS QUE BALANÇAM A TANAJURA – Brincantes no Salão - Contrações dos brincantes, 
guardiões dos segredos da Festa Junina do COLUNI 
 

 

 
 

Esta seção conta “uns pezinhos” 20  de vida de oito pessoas que aqui converto em 

personagens brincantes que vivenciaram, sincronicamente, as festas juninas do COLUNI, 

objeto desta tese. Por uma questão ética, vou ocultar-lhes os respectivos nomes próprios e 

substitui-los por outros, também reais. Eles pertencem a pessoas do meu conhecimento.  Elas 

vivem em seus cantos para lá de Mulungu, minha terra de nascença. Se olharmos para a foto 

acima, veremos todos prontos para entrar em cena. 

Os oito entrevistados têm personalidades muito distintas e, como era de se esperar, cada 

um vivenciou a festa do seu jeito particular de estar em contato com o mundo. Vou desenrolar 

																																																								
20 Pezinhos,  segundo  Iduina Chaves, aqui entenda-se como um nelogismo  que se refere a partes da 
história de cada um dos entrevistados que ajudaram a caminhar durante o trajeto narrado nesta tese. 
Partindo da noção de recursividade, postulada por Edgar Morin (2010), entenda-se que o pezinho 
(neologismo) faz parte de um corpo total e  os “pezinhos” encontram-se no total desse corpo. 
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uma breve apresentação para situar o leitor nas histórias contadas por eles. Não há 

“invencionices” nas características dos personagens, mas a descrição parte da imagem que 

tenho de cada um.  

Foram chamados de brincantes porque assim os entendo, partindo do referencial de 

Antônio Nóbrega, anteriormente apresentado neste trabalho. Foram chamados de guardiões 

porque protegeram, guardaram e ajudaram a disseminar os segredos vividos nas festas ao longo 

destes seis anos.  

Vamos aos brincantes.  

O primeiro vive no pátio da escola, é homem com jeito de sátiro, porque parece 

companheiro de Dionísio, festeiro “que só a gota”! Companheiro das crianças, cuida para que 

os entornos das salas possam se manter em harmonia. É um “cabra besta”, tanto para rir quanto 

para chorar, e isso o torna pessoa de quem se quer estar sempre perto, pelo afeto que esbanja e 

por ser um grande parceiro na hora das necessidades. Seu nome é Saturnino de Angelina. 

Inspetor de pátio. 

O segundo vive na quadra, é homem feito, mas de coração de menino. Homem de bola 

de meia, bola de gude, menino do abraço e da sensibilidade. Discípulo de Hermes, é condutor 

de almas olímpicas. Nasceu pertinho do dia de Santo Antônio, é quase português, por isso sua 

mãe deu-lhe o nome de Antônio de Maria. Outro “cabra besta” para rir e chorão feito bezerro 

desmamado. Não sei como sua caixa torácica aguenta a pressão de um coração tão grande como 

o dele. Professor. 

O terceiro vive entre uma sala e os corredores. É mulher de seios e quadris fartos, 

portuguesa brasileira. Uma das donas da casa, do terreiro onde a festa acontece. Seu sorriso 

alegre, quando vê os brincantes dançando, contagia tanto o seu corpo que ele nem consegue 

ficar parada e balança como rede em fim de tarde fresca debaixo do pé de juá. Tem um amor 

incondicional pela escola. Animada para a festa e valente para a peleja, está sempre presente 

em todos os eventos, do início ao fim. Chama-se Josefa de Godó. Coordenadora. 

O quarto vive entre os livros e a fotografia. Mulher de ombros de Capitu e cintura de 

pilão. De boca encarnada e corpo “gesticulento”, ela tem a graça de Terezinha do Leque. Jeito 

latino de ser, às vezes, muito braba e desconfiada, outras vezes, doce como uma manga espada 

tirada do pé na hora de comer.  Mulher de fases e de encantos, destemida na vida e que tem 

coragem de mamar direto no peito da onça, se estiver com fome.  Professora. 
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O quinto vive entre a sala de aula e o mundo. É uma moça muito jovem, mas já com 

espírito de mulher feita, toda apetrechada nas negritudes, seu nome é Bastiana Africana, e é 

como a Bastiana de Luiz Gonzaga mesmo, que não liga para o que dizem sobre o que ela veste 

ou deixa de vestir: “Tua saia, Bastiana, termina muito cedo tua blusa, Bastiana, começa muito 

tarde” (GONZAGA, 2005, Facilita21). Se não se chamasse Bastiana, seria Karolina, e com K, 

mas por sua determinação e delicadeza não poderia ter outro nome que não fosse Bastiana. 

Aluna. 

O sexto vive entre a sala e o pátio. É um rapaz vistoso, esperto e gentil, menino homem 

de alegria por ter pele marrom escuro. Gosta de ver o mundo em cores e de misturá-las sempre 

quando pode. Menino de afeto, criança de árvores “subintes”, tem sobrenome estranho que 

dizem ser da África: Pedro Nhachengo. Cheio de esperança, sonha que um dia os adultos nunca 

esquecerão seu lado lúdico das meninices. Aluno. 

O sétimo vive entre a sala e o mundo. É um rapaz arretado e aprumado “que só vendo”! 

Há pouco tempo vive no colégio, mas parece que já tem para lá de cem léguas de tempo de 

experiência na festa junina do COLUNI. Gesticuloso e falante, é um “cabra” sincero, que nunca 

vai dizer para o pato que ele anda elegante. Vibrante no corpo e nas palavras, ele tem alma 

barroca que olha e vive a vida intensamente. Seu nome é Marco de Quitéria. Aluno. 

O oitavo vive passageiramente na escola. Nem posso falar muito porque se falar demais 

pode ter chinela voadora zunindo no meu pé de ouvido, mas posso dizer que ela é doce como 

mel de uruçu, mas também pode ser “braba” como a própria abelha que o produz. Esbanja 

felicidade e tem um arco-íris colorido que a acompanha, porque está sempre de coração 

palpitando e buscando o belo na vida. Mulher das artes, da busca e do envolvimento. Seu nome 

é Eufrosina da Graça. Está conectada à escola pelo filho, e a escola está conectada a ela por 

ele. Mãe. 

Após o oitavo brincante um nono será apresentado. Vou chama-lo de Strôncio Luna de 

Barros. Ele foi um dos mentores das festas contadas aqui. É um cabra teimoso, paciente e 

destemido na vida. Sua história é marcada pela presença de pessoas que tiveram forte influência 

nos seus encantamentos com o mundo, diz ter sido escolhido pela arte para dizer o mundo. É 

nordestino e a festa junina é o seu dia de ação de graças. A análise da narrativa desse 

personagem ficará a cargo do leitor, porque ele sou eu mesmo, Gilmar Oliveira, que escreve 

																																																								
21GONZAGA, Luiz, Facilita – CD Série Bis , Gravadora: EMI MUSIC. 2005 
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aqui e agora. Conto-me em terceira pessoa no intuito de me fazer personagem como os demais 

brincantes e depois para manter certo distanciamento da história contada e poder dizê-la com 

maior tranquilidade.  

A estrutura do desfio das histórias que cada uma conta sobre o seu estado de/na festa foi 

montada do seguinte modo: 

• uma página contendo a imagem de uma tela de Candido Portinari é usada como prólogo 

de anunciação de cada personagem, isso mesmo: uma anunciação. Nesse item, a escrita é a 

própria imagem 22; sugere-se que, após ler a narrativa de cada personagem, o leitor retorne a 

imagem que o anuncia para em seguida prosseguir com a leitura;  

• apresentação da narrativa do personagem a respeito da Festa Junina do COLUNI; 

• imagem que, nas palavras do entrevistado, representa simbolicamente a festa Junina do 

COLUNI; 

• análise da imagem apresentada oralmente; 

• tela pintada pelo personagem que representa a Festa Junina do COLUNI;  

• transcrição da fala do personagem a respeito da tela; 

• descrição dos elementos que compõem a tela; 

• análise simbólica da tela apresentada pelo personagem entrevistado. 

Uso linguagem pouco formal durante as narrativas, como apresentado até agora neste 

trabalho. Esta minha forma de dizer, busca trazer algumas nuances de sotaques nordestinos para 

o trabalho. Haverá uma palavra ou outra que talvez não seja compreendida por se tratar de 

neologismo ou mesmo linguagem própria pernambucana. Quando o contexto da frase não der 

conta de explicar de que se trata, será apresentada uma nota de rodapé.  

Antes das narrativas, um pequeno texto dedicado aos entrevistados. Sei que talvez ele 

deveria estar no final, mas espero que como prólogo de uma apresentação seja bem-vindo.  

SOBRE DESPALAVREAMENTOS 
  

Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da 
despalavra. 

																																																								
22 A escolha do Candido Portinari deu-se por causa da sua militância em trazer para as telas o povo do 
interior do Brasil, retratado em seus modos de pensar, sentir, agir e ser.  Candido Portinari dizia que 
gostava de pintar o seu povo, a vida do interior, a infância, a velhice, os retirantes, as fazendas, as festas, 
a vida e a morte. As festas juninas são tema de vários dos seus trabalhos.  
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Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades 
humanas. 
Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades 
de pássaros. 
Daqui vem que todas as pedras podem ter 
qualidades de sapo. 
Daqui vem que todos os poetas podem ter 
qualidades de árvore. 
Daqui vem que os poetas podem arborizar os 
pássaros. 
Daqui vem que todos os poetas podem humanizar 
as águas. 
Daqui vem que os poetas podem aumentar o mundo 
com as suas metáforas. 
Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, 
podem ser pré-musgos. 
Daqui vem que os poetas podem compreender o 
mundo sem conceitos. 
Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, 
por eflúvios, por afetos.  

(Manoel de Barros) 

Difícil colocar no papel aquilo que está no corpo. Talvez somente os poetas em seus 

poetisamentos possam fazê-lo, porque nasceram com este tom de vida. Se eu tivesse a chave de 

Manoel, que diz logo ali que despalavra é imagem, ajudaria a contar o que achei ser impossível. 

Talvez com despalavras eu consiga, mas despalavrear carece tanto de saber palavreado que nem 

sei... se eu fosse poeta... Que seja, então, usar despalavras como chave, que quando palavras 

querem ser imagens. 

As imagens em fotografias ou tintas que juntas se espalham para se convergir em 

despalavras e silêncios pedem gritar e, muitas, muitas vezes, sorrir ou gargalhar em transe de 

dança, andança, processo criativo ou mesmo lágrimas sem futuro para dizer um não visto 

sentido. 

Este papel, branco a amarelar-se ao infinito, árvore de um dia pássaro, deve guardar as 

despalavras minhas e de oito pessoas com quem vivi, dividi sonho, vida em devaneio, festas 

em instantes inesquecidos. Elas oito me ajudaram no despalavreamento da vida, porque se 

despiram diante de mim para dizer de si em intimidades reveladoras de um estado em segredo 

de festa. Nós sabemos tudo junto, desformalmente, e vamos juntos dizer e, por vezes, desdizer, 

tantas coisas sobre o que se pensa ter dito que, talvez, até nos confunda. É assim mesmo, dizia 

a minha mãe conformadamente.  A vida é assim, uma desconfusão, uma desinfelicidade que 
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somente o estar junto promove. Bendita seja em nome da vida a minha mãe. Benditos sejamos 

nós nove. 

Assim tentamos, em nove, ser como os poetas. Tentamos ser “pré” e dizer o mundo que 

se torna esta tese, em imagens, símbolos, significados e despalavras. Tentar compreendê-lo 

“sem conceitos”, talvez por noções, porque queremos entender em aberto, como as vísceras de 

um rio sem nascente nem poente, que se esparrama pelo chão igual rama de batata, desce em 

queda liberta até o reino de Hades e regurgita até o olimpo para depois se escorrer por entre 

homens, barrancos, barracos, encostas, quadras, asfalto, corações, corpos e veredas de vida. 

Procuramos dar sentido às coisas que sentimos através das despalavras aqui apresentadas. 

Buscamos despalavrear com tintas, pincéis, tela bege, gestos medidos, desmedidos, 

palavras retas e tortas, expressões nada numéricas, riscos que correm descorridos, rabiscos, 

desajeitos de coisa pintada, desembesto de ladeira abaixo, fogos de artifício, lua, sol sozinho, 

sol que põe noite de ovo galado, sertão, êxtase, carne trêmula, lágrimas, flores, dança de roda e 

curvas de turbante em trança vermelha. 

Esta tese é assim mesmo, um turbilhão de coisas não coisadas, porque se fazer coisa é 

coisa difícil para a gente que vive na escola buscando brechas para contar devaneios em forma 

de arte. Mas também ela se faz sonho, porque é esperada há quarenta e três anos, um sete na 

Cabalah (4+3), sendo o quatro o número que representa o quadrado dos quatro elementos físicos 

(água, ar, fogo e terra), e o número três a santíssima trindade. Evoca também as sete cores do 

arco-iris, os sete arcanjos, os sete chácaras, os sete dias entre as fases da lua, os sete mensageiros 

do mundo, as sete notas musicais, os sete dias da semana, a década de setenta em que nasci, e 

os meus primeiros sete anos de vida, desde quando me entendo como gente!   

A água aminiótica protege a criança que escuta as cores dos passarinhos nas duas 

primeiras festas, o ar enche o pulmão e dá o sopro de vida para os cantos e acalantos da terceira 

festa, o fogo ebuli a tríade da quarta e a terra, a mãe de todas as mães, acolhe em seu ventre 

inchado suculento e seus seios fartos o amor Antonio da quinta festa. A sacralidade do templo 

olimpiano e do espaço ritualístico envolve misticamente todas elas através da trindade santa em 

quadra, escola e gente. 

Não imagino ser possível trazer para o papel o que se vive no corpo (alma) senão através 

de despalavras, reino das imagens, ou dos silêncios de alturas diferentes que habitam entre um 

som e outro de palavras escritas ditas. Por isso, gostaria que todos pudessem ler o que digo em 

voz alta de silêncio gritante de pedra. Talvez deprima, angustie, extasie, ansie ou deboche... não 
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sei. Só sei que digo e repito outras vezes mais à frente ou mais atrás. Em ditos recursivos, 

benditos ou não, como roda de carro de boi que ouve conversa dos animais chifrudos 

carregantes de rapadura Roseana, é preciso repetir para sair do círculo e dar um passo adiante.   

Um amanhecer noturno deu início a este trabalho, em quarta-feira tardinha de sol cheiroso 

de tinta alaranjada. Estava na sala de arte com os alunos e o chamado me foi revelado. Fiquei 

mudo como Zacarias ao saber que Isabel estava grávida de João Batista e, como no conto 

bíblico, somente consegui falar e pronunciar a palavra João meses depois. As festas juninas, 

como objeto da pesquisa, surgiam do meu desmudamento e da chama que estava acesa desde 

sempre nas minhas memórias de infância. Ela foi atiçada com azeite sagrado e lenha de avelós 

seco que elevaram as labaredas até nem sei aonde depois das nuvens carneirinhas. 

Os meus oito amigos brincantes compartilharam sincronicamente cinco festas juninas. 

Enveredamos juntos, cada um do seu jeito, um trajeto que começa num convite, formal ou não, 

de palavras ou devaneio, divino ou terreno e finda nos regozijos de alma e deleite da vida em 

tempos de festa, adorações ao solstício e dias de colheita (simbólica) como fizeram os antigos. 

Durante cinco anos, um não sabia da presença do outro numa tese. Até que o encontro, marcado 

pelas peraltices de Hermes, está acontecendo neste exato momento, aqui.   

Obrigado por compartilhar este trecho de vida em que se faz presente, em imagem 

hologramática, todas as suas vidas, querido Saturnino de Angelina, querido Antonio de Maria, 

querida Josefa de Godó, querida Terezinha do Leque, querida Bastiana Africana, querido Pedro 

Nhachengo, querido Marco de Quitéria, querida Eufrosina da Graça. As contrações narrativas 

de vocês serão lidas por outras pessoas agora. Obrigado por permitirem este compartilhamento. 

Querido leitor, querida leitora, vamos ouvir os nossos brincantes. 
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Saturnino de Angelina 
Saturnino de Angelina – o professor de vida no pátio 

Saturnino de Angelina, de madeixas grisalhas encaracoladas, tem 50 anos de idade, é 

casado e não teve filhos. Estudou até o ensino médio, gosta muito de animais e, por isso, quis 

fazer Medicina Veterinária, mas desistiu porque precisava trabalhar e não viu possibilidades de 

associar estudos e trabalho ao mesmo tempo. Homem sorridente e delicado, sua trajetória 

profissional e pessoal confunde-se com a do COLUNI, porque esteve lá antes mesmo de o 

colégio existir. Começou a trabalhar ali quando ainda era CIEP, por isso, acompanha a vida dos 

alunos desde o dia em que ocorre o sorteio para o ingresso na instituição até seus últimos dias 

de aula no Ensino Médio ou na saída por causa de algum percalço ocorrido ao longo do trajeto. 

É o homem do pátio, como se diz dos inspetores. Funcionário do estado, cedido para UFF, 

lidera uma equipe que ajuda a cuidar das crianças em momentos de recreios, entradas e saídas 

do colégio. De olhar atento que observa e dá conta de tudo, é a pessoa mais conhecida da escola, 

desde os alunos do Ensino Fundamental I ao novo professor que ingressa no COLUNI. 

Saturnino de Angelina é respeitado por todos. Qualquer coisa que aconteça no pátio, ele é 

chamado para dar as explicações e esclarecer o que houve. Gosta disso. 

 Sente-se muito bem com a função que ocupa no COLUNI e diz gostar de participar da 

educação das crianças, porque entende que a educação na escola não está somente na sala de 

aula, está também no convívio delas nos recreios. Gosta de ficar cuidando das crianças, 

ajudando para que elas se sintam seguras, cuida para que não fiquem fora das salas em horários 

indevidos, fica atento na hora das refeições e das brincadeiras. É ele quem mais vê as crianças 

sorrindo ou chorando na escola. Como um pastor que cuida de ovelhas, Saturnino de Angelina 

cuida do rebanho de meninas e meninos do COLUNI. 

 É homem festivo, gosta de comemorar aniversários e está sempre rodeado de gente. É 

daquelas pessoas de coração grande e faz de tudo para trazer à tona a alegria da vida. Costuma 

dizer que é pai, mãe, babá, tio, irmão, primo e amigo das crianças e que, quando pensa no 

COLUNI, pensa nas crianças, porque sem elas sobra somente o vazio na escola. Saturnino de 

Angelina não gosta da escola vazia. 

 Contou que gosta muito das festas juninas do colégio, porque sempre esteve na 

organização, principalmente na execução da decoração da quadra e demais dependências da 

escola. Gosta de arte e de artesanato, por isso, sente imenso prazer em executar trabalhos 

manuais e não mede esforços para que a escola fique bonita em tempos festivos. As festas 
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juninas da escola, disse ele, é um dos poucos momentos de encontro da comunidade, por isso, 

vê a festa em si como a união dos alunos, dos funcionários e dos pais. Diz ele que ela (a festa) 

é nossa. Para Saturnino de Angelina, a festa une e faz a comunidade do COLUNI dar o melhor 

de si para a escola, além de colaborar com a formação humana e acadêmica de todos, como 

afirma abaixo: 
Porque é muito bom poder participar da preparação e no dia perceber que 
todos estão gostando do trabalho que apresentamos, e este trabalho colabora 
com o fortalecimento da amizade dos alunos, favorece o encontro, deles com 
eles mesmos e com as culturas de outros estados. 

Saturnino de Angelina afirmou que a partir da chegada do Gilmar, o novo professor de 

arte, no ano de 2011, as festas juninas do COLUNI ganharam um novo sentido, porque a partir 

de então a forma como elas eram feitas não tinha mais paradas e separação entre as 

apresentações, porque antigamente não tinha um estudo sobre a festa, era a festa pela festa. 

Com o novo formato, chegou ao COLUNI um jeito de se fazer que, para ele, é uma 

superprodução, e diz: eu vejo isso nas vestimentas, nas danças, eu fico emocionado, eu vejo os 

comentários do pessoal quando sai da festa, dizendo o quanto foi maravilhoso. As festas 

mudaram muito a cara do COLUNI, depois que você chegou. Isso é muito gostoso, dá sabor à 

vida. 

Saturnino de Angelina disse também que sempre ficou maravilhado em perceber que se 

pode fazer coisas na escola que ele não sabia que seriam possíveis, porque pensamos escola, 

de costume, como o lugar em que sentamos somente para estudar em sala de aula, e não 

imaginava que uma festa pudesse trazer tantos conhecimentos e surpresas dizendo: quando eu 

vejo, a gente está sempre na expectativa de querer ajudar e cada vez mais a gente vai 

aprendendo, vai se surpreendendo com o que vem sendo mostrado, com o que vem acontecendo 

antes e durante a festa, e compara a festa com uma escola de samba: 
vejo uma escola de samba, tem aquele enredo, aquela história que vai 
contando as coisas, daí você fica pensando assim: o que é que vem? Você fica 
sempre naquela expectativa. A gente está trabalhando junto, trabalhando ali 
direto, mas no dia da festa é diferente. A gente fica sempre esperando o que 
vem depois, porque quando começam as danças, a gente sempre fica 
esperando aquela coisa a mais... 

Ele gosta de participar dessa festa porque dá a oportunidade de a escola mostrar coisas 

bonitas para os pais, porque a beleza daquilo que se apresenta pode ser visto aos olhos e ao 

coração. Como homem do afeto, enxerga a vida mais com o coração do que com os olhos, tem 

choro fácil e sua fala é emocionada. Destacou que vivemos num país de muitas misturas 
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culturais. Talvez por conta da dimensão geográfica, muitas vezes não conhecemos os modos de 

outras pessoas viverem e sentirem o mundo. Para ele, fazer emergir e experimentar outras 

culturas é, acima de tudo, um ato de humildade e respeito. Porque entende que a cultura popular 

nordestina sofre preconceitos na região Sudeste e, quando é vivida nas festas juninas, um novo 

olhar se abre para o jeito de ser nordestino, o jeito de ser, vamos dizer assim... Paraíba, com 

todo o respeito! (Ele pediu desculpas em usar esse termo porque o entrevistador é 

pernambucano, consequentemente, “paraíba” na expressão popular depreciativa, 

preconceituosa, quando se refere aos nordestinos que por aqui vivem.) E diz sentir muito 

respeito pelo que é feito nas festas da escola, como contou: 
é bom de se ver, é bom de se aprender com o que você, Gilmar, traz para a 
gente. E sinto-me muito feliz em participar disso, em estar ajudando, em estar 
mostrando uma coisa bacana para os pais, para os alunos, porque, às vezes, 
não dá para mostrar para os alunos outras coisas de outros estados, de outras 
culturas e quando eles vêm para cá, no momento da festa, eles sempre saem 
com alguma coisa de outro estado. Eles vêm para conhecer alguma coisa e 
acho isso muito gratificante. 

Saturnino de Angelina não conta detalhadamente as festas sequencialmente. Prefere focar 

no que elas fizeram na vida dos alunos e da escola a partir do ano de 2011, mas o seu encanto 

com os temas e com os conhecimentos que adquiriu por causa das festa deixa-o revelar que 

uma suspensão nas festas, ocorrida no ano de 2015, causou-lhe tristeza, muito embora 

compreenda e ache justos os motivos: 

ano retrasado, que não teve festa devido à greve, a gente ficou sem a festa, 
para mim foi triste, não que tenha nada contra a greve, apenas que quando 
se mexe com o andamento da escola, fico triste com isso, porque deixamos de 
ter a festa junina, uma coisa tão marcante na escola.  

Na fala de Saturnino de Angelina, a festa junina do COLUNI já está instituída no 

calendário escolar como um evento fixo e lembra de um momento triste relacionado à festa 

SER... TÃO... ABOIOS, CANTOS E ACALANTOS 

fiquei muito triste por não ter participado nesse ano, porque no momento em 
que eu estava enfeitando a quadra tive a noticia de que a minha mãe ficou 
muito doente, aí fui embora e não tive condições de voltar, perdi a festa, mas 
vim na hora para desmanchar, ajudar a arrumar as coisas, porque acho que 
se eu não viesse ia ser pior para mim, ajudei e foi bom. 

Foram as festas de 2014 e de 2016 que mais marcaram a sua alma, porque mexeram com 

questões muito fortes que evidenciam o preconceito das pessoas. Lembra que em FOGO EM 
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TERRAS DE VENTO, trazer a ideia do sincretismo religioso para a escola e para a quadra 

deixou todo mundo muito tenso. Sobre isso ele diz: 
Lembro do ano 2014, que inicialmente o povo não entendeu muito porque 
achou que você estava falando da macumba, falo assim no dito popular, porque 
vivo com as crianças isso. Então, foi uma polêmica, porque as crianças diziam: 
ah, estão falando da macumba. Eu dizia: gente, não estão falando da 
macumba...  mas só que cada um tem o seu jeito de ver as coisas, então eles 
não entenderam bem o que se quis passar, inicialmente. Porque no inicio as 
crianças chegavam a casa dizendo que a festa seria sobre Xangô, dai as 
pessoas confundiam, mas quando chegaram na festa e viram que não era 
somente aquilo, mas que estavam falando da cultura, aí eles foram se 
entregando na festa, aí  a festa foi linda e todos compreenderam. 

O próprio Saturnino de Angelina afirma ter ficado um pouco apreensivo no início e ter 

estranhado o tema, mas, depois que conversou com os professores e lhe foi explicado o porquê 

do tema, sentiu-se mais tranquilo e até mais confiante. A partir daí, passou a ajudar a explicar 

para as crianças de que a festa realmente se tratava. No entanto, ainda assim, revela ter sentido 

um frio na espinha, um arrepio dos pés a cabeça quando viu, em cena, o professor de história 

vestido de Xangô e dançando no meio da roda feita por outros professores no dia da festa. Isso 

foi muito bom.  

E contou também sobre algo que o deixa muito emocionado: 

ver os alunos felizes ali na quadra é muito marcante para mim. Porque ao 
longo do ano, os alunos não se soltam em sala de aula, porque acho que a 
cobrança em sala de aula causa isso. Na quadra, isso não acontece, ele está 
ali porque quer e a gente diz pra ele: nós acreditamos em você, nós 
acreditamos que você tem condições para fazer isso, e acho que ele também 
acredita nele e chega na quadra e se solta mesmo, porque tem a confiança que 
passamos para ele, nele. Já na sala de aula ele fica um pouco preso, com medo, 
receoso, e ali, na quadra, não. 

Para Saturnino de Angelina, a festa também é um lugar de reencontro no Colégio por 

marcar muito a vida dos alunos, pois ela se tornou um momento de (re)ligação de afetos. Sobre 

esta (re)ligação, é importante salientar que Morin (2011, p. 373) afirma que a raiz RE– possui 

uma riqueza grandiosa, pois comporta ao mesmo tempo “a ideia de repetição, de recomeço, de 

reforço, de comunicação e de conexão entre aquilo que poderia estar fragmentado, separado.  

Portanto, essa (re)ligação de afetos possibilitou mais comunicação, mais conexão, trazendo uma 

aura de confraternização que se esparramou pelo cenário – como pedrinhas de brilhantes e com 

pedrinhas de brilhantes para o amor passar e inundar a paisagem. Uma festa.        
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A festa AMOR, ANTONIX AMORfoi marcada pela presença de muitos ex-alunos e seus 

respectivos pais. Nesse dia, a maioria dos egressos estiveram presentes, participando e até 

mesmo ajudando os amigos nas atividades. Assim, o entrevistado ressalta: 

na festa junina, os alunos fortalecem suas amizades, veja, por exemplo, essa 
do ano de 2016, muitos alunos que foram nossos ex-alunos compareceram à 
festa. A presença foi muito forte. Então, por que é que eles vieram? Vieram 
porque a festa é muito marcante para eles. 

 Ainda dialogando com Morin, o paradigma do “RE” esteve presente para RE-ligar os 

afetos dos ex-alunos com a escola e promover o prazer do estar junto (MAFFESOLI, 2000). 

Este movimento de retorno ao seio da escola em tempos de festa junina tornou-se constante a 

partir desta festa.  

Saturnino de Angelina disse sentir-se muito bem quando participa das festas juninas. 

Diante de tal afirmativa, perguntei para ele que sentimento de bem-estar seria. Ele respondeu o 

seguinte: 

sinto-me muito bem porque sou uma pessoa que se envolve muito com a escola, 
mas quando chega aquele momento, o Saturnino de Angelina que está ali não 
é o mesmo Saturnino que está na escola no dia-dia, ali sou eu mesmo, eu vou 
viver aquele momento como eu sou. Porque não sou tão sério, na festa eu me 
solto, eu brinco eu danço. E puxo a alegria, os pais e os alunos para brincarem 
também. É uma coisa muito forte, que vem, que brota na gente. Ao mesmo 
tempo em que você está sorrindo também sente vontade de chorar e é uma 
alegria imensa. 

 Diante de tão bela e emocionada “Ao mesmo tempo em que você está sorrindo também 

sente vontade de chorar e é uma alegria imensa” que traduz todo o referencial teórico desta 

tese, quase terminei a entrevista ali. Mas era preciso continuar e perguntar-lhe que imagem 

simbólica ele atribuiria à festa junina do Coluni. Satunirno me surpreendeu novamente porque 

apontou o dedo para mim e disse que nenhuma imagem vinha a sua mente senão a do mentor 

da própria festa (o entrevistador), e o comparou com um carnavalesco. Justifica dizendo o 

seguinte: 

A gente sempre teve festa junina aqui, mas quem trouxe essa diferença foi você. 
Que trouxe essa escola de samba para a quadra. Uma festa linda que o povo 
gosta de ver e gosta de assistir, que vem contando aquelas historias lindas. E 
com isso quem vive aqui há anos se apaixona. Eu vejo você como o grande 
carnavalesco, que chama todo mundo para participar e todos vão. O 
carnavalesco que faz a escola, a história dele que é contada e que nós, que 
somos uma equipe, ajudamos ele a construir, e o povo vem junto para 
participar, porque as pessoas acreditam muito nesta festa.  
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A imagem de Saturnino de Angelina faz referência a um Hermes, deus dos viajantes, 

protetor da magia e da adivinhação, responsável pelos golpes de sorte e pelas súbitas mudanças 

de vida. Filho da luz espiritual com as trevas primordiais, aquele que liga o céu à terra, o sagrado 

ao profano. Suas cores, vermelho e branco, refletem a mistura de paixões terrenas com a clareza 

espiritual que fazem parte de sua natureza. Esopo, que havia recebido o seu dom literário de 

Hermes, colocou-o em várias de suas fábulas, como regente do portão dos sonhos proféticos, 

como deus dos atletas, das raízes comestíveis, da hospitalidade. Para Saturnino, o mentor da 

festa é este condutor. Condutor de Almas, no sentido hilmaniano, alma imaginativa envolve os 

aspectos da vida (HILLMAN, 1984). O Hermes apontado por Saturnino é a imagem viva de 

um Hermes que conduz almas para o grande altar, não de sacrifícios, mas da [...]celebração da 

vida, [...]do amor, [...]da paixão, [...]da arte, [...]da não máscara, [...]do ser inteiro, [...]da 

beleza, [...]da confiança, [...]do encontro, [...]do RE-encontro, [...]do encanto, [...]do RE-

encanto, [...]da solidariedade, [...]da partilha, [...]da cultura, [...]dos sabores da vida, [...]da 

mudança, [...]da entrega, [...]do espírito da festa, [...]do calafrio na espinha, [...]da surpresa, 

[...]do aprendizado, [...]da quebra de preconceitos, [...]do coração, [...]do envolvimento, [...]do 

um riso que faz chorar. Hermes, o construtor da Citara de Apolo. Para Chevalier e Gheerbrant 

(2012, p. 488), “Hermes é, ao mesmo tempo, o deus do hermetismo e da hermenêutica, do 

mistério e da arte de decifrá-lo”. 

Não foi surpresa vê-lo gesticulando e jorrando palavras como uma fonte cristalina de olho 

d’água de pedras, palavras do mistério envolvente da festa e consequente decodificação dos 

elementos da fala.   

O QUADRO DE SATURNINO DE ANGELINA 

E para completar como imagem que se revela secretamente a nossa frente, que vai se 

revelando aos nossos olhos aos poucos para dizer da FESTA JUNINA NO COLUNI, Saturnino 

de Angelina nos presenteia com o quadro FAMÍLIA. Com as tintas e a superfície em tecido de 

algodão cru de uma tela quadrada, ele derramou seus sentimentos em relação à Festa Junina do 

COLUNI em formas multicores e elementos pictóricos simbólicos.  
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E diz, sobre o que nos apresenta na tela: 
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 pensei no céu, que é a coisa mais linda que a gente tem, o sol, a lua a terra, 
isso aí é a nossa festa bem colorida, pra você ver que é o bom, né? Tudo muito 
colorido e a família: pai, mãe e os filhos. O sol é a vida. Eu botei o sol e a lua 
juntos porque a gente não vive sem um e nem outro. Sol é a beleza, é o que a 
gente precisa, a lua também. A lua, pra mim, é o amor, romance é noite. Eu 
queria mostrar festa pra mostrar a nossa vida. 

Sugere-se olhar o quadro de fora para dentro e de cima para baixo, indo em direção ao 

centro. Analisando imageticamente o quadro, temos um céu azulado, claro intenso, do lado 

esquerdo um sol amarelo de raios vermelhos, à direita uma lua, lua cheia, como o luar do sertão 

de Luiz Gonzaga (2005) que dá até vontade de cantar junto e dizer em voz alta: Não há, ó gente, 

ó não, Luar como esse do sertão/Se a lua nasce por detrás da verde mata/Mais parece um sol 

de prata prateando a solidão/E a gente pega na viola que ponteia/E a canção é a Lua Cheia a 

nos nascer do coração. A lua de um ser...tão... que nasce e brota no coração de Saturnino, que 

o seu estado de ser.. tão Saturnino na festa: “o Saturnino de Angelina que está ali não é o mesmo 

Saturnino que está na escola no dia-dia, ali sou eu mesmo, eu vou viver aquele momento como 

eu sou”. Saturnino nos dá a entender que na festa ele encontra o seu self, sua alma, alimenta 

sua alma a deixa ameninar-se livremente por entre as outras: “é uma coisa muito forte, que vem, 

que brota na gente”, como ressalta Saturnino de Angelina. 

O colorido da festa parece um arco-íris derretido, descendo, dançando do céu em potes 

de chuva de inverno de dia ensolarado, escorre e abraça quatro figuras que representam a 

família, que dá nome ao quadro, e é para quem Saturnino de Angelina dedica seu afeto: este 

trabalho colabora com o fortalecimento da amizade dos alunos, favorece o encontro, deles com 

eles mesmos, [...] ver os alunos felizes ali na quadra é muito marcante para mim. 

Os elementos apresentados por Saturnino de Angelina no quadro faz emergir simbolismo 

denso no que se refere à festa junina do COLUNI. As cores fortes, vibrantes e quentes da parte 

inferior representam as paixões e a força vital que fazem as relações familiares manterem-se 

firmes e perenes como o sangue que corre nas veias. Notemos que em meio aos tons fortes, 

todos filhos do acasalamento entre o vermelho e o amarelo, a cor dos tesouros da vida, luz de 

ouro que se torna, por vezes, um caminho de comunicação nos dois sentidos, um mediador 

entre os homens e os deuses (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2012) são predominantes em 

volta da figura da família, que se torna sagrada para Saturnino. Há também o azul celeste, que 

remete aos sentidos espirituais e infinitos da alma humana que permeia parte da tela, nos revela 

os sentimentos que esta festa provoca em Saturnino. O rosa, cor que também representa a vida, 

resultado do intenso vermelho sangue carnal com a pureza e espiritualidade do branco repousa 
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sobre a cabeça das figuras que representam o pai e a mãe; os filhos têm tons verdes sobre a 

cabeça, a esperança de um futuro presente que está por vir. O verde é uma cor muito presente 

no quadro e está de acordo com o que Saturnino de Angelina diz sobre esta festa: o verde é cor 

que está entre o calor do amarelo e o frio do azul, cores de vibrações diferentes que se unem 

para formar a cor da esperança. É esta presença forte entre as forças dos contrários que se 

complementam que faz o quadro de Saturnino de Angelina nos dar pistas de que a Festa Junina 

do COLUNI (com)funde a casa com a escola e torna a escola lugar de casa, de família, de afeto, 

de encontro (com)-sanguíneo, como se o sangue que corre na veia de todos os que ali estão 

presentes fosse transmutado numa alma festiva que une as diferenças e torna ainda mais rica a 

tribo chamada COLUNIpela diversidade, pelo encontro que constrói, pelo sentimento que liga. 

Como diz o próprio Saturnino: “ao mesmo tempo em que você está sorrindo também sente 

vontade de chorar e é uma alegria imensa”. 

O céu azul de Saturnino de Angelina, “que é a coisa mais linda que a gente tem”, 

descortina o dia e a noite que se dizem separadas e os pega em flagrante num leito bigâmico. O 

céu “é uma manifestação direta da transcendência, do poder, da perenidade, da sacralidade: 

aquilo que nenhum vivente da terra é capaz de alcançar” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 

2012, p. 277). E, nesse céu, de um lado o Sol; do outro, a Lua.  

No que tange a essa simbologia Sol e Lua, esses autores (idem, p. 561) afirmam que 

correspondem a um Yang e Yin.  Portanto, um é princípio ativo, outro, passivo, o que, 

acreditamos, traz equilíbrio no contraste.  

Ainda segundo esses estudiosos dos símbolos (idem, p. 839): 

[...] o astro do dia situa o ser na sua vida policiada ou sublimada, 
representa o rosto que a personalidade apresenta nas suas mais elevadas 
sínteses psíquicas, no nível das suas maiores exigências, das suas mais 
elevadas aspirações, da sua mais forte individualização, ou no malogro 
feito de orgulho ou de delírio de poder. Representa, igualmente, esse 
ser nas suas funções realizadoras de marido e pai; no sucesso vivido 
como engrandecimento do valor pessoal; e, no caso de êxito, numa 
encarnação de autoridade e de poder que o relaciona com a solarização 
suprema do guia, do chefe, do herói, do soberano [...]   

 
 

E é exatamente isso que Saturnino apresenta sobre a festa: o pai, o marido, o chefe, o guia 

nas suas funções realizadoras da festa. E, diga-se de passagem, cumpridas com êxito. Êxito na 

condução das almas. 
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No vasto céu do quadro, Sol e Lua, dia e noite. Na noite, a Lua, cheia e branca, que, 

segundo Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 561) “é um símbolo dos ritmos biológicos, o tempo 

vivo [...]”. Importante destacar que esses autores (idem, p. 566) salientam que “a Lua ilumina 

o caminho, sempre perigoso da imaginação e da magia, enquanto o Sol abre a estrada real da 

iluminação e da objetividade”.  

Essa mistura (re)vela equilíbrio emocional do condutor, do guia: o subjetivo, a Lua, e o 

objetivo, o Sol, numa dança enigmática no desenrolar do viver em que repousam as forças 

iguais e contrárias. 

No quadro, o azul celeste prevalece na parte superior. É nele que o dia e a noite acontecem 

e se lançam sobre a terra. Se no solstício de Inverno, período dos festejos joaninos, a lua se faz 

forte para iluminar a noite junto à fogueira, é o calor do sol que, como em estufa de vida, brilha 

e aquece, junto à chama da fogueira, os corações dos brincantes.  A lua do céu de Saturnino de 

Angelina, cheia, é para ele símbolo do amor, do romance e é noite. O Sol do céu de Saturnino 

de Angelina é a beleza, é o que a gente precisa... e vida. A terra de Saturnino é onde habitam 

os humanos, as famílias e faz a triangulação entre a Lua e o Sol, com a força do amor.  

Saturnino é homem que gosta de ser... tão... gente, tão sensível, tão companheiro, tão 

feliz, tão simples, tão pertencente ao COLUNI. Suas palavras emocionam, sua tela é quente 

como o seu coração e sua alegria contagia a todos. Talvez ele seja assim porque está sempre 

com as crianças e absorva delas a alegria de viver e a inocência que salva e purifica a alma. 

Para finalizar a fala de Saturnino de Angelina, trago a música Coreografada para os 

professores na festa AMOR, ANTONIX AMOR, a Festa que mais marcou Saturnino. Esta foi 

a música que lhe causou um frio na espinha. 

 
Ai, Xangô, Xangô menino 
Da fogueira de São João 
Quero ser sempre o menino, Xangô 
Da fogueira de São João 
 
Céu de estrela sem destino 
De beleza sem razão 
Tome conta do destino, Xangô 
Da beleza e da razão 
 
Viva São João, viva o milho verde 
Viva São João, viva o brilho verde 
Viva São João das matas de Oxóssi 
Viva São João! 
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Olha pro céu, meu amor 
Veja como ele está lindo 
Noite tão fria de junho, Xangô 
Canto tanto canto lindo 
 
Fogo, fogo de artifício 
Quero ser sempre o menino 
As estrelas deste mundo, Xangô 
Ai, São João, Xangô Menino 
 
Viva São João, viva Refazenda 
Viva São João, viva Dominguinhos 
Viva São João, viva qualquer coisa 
Viva São João, Gal canta Caymmi 
Viva São João, pássaro proibido 
Viva São João! 
 
Viva São João! 
Viva São João! 
Viva São João! 

(Caetano Veloso - São João, Xangô Menino ) 

 

Nosso próximo brincante é brincante por natureza. Preste bastante atenção à imagem que 

abre a sua entrevista. Ela revela uma das maiores alegrias do nosso personagem. 
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ANTÔNIO DE MARIA 
 

ANTÔNIO DE MARIA – MENINO HOMEM MENINO 

Nascido no mês de junho, às vésperas do dia de Santo Antônio, filho de descendentes de 

portugueses, Antônio de Maria é um autêntico geminiano de trinta e sete anos. Casado com 

uma pedagoga, com quem tem uma filhinha de nove meses, professor de Educação Física, está 

em seu segundo ano de doutoramento em educação pela Universidade Federal Fluminense e 

atuou no COLUNI de dois mil e dez a dois mil e treze. É um belo rapaz, de pele morena de sol 

praiano e de olhar doce e, costumeiramente, traja bermuda e camiseta. 

As festas juninas são muito importantes na vida de Antônio de Maria porque marcam a 

data do seu aniversário e lembram sua mãe decorando, ano a ano, a mesa do bolo com o tema 

de São João ou Copa do mundo, suas duas grandes paixões. 

Chegou ao COLUNI após ser aprovado num concurso para professor substituto e, logo, 

deparou com a incumbência de organizar a festa junina do colégio, tarefa que, como de praxe, 

é atribuída aos professores de Educação Física nas escolas. Conta que as festas que 

coordenava eram ainda fragmentadas e o foco central ficava na quadrilha, mas percebia que 

algo faltava, só não tinha certeza de “quê”. Foi com a chegada do novo professor de Artes, em 

dois mil e onze, que o encanto com uma nova forma de se fazer festa tomou conta dele, dessa 

vez havia um processo de construção fundamentado teoricamente e tinha um enredo que 

contava uma história. A proposta de se fazer uma festa com os alunos e não para os alunos o 

deixou muito feliz e o fez perceber que, dali em diante, novos rumos seriam tomados no que 

diz respeito às festas juninas. Ele diz assim: esta festa veio contemplar um desejo meu de 

criança, como pessoa, porque sou muito intenso, sou mesmo. E sempre fiquei contando os dias 

para chegar o dia da festa.  

Antônio de Maria prefere não falar das festas separadamente, porque entende que elas 

estão todas conectadas umas as outras e sua narrativa gira em torno “das festas juninas do 

COLUNI”. A experiência dessas festas mexeu muito com ele; primeiro, porque trouxe 

memórias de sua infância, ela o fez menino novo; segundo, porque a aproximação que 

estabeleceu com os alunos e com o colégio foi muito forte e intensa. Sua entrevista tem tons de 

saudade e agradecimento, conduzida em barco de papel sobre um rio de lágrimas; suas palavras 

ecoam em curvas e seguem um fluxo contínuo de emoção. Antônio de Maria chora durante 
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quase toda a conversa. A água, cheia de simbolismos, é usada por ele para dizer que esta festa 

é um divisor de águas, como trabalhador e como estudante, porque lhe proporcionou perceber 

que existe um lugar em que os alunos entregam-se numa narrativa feita com o corpo, através 

da dança e do teatro, e isto o encanta e o deixa feliz por descobrir outras possibilidades de se 

contar e fazer histórias.  

Era incrível ver os olhos daqueles alunos brilhando. A alma da festa estava 
norteada pelo encantamento de todos, falo todos por muitas vezes ouvir a 
seguinte frase de alguns familiares: “olha, eu nunca vi uma festa junina tão 
boa e interessante como essa. 

Disse entender que a festa se encaixa perfeitamente no conceito de Ética da Estética 

apresentado por Michel Maffesoli, autor que adota em seu referencial teórico, por isso termos 

como “proxemia”, “estar junto com”, “vibrar em comum”, “sentir junto”, “tribos”, 

“pequenos nadas”, permeiam suas palavras naturalmente ao longo da fala. Usa também noções 

de “complexidade”, “ordem/desordem”, “força dos contrários”, “recursividade”, termos 

diretamente ligados ao pensamento complexo de Edgar Morin, outro que faz parte do seu rol 

de autores preferidos e que lhe ajudam a dizer como a festa junina do COLUNI o afeta.  

Antônio de Maria é daquela tribo (MAFFESOLI, 1998) de professores que gosta de viver 

as aulas de forma intensa junto com os alunos. Os encontros de preparação para as coreografias, 

sobretudo da quadrilha, o deixavam empolgado e vibrando, isto o fez pulsar de energia, 

principalmente, porque, para ele, os ensaios davam novos sentidos aos preparativos para a 

festa. Essa festa exerceu um papel de alcoviteira, aquela velha senhora de olhar lânguido e 

brilhante, que provocou o encontro de suas duas grandes “almas” de Antônio de Maria, a do 

esporte e a da festa junina, em forma de espetáculo, e sua felicidade maior acontecia porque os 

atores principais eram os alunos, e isso o deixava em estado de êxtase, como diz: 
Pra mim, era mágico, a quadra e a festa junina (A quadra estava junina) em 
harmonia. Lembra-se das minhas paixões que relatei no inicio do texto? Uma 
mistura perfeita para mim, o futebol e São João. Em ato, a ansiedade e a 
vontade de sentir a festa eram enormes, eu olhava toda aquela movimentação 
e ficava em êxtase junto com os alunos, posso dizer que por várias vezes eu 
era confundido com os alunos, de tanto entusiasmo. O amor, o carinho, a 
amizade, a união e as reações estavam postas pelo viés do fio que conduzia a 
festa, um fio condutor de almas. 

 

Em sua avaliação, a festa Junina do COLUNI é muito importante na formação dos alunos 

porque proporciona a possibilidade de se ter solidariedade, companheirismo e encontro, 

extrapolando também os muros da escola, porque as famílias participam de maneira bem ativa, 
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é uma coisa que nunca tinha visto antes: as pessoas fazendo questão de participar de uma festa 

junina de um colégio. 

Para Antônio de Maria, é natural que amizades se construam nos espaços escolares e de 

trabalho, mas estabelecer vínculo nem sempre acontece.  vínculo está numa outra esfera das 

relações humanas e isso é muito importante. Muitos dos vínculos estabelecidos entre ele e as 

pessoas do colégio somente se concretizaram por conta dos processos desenvolvidos ao longo 

das festas em que participou. Dito isso, chega à conclusão de que a Festa Junina do COLUNI é 

um  fio vinculador. Esse fio está relacionado à imagem trazida por ele para representar esta 

festa, que é um amontoado de correntes de navios, enormes, que não dá para ver o inicio, nem 

o meio, nem o fim, pois o foco da imagem está nos elos que, ligados uns aos outros, são tão 

fortes que quase não são percebidos, tamanha a solidez entre eles.  

Solidariedade, companheirismo, encontro, ultrapassar os muros da escola, vínculos, 

magia, encantamento, fazer-se menino de novo, vibrar em comum”, “sentir junto”, amizades, 

afeto, carinho, harmonia, paixão, êxtase, confiança, são palavras que conduzem a narrativa de 

Antônio de Maria sobre a Festa Junina do COLUNI. 

As imagens que navegam na memória e na imaginação de Antônio de Maria, a partir da 

Festa Junina do COLUNI, transitam entre rios perenes que formam juntos uma bacia semântica, 

metáfora utilizada por Gilbert Durand, em que estão de forma dinâmica latentes os sentidos e 

significados dados ao mundo e onde podemos mergulhar nossa alma, criar e construir novos 

significados.  Antônio de Maria parece banhar-se nesse marzão Durandiano, como em águas 

batismais, conduzido pela mão de João Batista, Santo Antônio e São Pedro. As águas sagradas 

destes rios que passam pelo COLUNI transformaram Antônio de Maria ao longo dos anos em 

que foi professor daquela escola. Ele mesmo diz que se sente diferente depois que passou pelo 

COLUNI e que a experiência das festas juninas foi fundamental neste processo.  

A ideia de fio vinculador e de correntes de navios, infinitas, reforça o que se apresenta 

como mais forte em sua narrativa: a festa junina do COLUNI proporciona a criação de 

vínculos. De acordo com Chevalier e Gheerbrant (2012), em um sentido “sociopsicológico, a 

corrente simboliza a necessidade de uma adaptação à vida coletiva e a capacidade de integração 

ao grupo ou a família, ou ainda união, um elo, seja físico ou espiritual”. A corrente é também 

o símbolo dos laços entre o céu e a terra e, de modo geral, representa um ligação entre os seres 

do universo. Já o sentido de fio, é essencialmente o agente que liga todos os estados da 

existência entre si e ao seu princípio. Juntos fazem referência ao Oroboros (idem), a serpente 
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que engole a própria cauda, formando um círculo e que simboliza o ciclo da vida, o infinito, a 

mudança, o tempo, a evolução, a fecundação, o nascimento, a morte, a ressurreição, a criação, 

a destruição, a renovação. Esta imagem está também representada nas formas circulares que se 

apresentam na tela produzida por Antônio de Maria. 
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AMORES VIVIDOS - O quadro de Antônio de Maria  

As cores quentes predominam, transitando entre o amarelo e o vermelho que juntas 

formam o laranja presente na tela. O contraste é dado pelo tom de azul que se presentifica na 

palavra História e no cálice azul central. O círculo amarelo formado pelas crianças remete ao 

Sol. Na corrente estabelecida em roda, representada por crianças de mãos dadas, protege-se no 

centro uma taça banhada de azul, dentro dela as palavras/imagens amor, união, alegria, prazer, 

cultura, e amizade, e comprometimento. Inscritas em vermelho sangue, as palavras escorrem 

taça adentro. A imagem é intensa e remete-nos ao Graal. Ao explicar o que significa o seu 

quadro, intitulado por ele mesmo como “Amores Vividos”, Antônio de Maria diz o seguinte: 

A ideia é iluminar as histórias passadas nas três festas, que se abrem nessa 
janela, uma possibilidade de uma visão única em que todos estão em círculo 
e unidos, tencionados pela fogueira de São João e pela festa, essas 
possibilidades amor, união alegria, prazer cultura amizade divertimento, 
comprometimento. Olha talvez a quadra pra mim seja essa janela de 
possibilidades, uma abertura para o mundo.  

A figura circular central lembra o Sol. Para Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 836), “o 

simbolismo do Sol é tão diversificado quanto é rica de contradições a realidade solar”, pois ele 

pode simbolizar vida ou morte, construção ou destruição. Simboliza também o conhecimento. 

Nesse caso, Antônio de Maria utilizou o lado prosaico vivo da festa apresentado ao longo da 

sua narrativa. É um Sol noturno (DURAND), acolhedor e unificador e conciliador e 

harmonizador, místico, feminino receptáculo da taça. A ideia do Círculo também lembra o 

aconchego da casa, o ventre da mãe.   

O Centro da tela, marcado por uma taça, remete-nos a um cálice, cheio de sangue, o 

sangue das palavras que marcam a vida de Antônio de Maria e os encontros no COLUNI. Este 

“cálice que mantem o sangue, a bebida da imortalidade... O Graal era também chamado vaissel: 

símbolo do navio, da arca contendo os germes do renascimento cíclico, da tradição perdida” 

(CHEVALIER e GHEERBRABT, 2012, p.858). Este graal foi encontrado por Antônio de 

Maria, mas ele teve que deixá-lo quando a vida o conduziu para outros caminhos fora do 

COLUNI. A taça também é como a casa, a casa antropomorfa.  É casa em que ele “habita  

oniricamente,  é mais do que habitar pela lembrança”. A casa onírica é um tema mais profundo 

que a casa natal. Corresponde a uma necessidade mais remota. E essa casa tem cantos onde a 

intimidade se concentra, o canto da quadra, os espaços vividos por Antônio pelos poucos anos 

que por ali ficou e onde  ele esconde as infâncias revividas junto aos alunos. Casa de lembrança, 
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como nas palavras de Bachelard (1992, p. 98):  

A casa da lembrança, a casa natal, é construída sobre a cripta da casa 
onírica. Na cripta está a raiz, o apego, a profundidade, o mergulho dos 
sonhos. Nós nos ‘perdemos’ nela. Há nela um infinito. Sonhamos com 
ela também como um desejo, como uma imagem que às vezes 
encontramos nos livros. Ao invés de sonhar com o que foi, sonhamos 
com o que deveria ter sido [...]  

As HISTÓRIAS vividas por Antônio de Maria no COLUNI, palavra/imagem azul, é 

banhada por um rio de águas claras que refletem a luz do céu, aquecida pela palavra/imagem 

FESTA, verticalmente a postos, vermelha, cor que representa vitalidade, energia. Aqui o que 

liga, o que conecta, o que provoca elos circulares, a infinitude, que está presente por toda a tela.  

“Que nem Jiló”, uma das mais belas canções do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, aqui me 

lembra de Antônio de Maria. O motivo da escolha é por causa da saudade, de afeto e de 

sentimento, tudo isso que ele disse sentir das festas e de sua relação com o COLUNI. Na 

verdade, todas as músicas da festa Junina lembram Antônio de Maria, por causa de sua 

vibração, encantamento, envolvimento e paixão. 

 
Se a gente lembra só por lembrar 
O amor que a gente um dia perdeu 
Saudade inté que assim é bom 
Pro cabra se convencer 
Que é feliz sem saber 
Pois não sofreu 
 
Porém se a gente vive a sonhar 
Com alguém que se deseja rever 
Saudade, entonce, aí é ruim 
Eu tiro isso por mim 
Que vivo doido a sofrer 
 
Ai quem me dera voltar 
Pros braços do meu xodó 
Saudade assim faz roer 
E amarga qui nem jiló 
Mas ninguém pode dizer 
Que me viu triste a chorar 
Saudade, o meu remédio é cantar 

(Luiz Gonzaga – Que nem Jiló) 
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Josefa de Godó 

Josefa de Godó – A alegria em ver a alegria do outro 

Sobre largos quadris portugueses, belos e escorridos cabelos curtos, pele clara e olhar 

para o infinito, senta Josefa de Godó diante de mim para contar um pouco das festas em sua 

vida e, especificamente, dos seus sentimentos em relação à festa junina no COLUNI. Formada 

em Psicologia, atua na coordenação geral dessa escola há dez anos e acompanha a história do 

COLUNI desde quando surgiu como Colégio Universitário.  Passou por todas as dificuldades 

dos inícios de uma escola que nasce e é hoje é o braço direito da direção. Mãe de três filhos e 

casada com um professor de Educação Física, Josefa de Godó começou sua carreira na UFF no 

setor administrativo e logo foi convidada para fazer parte da pequena equipe de funcionários 

efetivos da escola. 

Calma e tranquila, começou a se contar por meio de experiências – ou da falta delas – em 

suas festas de aniversário: seu pai, descendente de portugueses, aniversariava um dia antes dela 

e isso lhe causou, ao longo de cinquenta anos, um certo desconforto, porque sempre se fazia 

uma única festa, no dia do aniversário do seu pai, nunca no seu,  assim conta: 

eu sou uma pessoa que não gosto do próprio aniversário, somente há pouco 
tempo fui descobrir o porquê: meu pai fazia aniversário no dia quinze de 
novembro, que é um feriado, e eu aniversario no dia 16 de novembro. Então, 
sempre se festejou os nossos aniversários dia quinze, sempre antecipado ao 
meu, e só fui ter consciência disso quando a minha mãe virou um dia para  
mim, eu já adulta, acho que quando eu tinha cinquenta anos, hoje eu tenho 
cinquenta e seis, e ela falou assim: ah, minha filha, eu vou viajar para os 
Estados Unidos e não vou estar aí no seu aniversario. Então, eu disse: não 
tem problemas, mãe, eu nunca tive aniversário! Ela falou: como você nunca 
teve aniversário? Nunca, eu nunca tive aniversário! Daí fui me tocar que foi 
por conta dessa festa do dia 15... e nós fazíamos uma festa em que toda a 
família era chamada, no dia 15, não no dia 16, o meu dia.  

Essa experiência parece ter sido traumática para Josefa de Godó, porque ficou 

emocionada ao contar e ela mesma diz: acho que isso marcou muito para mim, pessoalmente, 

tanto que não tenho o hábito de  festejar aniversário. 

Sobre as festas juninas no COLUNI, Josefa de Godó abre sua fala já dizendo o quanto 

elas têm mudado ao longo dos últimos anos. Afirma que, quando começou a atuar na escola, a 

estrutura das festas era bem simples e que se restringia a algumas apresentações dos alunos do 

Ensino Fundamental I, ensaiados pelo professor de Educação Física. No dia da festa, as turmas 
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eram chamadas uma a uma para dançar. Já havia comida típica e os alunos do ensino 

fundamental II não participavam porque não havia interesse. Para ela, o novo formato que 

surgiu a partir da festa Mamulengo Lengo Tengo provocou grandes mudanças na forma de se 

festejar o mês de junho na escola. 

Eu acho que esta nova Festa Junina foi um marco nessa escola, porque 
quando eu cheguei aqui, as coisas da festa eram muito frias, era tudo muito 
frio, o professor de Educação Física ensaiava cada turminha, ia lá na hora 
da festa, e apresentava e pronto, mais nada! 

A frieza diz respeito à ideia de se fazer uma festa de forma protocolar na escola; em 

decorrência, o que deveria ser um momento de alegria virou frustração e rotina sem vida. Por 

esse motivo, os alunos maiores não se sentiam estimulados a participar, negavam-se, era algo 

sem sentido, ressaltou.  

Para Josefa de Godó, a chegada do professor Gilmar Oliveira trouxe outro olhar para a 

festa: Acho que com a sua vinda para o colégio, a festa junina tomou um outro sentido, ela, na 

verdade, fez sentido. Ela não foi “a festa pela festa”. Chegou a essa conclusão porque agora 

pôde entender o significado da existência das festas juninas e isso se deu pela nova estrutura 

trazida, com uma proposta de enredo que é contado ao longo do evento. Disse ainda que a festa, 

agora, provoca a interlace entre as pessoas e acredita que isso é fundamental no COLUNI, 

porque ela valoriza muito as relações pessoais.  

Josefa de Godó disse também que aprende muito nessa festa e isso a deixa muito contente 

em perceber e compreender outras culturas que fizeram parte do conteúdo apresentado em 

formato de verdadeiros espetáculos. Para ela, a festa também colabora com a aproximação das 

pessoas na escola: 

acho que a gente procura estabelecer uma relação saudável com esses alunos, 
e para isso tudo, acho que esta festa foi um marco, desse grande movimento 
das relações. Eu acho que por mais que nós tenhamos um com o outro alguns 
problemas, esta festa ela estendeu isso para a escola como um todo. 

Segundo ela, antes, a escola era muito segmentada. Os profissionais que atuavam no 

Ensino Fundamental I não se misturavam com os do Fundamental II e nem com os do Ensino 

Médio. E essa festa rompeu com essa segmentação, na questão das relações.  

Para Josefa de Godó, algumas preocupações inesperadas surgiram ao longo dessas 

últimas cinco festas, sobretudo no que diz respeito aos temas abordados. Embora achando que 

eles fossem importantes e cheios de conteúdo, alguns deles causaram polêmicas na escola e 



	 142	

isso lhe provocou receios, sobretudo no que se refere à percepção dos pais dos alunos quando 

os filhos chegavam em casa com os bilhetes da escola informando sobre a festa. 

Os temas que, de alguma forma entravam na seara das religiosidades, causaram-lhe certo 

pânico. Quando fala de religiosidade, está se referindo especificamente à Festa FOGO EM 

TERRAS DE VENTO, que trouxe para a quadra São João, Xangô e João Batista em dança de 

roda. Três figuras míticas que não são aceitas pela Igreja Evangélica e duas delas, Xangô e 

Adonis, não são aceitas pela Igreja Católica. Mas partindo do princípio da laicidade e de que 

essas três figuras foram apresentadas sob o ponto de vista do estudo das culturas, não houve 

maiores problemas e tudo correu bem no dia da apresentação. Como é relatado em suas 

palavras: 

eu acho que nós estamos caminhando para romper essas barreiras, para 
romper os preconceitos... nós temos aqui nessa escola muitas pessoas 
evangélicas, então num primeiro momento, a mim, causou medo, fiquei com 
medo das críticas,  mas acho que a gente precisa ter coragem, e acho que 
você, Gilmar,  tem essa coragem de meter a cara e dizer: vamos trabalhar. 
Então acho que isso é muito importante 

Ela diz que não teria coragem de enfrentar isto sozinha, porque teria receio do que poderia 

acontecer, mas entende que somente o trabalho em parceria daria conta de vencer esse desafio 

e agradece ao professor de Artes por isso.  

Ainda sobre a questão dos alunos religiosos, a festa AMOR, ANTONIX AMOR também 

sofreu alguns preconceitos, mas desta vez foi a força da equipe de Artes, Corpo e Movimento 

que segurou a palavra e manteve o tema e as abordagens propostas para a festa. Sobre isso, 

Josefa de Godó revela: tenho alguns receios, se dependesse de mim eu ficaria mais receosa, 

mas acho importante ter alguém que enfrente isso. Alguém que corra esse risco. E foi o que 

aconteceu. Nessa festa, as abordagens no campo da diversidade incluíam a diversidade de 

gênero e os comentários de corredor deixaram Josefa de Godó tensa, entretanto, por outro lado, 

ela mostrou-se muito feliz com os resultados, referindo-se à festa AMOR, ANTONIX AMOR, 

como disse: 

embora não fosse esse o tema principal, acho que tratar dessa questão  do 
amor com um X, deu a comunidade um olhar diferente. Por exemplo, um 
aluno nosso, do ensino médio, assumido homossexual, teve um problema na 
quadra e tivemos que chamar os pais, o pai veio e falou sobre a orientação 
sexual do filho e falou da dificuldade que o filho teve na escola anterior e 
comentou como essa escola acolheu o filho dele. 
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Ela, como os pais, percebeu como o amor era o que estava em questão e ficou muito feliz 

ao ver que o pai reconheceu o trabalho desenvolvido na escola. Essa atitude diante da vida vem 

tomando conta da escola sem mesmo ser explícita e diz: e fiquei pensando... a escola não fez 

nada, nós não fizemos nada, simplesmente o acolhemos como acolhemos qualquer aluno que 

aqui chegue. Então, acho isso muito importante nessa escola. 

Josefa de Godó disse que, às vezes, os professores falam que a escola protege demais os 

alunos, mas para ela dar oportunidade e acreditar no estudante, oferecer uma nova chance, 

acolhê-los, não é proteger em excesso. E isto o COLUNI faz muito, inclusive com os docentes. 

Esse acolhimento se faz presente também nas festas Juninas do COLUNI e é uma das formas 

que a escola tem de manter o afeto sempre presente.  

Josefa de Godó disse que tem uma sensação muito boa no período das festas juninas e 

que fica sempre muito feliz: é uma felicidade muito grande, ver todos envolvidos naquilo, pais, 

alunos, professores... a sensação é muito boa. Acha que a festa provoca só coisas boas nos pais 

e nos alunos. Sobre isso, declarou: 

 acho que ela provoca sensações inacreditáveis, porque é um momento de 
total integração entre todos nós ali, estamos todos com um objetivo de fazer 
dar certo, propiciar momentos bacanas para todos nós... enfim... e acho que 
no que se refere a formação dos alunos da escola, acho que ela traz a 
perspectiva de estarmos envolvidos num evento coletivo em que lidamos com 
varias coisas, a questão do amor, a questão do respeito, a questão da 
solidariedade e que tudo isso vai estar voltado para a formação do ser 
humano. Além de ir ao encontro de conhecimentos diversos porque temos 
contato com outras culturas e diversas visões de mundo, em tempos e espaços 
diferentes, lugares diferentes e isso tudo só contribui para nossa formação, 
para além de uma educação formal que perpassa somente as questões dos 
conteúdos.  

Mas, para ela, a festa tem como função primordial a formação enquanto ser humano, 

enquanto pessoa que vive numa sociedade, num país enorme, com diversas culturas. 

Josefa de Godó ressaltou, ainda, que a festa começa mesmo no momento em que é 

apresentada para os professores e começa com uma aula em que se diz  

Esse momento é importantíssimo porque toda a comunidade percebe a seriedade com que 

os trabalhos são conduzidos.  

Indagada sobre o que representa em imagem essa festa, ela afirma: Vejo pessoas solitárias 

caminhando, indo para um centro comum e elas veem fogos de artifício e são atraídas por eles, um 

centro. A imagem seria fogos de artifício. 
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Os sentidos que Josefa de Godó dá à Festa Junina do COLUNI corroboram o sentido de 

união, o sentimento de comunidade, de congraçamento, de valorização das relações. Rompe 

com preconceitos, colabora com a acolhida de alunos e professores na escola, aquece o coração 

do colégio, ressignifica o sentido de festejar, promove aprendizagem, afeta o lado prosaico e o 

lado poético da vida e da escola, colabora com a formação humana de todos. 

Isso tudo torna a festa junina um grande espetáculo de vida, de união, de vibração 

comunitária, de explosões afetivas, como fogos de artifício. Por isso, a imagem de Josefa de 

Godó são fogos de artifício, no sentido daquilo que enche os olhos, os artifícios encantatórios 

do fogo numa noite noturna (DURAND) de inverno, por isso, a imagem é acolhedora e 

afetuosa. Traz à tona a força da cultura do afeto no COLUNI e do movimento que a festa 

provoca para que “a questão do amor, a questão do respeito, as questões da solidariedade 

estejam sempre presentes”.  

Segundo Gaston Bachelard, “antes de ser filho da madeira, o fogo é filho do homem”, 

pois “o amor é a primeira hipótese científica para a reprodução objetiva do fogo.” O fogo 

simboliza renascimento e renovação pelas forças divinas e da natureza, também é muito usado 

em rituais de passagem como símbolo de purificação em culturas agrárias, representa os 

incêndios dos campos que se adornam depois com um manto verde de natureza viva. O fogo é 

o motor da regeneração periódica. Agni, Indra e Surya são os fogos dos mundos: terrestre, 

intermediário e celeste. O fogo comum, o raio e o Sol. Além disso, existem outros dois fogos; 

o da penetração ou absorção (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012, p. 442). Os fogos de 

artifício apresentam a exuberância do fogo que perfura o céu em formato de flechas fumegantes, 

e o céu, puro e casto, as fazem explodir e devolvem-nas em cinzas de luz a terra. O fogo é bom 

e cruel. Para Bachelard (1999, p. 34-35), o fogo é verdadeiramente um deus: 

O fogo é, para o homem que o contempla, um exemplo de devir urgente e um 
exemplo de devir circunstanciado. Menos monótono e menos abstrato do que 
a água a correr, mais rápido até, a crescer e a modificar-se do que o pássaro 
no ninho que vamos observar todos os dias na moita, o fogo sugere o desejo 
de mudança, de forçar o correr do tempo, de chegar imediatamente ao termo 
da vida, à outra vida [...].  

O quadro de Josefa de Godó - AS CORES DO FOGO 

Josefa de Godó nos presenteia com a tela “as cores do fogo” para representar a festa 

junina no COLUNI. Contemplemos e adentremos no seu universo simbólico. Olhe, sinta, 

depois veja. 
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O ponto central da tela é marcado por uma figura geométrica desenhada com tinta preta, 

preenchida interiormente em tinta vermelha, que tem a forma de bandeirinha de São João. Dela 

saem feixes coloridos como se fossem uma grande explosão de cores. Os tons quentes são 

dominantes. Pessoas correm em direção à bandeira, que também lembra um grande portal. 

Parece que todos entram e se transformam ali dentro para, depois, se fazerem cor. 

Posteriormente, são ejetadas para colorirem o espaço e as outras pessoas. Lembra ciclo de vida, 

o fogo do amor, coração que bate... sangue sangrado sagrado. As pessoas estão em movimento 

e todos estão focados no centro do portal. Segundo ela, o quadro está assim representando: 

eu quis botar aqui as pessoas, que seríamos nós de diversas cores, pessoas rosas, 
verdes, azuis, laranja, pretas, brancas, marrons. Aqui tem um predomínio de marrom, 
de negros, então usei branco para borrar, pra tentar desmistificar essa questão da cor 
mesmo, pra misturar isso tudo, e pra pensar como se estivéssemos todos indo numa 
direção, caso eu simbolizei com a bandeirinha, ela simbolizando a festa junina, como 
se fosse um encontro e uma explosão desse encontro aqui, foi isso. A gente escuta 
muitos boatos de que o COLUNI está embranquecendo, mas a minha questão foi de 
mostrar que o COLUNI está mesmo é se colorindo, exatamente isso, então eu tentei 
fazer com que as cores e misturassem. 

A tela de Josefa de Godó é puro movimento, cíclico, forte, denso, sentimental, quente, 

simbólico... é mesmo fogo colorido que eclode da flâmula de São João que repousa sobre a 

terra e se liga ao céu, como árvore em chamas de galhos famígeros que retorna à terra em cinzas, 

cujo tronco é um portal para a Fênix entrar e se transformar em renascer.  

 A imagem de fogos de artifício, trazida verbalmente por Josefa de Godó como sendo a 

Festa Junina do COLUNI, não está relacionada somente ao ato de se comprar fogos numa 

bodega e explodi-los no ar para acordar São João, conforme o rito;  está mesmo relacionada à 

ascensão e ao retorno através das cinzas, como ela apresenta no quadro. Revela como ela pensa 

a escola, o lugar de se renascer, de transformação e transmutação do ser. A Fênix é um pássaro 

de imensa beleza. Ao morrer, faz um ninho de plantas aromáticas consumindo-se no fogo 

perfumado e renascendo em esplendor. Sobre ela, Bachelard (1999, p. 104) discorre 

lindamente: 

A Fênix, ser da grande contradição da vida e da morte, é sensível a todas as 
belezas contraditórias. Sua imagem nos ajuda a legitimar as contradições da 
paixão. É por isso que, sem a ajuda do mito antigo, a Fênix renasce sem cessar 
nos poemas. A Fênix é um arquétipo de todos os tempos. É um fogo vivido, 
pois não sabe jamais se adquire seu sentido nas imagens do mundo exterior 
ou suas forças no fogo do coração humano.  



	 147	

As cores de Josefa de Godó são aromáticas. Elas são conduzidas pelo vento, pelo ar, pelo 

oxigênio, matriz do fogo. Quando diz que “o COLUNI está mesmo é se colorindo”, evoca o 

movimento. Sem movimento não há mistura. Imagine o amarelo e o azul parados, um olhando 

para o outro, como o verde poderia surgir? É preciso a mão do homem, a mão do mestre para 

penetrar as duas tintas e provocar movimentos circulares, ora bruscos, ora lentos para fazer com 

que o amarelo e o azul morram e, deles, surja o verde. O que isso tem a ver com a festa junina? 

Segundo o que nos apresenta Josefa de Godó: Tudo. A mistura e o conhecimento de novos 

modos de sentir, pensar e agir (cultura) locais ou regionais colocados em movimento na Festa 

Junina faz a explosão das cores acontecer. Uma vez que se passe pelo portal, a bandeira de 

João, fogo da fênix, como se apresenta na tela de Josefa de Godó, possivelmente, as pessoas 

não serão mais as mesmas.  

Ouvir e mergulhar na festa Junina junto a Josefa de Godó me fez sentir os aromas, 

texturas, sons, cores de Feira de final de semana ao ar livre. Por isso, a músca A FEIRA DE 

MANGAIO, interpretada por Clara Nunes, da festa de 2016, AMOR, ANTONIX AMOR se 

encaixa perfeitamente na fala de Josefa de Godó. Os motivos da escolha são bem simples: em 

nenhuma das festas, Josefa, que sempre ficou quietinha assistindo a tudo, dançou tanto, libertou 

tanto o seu corpo. No seu cantinho na esquina da quadra, ela sorria com o corpo e seus cabelos 

esvoaçavam com o mexer da cabeça para cá e para lá e de sorriso largo, canto a outro da boca. 

Também é uma das mais lindas músicas do mundo e fala do movimento cíclico das feiras de 

rua que acontecem todas as semanas. Vamos dançar com Josefa de Godó? 
 

Fumo de rolo, arreio de cangaia, 
Eu vim pra vender, quem quer comprar? 
Bolo de milho, broa e cocada, 
Eu vim pra vender, quem quer comprar? 
 
Pé de moleque, alecrim, canela, 
Moleque sai daqui, me deixa eu trabalhar, 
Zé saiu correndo pra feira dos pássaros 
E foi passo voando pra todo lugar. 
 
Tinha uma vendinha no canto da rua 
Onde o mangaieiro ia se animar, 
Tomá uma bicada com lambú assado 
E olhar pra Maria do Juá. 
 
Tinha uma vendinha no canto da rua 
Onde o mangaieiro ia se animar, 
Tomá uma bicada com lambú assado 
E olhar pra Maria do Juá... 
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Cabresto de cavalo e rabichola, 
Eu vim pra vender, quem quer comprar? 
Farinha, rapadura e graviola, 
Eu vim pra vender, quem quer comprar? 
 
Pavio de candeeiro, panela de barro, 
Menino eu vou me embora, eu tenho que voltar, 
Xaxa o meu roçado que nem boi de carro 
Alparcatas de arrasto não quer me levar. 
 
Tem um sanfoneiro no canto da rua 
Fazendo floreio pra gente dançar, 
Tem o Zefa de Porcina fazendo renda 
E o ronco do fole sem parar... 
 
Tem um sanfoneiro no canto da rua 
Fazendo floreio pra gente dançar, 
Tem o Zefa de Porcina fazendo renda 
E o ronco do fole sem parar... 
 

(Sivuca – Feira de Mangaio) 
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TEREZINHA DO LEQUE 

TEREZINHA DO LEQUE – a moça das fitas do boi 

Terezinha do Leque nasceu em bairro operário da cidade de Volta Redonda, em 1992 formou-

se em Letras e, rapidamente, começou a atuar com turmas de alfabetização no CIEP Tancredo 

Neves, na Rede Municipal do Rio de Janeiro. Ali iniciou seus primeiros trabalhos em Sala de 

Leitura. Fez mestrado na área de Linguística, no Instituto de Letras da UFF, e doutorado em 

Educação na mesma instituição.  

Mulher de belos cabelos escorridos sobre ombros de Capitu, pele morena clara jambo de 

sol, lábios encarnados de espanhola, olhos marcados a cajal e vestido esvoaçante que deixa seu 

corpo torneado todo ventilado e fresquinho.  

Foi no ano de 2007 que chegou ao COLUNI, cedida para UFF com a tarefa de ajudar os 

alunos que não conseguiam acompanhar o conteúdo da série em que estavam.  Disse que, no 

primeiro dia em que pisou no chão do COLUNI, abriu o portão de ferro, olhou a rampa de 

concreto à esquerda e viu o agito das crianças em gargalhadas, empurrões, sorrisos e abraços. 

Subiu a rampa, passou pela sala da coordenação e, em pouco tempo, estava na sala de leitura, 

sua nova casa. Disse que as salas de aula são como casas, e cada turma é uma nova sala, cada 

turma é uma nova casa. Tetê de Lelê, como é chamada pelos mais próximos, acredita que o 

espaço habitado transcende o espaço geométrico, que as realidades construídas pela poesia e 

pela literatura tornam-se fios tecelões. Dito isso, afirma que foram eles que conduziram os 

trabalhos na sua nova salacasa.  

Sua presença e seu trabalho vincularam fortemente seu nome à Sala de leitura do 

COLUNI, porque Teresinha do Leque não é qualquer mulher! Transformou aquele espaço e lhe 

deu destaque no colégio, sobretudo pelos projetos que desenvolveu em parceria com a 

professora Iduina, outros professores e, posteriormente, com o professor de Arte, Gilmar 

Oliveira, por ocasião das festas juninas, a partir do ano de 2011. 

Teresinha do Leque contou, em “segredo secretíssimo”, que naquela época tudo ainda 

era muito rudimentar, no que se refere às festas juninas, e que em 2010 tentou fazer um trabalho 

de leitura dramatizada, envolvendo estagiários da sala de leitura e outros professores, 

funcionários do estado que, cedidos ao COLUNI como ela,  participavam da festa, mas  não 

deu certo! Não conseguiram apresentar porque a festa não se encontrava, acontecia em 
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espaços separados, as pessoas não partilhavam o mesmo lugar no espaço e a leitura, que foi 

preparada com muito apreço, desandou. Olhe, que tristeza isso! 

Foi em 2011 que ela disse terem sido abertos novos horizontes e novas formas de se dizer 

histórias no COLUNI, quando chegou o novo professor de Artes. Foi dia marcante e Tetê de 

Lelê faz questão de contar com afeto, quase chorando:  

Eu lembro exatamente do primeiro dia que você chegou, pelas mãos da 
Márcia, que foi logo lhe apresentando para gente na sala de leitura, e você 
veio com um olhar meio desconfiado  assim, sem saber exatamente muito bem 
o que a gente produzia,  aquela sala meio dispersa, aquela sala de leitura que 
não era só livro, e tinha muito material de artes, foi aí que eu soube que você 
gostava muito de trabalhar com projetos, e eu disse: vamos fazer muitos 
trabalhos, e você disse: Não, deixe-me ver primeiro como é que são as 
coisas… Daí eu falei assim: será que vai dar certo? Porque você chegou 
muito sério aqui, você não se mostrou de imediato, não mostrou esse seu lado 
de agregar, de produzir, de fazer. 

Dito isso, revelou que foi aos poucos que se aproximou do novo professor. O encontro se 

deu de verdade mesmo somente depois de ouvir dos alunos comentários sobre as aulas de Artes 

e os trabalhos que eram produzidos em sala e, quando ela ouviu e viu a apresentação da proposta 

da festa Junina, COMO NASCE UM CABRA DA PESTE, de 2011, ficou impressionada com 

os devaneios e as ideias apresentadas pelo novo docente na reunião de professores. Sobre isso, 

afirmou: 

a gente não tinha exatamente ideia do que ia ser, do que não ia ser, antes de 
sua apresentação para todo mundo na reunião de professores naquele maio. 
Você convidava para dançar um aqui, outro ali... a gente não sabia como 
seria, e aí você veio com uma proposta diferente, uma grande produção, com 
imagens lindíssimas! E a gente ficou pensando: isso não é festa junina, isso é 
um espetáculo teatral. Como é que vai ser isso? você chegou com a sua 
história de vida bonita,  com essas suas raízes nordestinas, e um olhar para 
uma festa junina completamente diferente, que eu nunca havia visto! 

Na nova noção de festa junina estava incluída uma apresentação com a participação dos 

professores. A ideia de dançar para os alunos causava  certo receio em Tereza do Leque, por 

isso, preferiu ficar como espectadora, só olhando e admirando as coisas. No entanto, envolveu-

se por meio da fotografia. Então, ficou na observação, nos registros, olhando e desenhando a 

festa com sua câmera. Quando viu “Samarica Parteira” em cena, sentiu o cheiro de teatro grego, 

viu máscaras, músicas e dança e um coro grego feito por rezadeiras: eram os adolescentes que 

estavam ali em cena, todos vestidos de mulher, mascarados e com panos na cabeça. Sobre essa 

festa, tece o seguinte comentário que diz respeito às cenas teatrais 
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quando foi apresentada a “Samarica Parteira”, que foi muita novidade, você 
entrou vestido sentado na burrinha de papelão, e aquilo foi uma surpresa, 
mas quando os alunos do ensino médio vestiram-se de mulher e foram se 
apresentando, achei que foi um espetáculo, porque não era somente uma 
dança de festa junina normal, como a gente está costumado, e acho que isso 
fez eles se sentiram donos da festa, sentiram-se responsáveis e envolvidos, 
não tiveram vergonha de colocar uma peruca feminina, um pano na cabeça, 
ou uma máscara colorida com todos aqueles tecidos de chita, aquelas tintas, 
que talvez deixassem os meninos inibidos, porque muitas vezes são 
preconceituosos, em nada os inibiram, muitos daqueles que ali estavam 
jamais admitiram usar uma saia, uma roupa mais feminina e eles se vestiram, 
porque aquilo era real e era uma proposta  muito séria e eles entenderam, se 
destituíram da sua timidez, muitos até se encontraram com a ideia de 
representar. Isso foi muito bom. 

Esse foi o primeiro encontro entre o Teatro e o COLUNI. Pela primeira vez, a festa era 

teatralizada e aquilo deixou Terezinha do Leque muito feliz, porque não imaginava que a festa 

tomaria dimensão poética dramática daquele jeito. Ver o professor entrar em cena com os 

alunos foi uma grande novidade e perceber que os estudantes do Ensino Médio estavam 

participando ativamente das apresentações deixou-lhe esperançosa, porque isso jamais havia 

acontecido antes. Antigamente, a festa era restrita aos alunos do ensino Fundamental I, não por 

proibição para os demais, mas por falta de interesse dos alunos. Foi a festa do encantamento 

com o teatro. 

No ano seguinte, em MAMULENGO LENGO TENGO, Terezinha do Leque já estava 

encorajada a entrar em cena e participar da festa com maior envolvimento. Dessa vez, foi 

convocada a montar e apresentar algo na festa, em forma de teatro, em nome da sala de leitura. 

Isso a deixou com receio de não conseguir, mas confiante no professor, acreditou que poderia 

dar certo. Montou o “Santo e a Porca”, de Ariano Suassuna. Seus medos ecoavam 

possibilidades tantas de não dar certo porque usaria a linguagem do teatro de bonecos de vara 

em quadra aberta, que até dor de barriga teve. Tinha dúvidas se os alunos do sexto ano, com 

que estava trabalhando naquele período, dariam conta de entrar em cena e fazer o trabalho com 

“boniteza”. Sentou com a turma, fez a primeira leitura da peça e teve uma boa impressão. Aos 

poucos, as crianças foram tomando gosto pelos personagens e criando expectativas para entrar 

em cena. Os bonecos, as crianças mesmas os confeccionaram, vestiram e deram movimento e 

alma. A partir desse momento, tudo foi muito fácil. Os alunos envolvidos, a história sendo 

compreendida por todos, os bonecos de mamulengo crescendo e criando vida e as crianças 

cada vez mais se afeiçoando aos bonecos que, a essa altura, já tinham nome e personalidade 

atribuída por cada aluno. Isso encheu Terezinha do Leque de entusiasmo e alegria, porque a 
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fez vencer o medo da quadra. Tinha total apoio da escola e isso foi fundamental, porque pode 

gravar as vozes das crianças em estúdio profissional. A peça foi um grande sucesso. Os 

bonecos, as crianças e a sala de leitura brilharam. Sobre esse momento, ela nos disse 

entusiasmada: 

a gente sempre teve uma preocupação muito grande com os alunos, eles eram 
parte do processo e assim eles desenvolviam todos os trabalhos, todas as 
etapas, eles ficavam depois do horário, traziam  material, pesquisavam, 
estudavam, ensaiavam uns com os outros, e assim o que de início era difícil na 
leitura, aos poucos eles mesmos conseguiram se integrar, conseguiram superar 
as suas próprias dificuldades, conseguiram que houvesse respeito com o 
passar do tempo. Havia a brincadeira, havia diversão entre eles mas, 
sobretudo, havia respeito por todo trabalho que a gente fazia, e a gente 
começava integrar toda escola. Acho que a gente aprendeu mais, acho que nós 
aprendemos muito e os alunos também. 

Feliz, Terezinha do Leque mostrou-se impressionada com o movimento que se instituiu 

na escola no período daquela festa junina, sobretudo porque ela estava participando ativamente: 

aos poucos, todo mundo tinha muito orgulho do resultado, porque era muito bonito e tinha o 

trabalho de todos envolvido. E atribui a isso a confiança da escola nos sonhos e projetos do 

professor de Artes: 

nós todos sabemos que você já tem um sonho por trás das propostas que traz, 
e a gente confia nisso, você já nos traz e nos coloca em uma grande 
expectativa, uma prova disso foi o que aconteceu no ano seguinte, em 2013, 
quando teve o sertão, que foi marcada pela entrada do bumba-meu-boi na 
festa. Você sonha e a gente vai junto. 

Acima, ela fala da festa de 2013, SER... TÃO... ABOIOS CANTOS E ACALANTOS. 

Sobre as festas em geral, Teresinha do Leque tem razão, pois essas festas surgem mesmo a 

partir de sonhos de vida e eles estão relacionados com o desejo de trazer para a escola 

possibilidades de encontros pela arte e através da arte. Foi o que aconteceu com a apresentação 

do bumba-meu-boi no ano seguinte, sob a responsabilidade de Terezinha do Leque e da sala de 

leitura. 

 O momento foi marcado pelo reencontro dela com um boi (elemento alegórico de boi-

bumbá), que já fazia parte de sua história há algum tempo, quando foi professora da Faculdade 

Maria Teresa. A vinda do boi para o COLUNI foi um caso à parte que mereceu ser contado: 

Nós fomos buscar o boi, e ele veio dançando pela rua, todo mundo mexendo 
com ele, universitários, os garçons da Cantareira, e até um ônibus que parou 
pra mexer com boi. Eu nunca pensei que um boi fosse fazer tanto sucesso. E 
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aí quando a gente chegou aqui a gente foi renovar o boi, porque ele era muito 
simples lá. Eu pintei esse boi, eu cuidei do boi, mandei fazer uma série de fitas 
para enfeita-lo. Então o grupo de pesquisa que eu tinha, Os narradores 
infanto-juvenis, do projeto de iniciação científica PIBIQUINHO para alunos 
do ensino fundamental e médio, abraçou o boi e foi um resultado lindíssimo 
como nunca vi nem na graduação. 

O boi de Terezinha do Leque, diferentemente dos bois que vão chorando para o 

matadouro, veio dançando para a vida, para a festa do COLUNI e protagonizar a história de 

Fabiano, Sinhá Vitória e os meninos em SER... TÃO... ABOIOS, CANTOS E ACALANTOS, 

de 2013. Ao longo de dois meses, o boi foi cuidado pelo grupo como se eles preparassem uma 

criança para nascer. Foram os alunos que levantaram toda a bibliografia e fizeram a estrutura 

narrativa, ajudaram a confeccionar as roupas e ensaiaram, com a ajuda dos bolsistas da sala de 

leitura, a encenação da morte e ressurreição do boi em devaneio de Baleia (na contação, a 

cachorra Baleia foi substituída pelo boi). Se o boi fosse gente, ficaria muito feliz. Mas Terezinha 

do Leque estava tensa: 

era um grande desafio, porque na quadra não se ouve com facilidade, tudo 
teria que ser muito visual,  a plateia teria que conhecer a história. E ai a gente 
optou por uma saia de fitas, ele (o boi) começaria cru, entraria preto, sem 
nada, seria um boi bem comum, boi de curral, até ele morrer, a língua ser 
cortada, até ele renascer. ele renasceria através de todos, então os alunos 
colocariam as estrelas depois do boi vivo novamente. teria um indígena 
trazendo as estrelas, um branco o remédio, o africano as fitas fazendo todo o 
ritual, somente com a menina que representaria a vida, aquela que sopra a 
vida, a vida para fazer com que todos aqueles elementos ressurgissem, e a 
gente apresentou, foi lindo! Lembro de um professor que havia duvidado de 
nós disse “você conseguiu, achei que não fosse dar certo”. E  eu falei para 
ele que não fui eu que consegui, eu não sabia que a gente ia conseguir, o que 
aconteceu foi que cada um fez a sua parte, porque cada um vestiu a camisa,  
a gente tinha índias brancas, negras e louras, mostrando que a cultura 
brasileira está em todas as representações, isso é muito muito bacana. 

Novamente a apresentação foi um sucesso, e, dessa vez, os alunos se apresentaram de 

microfone na mão e as cenas foram feitas ao vivo. Não houve atropelos. Terezinha e seus alunos 

ficaram muito felizes e até compararam a festa a uma escola de samba, porque tinha um enredo 

sendo contado e todos esperavam com ansiedade o ano posterior para se fazer em festa de novo. 

No ano seguinte, na festa FOGO EM TERRAS DE VENTO, a sala de leitura recebeu a 

incumbência de apresentar, em cinco minutos e em forma de performance teatral, a relação 

entre João Batista, Xangô e Adonis, personagens míticos que conduziriam a festa junina 

daquele ano. Terezinha do Leque sentiu-se feliz “que só ela”, porque foi desafiada a trazer para 

a quadra São João e os outros dois personagens. Disse que foi uma encomenda dificílima, nem 
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ela mesma sabia da história de São João, mas que, junto aos seus narradores, “correram 

atrás” dos livros e descobriram tudo. Correu mundos e fundos por entre livros e sites e, na 

corrida, encontrou os elementos que compunham o tema da festa junina além de João Batista: 

o solstício de inverno, o mito de Adonis e Xangô. Havia o receio de que algum responsável por 

um dos alunos narradores tivesse problemas de aceitação em ver o filho vestindo roupa de Santo 

africano, mas revelou que foi muito tranquila e enriquecedora a experiência, porque os alunos 

e ela começaram a entender que tudo é mais ou menos próximo e que a gente acaba atribuindo 

valores às coisas de acordo com as nossas culturas, mas as necessidades são quase sempre as 

mesmas. E aí, disse ela, foi muito bonito, porque a gente fez uma procissão, acendeu as velas, 

fizemos um grande ritual regido pelo fogo, pela fogueira que estava presente em cena. Além 

disso, produziram belos trabalhos na sala de leitura em forma de poemas e textos na linguagem 

do cordel. Essa festa marcou a despedida do Grupo de Narradores Infanto-Juvenisdo projeto 

PIBIQUINHO, porque, no mesmo ano, Terezinha do Leque teve que se afastar do COLUNI e 

voltar a atuar na prefeitura do Rio de Janeiro.  

Para Terezinha do Leque, a festa junina do COLUNI é diferente de tudo que já viu antes. 

Porque nunca imaginou que uma festa pudesse construir conhecimentos, quebrar preconceitos 

e ainda valorizar culturas, perceber o caráter universal da cultura popular nordestina, além de, 

pedagogicamente, ser um instrumento valiosíssimo para produção de saberes. Porque é feita 

por todos, tem um pouquinho da mão de todo mundo. Para ela, contar essa festa para alguém é 

quase impossível, porque para contá-la é preciso vivê-la. É também lugar dos afetos, dos laços 

que se criam. Para dizer isso, ela usa as seguintes palavras:  

a festa junina é uma oportunidade de a gente estar junto o dia inteiro, de se 
falar de madrugada, sair cedo, de fazer todas as relações todas que a gente 
estabelece, então eu me sinto meio irmã do Gilmar, das pessoas daqui... é muito 
pelo afeto, é muito pelo grupo, é muito pelo agulho de ter participado, é muito  
pela experiência em dizer: Nossa, é possível! Eu conheci  gente capaz de fazer 
alguma coisa diferente, eu sei que existem coisas diferentes e formas diferentes 
que podem ser feitas. Então três caminhos se complementam e se encontram 
nesta festa, o caminho do aspecto cultural, o caminho do aspecto pedagógico 
e o caminho do aspecto afetivo. Assim é esta festa. 

Para ela, essa festa é um espetáculo feito pelo público, porque não é um grupo que se 

apresenta e vem uma plateia assistir, é um grande grupo, ele vai se apresentando e se 

assistindo, e o movimento vai acontecendo e ali vai se tecendo, todo um trabalho ao mesmo 

tempo. E é uma coisa que tem a emoção por dentro, conduzindo e sendo conduzida.  
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No ano de 2016, Terezinha do Leque não mais estava no COLUN. Sentimos saudades 

dela, porém retornou no dia da festa para fazer as fotografias e nos dar como oferenda para esta 

tese. Assim como aconteceu em COMO NASCE UM CABRA DA PESTE, reviveu a festa por 

trás de uma câmera, fechando uma volta ao redor do seu tempo de COLUNI. Dessa vez, estava 

entregue e confiante e ainda mais sensível, aberta e pronta para viver o tema a que se propunha 

a festa daquele ano: AMOR, ANTONIX AMOR. Terezinha do Leque trouxe o Boi para o 

COLUNI, as destemperanças da vida a fez seguir outra estrada, outros cercados, mas veio nos 

fazer uma visita... Quem sabe dessa vez não seja o boi quem vai trazê-la para o COLUNI? Se 

vier, será bem-vinda e que seja numa festa. 

A respeito da imagem que representa essa festa, ela diz ser a do cortejo, a vela, e o cortejo, 

porque para ela o cortejo tem dois sentidos: o cortejo como caminho e passagem… dentro do 

simbolismo da igreja católica que tem a passagem o andor, da procissão, as velas acesas, a 

música, a alegria, acho que tudo isso faz parte… A tristeza também, porque o cortejo tem 

aquela coisa do fúnebre, do solene, é uma marca do que segue junto, do que acompanha, do 

que passa todos os espaços… a alegria a tristeza, juntas! Assim ela sente a festa. 

A narrativa de Terezinha do Leque sobre as festas em que participou está recheada de 

encontros com o teatro e com as teatralidades da vida, pois é uma narrativa “de movimento”. A 

procissão, imagem que representa a festa para ela, tem uma estreita relação com as origens do 

teatro e nos remete aos festejos dionisíacos, rituais de vida e de morte relacionados ao ciclo de 

plantio e colheita. As Dionísias (festas para Dionísio) eram celebradas com danças em rodas ao 

som da música de flautas e procissões. É desses movimentos festivos que surge o teatro 

conforme o conhecemos hoje. Com o teatro dramático, o homem descobriu formas de recriar 

acontecimentos e torná-los vivos ao retomá-los nas encenações. Naquela época, o expectador 

estava dentro da cena e isso tornava a relação ator-expectador complexa, como se dava nas 

procissões dionisíacas. O teatro, como o conhecemos hoje e como é instituído, pressupõe atores 

e espectadores com papéis bem definidos. Esta é a regra básica para que ele exista. Para Viola 

Spolin (2003, p. 11), “a plateia é o membro mais reverenciado do teatro. Sem plateia não há 

teatro... ela dá significado ao espetáculo”.  

Mas Terezinha do Leque diz que essa festa é feita por uma plateia para ela mesma. Nesse 

sentido, o princípio básico do teatro é quebrado e deparamos com um paradoxo, já que é teatro 

de plateia feito por plateia. Isso é possível? Ranciére (2012) chama isso de um teatro de 

espectador emancipado, porque está de acordo com o esquema de teatro artaudiano, que faz 
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com que a plateia abandone a condição de espectadores: eles não estão mais sentados diante 

de um espetáculo, estão cercados pela cena, arrastados para o círculo da ação, o que devolve 

a eles sua energia coletiva. Nesse caso, o teatro é uma mediação que se autossuprime.  Essa 

autossupressão do teatro é positiva para a escola pelo simples fato de a plateia deixar de existir 

e todos se tornarem atores do jogo cênico vivido na quadra, criando um novo ideal de 

comunidade escolar, em que os papéis podem ser alternados sem prejuízo para nenhuma das 

partes. Assim, Terezinha do Leque nos apresenta o quadro que traduz essa festa junina para ela.  
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É tela rica em formas bem definidas e apresenta, na parte superior, flâmulas ou 

bandeirolas juninas multicores, algumas parecem estar em movimento, como se estivessem 

sendo levadas suavemente pelo vento. O vento, mesmo suave, segundo Chevalier e Gheerbrant 

(2012, p. 935), apresenta vários aspectos no seu simbolismo: de vaidade, instabilidade, 

inconstância e de sopro e “por conseguinte, [...] de influxo espiritual de origem celeste”. É o 

vento que, na sua inconstância, pode nos fazer mudar de rumo. Talvez essa insustentável leveza 

do ar em movimento queira simbolizar no quadro a mudança de rumo nas festas, concretizando 

o tecer de uma nova alma no fazer da escola.  

Logo abaixo das bandeirinhas, uma representação em arcos romanos azuis, os arcos do 

prédio do COLUNI. Pela angulação da representação e perspectiva dos objetos, o quadro nos 

coloca dentro do palco/quadra, porque também vemos a trave. Parece um grande portal marrom, 

com a palavra TEA-TRO escrita em verde. Um caminho divide o quadro em partes diferentes: 

é o caminho laranja, que protege e guarda uma vela amarela acesa e um boi bumbá, no canto 

inferior direito. O boi veste fitas coloridas ao redor da cintura e nos chifres. Símbolos de notas 

musicais flutuam acima da estrada. A respeito do quadro, Terezinha do Leque diz assim: 

comecei pelo canto de cima eu acho que é mais lógico, com as bandeirinhas 
representando movimento, as cores e a chegada na festa, represento abaixo 
como se a gente estivesse no momento de entrada e o ingresso na quadra, o 
prédio, a música já vem me chamando já vem nos convidando a entrar, penso 
numa música como um grande chamado, ela preenche o espaço. E aqui, na 
trave, o espaço do teatro, porque eu acho que essa festa junina ela é 
extremamente teatral, ela é simbólica, ela tem uma história, se propõe a 
contar uma história. Criei um caminho que vai passando, por entre esse 
teatro, indo pela escola e coloquei o boi como se elemento de integração entre 
esses espaços, do movimento que perpassa esse caminho.  Na parte inferior 
eu coloquei uma vela que é a questão da luz e do calor, que foi a luz 
representando o conhecimento, mais por conta da festa onde eu participei 
ativamente, trazendo esta questão da luz iluminar o pensamento do criar. 
Assim cria a possibilidade de ver de várias formas. Porque é isso que é a 
festa, pra mim pra representar essa relação de alegria, de cor, das crianças 
divertindo e  se vestindo como criança, de nós todos voltando a ser criança. 
Esse boi tira as crianças do seu status quo, elas gostam do boizinho, ao 
mesmo tempo que elas tem medo dele, elas brincam com esse boi e ele faz a 
festa junto com elas. E sobre esta trave, na verdade essa seria diferente das 
entradas da escala, como se fosse um grande portal. Coloquei o teatro aqui 
porque acho que ele passa pela grande discussão, é como se ele fosse a porta 
de entrada pra esse mundo da imaginação, da diversão. Esse caminho que é 
uma cor meio pele, cor da pele porque não queria uma cor que fosse forte, 
nem clara nem escura, eu queria que fosse um caminho com todas as cores. 
Por essa mistura de amarelo com laranja, rosa  e branco, porque eu queria 
que fosse um caminho mais suave, e por fim a ideia do teatro como ideia de 
teia. 
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As formas elementares que Terezinha do Leque apresenta na tela trazem um cenário 

junino dramático: isso não é festa junina, isso é um espetáculo teatral (T. L) que evoca o lado 

trágico da vida durante o momento festivo, conforme Maffesoli (2001, p. 147) nos apresenta,  

 [...] de fato, o trágico pode se resumir pela consciência de que todas as 
situações, todas as atitudes se esgotam no próprio momento de sua efetivação. 
Nesse sentido, no trágico, [...] , esses atos não são modificados pelo espaço e 
pelo tempo, eles são vividos no seu próprio presente sem referência a um 
passado ou a um futuro.  

Em primeiro plano, bandeiras ao sabor de ventos, as bandeiras de São João dançam 

requebrando para chamar a atenção de quem passa. A bandeira, em geral, é usada como símbolo 

para identificar um grupo ou nação, assim também as bandeirinhas de São João, como a 

fogueira, são usadas para dizer aos que as avistam que, no lugar onde elas estão, há gente crente 

nos rituais do mês de junho e que ali tem uma tribo que festeja: a festa junina é uma 

oportunidade de a gente estar junto (TL). As bandeiras de Terezinha do Leque parecem 

sinalizar a presença do grupo de Narradores Infanto-Juvenis, sua trupe de Teatro, que chama 

todos a participarem do espetáculo da vida na festa e sob a égide da imaginação e do fervilhar 

em conjunto. 

O azul, cor do céu, logo mais a frente, lava brandamente a fachada das salas de aula do 

COLUNI e quem olha avista um dique romano flutuante em ventos de dia azulado, lugar de 

“um certo vazio a ser preenchido”, ou vazios, lacunas a serem ocupados por afeto e alma; são 

as brechas, e os pequenos nadas (MAFFESOLI 2007) que carecem da luz para serem 

percebidos; são eles que Terezinha do Leque nos quer mostrar. Diz Bachehard (1990 p.199) 

que “o azul do céu é antes de tudo o espaço onde não há mais nada a imaginar. Mas, quando a 

imaginação aérea se anima, então o fundo se torna ativo”. O homem, possuidor dos pés no chão 

se alteia na imensidão do espaço azul infinito, vivendo entre o céu e a terra, liga um ao outra 

através da sua imaginação. O azul do céu de Teresinha, tem bandeira que chama, tem 

movimento e tem imaginação que “dá gosto”! 

Cabe lembrar uma fala da descrição do quadro feita por ela que nos enternece: e o 

ingresso na quadra, o prédio, a música já vem me chamando já vem nos convidando a entrar, 

penso numa música como um grande chamado, ela preenche o espaço. Isso nos remete, aliados 

a autores que embasam este estudo, ao pensar de Tavares (2015, p. 78), principalmente, quando 

esse escritor português discorre sobre o tema música: “os pitagóricos diziam que a música é 

‘harmonia dos contrários’, unificação dos muitos e acordo dos discordantes”. Inferimos que o 

fato de afirmar que a música é uma harmonia dos contrários é, talvez, pelo fato de a música 
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abrir horizontes novos na mente, cada um com o seu colorido que, unidos, mesmo diferentes, 

configuram-se harmônicos na união. 

O portal marrom é como porta que esconde para melhor mostrar, é um “entre” aqui e o 

ali, o mundo exterior e o interior, o dormir e o acordar. Entre o sono em sonho acordado e o 

sonho meio lembrado à luz do dia, assim Teresinha do Leque revela a festa em olhos 

remelentos. No portal como lugar de transição, ela coloca o teatro como chave que abre: “na 

verdade essa seria diferente das entradas da escala, como se fosse um grande portal... é como 

se ele fosse a porta de entrada pra esse mundo da imaginação, da diversão. E o teatro, como 

teia, liga, religa conecta e faz tramas infinitas na escola durante a festa junina e que esparramam, 

ao longo do ano, muitas delas ainda a serem espiadas à luz. Mas ainda é teatro em formação, 

conectado por um fio de suas próprias teias. O portal é o lugar do imaginário, que guarda os 

segredos, e o teatro é a chave para desvendá-los. O imaginário revela-se como um lugar de 

“entre saberes” (DURAND, 1996, p. 215- 227). O COLUNI foi um grande portal de Terezinha 

do Leque. 

O Caminho laranja, que atravessa a tela é a grande rua pelo COLUNI, como ela mesma 

diz: “ninguém passa pelo COLUNI sem deixar nada por aqui”. Eu acrescento o  “sem levar 

nada daqui”. Seu trajeto de vida na escola e as escolhas que fez amadureceram ideias, 

sentimentos, certezas, geraram novas incertezas e fizeram transformações em Terezinha do 

Leque. Para ela, o COLUNI é uma experiência muito forte e a Festa Junina potencializou essa 

experiência porque abriu-lhe as cortinas e foi importante em sua formação como professora e 

como pessoa. 

Sua passagem foi acompanhada pela luz da vela que também se faz presente na tela. A 

vela simboliza os saberes, os conhecimentos e as experiências que iluminaram seu caminho. A 

chama apaga-se com facilidade, é preciso cuidar dela. Talvez isso esteja presente nos medos de 

Teresinha do Leque toda vez que encarou um desafio pelos caminhos que trilhou no COLUNI. 

Em todas as tradições, a chama é símbolo de purificação, de iluminação e amor espirituais, 

segundo Bachelard (1989. p.1): “A chama, dentre os objetos do mundo que nos fazem devanear, 

é um dos maiores operadores de imagens. Ela nos força a imaginar. Diante de uma chama, 

desde que se sonhe, o que se percebe não é nada, comparado ao que se imagina [...]”.  

 A chama da vela também esteve presente na vida de Terezinha enquanto cuidava e 

preparava o boi para a festa e, como apresenta a citação supracitada, atiçou a chama da 

imaginação e do devaneio em Terezinha do Leque. 
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O boi foi seu grande amigo, companheiro e protetor, que sempre esteve de pé a ordem ao 

seu lado. A figura do boi simbolicamente é associada à amizade, à calma, à doçura de atitude e 

ao desprendimento. Na Grécia, é considerado um animal sagrado e, muitas vezes, é usado em 

sacrifícios rituais consagrados a determinados deuses. Devido “à sua associação frequente aos 

ritos religiosos de sacrifício, seja como sacrificado ou sacrificador, o boi é também o símbolo 

do sacerdote” (CHEVALIER e GHERBRANDT, p.136-138). O boi de Terezinha do Leque 

tornou-se figura sagrada nas festas do COLUNI e é respeitado por toda a comunidade na hora 

em que entra em cena. Por isso, ele está presente em todos os enredos contados e o próprio 

nome do boi é “o boi de Terezinha do Leque”. Existe até uma lenda que diz que, se no COLUNI 

o boi não estiver presente na festa, ela não presta! 

O quadro de Teresinha do Leque tem a agitação, as angústias e os contrastes da vida de 

um lado; de outro, tem a paz e a tranquilidade e a sacralidade do boi e os devaneios da chama 

de uma vela. É uma imagem que revela também dois lados importantes da festa Junina do 

COLUNI e reafirma o que ela disse durante a entrevista sobre suas experiências ao longo das 

cinco festas de que participou. Está consoante com suas palavras contadas em narrativa e com 

a imagem da procissão, em que se apresenta a teatralidade Dionisíaca.   

A trajetória de Terezinha do Leque junto às festas, se desenhada no papel, formará um 

círculo: começa como fotógrafa na primeira festa de 2011, em COMO NASCE UM CABRA 

DA PESTE, um pouco distante, receosa, observadora, e fecha como catadora de imagens, 

sonhos na festa AMOR, ANTONIX AMOR, em 2016. Foi também um trajeto de formação, 

porque os temas abordados na festa e as descobertas que fez durante os desafios que lhe foram 

apresentados fizeram-na crescer: Havia a brincadeira, havia diversão entre eles mas, 

sobretudo, havia respeito por todo trabalho que a gente fazia, e a gente começava a integrar 

toda escola. Acho que a gente aprendeu mais, acho que nós aprendemos muito e os alunos 

também (T.L). 

Teresinha do Leque me ensinou que, por mais que nos afastemos de um lugar, ele sempre 

estará dentro da gente, de uma maneira ou de outra. Ela coloca a própria lógica de “lugar” em 

suspeita e entramos em contato de retorno com esse “lugar”, quando percebemos que os afetos, 

as marcas de pés deixadas no chão batido e nosso cheiro ainda estão lá, esperando para nos 

tocar e nos fazemos sentir por eles. Ter Teresinha do Leque presente nessa festa foi como 

receber uma irmã que mora fora e veio esfregar-se na pele nua da gente, tocar, para ter certeza 

que não estamos sozinhos, que estamos conectados a tantas pessoas que nem sempre nos damos 
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conta claramente. Teresinha do Leque sente o mesmo e diz: “então, eu me sinto meio irmã do 

Gilmar, das pessoas daqui”. Isso é revigorante e enche os olhos de lágrimas alegres e faz 

desabrochar, em toda a sua plenitude, o sentido da festa junina no COLUNI. Sinto vontade de 

abraçar Tetê de Lelê, a menina do Boi brincante, e convidá-la a dançar comigo a música Lua 

Bonita, de Raul Seixas, que fez parte da Festa MAMULENGO LENGO TENGO, em que ela 

estreou seu amor pela Festa Junina do COLUNI. Nós três, ela eu e o boi, dançaríamos para a 

lua, assim: 
Lua bonita 
Se tu não fosses casada 
Eu preparava uma escada 
Pra ir no céu te buscar 
Se tu colasses teu frio com meu calor 
Eu pedia ao nosso senhor 
Pra contigo me casar 
Lua bonita 
Me faz aborrecimento 
Ver São Jorge no jumento 
Pisando no teu clarão 
Pra que cassaste com um homem tão sisudo 
Que come dorme faz tudo, dentro do seu coração? 
Lua Bonita, Meu São Jorge é teu senhor, 
E é por isso que ele "veve" pisando teu esplendor 
Lua Bonita se tu ouvisses meus conselhos 
Vai ouvir pois sou alheio, 
Quem te fala é meu amor 
Deixa São Jorge no seu jubaio amuntado 
E vem cá para o meu lado 
Pra gente viver sem dor. 

(Dominguinhos – Lua Bonita)
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Bastiana Africana 

Bastiana Africana em sonho de capulana 

De turbante entrelaçado na cabeça e uniforme no corpo, lá vem Bastiana Africana, 

pensando na festa, pisando leve o chão. É uma linda menina negra de olhos grandes expressivos, 

sorriso solto, batom encarnado nos lábios e andar que desliza pelos corredores da escola. Sua 

história começa no COLUNI quando era ainda muito pequena. Tinha sete anos de idade e, hoje, 

com 15, é aluna do primeiro ano do Ensino Médio. 

Não gosta muito de festas. Em seus aniversários, contenta-se com os votos de parabéns 

da família e até fica feliz quando recebe um bolo com uma vela em cima, mas não costuma 

fazer eventos grandes e reunir as pessoas, como manda a tradição.   

Admira muito as festas juninas no COLUNI por apresentarem temas e narrativas 

diferentes a cada ano, mas relatou que sempre fica ansiosa toda as vezes em que participou, 

pois sempre estava preocupada se sua família compareceria ou não para vê-la em cena. Disse 

que esse sentimento também perturba os colegas. 

O que vestir na festa sempre foi importante para Bastiana Africana, porque entende que 

a roupa traz em si a identidade de quem veste, por isso, além de ter que estar de acordo com a 

proposta da apresentação, é necessário também que a roupa diga quem é a pessoa vestida. 

Bastiana Africana disse andar ultimamente muito atenta para as questões de identidade, por 

esse motivo compareceu à entrevista usando turbante na cabeça. Naquela semana, havia 

passado o dia da consciência negra e, como militante da causa, resolveu vir de cabeça adornada 

em tecido entrelaçado, lembrando capulana. Isso para ela é muito importante.  

No entendimento dela, a festa junina, no geral, é o lugar em que as pessoas reúnem-se 

para curtir outras culturas, mas no colégio isso vem sendo potencializado durantes os últimos 

anos nos festejos de junho, porque ali não somente se curte, mas se vive a cultura de diferentes 

lugares e diferentes pessoas. Isto é muito bom. 

Contou que, ao longo de sua história no Geraldo Reis, participou de poucas festas juninas. 

Chegou muito pequena à escola e suas interações sempre foram tímidas, mas lembrou que, 

antes de 2011, a estrutura das festas era diferente de como ocorre em dias atuais. Rememorou 

que, em COMO NASCE UM CABRA DA PESTE, achou muito bom participar junto a sua 

turma, embora não tenha em memória nitidamente o que aconteceu, mas lembra de que olhava 

aquilo e achava tudo muito bonito e bom de se fazer. Estava na quarta série. 
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Sua lembrança mais nítida a levou para 2012, a partir da festa MAMULENGO LENGO 

TENGO. Lembrou-se dos alunos do Ensino Médio dançando com os alunos do primeiro ano 

do Ensino Fundamental, isto parecia impossível, porque os alunos maiores jamais se 

misturariam com os pequenos, aquilo causou surpresa, como revela:  

A gente ficou muito surpreso quando se misturou as turmas na dança do 
mamulengo, e esta dança foi muito legal porque as turmas estavam 
misturadas, o terceiro ano com os pequenininhos, os grandes segurando os 
pequenos. Foi muito legal porque quando a gente é pequenininho, a gente 
admira muito o Ensino Médio, e ver os dois juntos ali foi demais, ficamos 
muito emocionados com aquela mistura. Esse encontro, do Ensino Médio com 
os pequenininhos é a troca de experiência, uma relação que a gente nunca 
teve no cotidiano. 

A cena contada por Sebastiana Africana é esta que a imagem a seguir mostra dos alunos 

do Ensino Médio ligados por elásticos aos alunos do Ensino Fundamental I. 

 
Festa Mamulengo Lengo Tengo – Coreografia Flor do Mamulengo – Turmas 3001 e 101 – COLUNI 2012 
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Bastiana Africana contou também que a ideia de todo mundo se vestir de boneco causou 

muita admiração, porque estavam todos vestidos de personagens e aquela imagem dos alunos 

mais velhos com os mais novos, usando o mesmo tipo de roupa, conectados uns com os outros 

ajudou na aproximação entre as turmas, como diz: 

Em 2012, eu estava no quarto ano. Essa relação entre o mais velho e o mais 
novo  ajudou-me a perceber que a distância, que sempre teve na escola, foi 
reduzida, essa coisa de criança ser tratada como criança, então isso tende a 
esconder um pouco o que a criança tem para contar, e quando se dá essa 
mistura entre as pessoas que têm voz e as que não têm, você está mostrando 
para os que não têm voz que eles também podem ter 

Para Bastiana Africana, depois da festa, os alunos maiores puderam perceber os alunos 

menores no corredor e algo que nunca havia sido visto antes no COLUNI aconteceu: os 

meninos e as meninas do Ensino Médio conversando e brincando com os alunos do Ensino 

Fundamental durante o recreio.  

Neste momento, no intuito de clarificar a fala do personagem, segue um aparte. Para tal, 

recorremos a Mariotti (2000, p. 39). Esse autor (idem) afirma que para compreendermos o 

pensamento complexo, temos de revisitar dois conceitos: a cultura matrística e a cultura 

patrística.  

A expressão matrística, ainda de acordo com esse autor (idem), foi apresentada por uma 

arqueóloga lituana, de sobrenome Gimbutas, a fim de identificar culturas em que os seres 

humanos, homens e mulheres, (com)viviam em um sistema de cooperação, consequentemente,  

sem diferenças hierárquicas. Essa situação de convivência – complementa –, não atada às 

características de gênero, na qual imperam as qualidades femininas, conduziu a uma postura 

sistêmica, envolta de acolhimento. Importante ressaltar que não se trata de cultura matriarcal, 

haja vista que nesse contexto matrística se refere a atitudes de vida que não entronizam o sentido 

de hierarquia e de autoridade. 

Os achados arqueológicos nos estudos de Gimbutas mostram que dos povos paleolíticos, 

basicamente matrísticos, habitantes da Europa há mais de 20.000 anos, alguns se tornaram 

coletores e agricultores e que outros se deslocaram para a Ásia, levando seus rebanhos. Tais 

achados evidenciam que essa cultura foi dizimada pelos pastores, que vieram do Oriente há sete 

mil anos. 

Entretanto, em determinado momento, houve uma ruptura, pois outro modo de viver em 

comunidade se fez presente: passou-se do matrístico ao patrístico. E, para explicar essa 
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passagem, Mariotti (2000, p. 43) recorreu a uma metáfora elaborada por Maturana, em seus 

livros El sentido de lo humano e Amor y juego: fundamentos olvidados de lo humano. Ei-la 

(idem, p. 44): 

[...] essa transformação ocorreu quando esses povos se transformaram 
em pastores. Antes disso, costumavam acompanhar os deslocamentos 
dos rebanhos que os alimentavam e permitiam que animais, como os 
lobos, também se alimentassem dessas manadas. Havia, então, um 
regime de comensalismo. Num dado momento, porém, passaram a 
matar os lobos com a finalidade de apropriar-se das manadas para seu 
uso exclusivo. 

Nessa mudança, consolidou-se o pensamento linear – salienta (idem) – que trouxe como 

consequência uma moldagem na mente humana, ou seja, não consiste apenas em vencer, mas 

vencer com a satisfação de derrotar o outro, com o objetivo de excluir. O modo de vida 

patriarcal inibe o conviver, impondo a dominação. 

De acordo com Maturana e Verden-Zoller (2004, p. 107), a maneira matrística de viver 

“abre intrinsecamente um espaço de coexistência, com a aceitação tanto da legitimidade de 

todas as formas de vida quanto da possibilidade de acordo e consenso na geração de um projeto 

comum de convivência”. 

Assim, retornamos a Mariotti (2000, p. 42), que afirma: 

O pensamento sistêmico se refere à dimensão mitológica/simbólica/ mágica 
da mente humana. Sua contrapartida é o pensamento racional/lógico/ 
empírico, que chamo de linear. São polaridades, portanto. A 
complementaridade dos dois compõe o pensamento complexo. Assim, em 
minha terminologia, o modelo mental predominante na cultura matrística era 
o pensamento complexo [...].  

Feito esse aparte, retornamos à fala da personagem, que, com suas percepções, confirma 

ter vivido um momento do viver matrístico – o que poderia evidenciar que outra forma de viver 

é possível, mesmo por instantes que podem parecem eternos.   

Bastiana Africana afirmou que os encontros promovidos nas festas juninas ajudam a 

construir a identidade do COLUNI e também contribui com uma boa imagem da escola 

mediante as famílias e convidados que participam da festa, fator importante e necessário para 

a autoestima de toda a comunidade. Ao retornarem para suas casas, todos saem 

impressionadíssimos com a festa junina. E isso é muito importante para o COLUNI, porque 

mostra que se a gente quiser a gente pode fazer. Segundo ela, as festas juninas, mostram quem 

são, verdadeiramente, os alunos dessa escola. Sobretudo porque, nessa data, em que se 
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comemora o solstício de inverno, as diferenças são mais respeitadas e é o momento em que 

todos podem se soltar à vontade, porque os alunos são todos muito diferentes uns dos outros, 

os sentimentos individuais que se juntam e se mostram na festa são fortes e esses sentimentos, 

segundo ela, revelam lados das pessoas que não são trazidos a claro no dia a dia. Isso é, para 

ela, como uma grande revelação.  

O fato de todos entrarem em cena para dançar juntos despertou em Bastiana Africana 

sensações pouco experimentadas em sua vida. Quando dança nas festas, sente-se libertando-se 

do mundo e diz que várias vezes viu seus colegas transformarem-se em cena, como conta: Você 

chega para uma pessoa conhecida e a vê dançando como se fosse outra pessoa. E desconhece 

aquele estado que os colegas apresentam, porque o cotidiano não te deixa perceber a pessoa 

com aquela sensação. Para ela, isso é impressionante.  

Bastiana Africana anda negando as linhas retas e faz uma comparação da reta com a ideia 

de que na escola todos tem que andar na linha, por isso acha que nas festas juninas a todos é 

dada a oportunidade de se fazer em curvas, porque as curvas possibilitam olhar a vida por 

ângulos diferentes e esse movimento a direciona para a busca por identidades. A curva provoca 

soltura.  

 Assim, cobrimo-la de razão, porque “uma ideia não é curva nem é uma reta” 

(TAVARES, 2009, p. 30). Para esse autor (idem), uma ideia não tem lado direito nem esquerdo, 

tampouco peso ou volume, forma ou cor e tem segundos, minutos por vezes, horas, dias inteiros, 

meses. 

A esperança que nos move é a de que essa ideia de Bastiana dure meses, anos e que se 

transforme em estrela da vida inteira, em reviravoltas, curvas, espirais de amor e solidariedade, 

que, só na soltura, traz a possibilidade de resgatar a humanidade do homem. 

Para Bastiana Africana, os temas das festas foram muito importantes. Na sua leitura, eles 

tiveram, em sua maioria, questões relacionadas às identidades, identidade cultural, identidade 

de gênero, de raça, de religiosidades, etc. Afirmou  que, talvez, essa seja uma das melhores 

formas de se trazer debates para a escola e, por esse motivo,  disse entender a festa como um 

grito de manifestação artística, como relata em suas palavras as seguir: 

daí quando se abrem os estudos para a festa, a gente tem que procurar, que 
estudar, que entender melhor e isso vem nas aulas de Artes, que têm sempre 
essa coisa do estudo de outros lugares que a gente acaba não tendo muito 
acesso, por não querer as vezes ou até mesmo por preconceito. Isso desperta 
na gente a seguinte pergunta: como eu vou dizer que as coisas do Nordeste 
não são tão boas como as do Sudeste se eu não sei? Então, a partir do 
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momento em que apresentamos e estudamos a gente já pode ter uma ideia do 
que seria, do que eu acho, do que posso defender. Então, essas manifestações 
artísticas afetam os alunos, envolvem a identificação deles, pois olhe, eu sou 
do Sudeste, mas me identifiquei muito com essa cultura, vou procurar saber... 
e é isso, é abrir os olhos para novas coisas. Na festa, isso é visto pelas pessoas, 
e ficam surpresas em perceber que discutimos sobre gênero, sobre amor.... 
que não somente português e matemática. 

Ela foi a protagonista da festa AMOR ANTONIX AMOR, quando fez o papel de 

Antonieta. Interpretar esse personagem possibilitou-lhe um dos momentos mais importantes 

que passou na escola, porque não acreditava e não sabia que o colégio confiava tanto nela e, 

por isso, deu-lhe uma tarefa tão importante.  Disse que jamais vai esquecer aqueles momentos 

mágicos, do processo e do aprendizado que adquiriu ao longo dos ensaios e da apresentação. 

Sua alegria em participar da entrevista foi contagiante, porque, enquanto contava, dizia 

estar sentindo um pouco do que sentiu durante as festas. Por isso, não quis contar somente uma 

experiência de vida, mas também confidenciar o processo de construção de sua identidade que 

estava fervilhando dentro do seu coração naquele momento e disse que se lembrar das festas 

foi muito bom, porque a fez lembrar de muita coisa boa. Agradeceu a oportunidade de poder 

fazer uma reflexão e perceber como o festejo de junho tem forte influência no que se diz ser o 

COLUNI.  

Não foi à toa que a imagem escolhida por ela para representar a festa junina no COLUNI 

diz respeito a uma identidade nublada, ou o caminho de se chegar até uma identidade. Isso 

está presente nos caminhos curvos do turbante envolto às suas madeixas, à sua atitude diante 

do interesse em participar dessa entrevista e da força com que encarou o personagem: Antonieta 

na festa Amor, AntoniX Amor. E em sua fala: Então estas manifestações artísticas afetam os 

alunos, envolvem a identificação deles. 

A nebulosidade da imagem de Bastiana Africana nos mostra uma menina que se encontra 

em labirinto esfumaçado. O seu monstro é a inércia provocada pelo receio de dar passo em 

falso. A sua nuvem particular impede e dificulta o seu encontro com o self. A nuvem está 

revestida de diversos aspectos simbólicos que revelam uma natureza confusa, indefinida, 

indiferenciada, metamórfica; “o nevoeiro também simboliza a indeterminação de uma fase de 

evolução: quando as formas não se distinguem ainda, ou quando as formas antigas que estão 

desaparecendo ainda não foram substituídas por novas formas precisas” (CHEVALIER e 

GHERBRANDT, 2012, p. 634). Devido a essa sua natureza de impermanência, a nuvem 

também pode representar desapego, no caso de Bastiana Africana, um desapego ao que ela 
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acredita precisar deixar de ser para ir ao encontro do vir a ser, um processo de transição 

iniciática em que é preciso ultrapassar uma espécie de “prova do nevoeiro”. Mas a sua nuvem 

é clara, cheia de luminosidade e isso é um sinal positivo, porque logo se dissipará. A festa junina 

parece ajudar Bastiana Africana a ultrapassar esse caminho nebuloso, através do movimento, 

da dança, do teatro, das histórias contadas, do encontro com os colegas, do encontro e 

identificação com outras culturas, ou mesmo no encontro com aquilo que pensava ser do outro, 

mas também é dela. Como se deu no Maracatu ou com o turbante enlaçado em sua cabeça. 

Mesmo sendo envolvida naquele momento da entrevista por uma onda de modismo do uso de 

turbante que atravessava o cotidiano carioca, ela dá um forte significado para o adereço. Michel 

Maffesoli (2007) chama esse fenômeno ‘tribalismo’ e atribui isso aos grupos que comungam 

de sentimentos ou hábitos comuns, como um querer estar junto, numa mesma identificação 

vibratória que caracteriza a sociedade contemporânea, dando centralidade à “experiência”. 

Segundo esse autor (2007, p. 203-205): 

[...] a experiência é a palavra-chave para explicar a relação que 
cada um estabelece com o grupo, a natureza, a vida em geral. 
Experiência que ignora escrúpulos racionais, repousando 
essencialmente no aspecto nebuloso do afeto, da emoção, da 
sintonia com o outro.  

Ela diz: quando se dá a mistura entre as pessoas que tem voz e as que não tem, você está 
mostrando para os que não tem voz que eles também podem ter. 

As festas juninas ajudam Bastiana Africana em seu processo de Individuação e  isto a faz 

querer prosseguir caminho adentro sem ter certeza do que está a sua frente, mas segue confiante 

porque se sente segura dentro da escola.  

Para fortalecer o que nos apresentou na narrativa sobre a festa Junina, Bastiana Africana 

nos apresenta a tela IDENTIDADE, que, segundo sua inspiração, simboliza os sentimentos que 

essa festa lhe provoca.  

Vejamos a tela: 
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É uma tela composta por quatro horizontes esfumaçados e de pouca transição entre um e 

outro. De cores distintas e bem definidas, a tela reafirma os dizeres de Bastiana Africana sobre 

a festa junina, seu processo de individuação e o que vê pela frente. Sobre o que significa o 

quadro, Bastiana Africana diz o seguinte: 

Esse quadro significa um pouco da nossa personalidade em relação com 
espaço em que a gente vive ou até mesmo quem somos, porque a busca maior 
da humanidade é pela identidade e pela verdade, a verdade até mesmo de quem 
eu sou. O coração da parte amarela está incompleto porque tem pessoas que 
fingem que estão lidando muito com o seu lado racional e esquecem um pouco 
o seu lado emocional, que também é essencial para a nossa formação, até 
porque nossa sociedade está exigindo muito do nosso lado racional. O modelo 
de sociedade capitalista exige que sejamos duros na queda, nada pode 
acontecer de errado, e a gente não pode expressar-se, a gente não pode falar 
dos nossos sentimentos. Quem sou eu como cidadã, quem sou eu numa relação, 
ou numa luta, numa reivindicação, minha voz, quem sou eu pra mim, quem sou 
eu pra você? Isso é uma questão do ser versus o ter, né? O ponto de 
interrogação é a dúvida, o pensar é sempre se perguntar. Pra mim, eu sempre 
penso perguntando, porque a única certeza de que eu tenho é a certeza da 
dúvida. Sobre as cores é a ideia do frio e do quente, porque eu acho que a cor 
é o aconchego. O rosa eu acho que é uma cor gritante, e dentro de mim, no 
meu emocional, eu sou uma pessoa supergritante, porque eu preciso me 
expressar de alguma forma. Eu já passei por várias fases, até porque eu estou 
em minha fase de crescimento. Todo mundo está passando por várias fases, né, 
e eu sempre apresento isso nas coisas que eu faço. Uso esse caminho, uma 
nuvem que está no seu caminho que pode mudar a qualquer momento, 
esfumaçado, que você não vê totalmente. Esse quadro é minha festa junina. 

O quadro reafirma os seus ditos sobre a imagem que representa a Festa Junina do 

COLUNI: identidade, ou um caminho para ir ao encontro da identidade, ou talvez o que a 

identifica como pessoa. Mas é uma tela de horizontes, que faz percursos andantes entre cores 

pinceladas circularmente esfumaçantes.  

Tudo lembra movimento, porque começa num céu azul, perpassa por um dia de sol, 

mergulha entre as folhas jardinais e finda, banhando-se num mar rosa perfumado golpeado de 

branco. O jogo com as cores e as pinceladas de Bastiana Africana revelam movimentos 

circulares, que tendem ao infinito próximo e à nebulosidade dos (des)encontros com com/no 

COLUNI e na vida. 

Olhando para a tela e buscando a festa junina nela, a identidade, palavra inscrita no azul, 

que é a cor da razão, de acordo com Chevalier e Gheerbrant (2012), mostra um dos caminhos 

que Sebastiana Africana busca, no campo racional, para dar conta de sua própria luta como 

militante da causa do negro e da mulher, que apresenta nitidamente no que ela afirma da vida e 

das exigências da vida cotidiana.  
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Entre as palavras ‘identidade’ e ‘ser’, um coração.  Um coração que se sustenta num 

espaço vermelho-alaranjado, pulsante.  Explicá-lo? Clarice Lispector (2013, p. 87) afirma, em 

Água Viva, que “a explicação exige outra explicação que exigiria uma outra explicação e que 

se abriria de novo para o mistério”. Na busca dessa abertura para o mistério, imaginamos que 

Bastiana Africana tem o seu coração “entre”. E, abaixo desse coração, uma interrogação que 

leva ad infinitum.  Um coração ‘entre’ a busca da identidade e do ser, que serpenteia nas 

esfumaçadas cores róseas opacas de uma interrogação: a dúvida. Essa dúvida, aparentemente, 

nos tons róseos e alaranjados, parece ganhar vida com alguns tons alaranjados. Vida em 

movimento, vida de busca, vida ‘entre’.  

Recorremos a Morin (2011, p. 312) para iluminar essa interrogação e fornecer uma 

explicação que, certamente, abre uma brecha para imaginar o que há dentro do mistério do 

questionamento: 

Esta interrogação surge e ressurge incessantemente no pensamento filosófico, 
desde o “conhece-te a ti mesmo” de Sócrates (que não deve ser traduzido 
superficialmente por um “o homem deve conhecer-se a si próprio”, mas ser 
concebido como uma injunção do sujeito consigo mesmo e com os seus alter 
ego para um novo tipo de conhecimento reflexivo no qual o cognoscente se 
converte no seu próprio objeto de conhecimento).   

Bastiana Africana está, possivelmente, na incessante busca do autoconhecimento e, nessa 

trajetividade, a constante dúvida em forma de questionamentos surge. Com o calor do amarelo 

alaranjado, ela clama pelas emoções e reclama da dureza afetiva que a humanidade se encontra 

e luta para que um e outro (razão e emoção) lhe constituam como mais humana. Se misturarmos 

as duas cores, azul e amarelo, obteremos o verde, cor do “ser”  Bastiana Africana. A mistura 

entre razão (azul) e emoção (laranja, amarelo) que formam esse “ser”, que para ela é a vida, ou 

mesmo a junção daquilo que se precisa na vida: o mergulho no horizonte da vida, nas escolhas 

ou no convívio entre o azul e o amarelo que se transformam harmonicamente no verde. O verde 

“ser” de Bastiana Africana é a personificação daquilo que forma o indivíduo: o encontro e a 

relação entre razão e emoção, ausência e presença, céu e terra, sombra e luz, cultura popular e 

cultura erudita, saberes e conhecimentos, corpo e alma, silêncio e música, morte e vida, em 

movimentos circulares e com desejo de se soltar. 

A festa junina desperta esses sentimentos em Bastiana Africana na forma como se 

apresenta para ela como a oportunidade de se fazer em curvas, porque as curvas possibilitam 
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olhar a vida por ângulos diferentes, e este movimento a direciona para a busca por identidades. 

A curva provoca soltura.  

Seja nas curvas das coreografias do seu corpo ou na forma circular em que o espaço 

cênico é montado, seja mesmo no retorno às origens, à matriz da formação da alma brasileira, 

que é evocada nos rituais dançantes das apresentações artísticas dos alunos e dos professores – 

como o carimbó, o maracatu, o coco, as danças em círculo, o maculelê ou mesmo as chamadas 

de santo, como na roda para Xangô, São João e Adonis, na festa FOGO EM TERRAS DE 

VENTO –, tudo isso está presente no Horizonte Rosa mar esfumaçado. 

É no horizonte Rosa mar esfumaçado em que os ventos do norte provocam redemoinhos, 

dissipam a nebulosidade e provocam mão da menina que pinta horizontes circulares em 

manchas esfumadas que mergulho com Bastiana Africana. Suas curvas de nuvem nos fazem 

querer entender qual o mistério das identidades individuais e coletivas que se constroem nas 

festas juninas do COLUNI e que Bastiana Africana quer nos mostrar ou mesmo descobrir 

conosco.  

Importante destacar a fala em que ela define o modo de vida numa sociedade patriarcal, 

em que prevalece somente o masculino: o modelo de sociedade capitalista exige que sejamos 

duros na queda.  Ora, duros na queda, sem imperfeições, sem errar, essas são as percepções 

dela sobre a vida cotidiana numa sociedade em que impera o pensamento linear, já moldado na 

mente humana. Entretanto, só o fato de afirmar a dureza desse pensar já demonstra que 

compreende as amarras ou os grilhões decorrentes de tal pensamento. Ou talvez perceba as 

dificuldades para sair do labirinto imposto por essa forma de pensar, haja vista que, como 

explanado anteriormente, o modo de vida patriarcal inibe o conviver, impondo a dominação, a 

hierarquia.    

Também cabe lembrar os questionamentos: quem sou eu como cidadã, quem sou eu numa 

relação, ou numa luta, numa reivindicação, minha voz, quem sou eu pra mim, quem sou eu pra 

você? Isso é uma questão do ser versus o ter, né? Percebe-se nesses questionamentos o fato de 

já estar apontando caminhos: caminhos para o bem viver, ladeado pela incerteza, pela dúvida – 

a qual ela menciona a seguir, afirmando que a única certeza que tem é a de duvidar sempre.  

Por enquanto, ela caminha nestes horizontes, ora por curvas, ora por retas, como faz o 

turbante amarrado que sonha ser capulana em sua cabeça. Mas sentindo amor pelo COLUNI e 

querendo se descobrir por lá, por ela e para ela, apresento a música tema da festa AMOR, 
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ANTONIX AMOR, “Santo Antônio”, de Maria Bethania, porque foi nessa festa que Bastiana 

Africana vestiu-se de “Antonieta” e encontrou força para continuar procurando. 
Que seria de mim meu Deus 
Sem a fé em Antônio 
A luz desceu do céu 
Clareando o encanto 
Da espada espelhada em Deus 
Viva viva meu santo 
 
Saúde que foge 
Volta por outro caminho 
Amor que se perde 
Nasce outro no ninho 
Maldade que vem e vai 
Vira flor na alegria 
Trezena de junho 
É tempo sagrado 
Na minha Bahia 
 
Antônio querido 
Preciso do seu carinho 
Se ando perdido 
Mostre-me novo caminho 
Nas tuas pegadas claras 
Trilho o meu destino 
Estou nos teus braços 
Como se fosse 
Deus menino 

(J. Velloso – Santo Antônio) 

O próximo brincante é um grande amigo de Bastiana. Seus desejos e sonhos vão para 

além das nuvens e nos inspira a RE-pensar nosso modo de sentir o mundo. Coloque seu coração 

para pensar. 
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PEDRO NHACHENGO 

PEDRO NHACHENGO – O homem, o menino e o boi  

Era tarde ensolarada de quinta-feira de janeiro, quando chegou Pedro Nhachengo para ser 

entrevistado. Trajando uniforme da escola, o jovem e belo rapaz de Niterói, pele negra, falante 

e observador, tinha dezesseis anos naquele dia. Começou contando que cursava a primeira série 

do Ensino Médio e que ingressou no COLUNI em 2009, ainda menino muito moço. Filho de 

historiador com enfermeira, contou que seu pai especializou-se em estudos africanos e cultura 

brasileira e que tinha uma forte atração por tradições que evocam a cultura, as festas em especial 

e que, no seio de sua família, festejar sempre foi importante, sobretudo os aniversários. Para 

ele, as datas comemorativas apresentam questões de tradições, (familiares e sociais) 

importantes que devem ser mantidas e celebradas ao longo do ano. Disse também gostar muito 

de samba, porque desde sempre ouviu histórias e músicas de sambistas dentro de casa.  

A trajetória de Pedro Nhachengo no COLUNI foi marcada por momentos silenciosos. 

Afirmou ter sido um menino tímido que falava pouco, tanto dentro quanto fora da sala de aula. 

A timidez o mantinha afastado dos colegas, mas isso mudou no momento em que começou a 

participar do Grupo de Narradores Infanto-Juvenis da sala de leitura do colégio, projeto 

vinculado ao PIBIQUINHO e coordenado pela professora Aldalea Figueiredo. Esse grupo foi 

muito importante no processo de “desarmamento” de Pedro Nhachengo, porque, segundo ele, 

as apresentações teatrais dos Narradores, em tempos juninos, foram cruciais para que ele se 

abrisse para o mundo. 

Apaixonado pelo Carnaval carioca e conhecendo com propriedade as escolas de samba 

do Rio de Janeiro, Pedro Nhachengo comparou os festejos de junho do COLUNI com os 

desfiles carnavalescos que ocorrem na Sapucaí, afirmando que as festas juninas da escola tem 

um desenvolvimento como se dá numa escola de samba, em sua estrutura passa por uma 

entrada, em que o tema é mostrado, e depois vai falar por todo o desenvolvimento, no enredo, 

e no  final, no ápice, o momento da explosão, a quadrilha, como acontece na dispersão do 

sambódromo. Essa associação o fascina porque vê na escola aquilo que somente vê pela TV ou 

no sambódromo, durante os festejos de Momo. 

Na festa “COMO NASCE UM CABRA DA PESTE”, do ano de 2011, Pedro Nhachengo 

participou como plateia e, somente no momento da quadrilha, dançou com uma colega. Na 

época, ainda muito pequeno, tudo era demasiadamente novo para ele e não entendia muito, 
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porém lembra que o barulho que se fazia nos corredores da escola, durante os ensaios, causava-

lhe certa estranheza por ser novidade na escola.  

Dessa festa, lembrou pouca coisa, mas disse que a imagem do professor Gilmar montado 

numa burrinha, feita de papelão, durante uma apresentação junto aos alunos do ensino médio 

(imagem logo abaixo), ficou gravada na sua memória e aquilo o deixou curioso. Mesmo assim, 

achou tudo muito bonito e ficou encantado com o que viu na quadra durante a festa junina 

daquele ano. Por não se lembrar muito das imagens, não se sentiu à vontade para falar dessa 

festa específica com mais propriedade, pois diz ter ficado olhando, admirando, dizendo: Oh, 

meu Deus!  

 
Festa COMO NASCE UM CABRA DA PESTE. Professor Gilmar em cena – performance  Samarica 

Parteira – Luiz Gonzaga -  Quadra do COLUNI - Julho de 2011 - Foto Aldalea Figueiredo. 
 

Sobre a festa do ano seguinte, “MAMULENGO LENGO TENGO” de 2012, Pedro 

Nhachengo contou, sorridente, que se sentiu participando de fato da festa junina pela primeira 

vez. A experiência com o grupo de narradores na elaboração de um trabalho para apresentar na 

festa junina o fez compreender melhor a importância de se compartilhar momentos com outras 

pessoas, porque se sentiu muito bem trabalhando com os colegas. Contou que a sua sala passou 

por momentos difíceis ao longo do ano, às vezes, a turma não conseguia produzir trabalhos em 
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grupo ou participar de atividades que necessitassem algum tipo de aproximação, o que 

dificultava muito o relacionamento entre os colegas, como diz a seguir:  

a minha turma, em si, é uma turma muito desunida, esta festa ajudou muito a 
todos, principalmente nas coreografias em que a gente tinha que dançar com 
uma pessoa que a gente não tinha muita intimidade, daí acabávamos 
conhecendo mais a pessoa, a gente acaba vendo que aquela é uma pessoa 
legal, faz a gente sentir-se mais próximo das pessoas e também pertencendo 
mais a escola.  

O sentimento de pertencimento ao grupo e a escola marcou Pedro Nhachengo porque 

colocou em contato os conflitos e as alegrias dos colegas, nas festas as pessoas acabam 

desfrutando sentimentos que não estão acostumados a desfrutar no dia a dia, por isso ela foi 

muito importante, disse ele. Os sentimentos, segundo ele, são a união, a confraternização e a 

alegria do encontro. Esses sentimentos fizeram com que a turma desse uma grande pausa nos 

desentendimentos e se entregasse ao prazer da dança e do teatro. 

O Teatro foi a grande descoberta de Pedro Nhachengo nessa festa, pois disse ter sido o 

seu momento de nascimento em cena. Esse nascer para o teatro o deixou empolgado e, aos 

poucos, se via cada vez mais envolvido e, quando se deu conta, estava ocupado com toda a 

preparação da festa durante a semana que a antecedeu, por isso afirmou que a Festa Junina 

no Coluni traz muita alegria para a escola e para as famílias. Representar fazia Pedro 

Nhachengo gostar da festa, gostar do colégio, mesmo porque a presença de sua família 

assistindo à festa tornava o momento ainda mais especial. Essa estreia de Pedro Nhachengo 

aconteceu por trás de uma empanada, manipulando um boneco confeccionado por ele mesmo, 

na peça  “O Santo e a Porca”, de Ariano Suassuna,  que foi montada em linguagem de Teatro 

de Mamulengo. O processo de ensaios e a apresentação do Teatro de Mamulengo libertou Pedro 

Nhachengo da timidez que o acompanhou desde sempre, como ele mesmo disse. Se antes, ao 

ler um texto em público, mal conseguia balbuciar as palavras, agora, depois do contato direto 

com o teatro, soltou-se, sobretudo porque se sentia um dos atores naquele cenário, era dono 

da festa. Na fotografia a seguir, à esquerda, o brinquedo/brincante/Pedro Nhachengo em cena, 

vestindo chapéu de palha e camisa xadrez. 



	 181	

 
Festa Mamulengo Lengo Tengo  - Encenação de “O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna”, Teatro de 

Mamulengo –– COLUNI 2012 foto – Leon Lucius, bolsista pibiquinho – Sala de Leitura do Coluni. 

Embora a sua primeira experiência cênica tenha ocorrido com o teatro de mamulengo, 

Pedro Nhachengo contou que foi à festa do ano seguinte, “SER... TÃO... ABOIOS CANTOS 

E ACALANDOS” de 2013, e percebeu o que era estar inteiro dentro da cena. Foi a festa junina 

mais importante de que participou, porque vestiu e incorporou o boi, personagem principal da 

história contada, inspirada no livro de Graciliano Ramos, “Vidas Secas”, fio condutor do 

enredo. Na trama, assumiu também o personagem do fazendeiro, dono do boi. Duplo e 

importantes papéis na história contada que colocaram Pedro Nhachengo em lugares diferentes 

da encenação: primeiro vestindo o boi, em que tinha somente o seu corpo para dizer-se em cena 

e depois o fazendeiro, em que precisou usar a voz e falar alto e em bom som para a plateia e 

para os seus colegas de cena. Contou que aquele foi o dia em que se encontrou no palco. Palco 

para Pedro Nhachengo é a quadra, porque entende que nas festas a quadra é um palco, porque 

ali se representa. Daqui surge o conceito de palco, o qual vamos usar até o final desta narrativa.  

Palco – Lugar onde se representa 

Pedro Nhachengo destacou, com muita ênfase, o personagem do boi, dizendo ser esse o 

grande mestre que veio ensinar às crianças sobre cultura. Disse ter ficado muito feliz por ter 

assumido esse papel, mesmo porque dessa vez já não havia mais a empanada na sua frente, 

como ocorreu na festa anterior. Agora era hora de encarar as pessoas, olho no olho, cara a 
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cara. Disse também que sentiu um grande prazer em dividir aquele momento com os seus 

colegas Narradores da Sala de Leitura, como em suas palavras a seguir: 

as outras festas foram muito boas também, mas esta foi a mais legal, esta foi 
a que mais fez soltar-me, fez com que eu despertasse esse gostar mesmo! E 
foi totalmente incrível. Me fez gostar de falar, de apresentar, de gesticular na 
frente das pessoas, porque eu tinha uma trava muito grande no falar... se não 
fosse isso, por exemplo, esta entrevista agora não aconteceria. As pessoas 
que me veem hoje  jamais pensariam de que jeito eu era, porque eu era bem 
tímido mesmo, eu era bem preso, e aí com as festas, com as apresentações, 
com os narradores, os trabalhos, eu passei a me soltar muito.  

Para Pedro Nhachengo, isso foi muito positivo, pois durante a festa sentia uma coisa 

muito boa acontecendo dentro dele e essa coisa seria como a sensação de estar numa final de 

Copa do Mundo, a sensação de entrar, bater o pênalti e fazer o gol, principalmente nos 

momentos em que estava em cena  Um estado de anestesia, porque estava totalmente entregue 

ao momento. Como fala a seguir: 

A anestesia é provocada por aquele público que está assistindo à 
apresentação, a energia que as pessoas passam para você enquanto está se 
apresentando, ou quando você está na concentração, aquele nervosismo de a 
pessoa estar lá te esperando e você estar lá atrás na expectativa de entrar em 
cena, e é uma anestesia que até você entrar você não consegue ficar bem, 
você fica com a mão tremendo... eu ficava com a mão tremendo antes de 
entrar, e sei que o dia em que eu entrar sem a mão tremer é porque alguma 
coisa está errada. Não tem como você entrar sem essa energia, as pessoas te 
afetam. A coreografia é uma coisa muito legal, porque depois de muitos 
ensaios, na hora da apresentação você acaba esquecendo, só que seu corpo 
já dançou tanto aquilo, que a sua energia já está junto e o próprio corpo 
lembra de tudo, e ele já vai no embalo, você anestesiado vai no embalo 
daquilo. O corpo já pegou todas as manhas daquela dança e o próprio ritmo 
já te mexe. 

Para ilustrar e dar ainda mais força à fala, trago a imagem a seguir. Nela Pedro Nhachengo 

se prepara para entrar em cena, está concentrado, calça arregaçada, olhar fixo para o boi, suas 

mãos repousam sobre os quadris, respira “pensantemente” como a estátua de Davi de 

Michelangelo ao se preparar para enfrentar Golias. Enquanto isso, o boi, ansioso, espera para 

vestir-se de Pedro Nhachengo.  
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Festa Ser... Tão... Abois, Cantos e Acalantos”  - Pedro Nhachengo se preparando para entrar em cena e 

vestir/ser boi –– COLUNI 2013 – Foto Aldalea Figueiredo 

Essa experiência de estar em cena na festa junina fez Pedro Nhachengo aprender muito 

ao longo desses anos, principalmente por causa da diversidade dos temas abordados nas festas 

que tratavam de assuntos muito sérios: 

Quando a gente trabalhava uma dança e do tema da festa, a gente ficava 
pensando o porquê de se estar trabalhando aquilo, e essa ultima festa, por 
exemplo, o Amor AntoniX, eu não entendia ao certo o porquê do x, o que era 
essa coisa, daí eu conversei com os professores e então me foi explicado, e 
isso foi importante porque quando eu entendi mesmo do que se tratava eu 
passei a participar melhor. Depois a própria festa, no dia, explicou muito o 
tema, as apresentações explicavam o tema. É muito legal isso. 

Sobre a Festa “AMOR, ANTONIX AMOR”, Pedro Nhachengo chama a atenção para o 

Maracatu, porque seu papel foi o de porta-estandarte durante a apresentação. Conta que teve 

momentos de grande alegria, principalmente por ter encontrado, no Maracatu, as fortes raízes 

africanas das quais seu pai tanto falava. O encontro deu-se por via da música, dos movimentos 
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coreografados e da própria história da origem dessa dança pernambucana contada em sala de 

aula e narrada em dança na quadra. Na imagem a seguir, ele está ao centro, segura o estandarte, 

está pronto para receber em seu corpo/alma as vibrações dos tambores que tremem e fazem ir 

“ao encontro com as suas raízes africanas”. Nesse instante, ouçamos ecoar as seguintes 

palavras: quando os nossos tambores zoou/E a dama de paço girou/Meu estandarte 

brilhou/Porque sou Nação Nagô... (Nossos Tambores - Maracatu Estrela Brilhante – Recife - 

PE) 

 

Festa “AMOR ANTONIX AMOR” – COLUNI 2016 – Pedro Nhachengo Maracatu Nação COLUNI –  

foto Aldalea Figueiredo 

Pedro Nhachengo também traz em seu relato a afirmação de que nessa festa via as pessoas 

voltarem a ser crianças. Ficou muito feliz com isso, pois, para ele, a adolescência aos poucos o 

afasta da sensação de maravilhamento diante da vida que tinha quando era criança e  percebeu 

que as exigências da vida adulta fazem perder a imaginação tal qual  a criança tem. Sobre isso, 

disse: as crianças gostam muito da gente, a gente acha que elas têm que aprender com a gente, 

mas a gente é que tem que aprender muito com elas. Essa festa coloca as pessoas em “estado 

de criança”, diz Pedro Nhachengo. Por causa do seu envolvimento, alguns colegas chegaram a 

criticá-lo, perguntando-lhe se não tinha vergonha de ser um boi e de estar se divertindo com as 

crianças. Ele dizia que não, porque a festa junina do COLUNI é um lugar seguro para “a 

grande entrega”, coisa que somente as crianças fazem sem censura, na festa os adultos 

embarcam neste modo de se entregar, para isso dá um exemplo: 

quando chegou a hora da quadrilha, eu olhei para os lados e vi um montão 
de pais e alunos que não tinham ensaiado, misturados dentro da quadrilha, e 
todos se divertindo à beça... quer dizer, não foi a coreografia mais linda, não 
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foi a melhor quadrilha, não foi a mais organizada, mas foi a explosão, foi a 
mais alegre, em que todos estavam entregues. 

Então, seguindo a lógica apresentada por Pedro Nhachengo, nesse momento, todos 

pareciam “ameninarem-se” e entregarem-se por inteiro à infantil-idade daquele momento, 

como narra: 

A gente fica tão preso às coisas do dia a dia, aos nossos problemas que a 
gente acaba não comemorando, acaba não sendo criança. Para a criança não 
tem tempo ruim, pode estar chovendo, pode estar um sol de quarenta graus 
que ela está lá te chamando para brincar. E se falar para ela que você não 
vai brincar ela chora. É um momento de libertação, você sai do personagem 
seu, e se entrega. Eu saio do Pedro Nhachengo que tem que fazer um monte 
de trabalhos, para o Pedro Nhachengo mais alegre, um Pedro Nhachengo 
que poderia se soltar, um Pedro Nhachengo que não precisaria ficar preso a 
nada. É muito legal isso. A gente deixa de ser aquela pessoa e liberta a nossa 
criança interior, aquela que está dentro do nosso coração, que tem que ser, 
pra vida, levar aquela alegria daquela criança. 

Para Pedro Nhachengo, em AMOR ANTONIX AMOR, o amor presente era um Pueril 

amor. E achou que aquilo tudo somente foi possível por causa da presença da arte na festa. Ele 

entende que a arte é o campo do conhecimento que trata da humanização das pessoas e da 

criação de culturas. Suas convicções a respeito da cultura são bastante claras, acha que as 

culturas são criadas de acordo com o lugar em que a pessoa está, de acordo com os costumes, 

e ela é conduzida pela arte, um ensinamento muito importante, porque diz de diferentes formas, 

fala de formas totalmente diferentes aquilo que outras áreas do conhecimento não conseguem.  

Sobre que lugar essas festas ocupam na formação dele e dos alunos em geral na escola, 

Pedro Nhachengo respondeu que elas  

formam todos primeiro como cidadãos, depois como seres pensantes mais 
abertos, como  criança, que tem uma imaginação tão grande, que se forma 
enquanto imagina. Forma as pessoas culturalmente, forma a gente de uma 
maneira como a aula de Matemática não forma, como uma aula de Português 
de certa forma, também não forma, mas aqui a gente aprende muito nas 
nossas experiências. 

E completa: 

Eu gosto muito dessa escola, eu participei de cinco festas nesta escola, as 
festas das quais participei, me fizeram não querer sair daqui. Tem momentos 
que a gente desanima, mas  as festas, os amigos, as aulas, os professores, eles 
trazem uma energia boa. A escola tem uma energia muito grande. Os alunos 
são bem recebidos, bem tratados, os momentos de stress são bem conduzidos. 
A festa faz a união no colégio. 
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 Aqui finda a contação de Pedro Nhatchengo, seu encantamento com a festa e os 

sentimentos que dela surgiram ratificam a necessidade de se ampliar na escola atividades que 

promovam imaginação, nascimentos, estreia, liberdade, teatralidade, êxtase, esperança, 

tradição, encontros, respeito, amizade, saberes, conhecimentos, união, afeto, descobertas, 

cidadania, formação, criação de cultura, estado de criança, identidade, sentimento de pertença 

e outros olhares que tornem a vida ainda melhor. 

Para compreender o que nos fala Pedro Nhachengo, evoco Edgar Morin (2011, p. 36), 

que nos diz “ser necessário dizer que o homem habita a terra, simultaneamente, poética e 

prosaicamente. Se não houvesse prosa, não haveria poesia, do mesmo modo que a poesia só 

poderia evidenciar-se em relação ao prosaísmo”. Este comentário abre os caminhos pare 

entender a fala de Pedro com mais clareza. Por ser um rapaz ligado à cultura e que acredita nela 

como meio de conexão entre as pessoas, Pedro Nhachengo descobriu o lado poético e o lado 

prosaico das festas juninas. Na festa junina, viu juntas as suas duas paixões em prosa e poesia. 

Sobre o termo “prosa’ (MORIN 2011, p. 57), aqui apresentado, entenda-se como as “atividades 

práticas, técnicas e materiais que são necessárias à existência humana”. Por “poesia”, entenda-

se aquilo que nos coloca “num ‘estado segundo’, como a música, a dança, o amor, as artes em 

geral e a própria poesia” (idem). É nesse misto de racionalidade com o irracionalizável que 

Pedro Nhachengo encanta-se ao encontrar no teatro e na dança maneiras de se expressar.  

Este “segundo estado” cobre uma parte menor de nossas vidas.  É ele que Pedro 

Nhachengo reclama da escola e sua reclamação é atendida nas festas juninas do colégio. O que 

lhe foi ensinado de forma prosaica pelo pai, foi encontrado de forma poética na escola: 

“encontrei minhas raízes africanas no Maracatu, do COLUNI”. Assim viu que é nesse primeiro 

estado, o prosaico, que a festa junina se fundamenta, no segundo estado, o poético, ela acontece, 

mas é na relação entre os dois que ela se dá no trajeto. 

O encontro com o Teatro foi o que mais sobressaiu na história contada por ele sobre a 

festa junina do COLUNI, porque foi “a cena” o agente que o transformou de um menino tímido 

para um aluno-ator extrovertido e comunicativo, que lhe deu coragem de encarar um boi e se 

transformar no próprio boi, como fez o mestiço do conto Meu tio o Iauaretê, de Guimarães 

Rosa (1961) 23. Na narrativa, o mestiço, caçador de onça, vai se transformando no próprio 

																																																								
23 O conto Meu tio o Iauaretê, de Guimarães Rosa, da obra Estas estórias, narra a saga de um mestiço 
enviado ao sertão com o propósito de exterminar as onças daquela região. Vive em um rancho em 
precárias condições, onde um visitante o encontra e passa uma noite ouvindo seus relatos que se 
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animal caçado ao longo da história. Isso se dá por tamanha admiração que ele tem pelo bicho. 

Assim também fez Pedro Nhachengo com o Boi. Em sua trajetória como boi de festa, sente-se 

energizado, dizendo “a energia que as pessoas passam para você enquanto está se 

apresentando, ou quando você está na concentração, aquele nervosismo de a pessoa estar lá 

te esperando e você estar lá atrás na expectativa de entrar em cena... não tem como você entrar 

sem essa energia, as pessoas te afetam. Em linguagem teatral, chamamos isso “contato com a 

plateia” e esse contato é responsável pelo encontro da história contada com a história daquele 

que a vê, histórias que se cruzam e se encontram pelo/com/através do teatro. Trazendo Larrosa 

(2015), esses seriam os sinais da experiência vivida.  

Pedro Nhachengo também desperta, em sua fala, uma questão muito discutida entre os 

teóricos de teatro: o lugar da plateia no espetáculo. O lugar da plateia e do palco teatral pode 

ser instituído de acordo com as regras estabelecidas no jogo entre os atores e aqueles que dele 

participam. Não é necessário que haja uma estrutura física cenográfica rudimentar com fosso e 

proscênio para separar o ator do espectador. O conceito de palco apresentado por Pedro 

Nhachengo, “lugar onde se representa”, traz uma noção de lugar suspenso em que basta uma 

pequena mudança na regra do jogo para que o espectador vire ator ou que o ator vire espectador 

ou mesmo que não exista mais um nem outro. É para isso que ele também chama a atenção, 

porque entende que o jogo pressupõe uma inocência consciente nata na criança, “precisamos 

aprender com elas”, diz Pedro Nhachengo. E é preciso confiança para que o jogo aconteça. 

O jogo teatral, que tem como princípio a confiança mútua entre os participantes. No 

momento em que a plateia desistiu de ser simples espectadora e passou a atuar, saindo da 

arquibancada e ocupando a quadra/palco durante a quadrilha, a confiança confirma-se, pois foi 

quando todos “resolveram ser criança”, liberataram a criança interna de cada um em grupo. 

Talvez por isso Pedro Nhachengo tenha escolhido uma imagem da quadrilha, para representar 

a Festa Junina do COLUNI. Para ele, na quadrilha estão a união, a entrega de todos naquele 

momento. Por isso, a imagem que define essa festa é A GRANDE RODA. Um elemento muito 

forte, que carrega significados importantes quando atrelados a vida em grupo. 

As propriedades simbólicas da roda participam da perfeição sugerida pelo círculo, mas 

com certa valência de imperfeição, porque ela se refere ao mundo do vir a ser, da criação 

																																																								
constroem em torno de homens e onças. O que o visitante não espera é vê-lo transformar-se no próprio 
animal, dadas as afinidades com ele.  
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continua, portanto da contingência e do perecível. Simboliza os ciclos, os reinícios, as 

renovações (CHEVALIER e GHERBRANDT, 2012, p. 783). Acredito ser essa a esperança que 

Pedro Nhachengo sente nas crianças e na escola. 

O teatro é também um ritual cíclico que se repete a cada apresentação e que se constitui 

como a mais efêmera das obras de arte: nasce e morre num pequeno intervalo de tempo. Para 

(RE)nascer e morrer na apresentação seguinte. Assim como  o símbolo da roda, ele também é 

impreciso e efêmero e tende ao mundo de um vir a ser, tem um forte apelo trágico 

(MAFFESOLI, 1998). Como a asa, a roda é um símbolo do “deslocamento, da libertação das 

condições de lugar e do estado espiritual que lhes é correlativo” (CHEVALIER e 

GHERBRANDT, 2012, p. 786). Assim foram essas festas asas que libertaram Pedro 

Nhachengo, deslocando-lhe de um lugar povoado de timidez até um de abertura para a vida e 

para os colegas, comunicativo e alegre. A roda marca Pedro Nhachengo porque representa um 

momento de transformação.  É o sentido cíclico de roda também que liga, simbolicamente, a 

festa de um ano à festa do ano seguinte. A festa faz a união no colégio. Conecta as pessoas, 

conecta Pedro Nhachengo ao COLUNI, como elos de corrente: “Eu participei de cinco festas 

nesta escola, as festas em que participei, elas me fizeram não querer sair daqui”. 

É preciso destacar também que a ideia de vida e morte está muito presente no que conta 

Pedro. A estrutura mística do imaginário, diante da angústia existencial e da morte, vai negar 

suas existências e vai criar um mundo em harmonia baseado no aconchego e na intimidade A 

figura do boi, em diversas mitologias, representa a morte. Aqui ele se apresenta como a figura 

que conduz a criança para a vida adulta. Entretanto, com uma certa ameaça de morte, por isso 

Pedro sente-se feliz em vesti-lo. Controlar o boi é controlar a morte. O boi é o “grande mestre 

que veio ensinar às crianças sobre cultura”. Se entendemos a cultura como uma criança que 

está em constante transformação e a Festa Junina como lugar de resistência e produção de 

culturas, Pedro deseja controlar as ameaças que cercam a criança da cultura.   

Pedro Nhachengo nos apresenta a tela “Mistura de culturas”, denominada por ele como 

uma imagem que representa a festa Junina no COLUNI. A tela está presente em imagem a 

seguir. Antes de prosseguir na leitura, vamos olhar profundamente para ela Esqueçamos que é 

um trabalho artístico e procuremos o simbolismo dos festejos juninos que nela se faz fortemente 

presente. 

Dividida ao meio em duas partes iguais por uma linha preta, a tela lembra as asas que 

libertaram Pedro Nhachengo. A asa esquerda, composta por faixas diagonais coloridas, começa 
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em cores quentes que vão esfriando até chegar à faixa central diagonal divisória, que separa, 

mas também conecta uma asa a outra. A asa direita foi esparramada por um branco puro 

brilhante cintilante. Em seguida, as asas foram golpeadas levemente com pontos coloridos, 

como pingos de chuva que caem e se misturam sobre o solo, deixando manchas coloridas no 

chão. Parece até chão estrelado por fogueiras dedicadas a São João do Carneirinho. 

Pedro Nhachengo usa a cor em formas abstratas para dizer a festa sobre as suas asas. O 

elemento cor é importante para ele porque desperta nele muitos sentimentos, entre eles, a 

necessidade do encontro entre os diversos modos de se fazer cultura. As cores definem, 

diferenciam, misturam e podem sugerir temperamento, classe, vocação, hierarquia, 

sentimentos. De acordo Pedrosa (2008, p.19), “a cor não tem existência material, ela é, tão 

somente, uma sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão”. Assim, podemos 

dizer que é simbólica. Com tintas e pincéis, Pedro Nhachengo chamou a luz para decifrar os 

enigmas dessa festa e nos convida a interpretá-los sobre sua tela transformada em asas. Segundo 

Pedro Nhachengo,  

as cores do lado esquerdo em  faixas de amarelo, laranja, vermelho, azul e 
verde representam separadas, cada cor uma cultura diferente, que atua 
isoladamente. Ao centro, a linha preta, para ele, representa a seriedade, a 
perda da imaginação e a falta de compreensão das culturas que vamos 
desenvolvendo ao longo da vida, o dia a dia, as ocupações de trabalho e 
estudo. O lado branco do quadro representa a mistura. A mistura representa 
a festa junina do COLUNI, porque é feita com as mesmas cores que estavam 
ali, só que sem camadas que se separam, elas todas juntas, todas misturadas, 
todas unidas umas pelas outras”.  

Analisando os elementos apresentados no quadro/asas, chegamos à conclusão de que, 

embora não esteja presente em forma, A GRANDE RODA, anunciada por Pedro Nhachengo 

como aquilo que representa a Festa Junina do COLUNI, aparece em contexto simbólico, uma 

vez que o quadro/asas sugere uma ação cíclica, que vai de faixa em faixa e volta fazendo pingos 

de chuva coloridos.  

A fase em amarelo, que vou chamar de Amarelo Pedro Nhachengo, cor primária, que é 

matriz para tons quentes e frios, pode ser considerada como uma etapa no processo de 

envelhecer e amadurecer (MARTIN, 2012, p. 644).  Na cosmologia Mexicana, o amarelo-ouro 

é a cor da pele nova da terra, no início da estação das chuvas, antes que se faça verde de novo. 

Está então associada ao mistério da renovação. A ideia de renovação está presente na fala de 

Pedro Nhachengo, um renovar-se de alma que a festa junina promove a cada ano: “A gente 

deixa de ser aquela pessoa e liberta a nossa criança interior, aquela que está dentro do nosso 
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coração, que tem que ser, pra vida, levar aquela alegria daquela criança”.  

A segunda fase, Laranja Pedro Nhachengo, cor que reside entre o ouro celeste e o 

vermelho ctônico em sua composição (misturando-se vermelho com o amarelo obtém-se o 

laranja), simboliza, antes de tudo, o ponto de equilíbrio entre o espírito e a libido. Sua energia 

faz as pessoas se soltarem e se sentirem mais confortáveis. Agrega a luminosidade e alegria do 

amarelo com a excitação e vibração do vermelho. Relaciona-se com o ardor e entusiasmo. São 

as euforias da Festa Junina e a relação com o divino e o sagrado da festa que se fazem presentes, 

que se misturam veladamente e que aqui são reveladas. 

O vermelho Pedro Nhachengo, presente na terceira fase do quadro/asa, prefere ficar só 

em sua pureza e profundeza sanguínea. Símbolo fundamental do princípio da vida, com força, 

poder e brilho, o vermelho pertence à eternidade dos afetos e sensualidade feminina. Escuro, o 

vermelho é noturno, secreto, representa os mistérios da vida. É a cor da alma e do coração, a 

cor da ciência e do conhecimento esotérico. Vermelho noturno é a cor do fogo central do 

homem e da terra, o amadurecimento, a geração ou regeneração do homem, dessa forma o 

avermelhamento Nhachengo evoca os mistérios da vida presentes na Festa Junina: “nas festas 

as pessoas acabam disfrutando sentimentos que não estão acostumados a disfrutar no dia a 

dia” 

O Azul Celeste Pedro Nhachengo, a mais profunda das cores, é a cor da lógica e 

ponderação, estimulante da razão, a verdade, da lógica, de uma forma fria (decidida), de acordo 

com Chevalier e Gheerbrant (2012,). Ele apresenta o lado prosaico da festa: “Quando a gente 

trabalhava uma dança e sabia do tema da festa, a gente ficava pensando o porquê”. Martin 

(2012, p. 652), ao dialogar com James Hillman, afirma que o Azul, psicologicamente, pode ser 

visto como um meio caminho entre o desespero do preto e o branco da esperança e da clareza, 

sugerindo um estado de reflexão e de distanciamento. O Azul Pedro Nhachengo é o azul dessa 

inquietação equilibrante entre cognição e afeto.  

O verde Pedro Nhachengo, presente na fase seguinte, é a cor do reino vegetal se 

reafirmando, graças às águas regeneradoras e lustrais nas quais o batismo tem todo seu 

significado simbólico, valor médio entre o calor e frio (amarelo e azul), o alto e o baixo, é uma 

cor tranquilizadora, refrescante e humana. A cada primavera, após o inverno, reveste a terra de 

um novo manto verde que traz nova esperança, como o florescer das crianças na festa: o verde 

é a cor da esperança, da força da longevidade. O verde veio pra mim, mas na parte das 

crianças, porque na minha cabeça a ideia de verde é de representar a esperança, a esperança 
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das crianças, os sorrisos que eu via na festa. O verde Pedro Nhachengo, verde-escuro, reveste-

se de um valor mítico, dos paraísos verdes e dos amores infantis: também verde como a 

juventude do mundo. Podemos encontrar uma mesma complementação do verde e vermelho 

nas tradições relativas às divindades do amor. Para os alquimistas, é a luz da esmeralda que 

penetra os maiores segredos. Assim também é o Segundo Verde Pedro Nhachengo, presente na 

fase posterior, escuro, que mergulha num azul escuro noturno. Esse verde conserva um caráter 

estranho e complexo, que provém da sua polaridade dupla: o verde do broto e o verde do mofo, 

a vida e a morte. É a imagem das profundezas e do destino incerto. Aquele destino que Pedro 

Nhachengo vê esperar e que teme não ter a criança interna lhe acompanhando. 

A asa/tela escurece em azul profundo, mais sério, pensativo e vai direto para a mais escura 

de todas as cores: O Preto Pedro Nhachengo, que separa e junta uma asa à outra na tela. Em 

linha grossa, o Preto pode situar-se, nas duas extremidades da gama cromática, como limite, 

tanto das cores quentes como das cores frias; é a cor da caverna, que engole todas as outras 

cores, o véu da separação da viúva (MARTIN, 2012, p. 652; CHEVALIER e GHERBRAND, 

2012) . O luto preto, podemos então dizer, é o luto sem esperança. Como um nada sem 

possibilidade, como um nada morto depois da morte do sol, como um silêncio eterno, sem 

futuro, provoca tensão com o Branco Pedro Nhachengo. Assim, o preto Pedro Nhachengo é o 

luto pela falta de encontro entre as culturas, solitárias, que mesmo vestidas em outras cores 

estão no luto do isolamento, “o preto está representando seriedade e aquilo que a gente falou 

sobre a perda da imaginação, separando daquilo que a gente deveria ter, seria essa linha preta, 

seria nossas ocupações, o tempo que a gente não tem e a nossa falta de respeito, com a nossa 

falta de compreensão da cultura”. Mas é também passagem para as iluminuras de um branco, 

o Branco Pedro Nhachengo. 

O Branco Pedro Nhachengo, que ocupa toda a outra Asa da tela, situa-se nas duas 

extremidades da gama cromática. Muitas vezes, se coloca no início e, outras vezes, no fim, no 

término da vida diurna. Todo simbolismo do branco e de seus usos rituais decorre da observação 

da natureza, a partir da qual todas as culturas edificaram seus sistemas filosóficos e religiosos. 

Pedro Nhachengo diz que o lado branco do seu quadro representa o dia a dia, o cotidiano. 

Vibrante e estimulantese caracteriza pela união de todas as cores. Produz troca de energia e 

capta bem a energia solar, cor da clareza e da verdade. Pedro Nhachengo afirma isso dizendo 

assim: “já do outro lado, eu coloquei a mistura que é assim, pra mim, representa a festa junina 

porque é com as mesmas cores que estão aí, as mesmas cores que estavam ali, só que sem 
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camadas elas todas juntas todas misturadas, todas unidas umas pelas outras”. É no branco que 

Pedro Nhachengo repousa a mistura, o lugar onde as múltiplas verdades se encontram, em festa, 

e se fazem existir juntas. Verdades presentes nos múltiplos modos de ser-sendo COLUNI. 

 As palavras de Pedro Nhachengo fizeram-me pensar sobre a criança que habita em mim, 

também acerca da questão dos modos de pensar, sentir e agir de tantos lugares por onde 

caminhei para chegar até aqui e como isso me faz ser. Talvez até explique porque tanta 

diversidade nos roteiros da festa que elaborei. Depois da entrevista, pude perceber o quanto a 

ideia de renovação é importante na escola e se isso pode surgir nas ações ritualizadas no 

cotidiano escolar, como se dá nas festas juninas, como foi dito ao longo da narrativa de Pedro 

Nhachengo.  

Deixou-me feliz perceber que aquele menino vê nas crianças a grande esperança do 

mundo e perceber que há dentro dele uma criança que vibra e que não quer se perder na 

seriedade dura da vida adulta que se aproxima. Assim, eu convido Gonzaguinha para dizer o 

que senti depois da conversa com Pedro Nhachengo para homenagear a beleza que esse menino 

me mostrou falando sobre a festa junina do COLUNI.  
Ontem um menino que brincava me falou 
que hoje é semente do amanhã... 
Para não ter medo que este tempo vai passar... 
Não se desespere não, nem pare de sonhar 
Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs... 
Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar! 
Fé na vida Fé no homem, fé no que virá! 
nós podemos tudo, 
Nós podemos mais 
Vamos lá fazer o que será 

(GONZAGUINHA – Semente do Amanhã/nunca pare de Sonhar)  
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MARCO DE QUITÉRIA 
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MARCO DE QUITÉRIA e seus tremores 
 

Marco de Quitéria é um rapaz belo, alto e simpático. Tem dezessete anos, é um menino 

sensível e gosta de poesia, arte, história e literatura. Chegou ao COLUNI em 2016, para findar 

seus estudos na Educação Básica. Tem duas famílias, uma que chama família de consideração; 

outra, de sangue. Sua família de consideração é muito festeira e costuma celebrar todas as 

datas comemorativas do ano; a família de sangue, nem tanto. O sangue fala mais alto e ele diz 

não gostar muito de festa, mas mesmo assim conta, vibrante e empolgado, as sensações que 

teve a respeito da Festa Junina no COLUNI, algo totalmente novo e emocionante, disse-me. 

Para ele, no geral, festa é o espaço de se sentir feliz, de se sentir bem com aquelas pessoas que 

você quer, comemorar, comer o que você gosta... ouvir as músicas de que você gosta e dividir 

com as pessoas. Aluno do terceiro ano do Ensino Médio, participou da festa de 2016. 

Na Festa de 2016, “AMOR, ANTONIX AMOR”, fez o papel do Rei do Maracatu, 

prólogo de abertura da festa. Conta que a música do Maracatu mexeu muito com ele e que foi 

como entrar na água gelada da praia, quando se tem aquele impacto primeiro e depois você 

vai curtindo a onda, a primeira e a segunda... era como se a música nunca acabasse.  

O entusiasmo tomou conta dele ao explicar como foi a experiência do COLUNI, porque 

disse que nunca havia sentido coisas parecidas numa festa, que algumas cenas ficaram gravadas 

na memória dele para sempre. Ele afirma que sempre participou das festas juninas nas escolas 

anteriores ao COLUNI, mas que a forma como os festejos aconteciam era bem diferente, porque 

eram escolas particulares e que os pais tinham que comprar “de um tudo” para que o filho 

pudesse participar da festa. As coreografias eram fragmentadas e em nenhum momento ele 

sentiu vontade de se aproximar dos colegas de outras turmas porque isso não era incentivado. 

Por isso, não se sentia muito estimulado a participar daquelas festas senão por obrigação. No 

entanto, no COLUNI, achou tudo diferente, vibrante, emocionante, cativante e sentia-se 

instigado a entrar na festa.  

Nessa mesma festa, participou também do Carimbó, coreografia que a sua turma se 

envolveu com muita força de vontade. Para a turma, essa foi a última dança. Foi como uma 

despedida do colégio; para ele, foi a primeira e a última, igualmente importante porque 

despertou muitas imagens na sua mente, principalmente, por causa do que se apresentava nas 

coreografias. E lembra-se dos momentos mais marcantes nessa festa. Um deles foi ver um 

colega segurando o estandarte do Maracatu. Ele descreve a cena assim: 
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Vi Pedro Nhatchengo segurando o Santo Antônio na dança do Maracatu. Ele 
estava na minha frente, ele estava por trás do estandarte, mas eu o via porque 
estava perto, e ele sorria, o seu corpo e seu rosto sorriam, eu vi o que ninguém 
viu. Todo mundo via somente o pezinho dele, e eu via o rosto dele, o 
movimento dele, eu via o que todo mundo via e todo mundo que estava lá 
sabia que ele estava assim também. As pessoas viam somente o pé dele, mas  
sabiam que ele deveria estar sorrindo, deveria estar feliz, ele não estava ali à 
toa. 

 
Em primeiro plano, Pedro Nhatchengo segurando o estandarte do Maracatu, ao fundo Marco de Quitéria como 

Rei do Maracatu – Festa AMOR, ANTONIX AMOR – COLUNI – 2016 

Marco de Quitéria contou-me que a experiência com os movimentos circulares do 

carimbó foi muito forte e despertou nele sensações diversas. Segundo ele, a costura desenhada 

na coreografia o deixava quase tonto, que provocava um entrelace contínuo entre as pessoas. 

Por isso, diz que a dança do carimbó, toda ela feita em roda, e nessa roda as pessoas  

circulavam, via-se todo mundo e quando rodava via-se tudo, via-se todo o colégio ali, uma 

roda dentro da roda. 

Experimentar no corpo o ritmo do carimbó fez Marco de Quitéria perceber a intensidade 

que o movimento provoca nas pessoas e de como ele pode ser carregado de sentidos e 

significados. Assim, comenta: 
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Não foi só dançar, foi a oportunidade de representar uma cultura, representar 
uma música, e você dançar e cantar uma música e fazer gestos e bater palmas 
e reverenciar e chamar as pessoas para sentir o que você está sentindo é uma 
coisa muito forte. Um sentimento em comum. E você vê que todo mundo tem 
o mesmo sentimento, sente uma coisa boa, em intensidades diferentes, mas 
sente. 

Repetidas vezes, durante a festa, pronunciou a frase como estou feliz! Sentia uma coisa 

pulando, um saltitar interno que o fez querer abraçar as pessoas, os amigos, as mães dos 

amigos, os desconhecidos presentes. E, assim, conta: Eu vi a mãe de um amigo meu dançando, 

eu vi minha mãe dançando e na hora de abrir a roda tudo era muito lindo, daí o abraço foi 

quase que sem se perceber, foi instantâneo e espontâneo. Quando diz isso, refere-se à quadrilha 

no final em que, como vem acontecendo todos os anos, as famílias invadem a quadra e dançam 

com os alunos e os professores. Enquanto relatava os seus sentimentos, Marco de Quitéria 

vibrava, suas mãos tremiam, parecia que seu corpo queria dançar naquele momento. 

Marco de Quitéria é menino generoso, tornou-se ainda mais nessa festa. Contou-me que 

uma amiga esteve sem par para dançar e ele, mesmo não tendo ensaiado a coreografia direito, 

ofereceu-se para ajudá-la. Afirma que aquele foi um momento libertador, porque se sentiu livre 

de qualquer timidez ou insegurança. Atribui a isso o estado de felicidade em que estava, e 

descreve o momento assim: 

uma amiga que queria muito dançar me chamou porque o par dela tinha 
desistido, e eu fui, de olhos fechados, dancei com ela, foi muito legal. Mesmo 
não tendo ensaiado, eu entreguei meu corpo para ela e lhe obedeci. Disse: 
meu corpo é dela agora, queria ajudá-la e precisava deixar meu corpo livre 
para ela, queria ajudá-la. Nem liguei para o fato de eu ser muito alto, muito 
esquisito dançando, isso não importava naquele momento, porque eu estava 
muito feliz ali, não fiquei com medo de errar nada, não senti pressão 
nenhuma, e foi bem melhor do que eu imaginava. 

Esta festa foi muito importante para Marco de Quitéria, porque viu que nela o que 

importava era a experiência do contato e da harmonia entre as pessoas, a importância de se 

organizar em grupo, trabalhar em grupo, o acolhimento dos professores, ninguém é obrigado 

a nada e é aceito onde quiser entrar. E destaca como foram valiosos os encontros que se deram 

durante essa festa, porque acabou conhecendo pessoas que nunca tinha trocado uma palavra 

sequer desde que entrara na escola. Atribui a essa aproximação o fato de todos estarem 

presentes sem hierarquizações e isso o deixava muito confortável e feliz, pois via acontecer 

algo que, para ele, era inusitado: olhar para um professor e dizer tudo bem, meu amigo? Isso 

para Marco de Quitéria foi um grande aprendizado,  por isso reconheceu que o aprendizado é 
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diferente de aprendizagem, porque vai para além dos conteúdos temáticos que são trabalhados 

nas festas ou em sala de aula, em suas palavras diz:  

você aprende a falar melhor com os professores, a evoluir como pessoa, eu, 
por exemplo, era uma pessoa muito nervosa, depois aprendi que tudo pode 
ser feito com calma, porque na festa ninguém obriga você a nada, e você faz 
com muita seriedade.   

Disse ainda que é importante a forma como as questões culturais do Nordeste são 

trabalhadas durante a festa, porque, em primeiro plano, promove o respeito e a admiração dos 

alunos pela cultura popular nordestina, eliminando preconceitos e, em segundo plano, as 

questões do sofrimento ou as agonias dos nordestinos em tempos de seca ou de pobreza são 

apresentadas junto a alegria e o bom-humor costumeiramente presentes na vida desse povo. E 

isto enriquece muito o que é contado e como é contado durante a festa.   

Marco de Quitéria disse ter percebido que as pessoas não vêm para a festa junina do 

COLUNI somente para dançar e comer, mas para estudar, aprender, viver! E destacou o 

seguinte: você faz a festa junina em qualquer lugar, mas aqui no COLUNI dá-se sentido a ela. 

Para ele, isso é muito legal, transforma o aprendizado em conhecimento.  

 Por falar em conhecimento e levando isso para as questões de formação, Marco de 

Quitéria entende que a festa Junina do COLUNI forma as pessoas como seres humanos sem 

perder de vista os estudos para que o tema seja desenvolvido e apresentado. Daí ele dizer que 

isso torna as coisas mais fáceis, porque todo mundo teve que estudar para aquilo acontecer, 

teve que trabalhar para a festa acontecer, que todos ficam sabendo do que fala a festa, sabem 

qual a roupa mais adequada, sabem o que as músicas falam.  E faz questão de contar, para 

exemplificar como adquiriu conhecimentos na festa, sua ida à exposição Casa Brasil, na ocasião 

das Olimpíadas de 2016, em que ficou surpreso ao visitar o setor dedicado às festas juninas 

porque, naturalmente, reconheceu todos os elementos cenográficos expostos sem precisar de 

legendas. Sobre isso, disse: Eu não sabia o nome daquela fivela do cavalo, mas eu tinha 

familiaridade com aquilo. Fecha com o seguinte comentário:  

eu sei hoje qual é a comida, eu sei qual é a roupa, eu sei como as pessoas se 
sentem nessa época do ano por causa do que vivemos aqui na escola. A 
satisfação acadêmica gera a satisfação pessoal. Será que o fato de uma 
pessoa ter preconceito com nordestino não é ignorância? Será que se ele 
aprendesse como nós aprendemos nessa festa junina não seria diferente? 
Você evolui quando interage com as pessoas. 

Cabe aqui um aparte e, para tal, recorremos a Mariotti (2000, p. 66) que afirma: 
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o pensamento linear é um dos instrumentos mais eficazes para criar e manter 
atitudes preconceituosas. Na gênese dos preconceitos, o primeiro fenômeno a 
considerar é que nosso juízo se afasta do que observamos. Em consequência, 
somos levados a querer encaixar a experiência vivida em referenciais os mais 
simples e práticos possíveis.  

Esse autor (idem, p. 67) salienta, ainda, que o preconceito é fruto da cultura do 

patriarcado, por isso, é um exercício de racionalização. E acrescenta (idem, p. 67): 

O primeiro passo para a formação do preconceito é separar o fato de juízo que 
fazemos dele, isto é, pôr o julgado no lugar do dado.. Trata-se, pois, de uma 
variante da separação sujeito-objeto. [...] O preconceito precisa de repetição, 
de referenciais passados, e abomina a diferença, as situações mutantes e a 
criatividade. [...] Trata-se de uma espécie de mecanismo de defesa contra a 
realidade.  

A percepção do jovem, no que tange às atitudes preconceituosas, mergulha no fato de que 

tais atitudes vêm envoltas de racionalização, fruto de um pensar que separa, fragmenta, divide, 

estilhaça para depois tentar se aglomerar. Entretanto, sabemos que um vaso quebrado nunca 

mais será o mesmo: serão sempre caquinhos – partes de um vaso que não mais se encontra em 

totalidade, pois fragmentado.  

Marco de Quitéria se empolga também ao dizer como é importante trazer a família para 

a festa, porque eles percebem o quanto a escola é boa: todos saem falando bem da escola. 

Porque todos veem que tudo que é apresentado é bem fundamentado, nada é por acaso. Ele 

compreende que isto aumenta a estima da escola por todos. A presença de sua mãe na plateia 

e, depois, junto com ele, durante a quadrilha o deixou muito feliz, porque se sentiu completo 

naquele momento. Destaca também que a festa é importante para os alunos revelarem-se uns 

para os outros ou para os professores, por ser um momento de grande alegria. Por isso todos 

acabam fazendo coisas boas e as pessoas reconhecem. Acredita que esse reconhecimento é 

muito bom, como quando viu uma professora dizendo para sua mãe o quão bom aluno e pessoa 

ele é, por isso diz: 

Eu penso que, por vezes, a gente faz um monte de coisas ruins, mas quando a 
gente faz uma coisa boa e é reconhecido, esse reconhecimento pode fazer com 
que a gente queria fazer coisas boas de novo. Eu saí muito feliz, saí extasiado. 
Quando sentei no carro, voltando pra casa, disse assim... Estou muito feliz! 

Para Marco de Quitéria, a melhor imagem que descreve a Festa Junina do COLUNI, a 

partir do que vivenciou em AMOR, ANTONIX AMOR, é o por do sol. Aquele bem alaranjado, 

que acaba bem rápido. Aquele que você não esquece nunca. 
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A imagem acima surgiu, também, em conversas com outros participantes da festa. O por 

do sol é o momento em que o dia, em seus raios cintilantes solares, encontra a escuridão da 

noite e na luz cristalina da lua. Nas imagens do poeta, “o sol poente é uma forja que se estende 

ao plano cósmico” (FERREIRA, 2013, p.9) em seus tons de vermelho e amarelo que alaranjam 

o azul celeste. As cores que saem do ferro forjado simbolizam valor, força e energia, assim é o 

por do sol de Marco de Quitéria. A imagem do sol poente tem muita força e pode significar a 

forja no plano cósmico, como nos explica Gaston Bachelard (1990, p. 164): 

Realmente, o sol poente é uma imagem de nirvana, uma imagem de paz, de 
aquiescência à vida noturna e como tal essa imagem do sol se espalhando, se 
alargando, do sol associando o universo ao seu repouso, domina um grande 
setor do devaneio da noite... O sonhador, entregue a seu sonho cósmico, 
termina o dia tomando consciência de sua força que domina o universo. 
Mesmo quando o forjador parece ausente, só pelo fato de a imaginação pôr o 
sol sobre a bigorna, uma impressão de força invade o poeta. O sol fica então 
vigoroso, vigoroso em seu poente.  

Como um ferreiro que coloca na forja o dia e se deleita com a noite, Marco de Quitéria 

participou dessa festa junina intensamente. No final, seu fim da noite foi êxtase da experiência 

vivida que lhe trouxe, em corpo exaurido e alma alimentada, sentimentos. Ele diz: Eu sai muito 

feliz, sai extasiado. Quando sentei no carro voltando pra casa disse assim... Estou muito feliz! 

O quadro “Amor hiperbatado" ou Amor sem ordem e de todas as formas – de Marco de 

Quitéria 
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A flor nascida no devaneio poético é então o próprio ser do 
sonhador, seu ser florescente. O jardim poético domina todos 
os jardins da terra. (BACHELARD, 1988, p. 133) 

A imagem pictórica presenteada para o Marco de Quitéria apresenta uma figura central 

que ele chamou de Santo Antônio. Visivelmente é um Franciscano, dada  as vestes e a postura 

em que se encontra. Sua face tem forma de coração vermelho com raios amarelos e laranja em 

forma de serpentes de cabeça da górgona Medusa. O Santo segura o que parece ser uma criança 

no colo, no braço esquerdo, e flores na mão direita. A criança de cabeça de flores olha fixamente 

para a face do Santo Antônio Medusa de coração, sem medo de ser petrificada porque as flores 

o protegem. O santo flutua em céu azul luminoso estrelado e, na parte inferior, flores recebem 

núcleos das estrelas derramadas do céu de Marco de Quitéria. Ao redor do santo, do céu e das 

estrelas há uma moldura marrom. Na parte superior, um AMOR invertido, formando a palavra 

ROMA. Do lado direito, há duas fechaduras emolduradas em olhos vermelhos; uma terceira 

ocupa assimetricamente o lado esquerdo. Ramos de capim-santo, como aqueles usados em 

tempos de quaresma, espalham-se ao longo do quadro e misturam-se citricamente ao perfume 

das demais flores, como de chita de saia junina, e manchas laranjas avermelhadas de por do sol 

aquecem o restante da tela. Sobre o quadro Marco de Quitéria diz: 

coloquei muita flor, muita luz e nos elementos eu trouxe muita flor, muita luz. 
Eu quis botar um Oratório com fundo azul dando destaque ao céu e o sol, 
como eu falei, é como se o sol estivesse nele e na cabeça do santo, mas também 
parece que está atrás dele, daí vem o coração. Foi essa sobreposição que eu 
quis botar. No lugar do bebê, vem uma criatura com flor, com vida, aqui as 
flores que seriam também metáfora das pessoas, da alegria, do amor, e o 
amor de trás pra frente que ele pode ser construído ou desconstruído, mas ele 
vai continuar sendo o mesmo amor. A imagem mais forte é a do Santo 
Antônio. A desconstrução dele, até pode parecer uma coisa ruim mas não é, 
mas só tem coisa positiva! E em relação as cores eu quis colocar laranja, que 
representa o por do sol, muito sol, muito. O branco esta aí pra dar uma ideia 
de um sorriso. Eu queria usar cores que dessem muito movimento, mas a coisa 
mais forte são as cores quentes, que geralmente dão agonia. Aí eu pensei 
assim: é uma coisa que ficou bem interessante essa de coisas que levitam, 
coisas levantando, meio que  impossíveis, coisas de vibração, sabe?... Depois 
veio a ideia de fechadura,  de uma chave, não sei porque desde o inicio pensei 
na fechadura, que guarda o escondido, em que você não espera que vai vir, 
aqui por trás de uma porta,   fechadura é uma coisa secreta. Se você olhar 
este desenho, terá desenho dentro de desenho, assim na sequência, então tipo, 
dentro dessas fechaduras podem ter muito mais coisas. O desenho tem muitos 
elementos porque religião também parece tudo muito exagerado, embora 
esses elementos não representem religião, eu quis construir algumas coisas, 
tem muita flor, flores do movimento da luz e a questão de ser muito cheia é 
porque é um ambiente muito cheio, muita coisa acontece, muito exagero, não 
exagero com uma coisa ruim, mas exagero no sentido de ser grande. 
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São tantos os elementos simbólicos apresentados por Marco de Quitéria que, somente sua 

narrativa, já daria algumas dúzias de páginas textuais de análise de cada um deles. Por esse 

motivo, vou ficar com alguns que entendo marcarem com mais afinco a sua narrativa.  

As fechaduras, que para Marco de Quitéria também é chave, guarda o escondido, o que 

você não espera que vai vir, aqui por trás de uma porta, fechadura é uma coisa secreta, se 

analisados simbolicamente. A chave simboliza o objeto relacionado à mudança, uma vez que 

permite encontrar o outro lado, no caso de portas, ou objetos que façam uso de fechadura. Dessa 

maneira, a chave possui um duplo papel, ou seja, de abertura e fechamento e, por isso, 

simboliza o êxito, a libertação, a sabedoria, o conhecimento, a prosperidade e o mistério. No 

Cristianismo, a chave está associada ao símbolo de São Pedro Apóstolo, visto que ele possuía 

as chaves dos portões do paraíso, do Reino dos Céus e, portanto, o poder de abrir ou fechar, 

ligar ou desligar dos céus. Esse símbolo aparece também nos brasões do Papa e do Vaticano, 

duas chaves cruzadas (ouro e prata) que simbolizam a ligação entre os céus e a terra e que foram 

antes emblema do Deus romano Jano. As chaves de Jano abrem também as chaves dos 

solstícios. Jano era considerado como o guia das almas, com suas duas faces, uma voltada para 

o céu outra voltada para a terra. Jano guarda todas as portas e governa os caminhos; seu 

emblema é a chave que ele carrega na mã esquerda, a qual representa seu duplo aspecto: as 

saídas e as entradas (CHEVALIER e GHERBRANDT, 2012. p. 233). Assim também a imagem 

santa/humana apresentada por Marco de Quitéria tem duas faces: uma olha para o céu (o ser 

menino); a outra, para a terra (o ser Antônio). Ao seu redor, estão as chaves. No plano esotérico, 

possuir as chaves significa ter sido iniciado. Indica não só a entrada em um lugar, mas acessa a 

um estado, morda espiritual, ou grau iniciático. A terceira chave de Marco de Quitéria parece 

ligar o homem, o céu e a terra.  

As flores criadas pela imaginação estão sempre em ascensão, mesmo as dos abismos 

obscuros, negros e sombrios. As flores são luzes e as luzes são flores que existem para brilhar, 

fazendo o cosmos cintilar (BACHELARD, 1988). As flores estão em consonância com os 

ritmos do cosmos, participando da sinfonia do sol nascente e do sol poente. “Cada flor é uma 

aurora”, cada flor é uma chama e em cada imagem da flor há sempre um buquê de sonhos a 

desabrochar nos versos de um poeta, conta Gaston Bachelard em sua Poética do Devaneio 

(1988). A flor, cálice, princípio da Taça, receptáculo da atividade celeste, também símbolo do 

amor e das virtudes da alma transita e, por vezes, repousa, livremente nos espaços sacroprofano 
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estampado por Marco de Quitéria...  

“Com efeito, muitas vezes a flor representa-se como figura-arquétipo da alma, como 

centro espiritual.… o uso alegórico das flores é igualmente infinito: elas podem estar entre os 

atributos da primavera, da aurora, da juventude, da retórica, da virtude, etc.” (CHEVALIER e 

GERBRANDT, 2012, p. 439). Assim também percebeu Marco de Quitéria quando usa a flor 

como luz, por do sol, ciclo da vida: “coloquei muita flor, muita luz e nos elementos eu trouxe 

muita flor, muita luz”. As flores estão presentes na festa, nas chitas rodadas em saia, no cabelo 

penteado das meninas, no peito esquerdo sobre o coração dos meninos ou espalhadas por toda 

a festa em forma de cheiro exalado dos “cangotes” das Karolinas (com ou sem K), dos Pedros, 

Franciscos, Joãos, Fátimas, Iduinas, Isauros, Coutinhos, Natálias, Aldaleas, Gilmares e tantos 

outros e outras que se deixam fazer em flor durante a festa. 

Assim como as flores que representam o ciclo do sol durante o dia, o laranja avermelhado 

confirma a imagem anteriormente apresentada verbalmente por Marco de Quitéria como sendo 

o que significa a Festa Junina para ele: O por do sol. Associando o por do sol, a chave e a flor, 

vemos um Marco de Quitéria em “êxtase orgásmico almático”, como o da imagem de Santa 

Teresinha de olhos revirados para o céu agradecendo por tamanha felicidade celestial na terra 

por ter descoberto alguns segredos da vida. Por isso, ele conta em sua narrativa: sei como as 

pessoas se sentem nessa época do ano (mês dos festejos juninos) por causa do que vivemos 

aqui na escola. A satisfação acadêmica gera a satisfação pessoal.  Marco de Quitéria dialoga 

com Michel Maffesoli (1998), descobrindo que a festa é um convite às ebulições da vida, sob 

o signo do trágico (Maffesoli, 1988), da barroquização da vida, emotiva, sentimental, excitante, 

desejante, irreprimível no que diz respeito ao querer viver, efêmera e eterna ao mesmo tempo, 

profunda em suas aparências e que revela a alma de cada um dos brincantes, um instante 

guardado em segredo por todos aqueles que ali se fizeram presentes. Apresenta a festa como 

uma experiência de vida, no sentido da experiência apresentado por Larrosa aquilo que toca e 

que fica gravado na alma. Daí podemos usar para descrever a narrativa de Marco de Quitéria o 

par experiência/sentido, ele mesmo usa esses termos em sua fala: você faz a festa junina em 

qualquer lugar, mas aqui no COLUNI dá-se sentido a ela, é muito legal, transforma o 

aprendizado em conhecimento. Segundo Larrosa, “a experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se 

passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (p. 21). Por isso, a 

Festa Junina, para Marco de Quitéria, é experiência, porque, para ele, é também aprendizado; 
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e aprendizado é para a vida, aconteceu dentro dele. Para finalizar, dedico a música Caldeirão 

de Mitos, para Marco de Quitéria, que vê aquilo que está entre o que é visto aos olhos, que sente 

o perfume na cor e sorri com a alma:  
Eu vi o céu à meia-noite 
Se avermelhando num clarão 
Como incêndio anunciado 
No apocalipse de São João 
Porém não era nada disso 
Era um Curisco, era um Lampião 
 
Eu vi um risco nos espaços 
Era um revoo do sanhaçu 
Eu vi o dia amanhecendo 
No ronco do maracatu 
Não era lança de São Jorge 
Era o espinho do mandacaru 

 
Eu vi o som na escadaria 
Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó 
Não era o eco das trombetas 
De Josué em Jericó 
Era um fole de oito baixos 
A tocar numa noite de forró 
 
Vi um magrelo amarelado 
Passando a perna no patrão 
Não foi ninguém da Inglaterra 
Nem de Paris, nem do Japão 
Era Pedro Malazarte 
Era João Grilo e era Cancão 
 
Eu vi o som ao meio-dia 
No meio do chão do Ceará 
Não era o coro dos Arcanjos 
Nem era a voz de Jeová 
Era uma cascavel armando o bote 
Balançando o maracá 
 
Vi uma mão fazer o barro 
Um homem forte 
Um homem nu 
Um homem branco como eu 
Um homem preto como tu 
Porém não foi a mão de Deus 
Foi Vitalino de Caruaru 

(Elba Ramalho – Caldeirão de Mitos)  
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Dona Eufrosina da Graça 
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Dona Eufrosina da Graça – A mãe 

Dona Eufrosina da Graça é uma jovem mulher de 47 anos, foi aluna do Instituto de 

Educação Clélia Nanci, é formada em Artes Visuais pela UERJ e atua como professora na rede 

municipal do Rio de Janeiro desde 1989. Dona de um belo e cativante sorriso, é casada com um 

professor de Artes com quem tem três filhos, entre eles, Orfeu, um menino que toca violão e 

que ingressou no COLUNI ainda bem pequeno e que hoje está no segundo ano do Ensino 

Médio. É mãe dedicada, costuma acompanhar a vida dos filhos na escola e de participar, com 

envolvimento, de todos os eventos abertos aos pais. 

Dona Eufrosina da Graça sabe o quanto é difícil trabalhar com arte no Brasil, sobretudo 

com o ensino de arte em escolas públicas. A sua própria experiência diz isso, mas é mulher de 

fé e acredita na força que as linguagens artísticas exercem na formação humana e luta para que 

a qualidade do ensino seja mantida nas escolas, por isso reconhece o esforço do COLUNI em 

valorizar cada vez mais a arte e vê que a festa junina é peça importante neste movimento dessa 

escola. Isso a deixa feliz. 

Mulher festeira, Dona Eufrosina da Graça acha importante ser assim, porque gosta de 

juntar pessoas, sobretudo os parentes que, segundo ela, somente reúnem-se todos em dois 

momentos específicos: em festa e em enterro. Ela prefere encontrá-los nas festas, porque entre 

celebrar a vida e a morte, prefere celebrar a vida. É importante que se festeje sempre e dentro 

da escola é tão importante quanto dentro da família, disse Dona Eufrosina da Graça, que 

acredita ser a escola uma extensão da família para as crianças. 

Contou-me, com muito entusiasmo, o quanto foi importante o ingresso do seu filho no 

COLUNI, principalmente, pela qualidade do ensino do colégio. No seu contar, falou das 

experiências em festas juninas que vivenciou anualmente ao longo desses nove anos de Geraldo 

Reis. Suas primeiras memórias festivas juninas considerou chatas, em que ouvia sendo 

anunciadas as turmas por série nas apresentações e não passava disso. Disse que, naquela 

época, a vinda à escola em dias festivos era mais por obrigação que por prazer ou necessidade, 

já que sabia que o filho contava com a sua presença na plateia. A partir do ano de 2011, seu 

sentimento em relação às festas Juninas do COLUNI mudou. 

Em 2011, aconteceu a festa COMO NASCE UM CABRA DA PESTE, a primeira com o 

novo formato que deixou Dona Eufrosina da Graça muito impactada. A ideia de se levar para 

a quadra um enredo, que não somente conta uma história, mas se propõe a construir 
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conhecimento, de forma orgânica e harmônica, deixou Dona Eufrosina da Graça feliz e curiosa 

em querer saber como a estrutura narrativa era montada: 

a gente vê que há uma construção do conhecimento, elas (as crianças) não 
vêm para cá somente para dançar ou para interpretar. Eu vejo pelo Orfeu, 
meu filho, quando está ensaiando para tocar na festa, eu pergunto o porquê 
daquela música e ele diz: porque esta música tem a ver com um texto que 
lemos e ela faz parte de um trecho de cena, daí estarmos trabalhando esta 
melodia. Então, nada é solto. Tudo está sempre amarradinho nessa intenção 
da construção do conhecimento, um conhecimento vasto. 

Isso a fez querer levar a ideia para a escola em que atua na prefeitura, mas não deu certo. 

Achou difícil, uma vez que carecia de muito trabalho, esforço e dedicação. Não imaginava que 

fosse tanto; além disso, não teve o apoio dos colegas nem abertura por parte da escola para que 

o projeto fosse desenvolvido. Desistiu. 

No ano seguinte, em 2012, na MAMULENGO LENGO TENGO, Dona Eufrosina da 

Graça admirou-se ainda mais porque jamais imaginou ver um dia os jovens do Ensino Médio 

dançando com alunos do ensino Fundamental I de forma tão bonita, conectados através de fios. 

Isto a fez perceber que a festa junina do COLUNI possibilita encontros e descobertas inusitadas, 

porque no seu dia a dia, quando vem à escola, não conseguia perceber isso acontecendo 

costumeiramente.  Essa festa fez com que os alunos do terceiro ano do Ensino Médio cuidem 

de uma criança que passa no corredor e realça dizendo: olha como o olhar se modificou por 

conta da festa! Eu mesma, como espectadora, às vezes, vejo a apresentação e pergunto: de 

onde é esse menino que nunca vi na escola? Daí alguém fala: é dos pequenininhos, turma tal. 

A festa faz Dona Eufrosina da Graça conhecer e reconhecer os pequeninos que fazem parte do 

COLUNI. 

Depois de ter participado dessa festa, voltou para casa satisfeita com a sensação de que 

acabara de passar por um espetáculo teatral dentro da escolanum espaço inusitado: a quadra, e 

durante uma festa junina! Sua surpresa maior foi ver, ao final das apresentações, mais uma vez, 

a plateia entrar em cena. Tímida, ela disse que sempre ficou com a vontade de entrar no meio 

da multidão que invadiu a quadra, mas não teve coragem. A quadrilha é ensaiada por 20 casais, 

mas no dia da apresentação, você vê mais de cem pessoas dançando em pares. A plateia fica 

vazia, o palco fica cheio.  

Dona Eufrosina da Graça acha que a sensação de harmonia provocada pelos encontros 

das festas deveria estar presente na escola ao longo do ano. Dá, como exemplo, a reunião de 

pais e compara com os encontros que ocorrem na festas juninas. E afirma: são esses os 
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principais momentos em que os pais se encontram na escola: nas festas juninas e nas reuniões 

de pais. O espaço é o mesmo, os pais são os mesmos, o propósito é, basicamente, o mesmo se 

olharmos do ponto de vista de se encontrar para falar dos filhos e da escola, mas o clima é 

totalmente diferente. Isso deixa Dona Eufrosina da Graça inquieta, porque entende que o 

encontro deveria pressupor alegria do estar junto, independente do motivo pelo qual ele ocorra. 

Se a alegria do encontro que ocorre na festa também ocorresse no dia a dia da escola, talvez 

tivéssemos outro tipo de escola. Esse outro tipo de escola diz respeito a um ambiente mais feliz, 

mais agradável, harmônico, como acontece nas festas juninas, e isso não deveria ser uma 

parada. 

Todos param para celebrar, mas, para Dona Eufrosina da Graça, os momentos de 

celebração têm que fazer parte do cotidiano da escola para que haja união, para que todos 

vejam um ao outro melhor, para se descobrir, como aconteceu entre os alunos do Ensino 

Fundamental e Médio na coreografia. Para ela, estas festas constroem diálogos na escola, 

porque é um momento em que se veem alunos, professores e demais funcionários vivendo com 

igualdade, sem a hierarquia do dia a dia; é quando tanto professores quanto alunos saem dos 

seus papéis preestabelecidos e assumem outro comportamento diante da relação professor-

aluno. Na festa, às vezes, você nem sabe quem é aluno nem quem é professor, isso provoca 

ligação entre eles. Dona Eufrosina da Graça fica muito grata com isso. 

Ver o filho envolvido, abraçando a escola e sendo abraçado por ela, a deixa muito feliz, 

porque, como mãe, acaba se envolvendo com o processo das festas e também abraçando o 

colégio, além de ficar encantada ao ver Orfeu, com seu companheiro, o violão, ensaiar as 

músicas das apresentações. Seu orgulho dá-se porque antes Orfeu era muito tímido. Para ela, 

uma reprovação do filho foi um maremoto na família, mas foi muito positivo porque ele acabou 

amadurecendo com isso. Ele percebeu que estava numa escola em que tinha que estar mais 

presente. Teve também as músicas de que ele gostou muito; gostou do que estava fazendo, 

gostou de participar e nós, lá em casa, gostamos muito também disso, sempre acabávamos 

cantando junto com ele nos ensaios de casa. 

Sobre a festa SER... TÃO... ABOIOS, CANTOS E ACALANTOS, de 2013, Dona 

Eufrosina da Graça não falou muito. Estava ansiosa para falar das duas festas seguintes, FOGO 

EM TERRAS DE VENTO de 2014e AMOR, ANTONIX AMOR, de 2016. Sobre a de 2014, 

disse ter ficado impressionada com o fato de somente ali ter percebido a estreita relação entre 

Santo Antônio, Adonis e Xangô, porque já sabia da relação dos festejos de junho e o solstício 
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de inverno, mas nunca havia relacionado com o sincretismo religioso e as raízes africanas, 

mesmo tendo feito uma pós-graduação em Africanidades, sobre isso disse:  

quando entrou a parte africana, que a gente não sabe absolutamente nada, a 
festa nos coloca diante daquele conhecimento. Eu, por exemplo, como 
professora de arte, fiz um curso de cultura africana e nunca me foi dito que 
tinha cultura africana na festa junina... então são muitos braços que a gente 
sozinha não consegue abraçar, então a gente vai juntando conhecimentos 
pelo mundo. 

Por isso, no seu entendimento, a festa junina do COLUNI cria um movimento em prol de 

uma escrita prosaica e poética, uma escrita de vida. Para ela, respeitar a religião do outro é 

compreender a cultura do outro e exigir que a sua seja respeitada. Isto foi importante para Dona 

Eufrosina da Graça. 

A festa AMOR, ANTONIX AMOR, realizada em 2016, talvez por estar fresca na 

memória, foi a que mais afetou Dona Eufrosina da Graça, porque nunca tinha visto tanto teatro 

em cena ao longo dos seus anos juninos no COLUNI. Embora o tema de 2014 a tenha 

surpreendido, o de 2016 a deixou muito empolgada. Porque entende que as questões de gênero 

precisam ser trabalhadas na escola, é algo que está presente no dia a dia das crianças e, muitas 

vezes, é tornado invisível. Por isso, é um debate que precisa ser feito e a forma como foi 

conduzido durante a festa foi leve, delicada e, ao mesmo tempo, densa em conteúdo, sem deixar 

de ser uma militância, sobretudo pelo amor em suas variações.  E novamente não imaginou que 

algo assim pudesse ser tratado numa festa junina. Foi o teatro a alavanca que trouxe a força do 

tema à tona, em suas palavras afirma: Eu, nesta festa, parecia que estava dentro de uma ópera! 

Eu ia descobrindo as coisas acontecendo, o teatro ia surgindo. Ele apareceu muito mais do 

que nas outras. Então aquilo foi uma ópera! E isso torna a festa um espetáculo que não acaba 

simplesmente, você sai já querendo voltar ano que vem.  

Para Dona Eufrosina da Graça, mãe de Orfeu, essa festa promove encontro, 

encantamento, é impactante, produz saberes, conecta as pessoas, tira todos da zona de conforto 

para ir, em movimento, em busca do conhecimento, causa emoção, junta as pessoas, celebra a 

união entre pais, alunos, professores e funcionários. Tem e dá sentidos às festas juninas e aos 

temas apresentados, quebra hierarquias, provoca outros olhares para as relações na escola, 

transforma seu filho, provoca um “estado de espírito festivo”, que deveria estar presente no 

cotidiano escolar, simplesmente pelo fato de se estar juntos e faz com que as pessoas queiram 

vir para a escola. E completa: não vejo nos pais que eles venham para esta festa por obrigação; 
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pelo contrario, é um prazer estar aqui dentro da escola. A escola tem que ser assim, né? Para 

os alunos, para os pais e para todos.  

Para finalizar, Dona Eufrosina da Graça nos brinda com uma poesia de Cora Coralina. 

Diz que nossa conversa a fez lembrar do texto e lê em voz alta como que agradecendo pela 

conversa. A poesia diz assim: 

NÃO SEI 

Não sei se a vida é curta ou longa para nós, 
mas sei que nada do que vivemos tem sentido, 
se não tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, 
braço que envolve, palavra que conforta, 
silencio que respeita, alegria que contagia, 
lágrima que corre, olhar que acaricia, 
desejo que sacia, amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, 
é o que dá sentido à vida. 
É o que faz com que ela não seja nem curta, 
nem longa demais, mas que seja intensa, 
verdadeira, pura enquanto durar. 

Cora Coralina 

O poema de Cora Coralina, presente de Dona Eufrosina da Graça, transforma-se em poema de 

mãe, de colo, de útero, de alma feminina. Ele surgiu depois da entrevista ecoando notas de 

emoção, porque a festa despertou esse sentimento Coraliniano em Dona Eufrosina da Graça. A 

festa fortalece os laços entre as pessoas, por isso, ela nos trouxe a roda, a ciranda, a dança em 

círculos, como exemplo, ela diz: Então nada é solto, tudo está bem ligadinho. 

Dona Eufrosina da Graça apresenta a RODA como imagem que simboliza a festa junina 

do COLUNI e nos justifica sua escolha dizendo assim: 
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para mim esta festa é como a roda do Matisse24, a dança de roda, o movimento 
circular, em que todos estão de mãos dadas. Porque até o desenho do espaço, 
ficou em roda. Até mesmo as crianças que jogavam bola, sem querer elas 
ficavam em roda, as barracas ficavam em roda... porque é uma coisa que leva 
ao infinito. Ela vai circulando, aumentando e agregando. A dança circular é 
uma dança que agrega, uma roda que vai crescendo, crescendo que pode 
chegar até lá fora da escola. 

Dona Eufrosina da Graça gosta de ser mãe do COLUNI. 

O principal enfoque na Dança Circular não é a técnica e sim o sentimento de união de 

grupo, o encontro da tribo na emoção compartilhada, do sentimento do coletivo em comum 

(MAFFESOLI, 1998), o espírito comunitário se instala na dança de roda a partir do momento 

em que todos, de mãos dadas, apoiam e auxiliam os companheiros, formando uma grande 

cadeia de união em que se cria um círculo energético que liga os participantes entre si e o 

cosmos. Elas fazem referência a antigos rituais sagrados. A ideia de união, que Dona Eufrosina 

da Graça nos apresenta, remete aos elos também apresentados anteriormente por outros 

entrevistados, como ela mesma diz: “porque até o desenho do espaço, ficou em roda. Até 

mesmo as crianças que jogavam bola, sem querer elas ficavam em roda, as barracas ficavam 

em roda”.  A imagem traduzindo a festa junina, a roda, faz referência ao mundo, que tende ao 

infinito (CHEVALIER e GERBRANDT, 2012): A dança circular é uma dança que agrega, 

uma roda que vai crescendo, crescendo que pode chegar até lá fora da escola. Elas fortalecem 

a construção de alma (HILLMAN) potencialmente materializadas na festa junina. Dona 

Eufrosina da Graça abriu a sua entrevista falando exatamente do movimento cíclico da vida e 

morte, como uma forma de procurar compreender o intervalo entre uma e outra:  “entre a vida 

e a morte, prefiro comemorar a vida”.Ao que parece, a festa apresenta elementos que fazem a 

vida aflorar e ela gosta disso. A imagem diz respeito à roda porque é uma coisa que leva ao 

																																																								

24	 	Esta é a tela à qual Eufrosina se refere. O nome da tela  é A Dança, 
do pintor francês Henri Matisse. A pintura foi encomendada pelo patrono de Matisse, Sergei Shchukin, 
em conjunto com outra obra, chamada Música. Museu Hermitage, São Petesburgo, Rússia  e foi 
produzida em 1910, usando a técnica do Óleo sobre tela e  tem o tamanho original de 2,60m x 3,91m 
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infinito. O que se faz na escola tende ao infinito. Como o movimento da roda e da dança circular 

ela sai dali já pensando como vai voltar no ano seguinte, querendo reconectar-se ou manter a 

conexão com a escola de forma harmônica e colaborativa. Como mãe, ela também se vê no 

filho, sente o filho sendo abraçado pela festa, abraçando a festa, abraçando o COLUNI, sendo 

abraçado pelo COLUNI. Pela e com a música, o menino do violão, filho de Dona Eufrosina da 

Graça, se libertou de um isolamento que estava nele mesmo e ela sentiu essa libertação: Teve 

também as músicas, das quais ele gostou muito, gostou do que estava fazendo, gostou de 

participar, e nós lá em casa gostamos muito também, sempre acabávamos cantando junto com 

ele nos ensaios de casa. É através dos elos da roda da festa junina que os laços afetivos 

transbordam os portões da escola. 

O quadro intitulado CIRANDA, apresentado por Dona Eufrosina da Graça, RE-afirma 

tudo que ela nos apresentou durante a entrevista. Vejamos: 

A tela apresenta uma família ao redor de uma fogueira. Os componentes ocupam o espaço 

de forma circular. Sobre as cores utilizadas, Dona Eufrosina da Graça diz: usei as cores 

primárias para poder puxar um pouco para a minha área, as artes visuais, e depois o verde, a 

cor secundária, mas que também simboliza a esperança. A imagem nos remete a um ritual em 

movimento circular, novamente a roda se faz presente como elemento imagético simbólico e 

afirma uma ideia de que a festa junina promove conexões místicas. A palavra mística aqui 

apresentada deve ser entendida como a “construção de uma harmonia”, na qual se conjugam 

uma vontade de união e certo gosto pela secreta intimidade. 

Nos rituais iniciáticos de morte e renascimento, o fogo é associado ao seu princípio 

antagônico, que é a água. A purificação pelo fogo é complementar à purificação pela água, que 

também é regeneradora. Mas o fogo distingue-se dela por simbolizar a purificação através da 

compreensão até a sua forma mais espiritual, pela luz e pela verdade. O quadro de Dona 

Eufrosina da Graça tem fogo e tem água. Para constatar isso, basta olhar ao redor da família e 

as nuvens carregadas acima e, de alguma forma, ela diz que a festa Junina, em suas estruturas 

imagéticas simbólicas, tem um toque de ritual de purificação e construção de alma. 

No quadro, Dona Eufrosina da Graça trouxe a sua família e, levando a roda infinita para 

fora da escola, lembra que no cotidiano é na cozinha, à beira do fogão, que a família se reúne 

para conversar, comer, beber e celebrar. 

Como professora, como mãe, ela entende que escola é lugar de ser feliz: se a alegria do 

encontro que ocorre na festa também ocorresse no dia a dia da escola, talvez tivéssemos outro 
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tipo de escola. A festa liga as pessoas e as liga à escola, porque provoca o sentimento de 

pertença mútua. Na festa, às vezes, você nem sabe quem é aluno nem quem é professor, isso 

provoca ligação entre eles. Nesse sentido, o princípio do encontro é o do respeito ao ser humano 

antes mesmo de pensá-lo como um papel, título ou função desenvolvida na escola. Isso incorre 

em RE-pensar como nós, professores, estabelecemos os contatos e os vínculos com os nossos 

alunos em nossa prática cotidiana.  

 A Festa Junina, como lugar de debate, necessita da delicadeza da poesia e a força da 

prosa para que seja densa em conteúdo sem deixar de ser bela. É por isso que ela precisa estar 

contaminada pela arte. Sem a arte essa festa deixaria de sê-la. 

Dona Eufrosina da Graça parece comparar as festas com os encontros para celebrar a 

vida, como apresentou no início da entrevista. Deixou implícito que os encontros de reuniões 

de pais acabam fazendo referência à morte, porque, na maioria das vezes, são bélicos. Talvez 

isso seja mesmo necessário. Se os rituais de vida carecem da morte para que ocorra o 

renascimento, de repente a tensão provocada no encontro de pais seja importante para pontuar 

questões que carecem de rituais menos trêmulos para se fazer a roda girar, ser menos bélicos 

possa ser a solução. O encontro com Dona Eufrosina da Graça foi muito importante para que 

pudéssemos ter uma noção do que sentem as famílias em relação à festa, mas, sobretudo, para 

alavancar imagens que fazem parte do imaginário dos responsáveis por alunos dessa escola 

sobre ela mesma. 

A música que trago para finalizar a narrativa de Dona Eufrosina da Graça fala de amor e 

de uma noite quente de São João, como as noites quentes que ela passa com seus filhos ao redor 

do fogão, rindo, contando histórias e celebrando a vida. Chama-se “Olha pro céu”, de Luiz 

Gonzaga, que foi tocada na Festa de 2014, FOGO EM TERRAS DE VENTO. 
Olha pro céu, meu amor 
Vê como ele está lindo 
Olha praquele balão multicor 
Como no céu vai sumindo 
 
Foi numa noite igual a esta 
Que tu me deste o coração 
O céu estava assim em festa 
Pois era noite de São João 
 
Havia balões no ar 
Xote, baião no salão 
E no terreiro o teu olhar 
Que incendiou meu coração 

(Luiz Gonzaga – Olha pro céu) 



	 214	

 
 

STRÔNCIO LUNA DE BARROS  
  



	 215	

STRÔNCIO LUNA DE BARROS – Mãos que sentem, coração que vê 
 

 Strôncio Luna de Barros é o primeiro mentor da Festa Junina do COLUNI às quais esta 

tese se refere. A ele juntaram-se os professores de educação Física (Antônio de Maria) no 

período festivo de 2011 a 2013 e recebeu o apoio dos demais colegas que colaboraram com as 

festas destes dois anos, logo em seguida Antônio de Maria deixa o Colégio por caua de um fim 

de contrato. Em 2014 houve uma troca na equipe de docentes do COLUNI e chegaram outros 

quatro professores que, juntos, formaram o grupo de Arte, Corpo e Cultura. Este grupo realizou 

as festas de 2015 e 2016. Strôncio é homem nordestino que gosta de ser assim. A festa junina 

do COLUNI é um dos momentos mais aguardados por ele porque ela é o terreno mais fértil em 

que espalha sementes, cultiva e cuida para que elas se desenvolvam como árvore da vida. Seu 

sonho é que os alunos do COLUNI sejam bons seres humanos, primeiramente, e depois 

profissionais que retornem à casa para que, como Strôncio, tenham o desejo de passar para a 

frente aquilo que a vida lhes ofereceu de melhor. 

  A narrativa de Strôncio Luna de Barros tem tom de protesto, mas não se configura como 

tal porque ele até pede desculpas pela empolgação, seu texto é catapultado de dentro para fora. 

Ele disse que a Festa Junina do COLUNI é um marco em sua vida e que foi a partir de 2011 

que assumiu, de forma mais consciente, o seu processo de individuação, porque encontrou um 

campo fértil para plantar a si mesmo e tentar dar frutos saudáveis. Abaixo sua narrativa foi 

transcrita. Ao leitor, fica a tarefa de analisar o texto já que, por uma questão de parcialidade, 

fica difícil o autor analisar sua própria fala segundo os preceitos das demais narrativas 

apresentadas anteriormente.  

 Strôncio Luna de Barros contou que: 

A alma nordestina é cultuada nas festas juninas, seja onde for. Quando as 
pessoas se vestem de caipiras, elas colocam o personagem caipira por fora 
para senti-lo por dentro. E não é uma roupa nova, mas uma roupagem nova 
que elas colocam. Assim assumem outra sua personalidade que, de alguma 
forma, as coloca em contato com o seu self.  

A festa junina tem este tom de redirecionar estados, por exemplo, o estado de 
natureza em que se colocam as pessoas ao se vestirem com a natureza 
desenhada nas roupas, natureza humana sem a preocupação com as críticas 
iluministas que dizem ser perigoso o homem neste estado, criando-se um 
paradoxo entre o homem e a natureza. As pessoas deixam de lado as 
exigências do mundo material e entram num estado de mundo de alma.  Nas 
festas juninas o que prevalece, no geral, é o amor e a felicidade por estar 
vivo, por estar junto.  
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Vestir-se de caipira é vestir-se com flores de estampa, palhas de cabeça, cores de arco-

íris, raios de sol, brilho de estrelas, prateado de luar, tintas de girassol, jasmim de quintal, 

margaridas de batente, papoulas de cercas e hibiscos de caminhos.  É aceitar as feridas nos 

rasgos da pele, costurá-las com remendo colorido que, ao invés de entristecer, alegra ainda mais 

a gente. Remendos que a gente tem orgulho de mostrar, porque eles constituem a nossa 

roupa/pele. É preciso ter rasgos para a roupa ser caipira, porque a vida é assim mesmo, cheia 

de rasgamentos e costuramentos, remendos apontam para o que somos.  Um rasgar-se e 

costurar-se, como diz Cora Coralina. 

O estado de caipirês evoca nossa criança interior, nossa felicidade, nossa fome de vida, 

nossa fome de mundo, nossa fome de afeto. Aguça a fome, e é mesmo fome de retirante. 

Retirante da vida racional e dura que se vive no mundo contemporâneo por isso a fome de 

gente: fome de amor, fome de alegria, fome de vida, fome de dançar até o mundo se acabar na 

manhã seguinte - porque é isso que penso, que quando a festa acabar o mundo se acaba também, 

não o mundo material, mas o mundo da vida vívida. Talvez tenha sido isso que Maffesoli (1998) 

quis dizer a respeito da barroquização da vida: vivê-la de um jeito dramático, efêmero, frívolo, 

como se o mundo se acabasse amanhã. Precisamos nos salvar e para termos a salvação divina 

precisamos viver intensamente a vida terrena, hoje, aqui e agora. A festa faz isso. Então acho 

que, para muitos, a sensação de vestir-se de caipira arrisca ser tão forte que só se pode fazê-lo 

uma vez por ano, porque estar feliz inteiro, da cabeça ao mocotó pode parecer coloridamente 

ridículo.  

As festas juninas, embora tenham um caráter nacional, representam o povo nordestino, 

está posto e pronto. Povo que não liga para as feridas, para os espinhos da rosa vida, diante dos 

perfumes que ela tem, mas é preciso aguçar os sentidos para percebê-la. Colocar remendos de 

alegria em seus ferimentos e seguir o seu ser sendo, sem medo da felicidade ou mesmo da 

infelicidade, porque ambas são instantes na vida e são como chuva, vão e vêm. Às vezes, 

demoram a vir; às vezes, vêm e alagam tudo e põem tudo a perder; às vezes, fazem o milho e o 

feijão crescerem fortes; às vezes nem deixam eles serem sequer plantados. E é isso, em tempo 

de grande estiagem, melhor nem plantar as sementes. Vejam a esperteza do homem da terra! 

Mesmo o solo sendo fértil, sem chuva ele não dá frutos. É preciso o sêmen de Deus encharcando 

o útero da mãe terra para que a semente brote. Assim, o nordestino sabe e leva isto para a sua 

vida. Não são sofredores, eles não são. São lutadores, abandonados pelos governantes como 

criança órfã e por isso têm que se virar sozinhos, mas sofredores não.  
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A escola evita cheiros, jeitos, cores, gente diferente em nome de uma falsa neutralidade 

para que as crianças aprendam (aprendam o quê?), porque se diz que todos somos iguais... 

iguais? Onde? Em quê? Apenas nos uniformes. Há críticas aos sotaques, jeitos de ser, 

orientações sexuais, credo, cor, e até idade. A exigência da igualdade muitas vezes é confundida 

com a neutralidade molde. É preciso repensar a neutralidade (aliás, nem é preciso pensar, 

porque ela por si só já não é), é preciso repensar a escola, é preciso repensar a formação dos 

nossos professores, é preciso repensar as universidades, é preciso repensar o que é 

conhecimento. Por isso também é preciso repensar as políticas públicas para a formação de 

professores. As últimas reformas têm cada vez mais endurecido com pedras sem minério o 

caminho de formação. As áreas do conhecimento que pressupõem pensar o existir têm sido 

ameaçadas desde quando instituídas, mas, em dias atuais, a ameaça já não existe mais porque 

estamos mesmo lidando com a execução, a caça às bruxas, a inquisição, o derramamento de 

poesias, cenas, músicas, filosofias, danças e tantas outras formas de sangue almático humano 

seguindo para o esgoto, nem chegam ao mar, nem têm a possibilidade de se purificar, evaporam 

no percurso sem mesmo virar nuvem, viram poeira de esgoto. 

É preciso dar um basta, é preciso mais esforço ainda: Docentes com a doçura impressa 

em seu modo de ser/estar no mundo, na forma de condução do trabalho junto aos alunos.  Isso 

envolve não aceitar de braços cruzados o degolamento do mundo, degolamento em que o corpo 

é enterrado em câmara de cimento e a cabeça pensante racionalizada seja todo o mundo.  

É preciso imaginação, e imaginação envolve imagem e ação. Hilman (2010) nos conta 

que “a percepção imaginativa exige paciência. Como os alquimistas diziam de suas 

experiências trabalhosas e frustrantes: ”Em sua paciência está sua alma.” De que outra forma 

enfrentar a incompreensão, a esquisitice, a lerdeza do outro?” Tenhamos paciência, mas 

continuemos tentando, misturando coisas, causando explosões, se for o caso, mas tentando. 

Assim fazem os nordestinos diante da seca, qualquer que seja ela, de vida ou de água. Tenta, 

com paciência. No caso de retirar-se, retira-se em parte somente, a outra parte fica lá, na terra, 

tentando, esperando ele voltar. Até mesmo Fabiano (RAMOS, 2005) em sua frouxidão, teve 

coragem de tentar, de voltar, de seguir os pingos de chuva, deixando a cachorra baleia para trás, 

mas levando consigo os meninos, ao lado de Sinhá Vitória.  

Assim penso também a respeito do trabalho que vem sendo desenvolvido nas festas 

juninas. É preciso paciência e ao mesmo tempo ação. Esta tese tenta ser uma ação, uma reflexão 

sobre o que é a festa dentro do COLUNI, o que se faz presente nela: entre, fora e dentro dela e 
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dos brincantes, eles todos. Vamos brincar, imaginar, sentir e agir para que essa escola seja a 

que merecemos como gente, como homo sapiens demens que somos. 

A festa junina do COLUNI é como uma tela que se auto-pinta: começa com um insight, 

depois uma quadra preenchida de quadra mesmo e depois vira o suporte, a tela em branco, onde 

as tintas serão golpeadas, deslizadas, escorridas, juntadas, misturadas, pinceladas, dedadas. 

Haverá texturas diferentes, cores diferentes, volumes e formas diferentes, as pessoas são as 

tintas e as formas. Ainda há muito a ser pintado e contado nesta festa, mesmo porque a cada 

ano ela repete o mesmo rito, mas com diferenças no ritual que dá sempre um novo tom. Ainda 

há muito para pensar, sentir; para dizer, para fazer e isto a torna especial, única e nos faz esperá-

la ansiosamente. Isso, especialmente, porque nela entramos de um jeito e saímos de outro, não 

sabemos que jeito é este, mas é outro. Somos afetados por ela, somos afetados pela experiência 

do encontro nesta festa, como acontece nos processos de iniciação  

Nela, encontramos nossas raízes, como apresenta Pedro Nhatchengo; encontramos sinais 

daquilo que nos identifica, como diz Bastiana Africana; encontramos o infinito da roda da vida, 

como diz Dona Eufrosina da Graça; encontramos nossa família, como diz Saturnino de 

Angelina; encontramos nosso graal, como diz Antonio de Maria; encontramos os afetos e nos 

religamos, como diz Josefa de Godó; encontramos os tremores de eros, como diz Marco de 

Quitéria; encontramos nosso daimon (HILLMAN, 2010), como digo eu. Este último permeia a 

festa e as crianças são os guardiões dele, o daimon. Por isso acredito em Pedro Nhatchengo. É 

preciso manter viva a criança que temos dentro da gente, é preciso nos manter sensíveis para o 

nosso daimon para que possamos ouvir o seu chamado e possamos segui-lo sem receio e sem 

ilusionismo. É preciso evocá-lo, por vezes, dribá-lo, tirá-lo das sombras e chamá-lo para dançar 

um forró conosco, fazemos isto sendo brincantes; é preciso vestir-se com a sensibilidade caipira 

brincante e dizer: Seu Daimon da gota, apareça, “homi”, vamos tomar uma e dançar, a festa 

está tão boa! 

Todos os entrevistados dizem que a festa junina do COLUNI quebra preconceito. O 

preconceito pode ser encarado como medo. Medo de ser aquilo que a sociedade renega porque 

está fora dos padrões. O que isto tem a ver com a festa junina? Tem que quando digo que 

quebrei um preconceito, junto à quebra vem a emenda, ou seja, quebrei aquilo que estava 

inteiro. Isto quer dizer que quando quebro o preconceito digo que ele existia, e o que se refere 

à quebra pronunciada pelos entrevistados diz respeito a um modo de pensar, agir e sentir 

(cultura) que aceita o seu daimon e deixa que ele se aproxime da cultura, de um povo que se 
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veste coloridamente, que não sonha, necessariamente, em ir a Paris - se for, melhor ainda, mas 

se não for não morre por isso. Trata-se, sim, de um povo que cultua e cultiva a terra, o sol, a lua 

e a natureza; cultua e cultiva a alma e a vida, não tendo necessidade de ser igual. Trata-se, sim, 

de um povo com pouco acesso à educação, mas, quando tem, valoriza demais; de um povo que 

gesticula muito como os surdos, que tateia as paredes para sentir sua textura sem ser cego 

porque gosta de tocar e sentir com o corpo, que pega a terra com as mãos, sem nojo de unhas 

sujas, lava com água, sabão e pronto. Trata-se, sim, de um povo que dança, de homens que 

rebolam no forró e não deixam de ser machos por isso - e até machistas. Trata-se de um povo 

com muitas dificuldades na vida, as encara sem medo e não nega ser retirante, ainda assim, 

gosta de dançar ao redor de uma fogueira e ri de si mesmo porque as amarguras são muito 

pequenas diante da alegria de estar vivo. Trata-se de um povo que sonha sem medo de pesadelo, 

que não tem medo da noite de núpcias com a morte e quando morre do coração, morre de 

felicidade.  

Penso que a quebra de preconceito apontada pelos oito diz respeito ao pouco 

conhecimento que tinham sobre a alma nordestina e que, ao senti-la, ao vesti-la, ao personificá-

la, entraram em estado de nordestinês e perceberam que ele é um estado de ser humano. Penso 

que talvez isto cause algum receio, receio de não ser aceito em vestido de chita, em rosas pelo 

corpo, em palha na cabeça, em sorriso descontrolado no rosto, em corpo que dança sem ser 

bailarino, em corpo que treme sem ser vara verde. Preconceito ou apenas falta de experiência? 

Os oito sentiram e aceitaram e vibraram com a descoberta que fizeram, perceberam que o 

mesmo aconteceu com outros na escola. Justo isso que quer a festa junina no COLUNI: 

promover experiência, aquela que toca a alma passando pelo corpo, experiência de humanidade. 

Sentir um sertão que está em toda parte, um sertão de humanidade, que está dentro da gente, 

como diz Guimarães Rosa: “Sertão — se diz — o senhor querendo procurar, nunca não 

encontra. De repente, por si, quando a gente não espera, o sertão vem. [...] Sertão é dentro da 

Gente” (ROSA, 1984, p. 292-237).  

A festa junina do COLUNI faz tudo isso comigo, porque ela permitiu-me ser eu mesmo, 

parafraseando Saturnino de Angelina. Ela é um sertão que me encontrou, um sertão dentro de 

mim, um daimon sertão. Nesse encontro, veio Iduina, minha santinha de altar, meu sonho de 

criança, a nossa senhora que segurou minha mão em momentos que me achava perdido e nem 

sabia, a mãe e a mão mais firme que encontrei até hoje. Mulher de todos os afetos, eu diria 

mulher afetada. Afetada pelo saber imenso de vida e acadêmico e que compartilha comigo 
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estes saberes, que me ensinou, anda me ensinando e sei que ainda vai me ensinar muita coisa. 

Minha lua cheia em noite de São João, minha boneca de milho embelezada pelos raios de sol 

a pingo de meio-dia... Minha Duduzinha. Se o COLUNI tivesse dado somente ela para fazer 

parte da minha história de vida, já teria sido muito. Serei eternamente grato ao COLUNI por 

isso.  

Desde em “Como Nasce um Cabra da Peste” no ano de 2011 percebi que algo estranho 

estava acontecendo, porque fui autorizado a dizer de mim mesmo, dizer da minha gente, de 

nosso jeito de ser/estar no mundo.  E, aos poucos, pude perceber que aquilo que eu pensava 

ser do jeito nordestino de vida único, não era, era jeito de ser humano, em qualquer parte, 

porque queria falar de sentir, de ser, de fazer, de arte. Era tudo de gente humana, só tinha 

sotaque diferente e era bom isso. E aos poucos, a cada festa eu enfrentava as dificuldades 

naturais de um processo criativo que pressupõe compartilhamento coletivo. Vi que, assim como 

em qualquer outro lugar, as diferenças de opinião e de visões de mundo seriam todas postas 

na roda.  O que aconteceu de extraordinário e diferente no COLUNI foi que tive o apoio da 

direção, da coordenação e a parceria de alguns professores que me ajudaram a carregar o 

peso de fazer um evento com as características específicas dessa festa. Eu nem mesmo sabia 

que antes os alunos do Ensino Fundamental II e Médio não participavam, por isso fui logo 

incluindo todo mundo sem perguntar nada. 

A cada festa que aconteceu, tive a sensação de dever cumprido  O dever de colaborar 

com o ajuntamento das pessoas em momentos de alegria; o dever de fazer alma na escola; o 

dever de militar pela arte; o dever de promover algum tipo de compreensão de culturas 

diferentes e, com isso, inclusão; o dever de colaborar com momentos mais felizes na escola; o 

dever de ser ainda mais nordestino do que posso ser; o dever de ser feliz na profissão; o dever 

de ama; o dever de tentar dar o melhor de mim onde quer que eu esteja; o dever de servir ao 

outro sem esperar muita coisa em troca; o dever de ser eu mesmo. Esse dever somente foi 

possível de ser cumprido porque o COLUNI permitiu. Sou muito grato a essa escola. Se eu 

tivesse que dizer que imagem representa esta festa simbolicamente  para mim seria UMA 

MANDALA.  

Strôncio disse que esta festa é um forte elemento químico que participa da ligação entre 

ele e o COLUNI e pediu que constasse um poema de Fernando Pessoa no final da sua narrativa. 

Segundo ele, o poema representa fortemente a sua história no Geraldo Reis e o seu encontro 

com as festas juninas do COLUNI. A seu pedido, segue o poema:  
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“Eros e Psique” 

Conta a lenda que dormia 
Uma Princesa encantada 
A quem só despertaria 
Um Infante, que viria 
Do além do muro da estrada. 

Ele tinha que, tentado, 
Vencer o mal e o bem, 
Antes que, já libertado, 
Deixasse o caminho errado 
Por o que à Princesa vem. 

A Princesa adormecida, 
Se espera, dormindo espera. 
Sonha em morte a sua vida, 
E orna-lhe a fronte esquecida, 
Verde, uma grinalda de hera. 

Longe o Infante, esforçado, 
Sem saber que intuito tem, 
Rompe o caminho fadado. 
Ele dela é ignorado. 
Ela para ele é ninguém. 

Mas cada um cumpre o Destino – 
Ela dormindo encantada, 
Ele buscando-a sem tino 
Pelo processo divino 
Que faz existir a estrada. 

E, se bem que seja obscuro 
Tudo pela estrada fora, 
E falso, ele vem seguro, 
E, vencendo estrada e muro, 
Chega onde em sono ela mora. 

E, inda tonto do que houvera, 
À cabeça, em maresia, 
Ergue a mão , e encontra hera, 
E vê que ele mesmo era 
A Princesa que dormia.   (PESSOA, 1969. p. 181) 

Dito isto, Strôncio desenvolve o desenho que para ele representa a festa junina, a imagem 

está a seguir. Caro leitor, você poderia analisá-lo simbolicamente? 
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Por fim, Strôncio também merece uma música, eis: 
	
Minha	vida	é	andar	por	este	país	
Pra	ver	se	um	dia	descanso	feliz	
Guardando	as	recordações	
Das	terras	onde	passei	
Andando	pelos	sertões	
E	dos	amigos	que	lá	deixei	
	
Chuva	e	sol	
Poeira	e	carvão	
Longe	de	casa	
Sigo	o	roteiro	
Mais	uma	estação	
E	a	alegria	no	coração	
	
Minha	vida	é	andar	por	esse	país	
Pra	ver	se	um	dia	descanso	feliz	
Guardando	as	recordações	
Das	terras	onde	passei	
Andando	pelos	sertões	
E	dos	amigos	que	lá	deixei	
	
Mar	e	terra	
Inverno	e	verão	
Mostre	o	sorriso	
Mostre	a	alegria	
Mas	eu	mesmo	não	
E	a	saudade	no	coração	

(Luiz	Gonzaga,	Vida	do	Viajante)	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 224	

Para não por um ponto final nesta prosa, tampouco na poesia 
 
 

Symbolos. Tudo symbolos... 
Se calhar, tudo é symbolos... 
Serás tu um symbolo também? 
[...] Então todo o mundo é symbolo e magia? 
Se calhar, é... 
E por que não há de ser?”  
(PESSOA 2010, Psychetypia.)  

 
  O objetivo geral desta pesquisa foi o de compreender a festa junina na jornada da 

religação de saberes e afetos na escola, considerando sua dimensão cultural na qual se realizam 

as práticas simbólicas organizadoras do real social. Para atingi-lo, elaboramos os seguintes 

objetivos específicos: a) Apresentar os elementos instituidos e instituintes de cinco festas 

juninas realzadas no COLUNI, no período de 2012 a 2016; b) Apreender a cultura, ou seja, os 

modos de pensar, sentir e agir dos grupos na vivência da festa junina na escolar; c) Entender a 

festa como elemento formador de almas,  e, em particular, a Festa Junina no COLUNI/UFF; d) 

Discutir o ensino de arte na relação com a cultura escolar; e) Narrar as experiências dos sujeitos 

da pesquisa, destacando os aspectos simbólicos predominantes; f)Apreender o sentido da Festa 

Junina  para a “comunidade escolar” (estudantes, professores, funcionários e familiares) pelos 

caminhos da hermenêutica simbólica. g) Apreender os rituais vividos na festa. 

 Ancorados no paradigma da complexidade, sob a égide do pensar moriniano, e dos 

estudos de renomados pesquisadores, como Michel Maffesolli, Gilbert Durand, James Hillman, 

Carl G. Jung, entre outros, percebemos que tudo é símbolo e que o símbolo, na emaranhada teia 

da vida, resplandece, rutila, feito flâmula ao vento: vivo. 

 E por termos essa percepção, é que não podemos por um fim nesta prosa, tampouco 

nesta poesia, nesse fazer, porque a festa sempre estará aberta a novas compreensões – sensíveis 

e ladeadas de símbolos, os quais fornecem subsídios para (re)velar as narrativas de vida, as 

(trans)formações que podem nela serem promovidas, quando conduzidas com o coração de 

mãos dadas com a razão. Em outras palavras, quando o condutor põe para valsear o poético e o 

prosaico, ao som de uma música que coleia entre esse “cor” e “ratio” infinitamente. E isso pode 

ser realizado por professores condutores de almas. 

Os professores condutores de almas sabem que o corpo tem uma “capacidade inata para 

influenciar a si mesmo a partir de uma experiência emocional” (KELEMAN, 2001, p. 60). Esse 

saber se institui no momento em que esse professor passa pela experiência do/no seu corpo. 
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Assim ele precisa também entrar na roda da vida, no carrossel do destino que faz seu corpo, sua 

vida girar. 

E experiências emocionais sempre estão presentes em celebrações, em festas, pois 

(re)velam os “symbolos”, cantados em versos na epígrafe por Fernando Pessoa. Frutos dessa 

(re)velação, eles se encontram nas falas e nos quadros multicoloridos elaborados pelos 

participantes da pesquisa, pois “as cores permanecem , no entanto, sempre e sobretudo como 

fundamentos do pensamento simbólico” (CHEVALIER  e GHEERBRANT, 2012, p. 275).  

 Envolta de cores, ‘escrita com o corpo’, a festa se manifesta, como nos versos 

selecionados de João Cabral de Melo Neto (1985, p. 164), o que nos auxiliou para compreender 

a festa:  
Ela tem tal composição 
e bem entramada sintaxe 
que só se pode apreendê-la 
em conjunto: nunca em detalhe. 
 
Não se vê nenhum termo, nela, 
Em que a atenção mais se retarde, 
E que, por mais significante, 
Possua, exclusivo, a sua chave. 

 
As festas ocorreram numa entramada sintaxe: no planejamento – o racional, o prosaico, 

o denotativo; na execução, o poético, o conotativo. Planejamento e execução entrelaçados – os 

nós e os laços, numa dança de êxtase, de entretenimento -  trouxeram à tona o sensorial, o 

(com)viver, o estar juntos. Trouxeram, também, nessa dança em que os corpos se esparramavam 

feito areia ao vento, “um elemento além da atitude puramente intelectual, elemento 

indispensável que Jung sempre enfatizou e chamou função sentimento ou coração” 

(BARCELLOS, 2012, p. 18). Assim, com essa função sentimento, rememoramos o que em nós 

deixou profundas marcas no ato de conduzir esta experiência, na elaboração, nas entrevistas, 

nos quadros. Na busca da alma presente nas festas. 

Saturnino de Angelina nos mostrou a importância da (re)ligação de afetos, a qual 

possibilitou mais comunicação, mais conexão, trazendo uma aura de confraternização que se 

esparramou pelo cenário, inundando a paisagem da função sentimento. 

No quadro elaborado por ele, o Astro-rei e a Lua se destacam: Sol para abrir a estrada da 

objetividade, do racional; Lua para iluminar o caminho da imaginação e da magia. Nessa 

elaboração, percebemos o equilíbrio emocional do condutor, do guia, que teve uma participação 

importante para o acontecimento.   
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Antônio de Maria afirmou que a festa lhe trouxe memórias antigas – um voltar-se para 

dentro. Uma (re)flexão. Reflexão é flexionar-se para dentro em constantes reviravoltas, uma 

atrás da outra e, assim, sucessivamente. Uma espiral.  É um RE- , que também religa, une, 

reforça.  Sentiu-se menino outra vez nessa (re)ligação. A criança eterna foi despertada para 

brincar nos campos da imaginação e, ao retornar, deu as mãos ao si-mesmo e se harmonizou. 

Para Antônio de Maria, também um condutor de almas, há naturalidade no fato de se construir 

nos espaços escolares amizades. Entretanto, salienta a necessidade de se estabelecerem 

vínculos, o que facilita o estar juntos. E esse estar juntos é promovido pelas festas, que se 

transformaram em fios, fios de Ariadne promotores do encontro com o outro e consigo mesmo. 

Em seu quadro, , uma roda com crianças de mãos dadas e as palavras “amor, união, alegria, 

prazer, cultura, amizade e comprometimento”, que escorrem para uma taça, nos remete ao 

Graal: busca do outro e do si-mesmo se fazem presentes. 

Josefa de Godó brindou-nos com uma fala emocionada e mansa ao afirmar que a 

festividade foi um marco desse grande movimento de relações, ampliando-o para fora da escola. 

Na percepção de Josefa de Godó, as relações na escola eram fragmentadas, pois os profissionais 

do Ensino Fundamental não se misturavam com os do Ensino Médio. Nas festas, houve essa 

mistura, esse congraçamento, o que ampliou as relações, trazendo aproximações até então 

desconhecidas. Referiu-se às festas como local de acolhimento. Enfatizou o fato de todos os 

professores se envolverem nas temáticas das festas com os alunos, o que propicia união e 

construção de conhecimentos. O quadro feito por ela tem como elemento principal o fogo: fogo 

que aquece e que transforma.  Isso revela como ela pensa a escola: o lugar de renascer, de 

transformação do ser. Para ela, a mistura e o conhecimento de novos modos de sentir, pensar e 

agir (cultura) locais ou regionais colocados em movimento na Festa Junina faz a explosão das 

cores acontecer. 

Terezinha do Leque, , ficava amedrontada com o fato de se expor na quadra, embora 

sempre envolta de entusiasmo. Entusiasmo (em (dentro)+ teo (deus), repleta de seu deus 

interior. Participou ativamente da construção da festa, embora não mais esteja no COLUNI – 

são os movimentos da vida, mas um dia poderá voltar. Importante destacar que, em sua fala, 

assinalou que os alunos se integraram: traziam material, pesquisavam, estudavam, ensaiavam 

uns com os outros e aprenderam a superar as próprias dificuldades. Destacou, também, que um 

elemento se consagrou nos preparativos: o respeito. E esse respeito, uns pelos outros, é que 

promoveu a integração. Decorrente disso, todos aprenderam: professores e alunos, pois a festa 
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quebrou preconceitos, valorizou culturas, além de ser, pedagogicamente, um instrumento 

valiosíssimo para a produção de saberes. E complementa: “porque tem um pouquinho da mão 

de todo mundo” e é difícil, para ela, contar a festa, “porque é preciso vivê-la”, haja vista que “é 

lugar dos afetos, dos laços que se criam”. Seu quadro com suas bandeirolas ao vento, revela 

dois símbolos: a bandeira, que marca o caráter, a origem, o símbolo da festa, e o vento, que 

simboliza transformação, mudança de rumo, concretizando o tecer de uma nova alma no fazer 

da escola. Destacamos uma fala sua que nos enternece: “e o ingresso na quadra, o prédio, a 

música já vem me chamando, já vem nos convidando a entrar, penso numa música como um 

grande chamado, ela preenche o espaço”. A música a que ela se refere, no pensar dos 

pitagóricos, é a “harmonia dos contrários, unificação dos muitos e acordo dos discordantes” 

(TAVARES, 2015, p. 78). Esse acordo dos discordantes – ou a unificação dos muitos e 

harmonia dos contrários – nos remete ao fato da abertura de horizontes, ao fato da união dos 

diferentes, que, na e pela música, cada um com o seu colorido, traçam um desenho que se 

configura harmônico na união. 

Posteriormente, Bastiana Africana – cuja fala está impregnada de busca identitária – nos 

apresentou palavras de força, de determinação, principalmente, quando afirmou que “a roupa 

traz em si a identidade de quem a veste”. Na reafirmação da sua identidade, militante, comentou 

que resolveu vir de cabeça adornada em tecido entrelaçado, lembrando uma capulana, porque 

ainda estava embevecida com o dia da consciência negra. Na sua forma de pensar, a festa junina 

“é o lugar em que as pessoas se reúnem para curtir outras culturas”; entretanto, na escola, isso 

vem sendo potencializado durantes os últimos anos nos festejos de junho, “porque ali não 

somente se curte, mas se vive a cultura de diferentes lugares e diferentes pessoas. Isto é muito 

bom”. Salienta que ficou surpresa com a mistura das turmas e que tal fato promoveu integração: 

os “grandes segurando os pequenos” na festa com os mamulengos.  

Reiteramos que isso pôs em cena o modo matrístico de viver, o qual alarga o espaço de 

coexistência, aceitando e dando legitimidade a todas as formas de vida e fornecendo a 

possibilidade de acordo e consenso na geração de um projeto comum de convivência 

(MATURANA e VERDEN-ZOLLER, 2004, p. 107). Esse modo de vivenciar, de experienciar 

a vida em conjunto evidenciou que outra forma de viver é possível, mesmo por instantes que se 

tornam eternos. No que tange aos temas das festas, declarou que estes foram muito importantes. 

Na sua leitura, eles tiveram, em sua maioria, questões relacionadas às identidades, identidade 

cultural, identidade de gênero, de raça, de religiosidades, entre outros.  Afirmou que, talvez, 
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essa seja uma das melhores formas de se trazer debates para a escola e, por esse motivo, disse 

entender a festa como um “grito de manifestação artística”. Acreditamos que a participação 

em festas juninas auxiliaram Bastiana Africana em seu processo de individuação. Do seu 

quadro, destacamos algo que muito nos chamou a atenção: entre as palavras ‘identidade’ e ‘ser’, 

um coração.  Um coração que se sustenta num espaço vermelho-alaranjado, pulsante, 

misterioso. Na busca dessa abertura para o mistério, imaginamos que Bastiana Africana tem o 

seu coração “entre”. E, abaixo desse coração, uma interrogação que leva ad infinitum.  Um 

coração “entre” a busca da identidade e do ser, que serpenteia nas esfumaçadas cores róseas 

opacas de uma interrogação: a dúvida. Essa dúvida, aparentemente, nos tons róseos e 

alaranjados parecem ganhar vida com alguns tons alaranjados. Vida em movimento, vida de 

busca, vida ‘entre’. Nessa incessante busca pelo autoconhecimento, na sua trajetividade, a 

constante dúvida em forma de interrogação.  

Importante destacar a fala em que, na sua explicação, ela define o modo de vida numa 

sociedade patriarcal, em que prevalece somente o masculino: “o modelo de sociedade 

capitalista exige que sejamos duros na queda”. As suas impressões nos mostraram que, quando 

o pensamento linear impera, é mister não errar, não ter imperfeições, não tropeçar nas 

escadarias do viver. Vale lembrar que somente o fato de ressaltar a dureza desse pensar já 

demonstra que compreende as amarras ou os grilhões decorrentes de tal pensamento. Sua 

certeza é a de duvidar, o que já aponta caminhos. 

Chegou a vez de Pedro Nhachengo, menino dos muitos silêncios, porque tímido. Sua 

impenetrável couraça foi sendo desarmada, desfigurada, quando começou a participar das 

atividades do Grupo de Narradores Infanto-Juvenis, projeto vinculado ao PIBIQUINHO. Essa 

experiência com o grupo de narradores na elaboração de um trabalho para apresentar na festa 

junina o fez compreender melhor a importância de se compartilhar momentos com outras 

pessoas, porque se sentiu muito bem trabalhando com os colegas. E isso facilitou a 

administração de conflitos em sala de aula, quando surgiam atividades em grupos para a 

construção de trabalhos, favorecendo, assim, o relacionamento. Em sua fala, dá um destaque 

ao fato de, na encenação, voltar a ser menino, voltar a brincar. É o Puer Aeternus em ação 

(HILLMAN).  

Cabe lembrar que, resumindo as suas falas, é perceptível a necessidade de se ampliar na 

escola as atividades que favoreçam a imaginação, a estreia, a teatralidade, a tradição, os 

encontros, os afetos, entre outros, no sentido de promover a cidadania, a formação com raiz, a 
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criação de cultura, o sentimento de pertença, enfim. Quanto ao seu quadro, denominado “asas” 

por ele mesmo, embora não esteja presente em forma, a “grande roda” aparece em contexto 

simbólico, uma vez que o quadro/asas sugere uma ação cíclica. Na simbologia das cores, Pedro 

Nhachengo vai do amarelo, o amadurecer, ao branco, a união de todas as cores. Passa pelo 

laranja, pelo verde, pelo vermelho, pelo enigmático azul – que pode ser visto como um meio 

caminho entre o desespero do preto e o branco da esperança e da clareza, sugerindo um estado 

de reflexão e de distanciamento. E nessa reflexão, nesse distanciamento, é que renasceu a 

criança interior, a qual ele afirmou que a festa teve a capacidade de resgatar.  

Já Marco de Quitéria, experimentou o movimento e saiu dele com a alma lavada. 

Constatou, assim, que havia um sentimento em comum. E ressaltou: “E você vê que todo mundo 

tem o mesmo sentimento, sente uma coisa boa, em intensidades diferentes, mas sente”.  

A festa provoca, atiça esse sentir, comove e traz o sentimento de pertença, o que gera um 

estado de felicidade. Nesse cenário, então, é importante destacar que o entrevistado viu nessa 

experiência que o importante era o contato, o sentir junto, o estar junto, o que favoreceu, para 

ele, a mudança de atitudes, como trabalhar em grupo, a se organizar em grupo, imbuído de 

razão e de poesia. Destacou, também, um importante alicerce das relações na escola: o 

acolhimento – que promove a aproximação dos diferentes, sem hierarquizações. Na percepção 

desse jovem, a festa, as festas, desencorajam a atitude preconceituosa, envolta de 

racionalização.  

No que se refere ao quadro por ele pintado, vale trazer a palavra que ele inseriu no alto 

da pintura: ROMA – amor invertido. Por que invertido? Poderíamos imaginar que a festa 

promoveu inversões: sentimentos contraditórios se entrelaçando? Talvez. Percebe-se uma 

relação entre a figura em ascensão, santa, as flores, as fechaduras, as chaves. A festa seria a 

chave para abrir as fechaduras que prendem o homem e, assim, dá a oportunidade de inserir o 

humano no mundo que transcende, o mundo do espírito, além da alma. Mundo que é tocado 

por aquele que experimenta, que desvela as camadas da alma. E experiência, no dizer de 

Larrosa, é aquilo “que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”. E, por isso, Festa Junina, 

para Marco de Quitéria, é experiência, porque para ele é também aprendizado, e aprendizado é 

para a vida, aconteceu dentro dele. 

E então, bentida seja a mãe, Dona Eufrosina da Graça, que trouxe a seguinte afirmação: 

“É importante que se festeje sempre e, dentro da escola, é tão importante quanto dentro da 

família”, por considerar que a escola é uma extensão da família para as crianças. Ressaltou que 
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a festa, com enredo, “que não somente conta uma história”, promove a construção de 

conhecimento de forma orgânica e harmônica. E, posteriormente, salienta que as festas 

constroem diálogos na escola, “porque é um momento em que se vê alunos, professores e 

demais funcionários vivendo com igualdade, sem a hierarquia do dia a dia.  É quando tanto 

professores quanto alunos saem dos seus papéis preestabelecidos e assumem outro 

comportamento diante da relação professor-aluno. Na festa, às vezes, você nem sabe quem é 

aluno nem quem é professor, isso provoca ligação entre eles”. Essa (re)ligação é promotora do 

diálogo, imprescindível nas relações sociais. 

No quadro elaborado por ela, a família reunida em torno da fogueira, está presente o 

princípio do encontro, que é do respeito ao ser humano antes mesmo de pensá-lo como um 

papel, título ou função desenvolvida na escola. Isso incorre em RE-pensar como nós, 

professores, estabelecemos os contatos e os vínculos com os nossos alunos em nossa prática 

cotidiana. Incorre também em reavaliarmos os sentidos que damos para a escola, aos alunos e 

ao ser professor. 

Por fim, o condutor se deixa conduzir, e também entra na roda. Vibra e dança com os 

companheiros e companheiras em estado de êxtase e sentimento de pertença. É Strôncio Luna 

de Barros, que não deixa seu corpo carne cansado do dia atrapalhar a sua noite de glórias e 

ardências de alma. Sua narrativa em formato de protesto quer dizer que sonhos existem para 

serem realizados e que todos têm o direito de sonhar. O amor de Strôncio pela escola, pelos 

alunos e pela festa exala perfume de jasmin dos seus poros. Ele entra na festa/vida, ritual 

preparado para futuros neófitos, encontra o seu daimon e o aceita como em noite virgem de 

núpcias. 

Seu quadro diz aquilo que ele é e, diante da imagem, ficamos em silêncio gritante. 

Silêncio de pedra falante e pede que nós, leitores, agora libertos pela embriaguez dos perfumes 

de gente exalados ao longo da tese, analisemos o seu quadro “Carrossel do destino”. 

É preciso reavaliar os símbolos, pois eles revelam o que está oculto sob o manto de 

racionalidade que recobre o existir-no-mundo. Para tal reavaliação, é mister buscar o que Morin 

(1998, p. 191-192) chama “estratégia”, pois só a estratégia permite avançar no incerto, no 

aleatório”. Para esse autor (idem), “a estratégia é a arte de  utilizar as informações que aparecem 

na ação, de integrá-las, de formular esquemas de ação e de reunir o máximo de certezas para 

enfrentar a incerteza”. 
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Na elaboração das festas, a estratégia foi utilizada no intuito de reunir as certezas para 

navegar nos mares da incerteza. E, nessa travessia, a integração das informações – as certezas, 

o prosaico – e o plano de ação – o poético – propiciaram o desenvolvimento de uma experiência 

sensorial. Uma experiência que impregnou de sentidos a imaginação, fazendo os participantes 

vivenciarem o mundo interno e o mundo externo. Nessa vivência, nesse experimentar o voo da 

alma, abriu-se um caminho para a individuação, para o viver bem, para o estar junto, para a 

convivência. Acreditamos que a festa pode mobilizar o que há de humano no homem, 

resgatando a sua humanidade, tão cara na contemporaneidade. E para tal, é preciso, no sentido 

de exato e no sentido de necessário, entrelaçar o poético e o prosaico. 

Chegamos aqui ao término desta etapa em aberto esperando que as políticas públicas para 

a educação sejam RE-pensadas e caminhem numa direção em que a arte, o lúdico, o afeto, a 

cultura, a alma e a festa tenham o seu lugar garantido na escola. Não acreditamos que devamos 

por um ponto final nesta prosa, tampouco na poesia, como já salientamos, porque este estudo 

se encontra aberto a novas investigações, a novas festas, sempre a (re)visitar os “symbolos”. No 

entanto, sem por o ponto final nessas considerações, trazemos alguns versos de João Cabral de 

Melo Neto (1985, p. 76) para uma reflexão: 
[...] podeis aprender que o homem 
é sempre a melhor medida. 
Mais: que a medida do homem 
não é a morte, mas a vida.    

A festa é a uma constelação de estrelas.  E a estrela brilha nela. Estrela da vida inteira a 

iluminar a consciência, resgatando o pensamento do coração, os símbolos, a magia e “por que 

não há de ser? Se calhar, é... Pois a festa é vida...”. 
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