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RESUMO 

 

 

 

O espaço para as manifestações artísticas tradicionais e o desenvolvimento da sensibilidade 
musical, a cada dia torna-se mais reduzido no contexto escolar. Entendendo que arte e 
educação estão presentes em todas as culturas, ocorrem em qualquer tempo e lugar, se 
integram, se completam e se confundem, a pesquisa visou investigar e resgatar práticas 
musicais de um grupo de mulheres que vivem no Assentamento Nova Santo Inácio e 
Ranchinho, localizado no município de Campo Florido (Minas Gerais), apontando 
possibilidades de trabalhar esse repertório musical no currículo do Ensino Fundamental (1ª 
à 4ª série). A proposta foi apresentada a professores/as da Escola Municipal Santa 
Terezinha, situada no assentamento. A pesquisa, de natureza qualitativa, combinou 
investigação e intervenção. Os dados foram coletados através de encontros de formação 
com os professores/as, entrevistas semi-estruturadas e observação participante em sala de 
aula. O registro dos mesmos foi feito através de gravações em áudio, fotografias e em 
diário de campo. Os dados revelaram que algumas mulheres assentadas, bem como alguns 
professores/as, detêm um repertório musical tradicional. A inserção de práticas musicais no 
currículo da escola do assentamento contribuiu para uma maior interação entre alunos/as, 
família e escola e para uma valorização dos saberes locais e fortalecimento da auto-estima 
e identidade cultural da comunidade. 
 
 
Palavras-chave: formação de professores/as; práticas musicais; educação intercultural. 
 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The room for traditional art and for the development of musical sensitivity in formal school 
is reduced today. Departing from the fact that art and education are present in every 
culture, occur always and everywhere and overlap each other, this research has aimed at 
the investigation and rescue of the musical knowledge of a group of women from the 
Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, in Campo Florido (MG), leading to the 
possibilities of introducing this repertoire in a local formal school (1st to 4th grade), Escola 
Municipal Santa Terezinha. Therefore, this repertoire has been practiced with students and 
teachers of the school in various meetings, during which data has been collected by means 
of interviews and observations, registered in audio, photography and field and class notes. 
The results obtained revealed an active musical knowledge, which is part of the daily life 
of residents and teachers. On inserting these musical practices in local school syllabus, 
there has been obtained an interaction between student, family and school, which lead to an 
enhancement of local culture as well as of teacher and student knowledge, thus stimulating 
the community self-esteem and strengthening its cultural identity. 
 
 
Key-words: teacher training; musical practice; intercultural education. 
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INTRODUÇÃO: DA ARTE DE ABRIR COLCHETES 

 

 

 

O estudo a ser aqui relatado integrou um projeto temático de pesquisa que, por sua 

vez, inseriu-se num amplo projeto de pesquisa e desenvolvimento executado no 

Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, situado no município de Campo Florido 

(MG) 1.  

Minha pesquisa desdobrou-se em dois eixos temáticos: no primeiro, visava 

investigar e resgatar práticas musicais existentes no assentamento; no segundo, propunha-

me a trabalhar esse repertório musical recolhido principalmente entre as mulheres do 

assentamento no currículo do ensino fundamental (1ª a 4ª série) da Escola Municipal Santa 

Terezinha, situada nesse assentamento. 

Estudos sobre assentamentos rurais ainda são recentes. De acordo com Elizabeth 

Borges (2003, p.104), foi a partir da década de oitenta que os conflitos gerados pela 

conquista da terra aumentaram em todo o território nacional: 

 

                                                
1 Trata-se do projeto temático “Práticas educativas e práticas culturais: uma experiência no Assentamento 
Nova Santo Inácio e Ranchinho, Campo Florido (MG)”, coordenado por Célia M. de Castro Almeida, que 
teve por objetivos: a) investigar processos de criação e padrões estéticos presentes na comunidade; b) 
investigar a função social da arte nas famílias e o papel da mulher na transmissão de valores e práticas 
culturais; c) implementar uma proposta de educação intercultural; d) colaborar para o desenvolvimento 
profissional de professores/as das escolas situadas no assentamento”. Este projeto temático é um dos seis 
subprojetos de pesquisa que compunham o “Projeto Integrado de Pesquisa e Desenvolvimento Nova Santo 
Inácio e Ranchinho, Campo Florido, MG”: Educação Ambiental, História Oral, Organização da Produção, 
Saúde e Saneamento Ambiental , respectivamente coordenados por Sônia Calió e Ademir Caldeira, Thaís 
Wense de Mendonça e Sálua Cecílio, Fernando O. Lage e Daniel Durante Pereira, Iranilde J. M. Mendes e 
Sálua Cecílio, Leila B. Silva Cruz, Marta Cassaro e Márcio Nogueira. O projeto integrado tinha como 
principal objetivo buscar a melhoria da qualidade de vida no assentamento, de modo a possibilitar o 
desenvolvimento sustentável da região, levando em conta a disponibilidade dos recursos naturais, as 
condições de vida da população e o aumento da produção e da produtividade. O projeto foi desenvolvido de 
julho de 2000 a julho de 2003, através de convênio firmado entre a Universidade de Uberaba (UNIUBE), a 
Prefeitura Municipal de Campo Florido, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural de MG (EMATER). 
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O surgimento dos movimentos sociais e as ocupações de terra 
recolocaram no cenário político a questão agrária. Nas últimas décadas, 
diversos movimentos sociais, entre eles, o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) conquistou mais de sete milhões de hectares, 
assentando milhares de famílias. Para o Brasil, com muita terra e a 
possibilidade de desenvolvimento da agricultura familiar, de geração de 
renda, de emprego, não há como evitar essa condição, que é tão 
reivindicada pela população que vive e constrói essa luta. 
 

 Atualmente, existem vários assentamentos no Brasil, mas pouco se conhece da 

realidade de vida dos assentados/as, e menos ainda sobre o processo de escolarização que 

ocorre em escolas municipais ou estaduais neles situadas.  

Também quase não existem estudos sobre práticas musicais realizadas 

especificamente por mulheres que vivem em assentamentos rurais, que, em sua maioria, 

são oriundas de diversas partes do país.  

Um levantamento bibliográfico demonstrou que são poucas as políticas públicas 

voltadas para a promoção de uma melhor qualidade de vida nos assentamentos rurais, o 

que vem gerando, muitas vezes, tal como ocorre no assentamento focalizado nesta 

pesquisa, ou o arrendamento do lote conseguido2, ou o abandono da terra tão arduamente 

conquistada, em função da precariedade das condições de vida nos assentamentos.   

No campo educacional, acredito que os problemas são ainda mais graves nas 

escolas situadas em assentamentos, pois penso que os professores/as que nelas atuam, 

ainda não estejam preparados/as para atender à especificidade de uma clientela tão 

diferenciada. E, como constatam Dulce Whitaker e Maria Helena Antuniassi (1993, p.12), 

[...] por toda parte multiplicam-se assentamentos de trabalhadores rurais, 
o que por si só indicam a heterogeneidade dos grupos humanos que a 
educação rural precisa atender. Mesmo entre os trabalhadores volantes 
assalariados, a partir das necessidades da agroindústria, não há 
homogeneidade conforme indica vasta literatura sociológica.[...] Extrema 
heterogeneidade, característica, aliás, do país, tanto rural como urbano.  

 
 Assim, a educação escolar, tanto urbana como rural, precisa considerar o contexto 

                                                
2 No caso do assentamento em questão, os lotes estão sendo arrendados para uma usina de cana de açúcar – 
Usina Coruripe – localizada na divisa com o assentamento. 
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ao qual pertencem os alunos/as e tentar estabelecer pontes entre os conteúdos aceitos pela 

ciência e aqueles que fazem parte das práticas culturais diversificadas de nossa população. 

Infelizmente, como ainda nos diz Whitaker e Antuniassi (1993 p.13), 

A escola brasileira não estabeleceu metodologias adequadas para 
construir a ponte entre o conhecimento científico que pretende fornecer e 
os diferentes tipos de conhecimento característicos de nossa ruralidade e 
heterogeneidade e baseados em códigos diferentes, esse um dado 
fundamental. 
 

  A escola não deve se desligar da realidade. Ela é o ponto de encontro dos saberes 

científicos, cotidianos, culturais, individuais e coletivos, abrindo possibilidades para que os 

seus alunos/as possam re-elaborar e reconstruir novos conhecimentos ou novos modos de 

expressão a partir da sua realidade. Então, justificam-se as pesquisas de campo sobre os 

saberes cotidianos, pois conforme Jusamara Souza (2000 p.19): 

 [...] as pesquisas educacionais entram na escola, se dispondo a ouvir os 
seus agentes a fim de verificar com que bases operar no âmbito da sala de 
aula. Dessa forma, elas permitem analisar que processos intervêm na 
formação do conhecimento dos alunos e suas relações com o currículo 
explícito e /ou oculto, de onde procede o conhecimento que se ensina na 
escola. 

 
Assim, creio que uma pesquisa sobre algumas das práticas culturais próprias de 

uma comunidade de assentados/as, bem como sobre práticas educativas em uma escola 

situada em assentamento rural possa nos proporcionar uma reflexão sobre os problemas 

específicos da educação escolar em assentamentos. Justificando a pesquisa, recorro ainda a 

Sônia Beltrame (2002, p.131): 

O universo dos professores, homens e mulheres, apresenta um repertório 
rico em experiências que marcam suas trajetórias e desvendam a forma 
como organizam seu cotidiano a partir de referências culturais do mundo 
rural e do envolvimento político. O material empírico colhido possibilita 
reconstruir aspectos do universo cultural desses sujeitos, destacando as 
relações construídas na vida familiar, no desempenho da profissão e na 
participação política no MST. A experiência educativa desenvolvida nas 
escolas de assentamento vem enriquecida por essas vivências, 
possibilitando trocas significativas com os alunos, evidenciando 
características da cultura rural que supõem o convívio e a solidariedade. 
 

Nesse sentido, encontrei amparo para fortalecer minha pesquisa sobre educação no 
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meio rural, tentando fazer a interação dos vários conhecimentos das pessoas que fazem 

parte do processo educacional. 

Inicialmente, resisti à idéia de integrar um grupo de pesquisa voltado à investigação 

desta problemática. Resistência natural, dada minha formação e condição social: musicista, 

bacharel em piano, apreciadora da cultura musical européia, pertencente à família 

tradicional do interior de Minas, onde a União Democrática dos Produtores Rurais (UDPR) 

tem força e influência. Com esta formação, e com os preconceitos próprios à classe social à 

qual pertenço, como poderia desenvolver uma pesquisa que exigiria um contato 

prolongado com assentados/as oriundos/as do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra (MST)? 

Relutei muito antes de me juntar ao grupo de pesquisadoras que desenvolvia 

pesquisas no assentamento, também por saber que minha participação neste grupo 

implicaria em desenvolver uma pesquisa de campo que, sabia de antemão, exigiria um 

grande esforço e dedicação.  

Aos poucos, aprendi a abrir os colchetes3 das porteiras dos lotes no assentamento, 

assim como aprendi a abrir as portas do meu coração, deixando-me cativar pela 

simplicidade, sinceridade, amabilidade e sabedoria das pessoas que encontrei no 

assentamento, apesar da precariedade das condições materiais de suas vidas. O que eu 

pensava que seria um grande sacrifício tornou-se uma experiência gratificante que marcará 

para sempre minha vida. No assentamento encontrei alegria, amizade e solidariedade em 

ambientes simples, com paredes forradas de plástico e tetos cobertos de folhas secas. 

Quantos saberes escondidos, quantos saberes revelados!  

                                                
3 Pequenos ganchos de metal, utilizados para prender as porteiras em fazendas. 
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Uma vez decidida minha participação no projeto integrado de pesquisa 

desenvolvido no assentamento em Campo Florido tracei os objetivos de minha pesquisa, a 

fim buscar respostas às primeiras questões levantadas a partir da problemática analisada: 

- Existem diferenças marcantes entre as culturas urbana e rural?  

- Quais são as práticas musicais mais comuns em uma comunidade rural?  

- Estas práticas são transmitidas às novas gerações? Como?  

- A educação escolar considera o contexto de vida dos alunos/as que a 

freqüentam? Incorpora ao currículo escolar os saberes e práticas da vida 

cotidiana?  

Entendendo que no fazer artístico, homens e mulheres representam a sua prática 

cultural e social, acionando e desenvolvendo os seus modos de operacionalização técnica, 

de representação imaginativa, sua criatividade e expressividade, defini os dois principais 

objetivos de minha pesquisa: investigar e resgatar práticas musicais de um grupo de 

mulheres que vivem no assentamento, e trabalhar este repertório musical no currículo da 

Escola Municipal Santa Terezinha, localizada no assentamento.  

Animei-me a recolher as práticas musicais nesta comunidade com o objetivo de 

introduzi-las no currículo escolar por acreditar que, desta forma, estaria valorizando 

experiências vivenciadas pelas crianças na família e na comunidade e, ao relacioná-las aos 

conteúdos escolares, estaria contribuindo para fortalecer a identidade cultural do grupo. 

A pesquisa foi desenvolvida em dois eixos temáticos. No primeiro, busquei resgatar 

a memória musical de um grupo de assentados/as; no segundo, procurei sensibilizar 

professores/as para incluírem em suas práticas educativas, o repertório de experiências de 

seus alunos/as. 

Desta forma, a pesquisa combinou investigação e intervenção. Para desenvolver o 

primeiro eixo temático, fundamentei-me nas premissas da pesquisa etnográfica. No 
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segundo eixo temático, trabalhei em conformidade com os preceitos da pesquisa ação. Em 

Lüdke e André (1986), busquei as referências sobre pesquisa qualitativa, também discutida 

por Bogdan e Biklen (1991), pesquisa esta que se distingue de outros tipos de pesquisa: 

pelo contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação investigada; 

pelo cuidado na descrição de pessoas, ambientes, situações e acontecimentos; pela maior 

preocupação com o processo da pesquisa, não com o produto; pela acolhida aos diferentes 

pontos de vista e significados que as pessoas dão às questões da pesquisa; pela análise de 

dados, que tende a seguir um processo indutivo.  

Utilizei as entrevistas semi-estruturadas no primeiro eixo da pesquisa para obter 

dados sobre as práticas musicais das assentadas entrevistadas. Os registros foram feitos 

através de gravações em áudio, fotografias e anotações em diário de campo.  

No segundo eixo, dados que me permitiram traçar o perfil de um grupo de 

professores/as com os quais eu trabalhei foram recolhidos através de procedimentos e 

instrumentos variados como questionários, pequenos textos escritos pelos sujeitos da 

pesquisa (professores e professoras) e observação participante (Cf. Anexo A, p.123). Neste 

eixo foram feitos registros em diário de campo e em fotografia. 

Ainda no desenvolvimento do segundo eixo da pesquisa atuei diretamente na 

Escola Municipal Santa Terezinha, colaborando com os professores/as em suas salas de 

aula. Nesta intervenção, parte do repertório musical recolhido junto às mulheres do 

assentamento, foi trabalhado com os professores/as e seus alunos/as.  

O estudo aqui apresentado está organizado da seguinte forma: no primeiro capítulo, 

apresento a fundamentação teórica da pesquisa, dividida em três partes: a primeira, sobre 

estudos multiculturais, toma como matrizes teóricas o pensamento de Boaventura Souza 

Santos, Peter McLaren, Jean Claude Forquin, Stuart Hall, Ana Lúcia Valente, Ana Canen, 

Reinaldo Matias Fleuri, Vera Candau, Luiz Alberto Oliveira Gonçalves e Petronilha 
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Gonçalves e Silva, entre outros; na segunda parte analiso as propostas de Antonio Nóvoa, 

José Carlos Libâneo, Duarte Júnior, Donald Shön sobre formação de professores; na 

terceira parte deste primeiro capítulo, discuto a importância da arte na educação, baseando-

me em estudos de arte educadores como Célia Maria de Castro Almeida, Maria Heloísa C. 

de T. Ferraz, Maria F. de Rezende e Fusari, João Gabriel M. Fonseca, Duarte Jr., Hans 

Joachin Koellreutter, entre outros. 

 No segundo capítulo, apresento o ambiente onde foi realizada a pesquisa de 

campo, descrevendo os aspectos sociais, culturais e econômicos dos habitantes do 

assentamento. 

 No terceiro capítulo, descrevo os caminhos metodológicos da pesquisa, as formas 

de recolha, transcrição e análise dos dados, fundamentando-me em autores como Bogdan e 

Biklen, Thiollent,  Mirian Goldenberg e Lüdke e André.  

 No quarto capítulo, descrevo e avalio os encontros de formação continuada com os 

professores/as de Campo Florido (MG).  

No quinto capítulo, descrevo a experiência prática de uma educação intercultural, 

através da minha interferência direta na Escola Municipal Santa Terezinha.  

Por último, teço as considerações finais, apontando as mudanças que ocorreram nos 

professores/as, nas mulheres do assentamento, nos alunos/as e também em mim, durante 

toda a pesquisa. Em anexo, apresento parte do material utilizado nos encontros de 

formação continuada realizados com os professores/as de Campo Florido. Em apêndices, 

ainda apresento algumas entrevistas relevantes para a pesquisa e as partituras de mais de 20 

canções inéditas, recolhidas entre as mulheres do assentamento e entre os professores/as de 

Campo Florido.  



 

1 ASSENTANDO O BARRO DO MEU CHÃO 

 

 

 

1.1 A produção das culturas 

 

 

No decurso de suas vidas, em interação com o meio ambiente e com o seu próximo, 

homens e mulheres produzem a cultura que, conforme Carlos Rodrigues Brandão (1994, 

p.77), “[...] é tudo o que o homem agrega à natureza; tudo o que não está inscrito no 

determinismo da natureza e que nela é incluído pela ação humana”.  

Ao mesmo tempo em que homens e mulheres produzem cultura, são também 

produzidos por ela, numa relação histórica circular que se processa durante toda a vida. 

Paulo Freire (1998, p. 31) diz que, assim como os indivíduos são seres históricos, o 

conhecimento do mundo também tem historicidade: 

[...] histórico como nós, o nosso conhecimento do mundo tem 
historicidade. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que 
antes foi novo e se fez velho e se ‘dispõe’ a ser ultrapassado por outro 
amanhã. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente 
quanto saber que estamos abertos a aptos à procura do conhecimento 
ainda não existente. 
 

Como diz Álvaro Vieira Pinto (1979, p.85, apud CORTELLA, 2001, p.39), “[...] 

deixamos de ser um produzido pelo produzido pela natureza e nos tornamos um produzido 

produtor do que o produz”. Esta relação de ação, reação, reflexão e transformação que 

ocorre entre os seres humanos e entre eles e a natureza é o que os diferencia de todos os 

outros seres vivos. Homens e mulheres não apenas se adaptam ao meio, mas também o 

modificam; não apenas convivem com os seres da mesma espécie, mas vão além, buscando 

estabelecer entre si relações sociais através de símbolos que dão significado e sentido à sua 
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existência.  

Ao criar estes símbolos, homens e mulheres estabelecem relações com o mundo 

exterior e entre si, criando normas e saberes que os auxiliam a compreender o mundo a sua 

volta, e a compartilhar e re-elaborar um aprendizado através de experiências simbólicas. A 

cultura é o modo simbólico do homem existir, onde, de acordo com Lúcia Santaella 

(1993), a porta de entrada para todo conhecimento é a percepção. 

A linguagem humana surge, assim, pela necessidade dos seres humanos se 

expressarem e se comunicarem com os seus pares, consigo mesmos e com os que se 

inserem num mundo social mais amplo. Para Maurice Merleau-Ponty (1991), filósofo dos 

sentidos, a língua reencontra sua unidade num sistema em que todos os elementos 

concorrem para um esforço de expressão único.   

Denise Martins (2000, p.54), em estudos realizados sobre a fenomenologia da 

percepção, especificamente sobre os tratados teóricos de Merleau-Ponty que dizem 

respeito à relação mente-corpo e à linguagem, diz que: 

Ciência e filosofia não alcançaram a dimensão expressiva da linguagem, 
pois nela, a significação sempre ultrapassa o significante, e este sempre 
engendra novas significações. Não existe equilíbrio, mas um 
ultrapassamento de um pelo outro graças ao outro, e esse ultrapassamento 
é o sentido. A palavra não é a tradução de um sentido mudo, mas criação 
de um sentido e ainda, a palavra é uma modulação de uma certa maneira 
de existir, que é originalmente sensível. 
 

 As palavras, os gestos, as expressões são potencialmente significativos e a 

linguagem usada no dia a dia é pensada por José Pires (1991, p.89) como “a urdidura da 

vida social”. Para este autor, na linguagem, um sistema de diferenciações, articulam-se as 

mais variadas relações do homem com o mundo, conforme os seus modos de ser e de 

existir, em meio ao mundo natural e ao mundo por ele e para ele transformado. 

 Francisco Duarte Júnior (1996) diz que o homem usou a palavra como elemento 

transformador do mundo, existindo assim uma dialética no comportamento humano, um 
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jogo entre o que é sentido e o que é simbolizado. A linguagem, afirma este autor, é um 

meio pelo qual a cultura produzida pelos homens, conforme sua inserção no mundo, é 

repassada aos seus descendentes. Muito mais que transmitir informações, a linguagem atua 

como elemento mediador entre a realidade social e a realidade natural, transformada 

através da cultura. Neste sentido, prossegue Duarte Jr., outras formas de expressão, como a 

música, a dança, o teatro, a pintura etc., também podem ser compreendidas como 

linguagem.  

Em sua relação com o mundo, o homem possui um sistema de valores e 

significados. E, organizando o seu ser e existir no mundo, cria a cultura, ordenando e 

estruturando o mundo percebido através dos símbolos. Assim, “[...] homem e cultura estão 

indissoluvelmente ligados: só há cultura através do homem, e o homem só existe pela 

cultura” (DUARTE JR., 1988, p.50). 

Dado que o homem constrói a cultura, esta é uma estrutura simbólica, onde o todo 

está articulado aos pretensos elementos que, engendrados e articulados, criam sempre 

novas e outras estruturas, modos de ser e de existir do homem no mundo, um ser cultural 

dinâmico. Desse modo, Merleau-Ponty (1994), quando observa que a organização 

espontânea do campo sensorial faz depender os elementos do todo, diz existir assim uma 

estabilidade sempre relativa à relação homem-mundo, desde que o homem se sustenta e se 

constitui no mundo através de suas experiências. Assim sendo, na visão do autor, o que 

existe é uma estrutura cultural simbólica, uma estrutura das estruturas, ou melhor, a cultura 

é a concretização do sentido dado à existência, onde sempre novos sentidos implicam em 

novas formas culturais. 

Sendo a linguagem uma das criações mais laboriosas do homem, cabe a afirmação 

de Fernando Savater (2001, p 65): “A linguagem é o certificado de pertencimento à minha 

espécie. [...] é através dela que temos contato com as coisas que já não existem ou que 
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ainda não existem... até as que não podem existir.” 

         Em seu processo de desenvolvimento, a linguagem humana, aqui entendida 

num sentido amplo – linguagem oral e escrita, música, dança, pintura, teatro e outras 

formas de expressão – foi crucial para o processo evolutivo e cultural dos seres humanos, 

pois através dela a cultura humana foi sendo repassada de geração a geração, como “o 

verdadeiro código genético da humanidade” (SAVATER, 2001, p.65). Graças a esta 

capacidade de comunicação, acumulamos vários conhecimentos e economizamos tempo 

para aprendermos os saberes já constituídos e criarmos outros. 

É como nos ensina Hannah Arendt (1972, p.228, apud FORQUIN, 1993, p. 13): 

Com a concepção e o nascimento os pais não deram somente a vida a 
seus filhos, eles, ao mesmo tempo, introduziram-nos em um mundo. 
Educando-os, eles assumem a responsabilidade da vida e do 
desenvolvimento da criança, mas também a da continuidade do mundo. 
 

A transmissão da cultura, entretanto, não é uniforme, porque em nenhuma 

sociedade os indivíduos dela participam de maneira homogênea. Em vários aspectos, os 

indivíduos podem permanecer ignorantes a respeito de assuntos diversos e, ao mesmo 

tempo, mostrarem-se sábios sobre outros. Os indivíduos também privilegiam certos 

aspectos da cultura que consideram mais pertinentes para a sua vida social, deixando de 

lado outros saberes que integram e fazem parte da cultura de uma dada sociedade. 

  Entretanto não podemos deixar de considerar que o acesso e participação ao 

capital cultural de uma sociedade estão diretamente ligados às relações de poder, pois os 

que estão posicionados numa escala social superior - pelo seu maior poder aquisitivo ou 

porque são detentores de determinados bens simbólicos - buscam impor sua cultura aos 

demais. No entanto, cada ser social tem a sua parcela de contribuição para o grupo social, 

sendo necessário respeitar esta expressão da diversidade sem discriminação. Não há como 

negar, segundo Michael Apple (1995), a existência dos diferentes posicionamentos sociais 

e repertórios culturais, bem como não se pode negar as relações de poder que permeiam as 
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mais diferentes e variadas realizações humanas. 

 

 

1.1.1 Identidade e diferença 

 

 

É importante considerar que um dos aspectos que diferencia os seres humanos dos 

outros animais é a maneira como se agrupam, como se organizam e como se identificam. 

Através do contato com os outros humanos, agimos e interagimos, construindo uma 

consciência coletiva que nos possibilita compartilhar e produzir saberes. Assim, o homem 

concebe e organiza sua vida material e social, ao mesmo tempo em que é produzido por 

elas.  

Ainda que pertencendo a um mesmo grupo social, os indivíduos preservam 

diferentes e complexas características. Confúcio já dizia, quatro séculos antes de Cristo, 

que “A natureza dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm 

separados”.(LARAIA, 2001, p.10). Ou seja, possuímos um corpo semelhante, mas nossa 

mente, nossos sentimentos e nossa visão de mundo são resultados de nossa história, 

construída com os demais que integram os grupos sociais aos quais pertencemos.  

Por outro lado, os diferentes modos de interagir com o meio e de realizar 

experiências interativas e reflexivas com os nossos semelhantes resultam na pluralidade 

cultural dos grupos sociais. De acordo com Ana Lúcia Valente (1999 p.17): 

[...] considerando as diferentes condições geográficas, geológicas, 
climáticas, botânicas, zoológicas etc. dos continentes habitados da Terra - 
Ásia, Europa, África, América e Oceania -, já seria impossível imaginar 
que da interação dos homens com o meio resultassem experiências iguais. 
Se não restam dúvidas de que essa interação é universal, a diferença dos 
meios vai condicionar experiências diferenciadas e a produção de 
conhecimentos também diversos baseados na vivência e/ ou na reflexão.   
 

Assim, podemos concluir que se cada grupo possui suas características, seus 
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costumes, seus hábitos, seus modos de agir e pensar, não podemos falar em culturas 

superiores ou inferiores às outras, embora muitas sejam impostas às outras, pelo poderio 

econômico ao qual se vinculam.  

Considerar as diferenças entre os grupos sociais é primordial para uma convivência 

saudável e fraterna entre os seres humanos. Esta convivência só será frutífera e 

transformadora se, ao reconhecermos o caráter multicultural destes grupos, tentarmos 

minimizar os efeitos discriminatórios e as injustiças decorrentes de uma visão etnocêntrica 

e totalitária. É impossível julgar e compreender as características culturais de um grupo 

sem situar-se no contexto de onde elas provêm. Sem estar inserido numa determinada 

cultura, é muito difícil compreender a sua lógica e construir relações interétnicas positivas, 

ou seja, reconhecer e respeitar as diferenças entre as culturas, sem negar os conflitos 

surgidos destas diferenças. Para tal, é preciso reconhecer que a sociedade é constituída por 

identidades plurais resultantes da diversidade cultural. Esse ponto de vista é próprio de 

“[...] uma visão pós-moderna de sociedade, em que a diversidade, a descontinuidade e a 

diferença são percebidas como categorias centrais”. (CANEN E OLIVEIRA, 2002, p.61). 

 Rachel Mason (2001, p.13), arte educadora pós-moderna, entende que ao encarar 

as diferenças, estamos favorecendo o inter-relacionamento humano: 

Para melhor ou pior, os arte-educadores, entre os quais eu me encaixo, 
que promovem a diversidade cultural devem considerar-se pós –
modernos. Uma arte-educação pós-moderna, que é eclética e pluralista 
em sua aceitação de todos os estilos e formas de arte, tem ramificações 
enormes para a prática atual.[...] A arte-educação pós-moderna favorece 
as abordagens contextualistas, instrumentalistas, de fronteira de culturas e 
interdisciplinar para o estudo da arte; ela traz questões internas assim 
como externas para a discussão da qualidade artística e não considera a 
forma como o único propósito da arte. 
 

Por outro lado, o reconhecimento da diversidade cultural implica o reconhecimento 

das diferenças, conforme nos esclarecem Luiz Alberto Oliveira Gonçalves e Petronilha 

Gonçalves e Silva (1998, p.11): 
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Falar do multiculturalismo é falar do jogo das diferenças, cujas regras são 
definidas nas lutas sociais por atores que, por uma razão ou outra, 
experimentam o gosto amargo da discriminação e do preconceito no 
interior das sociedades em que vivem. Isto significa que é muito difícil, 
se não impossível, compreender as regras desse jogo sem explicitar os 
contextos sócio-históricos nos quais os sujeitos agem, no sentido de 
interferir na política de significados em torno da qual dão inteligibilidade 
a suas próprias experiências, construindo-se enquanto atores.   
 

No mundo contemporâneo, a constante e rápida troca de informações através dos 

modernos meios de comunicação proporciona um contato maior entre grupos que 

confrontam suas diferenças. O acirramento destas diferenças se torna mais evidente no 

processo denominado globalização, que hoje opera largamente. Sendo este processo 

inevitável, faz-se necessário uma defesa das identidades culturais que, segundo Stuart Hall 

(2002), não são mais concebidas como fixas, permanentes, mas compreendidas como 

sendo constituídas em diferentes momentos, o que as configura como não unificadas 

contraditórias e continuamente deslocadas1.  

Por outro lado, este mesmo processo de globalização pode levar a uma 

uniformização imposta por aqueles que dominam comercialmente as relações de saberes e 

de modos de agir e pensar. A tendência capitalista, hoje dominante no mundo, pretende 

controlar socialmente as pessoas, através de relações injustas como a desigual distribuição 

de renda, a idolatria ao capital, o aumento do desemprego, o monopólio da informação e 

dos conhecimentos e a imposição de hábitos e costumes de uma cultura que não é a própria 

de cada país.   

                                                
1 Para o autor a idéia de que as identidades estão em contínuo processo de constituição vem sendo aceita 
porque há um grande processo de mudança no mundo moderno no que diz respeito às relações sociais. Por 
isso, prossegue Stuart Hall (2002), as velhas identidades - a do sujeito do Iluminismo, e a do sujeito 
sociológico - estão em declínio. A identidade do sujeito do Iluminismo se constituía como uma pessoa 
humana centrada, unificada, dotada da capacidade de ação, razão e consciência, cujo núcleo interior emergia 
quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia ao longo de sua existência. A identidade do sujeito 
sociológico se formava na relação com outras pessoas, que mediavam suas relações com a cultura, refletindo 
a crescente complexidade do mundo moderno. 
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As rápidas mudanças sociais, econômicas, políticas e tecnológicas também têm 

provocado o que Stuart Hall (2002, p. 9) explica como a “[...] perda de um ‘sentido de si’ 

estável [...] chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito.” 

Também Boaventura de Souza Santos (1997, p.135) afirma que são sempre 

transitórios e fugazes os processos de identificação, por ele entendido como parâmetros ou 

pontos de referência, utilizados pelos seres humanos no decorrer de suas vidas. 

Prosseguindo, Souza Santos afirma que estes processos não são estagnados, imutáveis e 

fixos, mas são plurais, dinâmicos, inacabados, marcados pela diferença e hierarquia das 

distinções. Assim, a tarefa de compreender as identidades culturais e respeitar as diferenças 

entre elas se torna mais complexa, pois não há definições exatas e fixas, não há verdades 

absolutas e sim interpretações de quem as conduz.  

Se em qualquer contexto e atividade humana é preciso considerar esta pluralidade 

de identidades e a diversidade cultural, podemos concluir que também no processo 

educacional a diversidade das identidades culturais precisa ser levada em conta. 

 

 

1.1.2 Pluralidade cultural e educação 

 

 

 O caráter monocultural da educação universalista entende que todos os povos 

compartilham de uma mesma cultura em condições iguais. Através de uma ação 

homogeneizadora a educação escolar ignora ou cala, com freqüência, as diferenças e 

desigualdades. Ao invés de considerar a pluralidade de conhecimentos, de sentimentos e 

habilidades dos seus diversos alunos, a educação universalista tem se fixado em conceitos 

e valores que acredita serem absolutos, verdadeiros e essenciais à formação discente. É 

como nos diz Vera Candau (1998 p.182): 
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Parece que o sistema público de ensino, nascido no contexto da 
modernidade, assentado no ideal de uma escola básica a que todos têm 
direito e que garante o acesso a todos os conhecimentos sistematizados de 
caráter considerado universal, além de estar longe de garantir a 
democratização efetiva do direito à educação e ao conhecimento 
sistematizado, terminou por criar uma cultura escolar padronizada, 
ritualística, formal, pouco dinâmica, que enfatiza processos de mera 
transferência de conhecimentos, quando esta de fato acontece, e está 
referida à cultura de determinados atores sociais, brancos, de classe 
média, de extrato burguês e configurados pela cultura ocidental, 
considerada como universal. 
 

Por outro lado, propostas multiculturalistas no campo educacional reconhecem a 

diversidade cultural, enfatizando a construção e o estabelecimento de uma identidade 

cultural. No entanto, tais propostas não consideram que dos conflitos surgidos da interação 

entre os vários grupos sociais pode resultar uma grande riqueza, dados os diferentes modos 

de compreensão da realidade. 

Por não concordarem com o monoculturalismo de uma educação tradicional e 

conservadora, ou com uma educação multicultural fechada, que acaba por produzir mais 

discriminação e distanciamento dos povos entre si, é que alguns autores propõem a 

educação intercultural.  

Para Vera Candau (1998, p. 184), 

[...] o interculturalismo supõe a deliberada inter-relação entre diferentes 
culturas [...] a interculturalidade orienta processos que têm por base o 
reconhecimento do direito à diversidade e a luta contra todas as formas de 
discriminação e desigualdade social e tentam promover relações 
dialógicas e igualitárias entre pessoas e grupos que pertencem a universos 
culturais diferentes.  
  

Nesta perspectiva, são questionados os aspectos hegemônicos de uma educação 

tradicional, que só considera verdadeiros os saberes ditos universais - próprios ao homem 

branco, ocidental, racional -, como também são questionadas as políticas extremistas do 

movimento multicultural, que limita a ação educativa ao propor apenas a coabitação das 

diferenças culturais, como observa Reinaldo Matias Fleuri (2000 p.69): 

Para além da oposição reducionista entre o monoculturalismo e o 
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multiculturalismo surge a perspectiva intercultural. Esta emerge no 
contexto das lutas contra os processos crescentes de exclusão social. 
Reconhece-se o sentido e a identidade cultural de cada grupo social. Mas 
ao mesmo tempo, valoriza-se o potencial educativo dos conflitos. E 
busca-se desenvolver a interação e a reciprocidade entre grupos 
diferentes, como fator de crescimento cultural e de enriquecimento 
mútuo.  
 

Os defensores da proposta interculturalista questionam tanto os conhecimentos 

homogeneizadores e universalistas da educação tradicional, como a perspectiva 

multicultural, que apenas considera as diferenças entre as culturas, sem questionar o 

porquê dessas diferenças. É preciso, dizem os interculturalistas, promover uma educação 

que respeite e valorize a diversidade cultural como possibilidade de superar estereótipos, 

preconceitos e a hierarquização cultural; é preciso promover uma educação que entenda a 

escola como um espaço de troca, de diálogo e de descoberta.  

Trata-se de uma perspectiva que, conforme Ana Canen (2000 p.137): 

[...] busca superar visões “exóticas” e “folclóricas” da diversidade 
cultural que a reduzem a aspectos tais como rituais, receitas e costumes 
diversos [...]. Parte da relevância de se promoverem práticas pedagógico-
curriculares que problematizam a construção das diferenças e que 
desafiem preconceitos relacionados aqueles considerados “diferentes”. 
 

 Acreditando que a escola é um dos espaços onde se dá a reprodução social do 

saber, compreender a diversidade cultural é um dos grandes desafios e condição primeira 

para quem pretenda realizar uma atividade educacional consciente neste mundo 

globalizado e multicultural. Este desafio está presente em estudos que consideram a 

complexidade das relações culturais e o respeito às diferenças. 

 Segundo Michael Apple (1995), os currículos devem subjetivar-se constantemente, 

reconhecendo suas próprias raízes na cultura, na história e nos interesse sociais que lhe 

deram origem.    

A educação intercultural é, pois, uma resposta ao pluralismo cultural que propõe 

novas estratégias de relação entre os sujeitos e os grupos diversos, e entre as múltiplas 
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características que compõem a sociedade. Para Antonio Nanni (1998, apud FLEURI, 2000, 

p.77): 

[...] a educação intercultural não se reduz a uma simples relação de 
conhecimento. Trata-se da interação entre sujeitos. Isto significa uma 
relação de troca e de reciprocidade entre pessoas vivas, com rostos e 
nomes próprios, reconhecendo reciprocamente seus direitos e sua 
dignidade. Uma relação que vai além da dimensão individual dos sujeitos 
e envolve suas respectivas identidades culturais diferentes. 
 

 Em uma sociedade que se deseja mais compreensiva e humanitária, novas soluções 

no terreno dos conflitos culturais devem ser buscadas. Por isto, a educação intercultural 

coloca a diversidade cultural no centro de suas atenções e se preocupa com uma nova 

forma de construir o conhecimento, levando em conta as diferentes visões de mundo, sem 

excluir a cultura das minorias, por ter consciência que cada cultura é válida por si mesma e 

tem a sua lógica interna, tratando os assuntos através da sua própria ótica.  

   A educação intercultural também propõe a reformulação dos currículos escolares, 

contemplando os conhecimentos e saberes de todos os segmentos da sociedade, a fim de 

criar oportunidade de sucesso escolar para todos os alunos, independentemente de sua 

classe social e grupo étnico.  

Na perspectiva da educação intercultural, as diferentes visões de mundo, resultantes 

de culturas produzidas em contextos diversos, são confrontadas.  As relações de poder 

presentes no processo educativo - pela legitimação de certas culturas em detrimento de 

outras - e os valores culturais - independentemente da sua origem -, são discutidos e 

problematizados, pois são frutos das relações políticas, culturais e econômicas decorrentes  

das desigualdades sociais. Combater estas desigualdades é, também, tarefa do educador, 

que deve lutar contra a discriminação e o preconceito, abrindo espaços para a 

transformação social. 

Sabemos que o Brasil é um país formado por vários grupos, de origens diversas, 
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com uma pluralidade étnica e cultural em suas identidades. Ele é urbano e rural; é europeu, 

africano, americano e asiático; é contemporâneo e rústico; é rico e pobre; é justo e injusto. 

 Por considerar que o reconhecimento e a valorização da diversidade étnica que 

compõem a sociedade brasileira são muito importantes e essenciais para uma educação que 

se deseja atualizadora, justa e de boa qualidade, felizmente, no Brasil, o debate sobre uma 

educação que contemple toda a diversidade cultural e a defesa dos direitos dos excluídos, 

vem assumindo importância cada vez maior, principalmente a partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), que incluem a pluralidade cultural como um dos 

temas transversais a serem trabalhados no currículo escolar. 

Este currículo não pode ser encarado como um elemento neutro, inocente e 

desinteressado na transmissão do conhecimento. O currículo escolar deve contemplar os 

saberes das diversas culturas que compõem a sociedade e não apenas aqueles que atendem 

às relações de poder e aos interesses de uma parcela mínima da sociedade. Porém, como 

dizem Antônio Flávio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva (1995 p.29): “[...] reconhecer que o 

currículo está atravessado por relações de poder não significa ter identificado estas 

relações. Grande parte da tarefa da análise educacional crítica consiste precisamente em 

efetuar essa identificação”. 

Trabalhar a forma como os conteúdos escolares impostos pelo currículo oficial 

representam as relações de poder, que as classes dominantes se utilizam para perpetuarem 

sua dominação, é um dos objetivos do educador que deseja questionar todo um modelo 

injusto de participação da vida democrática. E mais, trabalhar a diversidade cultural 

significa abrir o horizonte, tanto para quem ensina como para quem aprende, ao conceber e 

respeitar um mundo plural e complexo, repleto de desafios e saberes escondidos e abafados 

pela ação esmagadora da atual sociedade capitalista de consumo. 

Ora, os saberes, socialmente construídos por homens e mulheres, não podem ser 
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encarados como fixos, estáveis e exatos, devendo ser entendidos como dinâmicos, ativos e 

em constante mudança. É claro que não se pode ignorar todo o conhecimento construído 

pela humanidade ao longo de sua história, isto seria uma perda de tempo e nem é o desejo 

de uma educação intercultural, mas é recomendável sempre problematizar este 

conhecimento, de modo a propiciar aos educadores e educandos a permanente reconstrução 

dos saberes escolares, em suas conexões com a realidade. Trabalhar assim é mostrar: 

[...] com clareza a necessidade da construção de valores e novas práticas 
de relação social que permitam o reconhecimento e a valorização da 
existência das diferenças étnicas e culturais, e a superação da relação de 
dominação e exclusão-ao mesmo tempo em que se constitui a 
solidariedade. (BRASIL, 1998, p.36).  
 

Se a cultura, como diz Jean-Claude Forquin (1993, p.14), “[...] é o conteúdo 

substancial da educação, sua fonte e sua justificação última [e se] a educação não é nada 

fora da cultura e sem ela”, as ações educativas precisam trabalhar e respeitar a diversidade 

cultural, reconhecendo as diferentes formas de conhecer, sentir e agir, dentro e fora da sala 

de aula. Anísio Teixeira, inspirado em Dewey, afirma ser necessário: 

[...] restaurar o equilíbrio entre educação tácita e não formal recebida 
diretamente da vida, e a educação direta e expressa nas escolas, 
integrando a aprendizagem obtida através de um exercício específico a 
isto destinado (escola), com a aprendizagem diretamente absorvida nas 
experiências sociais (vida). (TEIXEIRA, Estudo preliminar In: DEWEY, 
1978, p.21). 
 

Homens e mulheres, nos vários ambientes sócio-culturais que habitam, constroem 

tanto a vida cotidiana como a história da humanidade. Como afirma Agnes Heller (2000, 

p.20): 

[...] as grandes ações não cotidianas que são contadas nos livros de 
história partem da vida cotidiana e a ela retornam. Toda grande façanha 
histórica concreta torna-se particular e histórica precisamente graças a seu 
posterior efeito na cotidianidade.  
 

Ainda de acordo Agnes Heller, a vida cotidiana é heterogênea, pois abrange a 
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organização do trabalho e todas as práticas da vida privada. A família é o grupo social 

onde se iniciam as primeiras relações com o cotidiano, e a escola o primeiro grupo social 

onde as crianças tomam contato com o não cotidiano. Em toda a sua existência, os 

indivíduos manterão relações com diversos grupos sociais. É necessário, então, que o 

processo educativo faça a mediação entre os conhecimentos escolares e as práticas e 

saberes da vida cotidiana.  

  Para abranger o individual e o coletivo, a escola, através de uma educação 

intercultural, deve procurar nortear-se pelas categorias de identidade nacional e pluralidade 

cultural, construindo propostas que considerem efetivamente a complexidade cultural de 

cada país. 

A partir da perspectiva da educação intercultural, preocupada em promover uma 

melhor compreensão das diferenças e desigualdades sociais, surge a 

 
[...] necessidade de repensar e ressignificar a concepção de educador. Ao 
educador compete, no contexto educativo, a tarefa de propor estímulos 
que ativem as diferenças entre os sujeitos e entre os seus contextos 
(histórias, culturas, organizações sociais...). (FLEURI, 2000, p.80). 
 

Neste contexto, o currículo deve privilegiar a circulação de informações entre os 

diferentes sujeitos, a partir dos seus contextos sócio-históricos, ampliando o espaço da 

produção da cultura: “O currículo é, assim, um terreno de produção e de política cultural, 

no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima de criação, recriação e, 

sobretudo, de contestação e transgressão”. (MOREIRA E SILVA, 1995, p.28). 

Assim, concordo com os autores que defendem a educação intercultural, por 

entender que só nesta perspectiva os sujeitos constroem, desconstroem e reconstroem 

velhas e diferentes idéias com novos saberes, advindos de todos os lugares, experenciando 

desafios de uma formação plural.  

 



 37 

1.2 Formação de professores/as 

 

 
[...] por isso educar é perder sem perder-se. Sempre. É ameaçar o 
estabelecido. Mas é, também, integrar. Viver as perplexidades das 
mutações: conviver honradamente com angústias e incertezas; ir dormir 
cravado de dúvidas, mas ter sensibilidade para distinguir o que muda do 
que é apenas efêmero; o que é permanente do que é reacionário. 
                                                                                           Artur da Távola. 

 

 

A educação é um processo de formação que contribui para ampliar a compreensão 

de si mesmo e do mundo, através da construção de novos conhecimentos, valores, atitudes 

e habilidades. Processo que se dá através de interações com o meio natural e sócio-cultural, 

mediadas pelos/as professores/as. 

A educação mantém estreita relação com a cultura, pois, conforme Jean-Claude 

Forquin (1993, p.10), nela ocorre a "[...] comunicação, a transmissão, a aquisição de 

alguma coisa: conhecimentos, crenças, hábitos, valores, que constituem o que se chama 

precisamente de conteúdo da educação”.A cultura e a educação caminham juntas. Como 

diz Forquin (1993), uma só tem sentido se estiver inserida na outra e vice-versa. 

João Francisco Duarte Jr. (1988, p.59) entende a educação como um processo pelo 

qual os indivíduos adquirem sua personalidade cultural. Para ele, "[...] educar-se é, 

primeiramente, adquirir a visão de mundo da cultura a que se pertence; educar-se diz 

respeito ao aprendizado dos valores e dos sentimentos que estruturam a comunidade na 

qual vivemos”. Esse aprendizado apresenta-se como resultado da influência cultural que 

nos move e que gera o nosso interesse em adquirir novos conhecimentos. 

Porém, para Vital Didonet (1983, p.34) este querer aprender só tem sentido se for 

inerente à sua maneira de viver: 

[...] não tem sentido educar uma pessoa para que ela compreenda e 
valorize a cultura. A educação que tem sentido é aquela que se faz 
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na cultura, no viver, no ser-pessoa-hoje, no conquistar-se, no 
relacionar-se, no descobrir e inventar caminhos. Em outras palavras, 
a educação autêntica e válida é a que se faz na e pela cultura. 
 

No mundo moderno, marcado por profundas mudanças produzidas pelo 

desenvolvimento das ciências, da tecnologia, dos meios de comunicação e sistema 

econômico vigente podemos perguntar: Qual o lugar da educação nesta era do 

conhecimento? Como o educador deve proceder?  

A velocidade em que ocorrem as mudanças no mundo contemporâneo causa grande 

perplexidade, pois ocorrem de modo extremamente irregular, muitas vezes conflitante, 

afetando as relações sociais, a organização do trabalho intelectual e produtivo, e o 

exercício da cidadania. A globalização da economia provoca altos níveis de 

competitividade na produção e no consumo de bens materiais e imateriais. Ana Lúcia 

Valente (1999, p.54) nos alerta para o que há de novo nesta velha globalização: 

Assim, a chamada revolução tecnológica - que permite a utilização de 
recursos da informática e das microciências para a produção em alta 
escala e até mesmo para a criação de uma “natureza artificial” e que, 
sobretudo, permite a comunicação em escala global e em tempo real – 
marca o ritmo de um período de mudanças aceleradas. Tão profundas são 
as conseqüências desse conjunto de inovações que se fala de uma nova 
revolução industrial. 
 

  O poder sempre presente e crescente da televisão exerce no cotidiano um domínio 

cada vez mais forte sobre crianças, jovens e adultos, interferindo nos valores e atitudes 

antes voltados para a coletividade e respeito pela vida, valores hoje voltados para o 

individualismo, narcisismo e consumismo exagerado de bens. As relações são cada vez 

mais rápidas e efêmeras, exigindo que o sujeito assuma, no decorrer de sua vida, múltiplas 

identidades (HALL, 2002). 

O capitalismo possibilitou a expansão da urbanização e do comércio, o 

aparecimento de uma sociedade de consumo, o desenvolvimento das técnicas de 

reprodução e a formação de uma sociedade dividida em classes, onde uma classe é 
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dominante (a que detém o poder material e imaterial) e as outras são dominadas e 

marginalizadas pela carência de recursos. Nessa perspectiva, Ana Lúcia Valente (1999, 

p.55) nos alerta para o “[...] surgimento de personagens excluídos do mercado de trabalho e 

sem meios de garantir sua sobrevivência”.  

Todos estes fatores configuram um inusitado cenário social, exigindo uma postura 

diferente dos profissionais da educação, pois as reformas educacionais ou propostas 

pedagógicas inovadoras não logram êxito sem a participação dos professores/as. O mundo 

contemporâneo, então, requer professores/as capazes de preparar seus alunos/as para 

realizarem uma leitura crítica do mundo, e para serem capazes de pensar e intervir 

científica, social e afetivamente sobre os problemas que os afetam. No dizer de José Carlos 

Libâneo (1998, p.10) o mundo contemporâneo requer: 

 [...] um professor capaz de ajustar sua didática às novas realidades da 
sociedade, do conhecimento, do aluno, dos diversos universos culturais, 
dos meios de comunicação. O novo professor precisaria, no mínimo, de 
uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender a aprender, 
competência para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, 
domínio da linguagem informacional, saber usar meios de comunicação e 
articular as aulas com as mídias e multimídias. 
 

 Dessa forma, exige-se um professor construtor do mundo interno e invisível de 

cada educando, articulando no seu desempenho os saberes que definem sua identidade 

profissional; um professor capaz de criar e modificar a realidade do ambiente em que 

habita, descobrindo-se como sujeito de transformação do mundo, participando do processo 

da aprendizagem e do desenvolvimento humano. 

Faz-se necessário neste contexto, os educadores construírem uma nova e aberta 

concepção de um conhecimento e ética, requeridos pelos processos educativos e 

produtivos; uma concepção que priorize o seu permanente processo de formação, levando-

os a aprender lidar adequadamente com o novo. 

 De acordo com Antonio Nóvoa (1995) a formação não se constrói por acumulação 
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de conhecimentos ou de técnicas, mas sim, através de um trabalho de reflexividade crítica 

sobre as práticas de (re) construção permanente de uma identidade pessoal e profissional.  

Também Donald A. Schön (1991) defende a reflexão como elemento fundamental à 

formação dos professores/as, reflexão que pode ser desenvolvida de diferentes modos e em 

diferentes momentos. Primeiro, o professor permite-se ser surpreendido pelo que faz o 

aluno; depois ele reflete sobre este fato; a seguir reformula o problema apresentado na 

situação e, depois, planeja e executa ações para testar suas hipóteses. Conforme Schön 

(1991, p.83), 

[...] é possível olhar retrospectivamente e refletir sobre a reflexão na 
ação. Após a aula, o professor pode pensar no que aconteceu, no que 
observou, no significado que lhe deu e na eventual adopção de outros 
sentidos. Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma observação e 
uma descrição, que exige o uso de palavras. 
 

Entretanto, nos alerta Donald A. Schön (1991, p.90), não basta refletir, é necessário 

também observar e registrar: 

Temos de chegar ao que os professores fazem através da observação 
directa e registrada que permita uma descrição detalhada do 
comportamento e uma reconstrução das intenções, estratégias e 
pressupostos. A confrontação com os dados directamente observáveis 
produz muitas vezes um choque educacional, à medida que os professores 
vão descobrindo que actuam segundo teorias de acção diferentes daquelas 
que professam. 
 

A realidade moderna exige um profissional da educação capaz de pensar e superar 

desafios, um trabalhador que consiga compreender o verdadeiro sentido do seu ofício, 

pressupondo novas relações de trabalho no espaço da instituição, enfim “[...] um 

profissional capaz de compreender seu ofício de [...] comunicar aos outros as razões das 

suas decisões e ações profissionais.” (GARCIA, In: NÓVOA, 1995, p.59). 

Entendem os autores citados que a formação profissional do professor/a não pode 

mais ser compreendida e reduzida só aos espaços formais e escolarizados, organizados 

com esse fim. Ela precisa ser concebida como algo que pode se dar antes, durante e depois 



 41 

do processo formal, como espaço de reflexão sobre o fazer de seu trabalho. A formação 

profissional, dizem eles, é um processo de desenvolvimento que se inicia no momento da 

escolha da profissão, percorre os cursos de formação inicial e se prolonga por todos os 

momentos do exercício profissional ao longo de sua carreira, incluindo novos cursos de 

reciclagem, treinamentos, aperfeiçoamento, capacitação, palestras, seminários, congressos 

e programas de formação continuada. Ela se dá, também, no próprio dia a dia do professor, 

em atividades desenvolvidas fora da escola: nas atividades domésticas e nas atividades de 

lazer que desenvolve em casa, no clube, enfim, nos diferentes ambientes que freqüenta. 

Este é um dos maiores desafios da política educacional: adotar uma proposta de 

formação continuada que considere o ser humano na sua totalidade e no seu modo de vida. 

Por isso, traçar estratégias educacionais condizentes com a realidade vivenciada pelos 

sujeitos educadores não podem ser limitadas à descrição de uma “falta”, mas devem buscar 

a realização dos/as professores/as nas diferentes áreas de sua vida. 

Ainda conforme Nóvoa (1995), a formação é, na verdade, autoformação, uma vez 

que nela os professores/as re-elaboram saberes iniciais ao confrontá-los com os saberes 

historicamente produzidos e as experiências práticas que vivenciam no contexto escolar. 

Como diz Nóvoa (1995 p.39): 

Há uma diferença fundamental entre formar e formar-se. Até hoje os 
professores têm sido formados por grupos profissionais diversos, 
sem que suas próprias práticas de debate e de troca de experiências 
tenham alguma vez sido valorizadas. É tempo de os professores 
pensarem em formar-se, assinalando-se as dimensões pessoais (o eu 
individual) e as dimensões profissionais (o eu coletivo) nas quais 
esse processo deve alicerçar-se.  
 

É neste sentido que devem ser feitos os investimentos na formação continuada 

dos/as professores/as. É preciso dar ênfase ao educador como sujeito ativo de sua própria 

formação, pois é próprio do homem ser sujeito e não objeto da educação. Assim, como 

sujeito de sua própria ação, ele há de querer assumir o processo permanente de sua 
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formação, já que se trata de uma necessidade para seu crescimento pessoal e profissional. 

O fato dos/as professores/as terem uma formação e um corpo de saberes, pode e deve 

contribuir significativamente para sua autoformação e, conseqüentemente, para o êxito do 

processo educativo. 

Portanto, a formação continuada não pode ser entendida como uma simples 

aquisição de conhecimentos ou capacitação momentânea de novas técnicas, mas sim como 

uma transformação assumida pelo próprio docente, a partir de uma reflexão sobre sua 

atuação dentro da sala de aula, num processo que envolve mecanismos que auxiliem sua 

interação de sujeito no mundo e consigo mesmo.  

Ao utilizar a reflexão como uma estratégia para melhorar seu desempenho e 

compreender a dinamicidade dos acontecimentos e as incertezas que surgem no cotidiano 

da sala de aula, certamente o/a professor/ar repensará e mudará sua prática pedagógica.  

Assim, a formação continuada vincula-se à natureza do fazer pedagógico do/a 

professor/a. Como o conhecimento se modifica constantemente, também a formação 

daqueles que lidam com o conhecimento, produzindo-o, ou mediando-o, necessita ser 

entendida como inconclusa, sempre em processo.  

 

 

1.3 Da importância da arte na educação escolar 

 

 

Se os professores pudessem aprender as lições da arte e valer-se da 
experiência da arte como modelo para a forma de tratar as crianças, 
poderíamos finalmente contribuir para que o fruto do nascimento de uma 
nova sociedade (que de um modo ou de outro acontecerá, com ou sem a 
nossa ajuda) seja válido e robusto. Poderá parecer talvez absurdo que 
um tal movimento possa iniciar-se nas aulas de música, mas só é assim 
porque não nos damos conta do poder do modo artístico de pensar. A sua 
influência sobre a educação e, por meio dela, sobre a própria sociedade 
pode ser pequena, mas, devido ao poder da arte para mudar as formas de 
percepção humana, é real. 
                                                                                     Cristopher Small 
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A arte é um fenômeno comum a todas as culturas. É a forma perceptiva2 e 

expressiva que o homem utiliza para se comunicar. Pensando-se na relação homem-

mundo, cabe-nos dizer que, de acordo com Merleau-Ponty (1994), o homem relaciona-se 

consigo mesmo, com os outros, com as coisas e com o mundo, muito mais numa relação de 

“eu posso” do que de “eu penso”, a partir do pressuposto básico de que a percepção é o 

contato primeiro do homem com tudo que o cerca e que mesmo a consciência que tem 

desse mundo, é uma consciência perceptiva.  

Esse mundo percebido e aprendido manifesta-se através dos mais diferentes gestos 

e expressões; nele a linguagem e a arte ocupam espaço primordial. A linguagem, enquanto 

criadora e construtora de nossa percepção do mundo; a arte, enquanto reveladora de nosso 

modo de ser e existir em meio a esse mesmo mundo. 

Francisco Duarte Jr. (1988) entende que a arte não comunica conceitos, mas 

expressa sentimentos. Apreendemos os sentimentos diretamente do nosso “estar no 

mundo” e a obra de arte procura revivê-los em nós.  

Sendo a arte a expressão do humano que se revela em nós, ela contribui para nossa 

formação. Assim, a arte na educação escolar pode auxiliar para a formação de um cidadão 

criativo e crítico. Já dizia Herbert Read (2001) em princípios do século passado, que a arte 

deve ser base para a educação. 

No Brasil, o componente curricular Arte passa a ser obrigatório na educação básica.  

Diz o artigo 26, parágrafo 2º, da Lei n.9.394/96: “O ensino da arte constituirá 

componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos”.(BRASIL, 1998, p.30).  

Esta lei representa um avanço ao incluir Arte na estrutura curricular como área que 

detém conteúdos próprios e não apenas como atividade educativa, como era considerada 

                                                
2 Para Lúcia Santaella (1993), “perceber é se defrontar com algo”. 
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anteriormente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 5.692/71). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

(BRASIL, 1998, p.19), a educação em arte pode propiciar ao aluno o desenvolvimento de 

sua sensibilidade, percepção e imaginação “[...] tanto ao realizar formas artísticas, quanto 

na ação de apreciar e conhecer as formas artísticas produzidas por ele e pelos colegas, pela 

natureza e nas diferentes culturas.” 

Ainda conforme o PCN-Arte, o ensino artístico também pode propiciar aos 

alunos/as um relacionamento criativo com as outras disciplinas do currículo. Através da 

percepção estética os/as alunos/as também podem estabelecer interações com as diversas 

manifestações artísticas de cada grupo social. Orientada segundo uma perspectiva aberta e 

democrática, a apreciação em arte pode contribuir para a construção da cidadania e para a 

flexibilidade do pensamento. Por outro lado, o não acesso às obras de arte exclui os 

alunos/as de um contato importante com o patrimônio cultural da humanidade: 

O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de 
aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força 
comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, 
das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que buscam 
o sentido da vida. (BRASIL, 1998, p.21). 
 

Referindo-se à importância da arte para a formação de jovens e crianças, Célia 

Almeida afirma que no fazer artístico, fundamental para o equilíbrio dos processos mentais 

e desenvolvimento da criatividade, homens e mulheres expressam suas formas de entender 

e comunicar-se com o mundo. Assim, diz a autora, ao realizar atividades artísticas, os 

alunos/as desenvolvem sua auto-estima, autonomia, senso estético, ampliam suas 

capacidades para imaginar, simbolizar, analisar, avaliar, julgar, expor idéias e sentimentos. 

Mas, ainda conforme Célia Maria de Castro Almeida (2001 p.15): 

[...] o motivo mais importante para incluirmos as artes no currículo da 
educação básica é que elas são parte do patrimônio cultural da 
humanidade, e uma das principais funções da escola é preservar esse 
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patrimônio e dá-lo a conhecer. As artes são produções culturais que 
precisam ser conhecidas e compreendidas pelos alunos, já que é nas 
culturas que nos constituímos como sujeitos humanos. 
 

Na visão de Jean-Claude Forquin (In: PORCHER, 1982, p.25), a educação artística 

tem por finalidade não apenas proporcionar a apreciação das chamadas belas artes, mas 

também desenvolver nos alunos/as uma consciência ativa em relação ao meio ambiente3 e  

a sua qualidade de vida. Ainda para Forquin, a educação artística não deve se preocupar 

apenas em promover o desenvolvimento de aptidões artísticas específicas, mas, sobretudo 

deve buscar promover um desenvolvimento global da personalidade, através das diversas 

formas de expressão. 

Como a produção do conhecimento é histórica e socialmente construída, 

conseqüentemente a produção artística também o é. Aprender arte, portanto, envolve 

conhecimento e respeito pelas diversas produções artísticas individuais ou coletivas que 

contribuem para a formação da identidade de um grupo sociocultural. Ao estabelecer 

contato com as diferentes culturas e formas de expressão, os/as alunos/as compreenderão 

que todas as  culturas são válidas em si e que não são estanques. É direito dos alunos/as ter 

a  possibilidade  de entrar  em  contato  com  estas  produções  e  dever  dos  professores/as  

possibilitar este contato. 

Prosseguindo nesta linha de pensamento, Maria Heloísa C. de T. Ferraz e Maria F. 

de Rezende e Fusari (1999, p.18) nos dizem: 

E é justamente porque a arte mobiliza continuadamente nossas práticas 
culturais, mostrando-nos esteticamente as múltiplas visualidades, 
sonoridades, falas, movimentos, cenas, desde a nossa infância que 
procuramos tomar consciência de como as produzimos e as 
interpretamos. Essa consciência pode nos ajudar a conhecer e reconhecer 
manifestações e interferências da arte em nossas vidas. 

                                                
3 Na visão de Forquin (apud PORCHER, 1982, p.25) por meio ambiente devemos entender “[...] a totalidade 
dos valores sensíveis do panorama da vida - sistema dos objetos naturais e artificiais, conjunto dos estímulos 
sensoriais, formas, cores, cheiros, sabores, movimentos, ruídos, justaposição e superação das qualidades 
percebidas, através das quais o espaço se acha ocupado, ritmado, modulado, diferenciado, determinado como 
espaço familiar para quem o habita”.  
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E porque a arte mobiliza muitas de nossas práticas cotidianas, influenciando nossas 

concepções de vida, de gosto e de mundo, é importante conhecermos quais as práticas 

artísticas que fazem parte das vidas de nossos alunos/as, como as brincadeiras que utilizam 

com seus colegas e em casa, as brincadeiras de “jogar” versinhos, os cantos que seus 

familiares ensinam e ouvem, os cantos que eles mesmos inventam, as canções de roda, os 

jogos entre outros. 

O estudo e prática artística em suas várias modalidades - música, dança, teatro, 

artes visuais ou audiovisuais - podem proporcionar um crescimento espiritual, afetivo, 

cognitivo e motor. É o que nos afirmam Maria Heloísa C. de T. Ferraz e Maria F. de 

Rezende e Fusari (1999 p. 19): 

A formação escolar pode e deve contribuir para que os alunos, a partir 
dessas vivências, desenvolvam, durante os cursos, novas habilidades e 
saberes básicos, significativos e ampliadores de suas sensibilidades e 
cognições a respeito dessas modalidades artísticas.  
 

Com certeza, o/a aluno/a que vivencia as várias expressões em arte, de uma 

maneira prazerosa e consciente, desenvolverá sua criatividade, percepção e pensamento 

divergente, isto é, a capacidade de enxergar alternativas múltiplas para a solução de um 

mesmo problema.  

É certo que nem todos os alunos serão artistas profissionais, mas todos poderão ser 

apreciadores e espectadores críticos das obras artísticas, se incentivados a isto.  

Outra grande contribuição que o ensino em Arte proporciona é a possibilidade de se 

trabalhar, ao mesmo tempo, com tradição e inovação. Tradição e inovação são dois 

aspectos que se complementam no ensino em Arte. Por tradição compreende-se ensinar 

com o objetivo de preservar: os/as alunos/as são instados a conhecerem as obras primas da 

humanidade. Inovação significa inventar, criar novas formas de expressão com o mundo. 

Esta outra face do ensino artístico proporciona aos alunos/as o exercício da liberdade de 
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expressão, seja cantando, desenhando, esculpindo, dançando, tocando, interpretando, 

enfim, se comunicando através de uma das linguagens artísticas. 

Os/as alunos/as se identificam de maneira singular com as diferentes atividades 

artísticas, atribuem diferentes sentidos às obras que forem convidados a apreciar. 

Comunicam-se, se expressam e aprendem diversamente. Assim, considerando-se a 

multiplicidade de complexas formas de aprendizagem, o educador em arte precisa dominar 

os conhecimentos específicos da área e pesquisar continuamente sobre o que e como 

ensinar. 

 De acordo com Forquin (In: PORCHER, 1982, p.25), a educação artística também 

não pode adotar o deixar fazer (laisser faire), mas requer uma interferência no processo 

educativo através de métodos pedagógicos específicos que possibilitarão a alfabetização 

estética, ou seja, a aprendizagem nas artes plásticas, musicais, visuais e cênicas.  

Na visão de Maria Heloísa C. de T. Ferraz e Maria F. de Rezende e Fusari (1999, 

p.98) a metodologia do ensino de arte refere-se aos encaminhamentos educativos que 

visam a ajudar os alunos na apreensão viva e significativa de noções e habilidades culturais 

em arte: 
[...] inclui escolhas profissionais do professor quanto aos assuntos em 
arte, contextualizados e a serem trabalhados com os alunos nos cursos. 
Referem-se também à determinação de métodos educativos, ou seja, de 
trajetórias pedagógicas (com procedimentos técnicos e proposições de 
atividades) para os estudantes fazerem, apreciarem e analisarem os 
conteúdos de arte. Referem-se ainda às escolhas de materiais e meios de 
comunicação para a produção artística e estética nas aulas. (em itálico 
no original).  
 

Os professores/as de arte podem utilizar em suas aulas livros ilustrados, CDs, CD-

ROM, fitas cassetes, DVDs,  vídeos com  filmes e outros materiais, enfim, todos os meios 

que tiverem ao seu dispor para proporcionar uma ampla visão em arte para os alunos/as. 

Entretanto, todo este material só será pertinente se for contextualizado, se de alguma forma 

puder ser relacionado às suas experiências de vida. 
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Pensando-se que o primeiro grupo social do qual a criança participa é a família 

podemos inferir que,  desde muito cedo ela participa das práticas sociais e culturais do seu 

meio e dos grupos culturais com os quais a família convive. Aos poucos, vai tendo contato 

e descobrindo aspectos do mundo físico, social e cultural, a partir dos quais vai construindo 

seu conhecimento e desenvolvendo sua percepção: 

A sua formação como sujeito em processo de humanização vai se 
estruturando a partir das experiências assimiladas em interação com as 
outras pessoas. É pois inserida no ambiente afetivo e cultural que a 
criança vai desenvolver seu processo de socialização. (FERRAZ e FUSARI, 
1999, p. 41). 

 

Logo, os conceitos sociais e culturais são construídos, primeiro, na vida cotidiana.  

Pensando-se que o segundo grupo social com o qual a criança tem contato é a 

escola, esta deve ampliar o mundo cultural da criança, mas suas experiências anteriores à 

ela não podem ser desconsideradas pelos professores/as. Para que a aprendizagem seja 

significativa, há que se considerar o contexto sócio-cultural no qual os alunos/as estão 

inseridos. Por isto é importante conhecer as práticas artísticas que fazem parte do 

repertório de vida dos/as alunos/as, e incentivá-los a trazer para dentro da sala de aula suas 

experiências anteriores às recebidas na escola. 

 

 

1.3.1 A música na educação escolar 

 

 

Música é som, silêncio, ritmo. Manifestação sonora que resulta da necessidade 

humana de se expressar poeticamente através dos sons, e ritmicamente através dos pulsos. 

Ao escutar ou executar música certos sentidos humanos se apuram, se modificam, e se 

transformam. Segundo Mário de Andrade (1962, p.40), é difícil comprovar tais reações, tal 

como ocorrem na escrita, desenho e coreografia com certa verdade: “Pois a música não 
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pode fazer isto. Não possui nem o valor intelectual direto da palavra nem o valor objetivo 

direto do gesto. Os valores dela são diretamente dinamogênicos e só. Valores que criam 

dentro do corpo estados cenestésicos (sic) novos.” 

Ainda conforme Mário de Andrade, a música provoca estados cinestésicos no 

homem, ou seja, sensações que alteram a funcionalidade de alguns órgãos, relaxando-os ou 

impulsionando-os, ao que se dá o nome de dinamogenia. Certas dinamogenias fisiológicas 

nos levam a estados psicológicos já vividos, estados de alma sabidos de antemão, ativando 

nossa memória, lembrando de fatos passados. Outras vezes, nos faz refletir sobre nossa 

realidade atual nos remetendo a um futuro onde buscamos sensações para questionar e 

apaziguar nossa ânsia de viver. 

 A música é uma forma de expressão artística bastante praticada por diferentes 

segmentos da sociedade, em todos os tempos e lugares.  

Podemos considerar a música como linguagem, pois sua composição se dá através 

de um sistema organizado de símbolos. A música, como uma modalidade da linguagem 

humana, deve ser aqui entendida como arte e conhecimento sociocultural: “[...] a música é 

uma das formas artísticas que expressa o processo de construção do homem no seu 

relacionamento com a sociedade” (GROSSI, 1990, p.45). Sua compreensão como elemento 

expressivo e representativo se dá por meio da relação cultural homem/sociedade e das 

atividades organizadas em função dessa influência. 

 É certo que a música é um fenômeno universal e democrático, já que chega aos 

ouvidos de todos indistintamente, mas as sensações, emoções e sentidos que provoca 

variam de indivíduo para indivíduo, pois sua recepção é influenciada diretamente pela 

história de vida da pessoa que a escuta. No entanto, nem todas as pessoas têm a 

oportunidade de conhecer as diversas e bem elaboradas músicas compostas pelos grandes 

compositores. O acesso a elas, principalmente em países que não possuem uma tradição 
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musical erudita, é difícil e pouco utilizado.  

O ensino da música contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, 

senso rítmico, raciocínio lógico, socialização e auto-expressão, auto-estima, criatividade, 

imaginação, percepção, capacidade de abstração, curiosidade e concentração. Elementos 

que favorecerão de maneira significativa qualquer tipo de aprendizagem. Nesta linha de 

pensamento João Gabriel M. Fonseca (1990, p. 11) nos diz: 

A Educação Musical pode, se adequadamente aplicada, contribuir para 
tornar o Homo verdadeiramente sapiens, não por acumular 
conhecimentos mas por desenvolver as faculdades da percepção, da 
atenção, da auto-disciplina, da auto crítica, da criatividade e da 
comunicação afetiva. 
 

Porém, a contribuição da música para a educação deve ser entendida para além 

desta concepção, que a considera importante apenas porque ela pode proporcionar o 

desenvolvimento de certas habilidades e capacidades. 

A música é uma área de conhecimento e por isso sua inserção no currículo escolar 

não pode ser entendida apenas como um meio para auxiliar outros componentes 

curriculares. Enquanto área de conhecimento a música tem seus próprios conteúdos que, tal 

como os conteúdos dos demais componentes curriculares merecem ser tratados pela 

importância que têm em si mesmos, e não somente porque podem auxiliar a aprendizagem 

de outros componentes curriculares. Estes dois modos de conceber o estudo da música, 

tanto como área do conhecimento ou como mediadora de conhecimentos de outras áreas, 

devem ser considerados durante o processo educacional.  

Ao defender a tese de que a música contribui para a formação global do homem, ao 

auxiliar no desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores, como 

instrumento de educação, Hans Joachin Koellreutter (1998, p.41) fala sobre a importância 

da integração razão e emoção na vida dos jovens: 

[...] a mais importante implicação desta tese é a tarefa de despertar, na 
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mente dos jovens, a consciência da interdependência de sentimento e 
racionalidade, de tecnologia e estética. No fundo, isto significa 
desenvolver a capacidade do ser humano para um raciocínio globalizante 
e integrador. 
 

Uma disciplina bastante relevante, dentro do ensino da música que deve ser 

considerada, é a área da etnomusicologia. O conceito que usaremos é baseado nos estudos 

de Jorge Alves Barbosa (1997, p.128) que diz: 

O conceito de “etnomusicologia” vem sendo aplicado para englobar o 
estudo do leque de manifestações musicais que, em todo mundo e em 
diferentes campos, permanece fora do patrimônio da música ocidental, 
habitualmente objecto da História da Música. Assim, o termo 
etnomusicologia vem-se aplicando ao estudo da cultura musical ligada a 
grupos ou sociedades, primitivas ou civilizadas, tanto ocidentais como 
orientais e situadas fora do âmbito da música tradicionalmente 
transmitida pelo patrimônio da cultura ocidental. 
 

Neste sentido, trata-se de estudar a música enquanto testemunho de uma cultura, 

dentro de seu contexto, superando a tendência tradicional de envolver todos os elementos 

artísticos, dentro de uma perspectiva européia. Para isso, é preciso também estudar o 

ambiente em que ela é produzida e repassada.  

Dentro da etnomusicologia temos subáreas, como a etnomusicologia de tipo rural, 

que interessa ao presente estudo. É mais uma vez Jorge Alves Barbosa (1997, p. 132) quem 

vem nos esclarecer sobre o assunto: 

Deixando de lado a propriedade ou não desta linguagem, importa 
caracterizar aquilo que se designa por música popular, circunscrita aos 
ambientes rurais e sua abordagem do ponto de vista etnomusicológico. 
Tal estudo- deve entender-se desde já- não assenta em qualquer tipo de 
técnica, pelo menos em princípio, mas assenta fundamentalmente nas 
características do ambiente em que uma música se insere e pratica. 
 

De acordo com a definição dada pelo Congresso Internacional de Música Foclórica 

de São Paulo, ocorrido em 1954, “[...] música folclórica4 é o produto de uma tradição 

musical que foi evoluindo e se foi transmitindo oralmente” (BARBOSA, 1997, p.133).  

                                                
4 Neste trabalho usaremos a terminologia música popular tradicional, em vez de música folclórica. 
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Elemento característico da música folclórica é o anonimato, porque a interação das 

pessoas de uma comunidade com este tipo de música é tão grande, que toma para si a obra 

que, em princípio, pertencia a alguém. Três são as características da música tradicional: a 

continuidade, que permite uma ligação do presente com o passado sem renegar a fonte; a 

variação coletiva ou individual, que transforma a mesma canção; e a seleção, processo no 

qual a comunidade vai escolhendo e assimilando as práticas artísticas que melhor se 

sintonizam com sua maneira de ser. Estas características impedem os estudiosos da música 

tradicional de fazerem uma “[...] caracterização determinada quanto à sua fonte e quanto à 

sua autenticidade no sentido estrito do termo” (BARBOSA, 1997, p.133).  

 

 

1.1.3.1 A canção e a educação musical 

 

 

Estou convencido de que chegará o momento em que toda a arte sairá de 
uma fonte folclórica comum, na qual todos nos reuniremos através dos 
trabalhos criados pela experiência comparticipada da canção folclórica. 
                                                                                                   L. Janacek 

 

 

A música brasileira caracteriza-se pela diversidade de gêneros e ritmos, resultado 

da influência cultural das várias etnias que constituem o povo brasileiro. Por esta razão, o 

ensino musical deve considerar a multiplicidade dos ambientes culturais dos alunos/as, 

levando em conta as influências por eles/elas recebidas fora da escola, uma vez que a 

educação escolar não pode se desvincular da cultura, aprendida e influenciada pelo meio 

em que vive os alunos/as. 

De acordo com os PCN-Arte, a canção é um elemento muito importante na 

educação musical: 

As canções brasileiras constituem um manancial de possibilidades para o 
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ensino da música com música e podem fazer parte das produções 
musicais em sala de aula, permitindo que o aluno possa elaborar 
hipóteses a respeito do grau de precisão necessário para a afinação, ritmo, 
percepção da linguagem, simultaneidades etc. (BRASIL, 1998, p.77). 

 

O uso das canções é um aspecto que deve ser considerado, porque a letra tem 

também papel fundamental, pois nela estão representados os modos de vida, de sentir, ver 

e agir de um grupo social. A letra e a melodia são interdependentes nas canções, uma só 

tem sentido com a outra e vice-versa. Elas se completam e podem contribuir para uma 

análise mais objetiva do grupo sócio-cultural que as praticam. Principalmente as canções 

populares tradicionais, podem nos fornecer uma caracterização do ambiente em que estão 

inseridas, “[...] em virtude do papel preponderante de próprio meio social no seu processo 

de formação”. (BARBOSA, 1997, p.136). É, ainda, Jorge Alves Barbosa (1997, p. 143) 

quem nos mostra a importância de não ficarmos restritos ao repertório presente na mídia, 

incentivando-nos e nos abrirmos para as diversas manifestações musicais folclóricas: 

O contacto com os diversos gêneros de música folclórica e o seu meio, 
sua prática e sua origem poderão ajudar-nos quanto ao modo de abordar a 
própria educação musical, adequando a música a um ambiente que seja 
acessível e útil para os alunos, ajudando a uma seleção de materiais 
verdadeiramente eficaz.  
 

Também a canção possibilita o “[...] contato com toda a riqueza e profusão de 

ritmos do Brasil e do mundo, que nela se manifestam principalmente por meio de um de 

seus elementos: o arranjo de base”. (BRASIL, 1998, p.77). Estes arranjos, que são variáveis, 

mostram as singularidades e os modos de composição, usados na música brasileira. 

Representam, na verdade, a enorme variedade de produções musicais e rítmicas que o povo 

é capaz de fazer. Portanto, considerando-se esta riqueza da música brasileira, qualquer 

proposta de educação musical não pode deixar de considerar esta diversidade, ao buscar 

promover o desenvolvimento da sensibilidade através do estudo e apreciação das obras 

artísticas.  
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Violeta Gainza (1964), ressalta o mais alto sentido educativo da música, 

defendendo a sua presença na escola; para ela a música contribui com todas as demais 

disciplinas, modela o espírito e a personalidade da criança. E, para Herbert Read (2001), 

que defende a educação através da arte, a força e o poder da música são indiscutíveis, pois, 

oferece às crianças, duradouras, profundas, ricas e marcantes experiências, que se refletem 

em suas vidas pessoais, no convívio social, no mundo adulto e, particularmente, em sua 

formação moral. 

 



 

2 ABRINDO OS COLCHETES 

 

 

 

O trabalho de pesquisa de campo ocorreu no período de março de 2002 a junho de 

2003, e foi desenvolvido no Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, situado no 

município de Campo Florido (MG), em dois eixos temáticos e metodológicos.  

No primeiro eixo da pesquisa investiguei e resgatei práticas musicais recolhidas 

entre os assentados/as, principalmente entre as mulheres.  

Neste eixo reuni e organizei o repertório musical apresentado pelas mulheres 

entrevistadas, o qual foi obtido através de entrevistas semi-estruturadas. Neste processo 

considerei que mais importante do que a obtenção de um expressivo número de 

informações deveria ser a sua compreensão e aprofundamento, conforme afirma Mirian 

Goldenberg (1997, p.32): “Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é 

com a representação numérica mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social, de uma organização, de uma instituição ou de uma trajetória.”  

No segundo eixo da pesquisa entrevistei individualmente alguns professores/as da 

Escola Municipal Santa Terezinha, localizada no assentamento, e realizei encontros de 

formação continuada com professores/as desta escola, mas também com professores/as de 

outras escolas públicas de Campo Florido (MG), para atender a uma solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação deste município.  

Na Escola Municipal Santa Terezinha desenvolvi um trabalho de intervenção, 

trabalhando com os professores/as e duas turmas de alunos/as (1a. e 2a. série) parte do 

repertório musical recolhido entre algumas mulheres do assentamento. 

Somaram-se a esses procedimentos uma pesquisa bibliográfica, que me deu o 
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respaldo teórico e documental para levantamento de informações sobre as condições de 

vida (moradia, saúde, educação, meio ambiente, produção, entre outras) dos assentados/as.  

De acordo com Elizabeth Borges (2003, p.98), a educação agrícola é pensada 

dentro de uma lógica capitalista, onde a instituição de ensino passa a ser organizada e 

administrada como uma empresa: 

 [...] para organizá-la, urge que se analise o contexto que envolve aqueles 
que a procuram. Neste sentido, é necessário refletir sobre como acontece 
a inserção do meio rural na sociedade para avaliar as condições sociais, 
econômicas e culturais do homem do campo e as condições em que 
ocorre a sua educação. 
 

A autora ainda nos relata que mesmo com a crescente e intensa urbanização 

ocorrida nas últimas décadas, cerca de um quinto da população do país se encontra na zona 

rural, de acordo com o Censo Demográfico de 2000, ressaltando que: “[...] os cerca de 32 

milhões de pessoas que residem na área rural, encontram-se em desvantagem em relação 

aos que residem na área urbana, no que se refere à escolaridade e freqüência à escola, 

dentre outros fatores”. (BORGES, 2003, p.98). 

Em seu estudo Elisabete Ferreira Borges nos mostra também que mesmo sabendo 

dos benefícios da agricultura familiar, os grandes institutos de pesquisas para o 

desenvolvimento tecnológico da agricultura, estão voltados para a produção da agricultura 

capitalista. 

Ainda que a agricultura familiar seja reconhecida pela sua produtividade 
e resistência histórica na sociedade moderna, não se investe em 
tecnologia voltada para esta modalidade de produção agrícola que, 
precisa ser construída, e o seu desenvolvimento carece, ainda, de uma 
educação de qualidade no e para o meio rural. (BORGES, 2003, p.101) 
 

Ao pesquisar e conhecer o assentamento Nova santo Inácio e Ranchinho, constatei 

que isto realmente acontece. As condições de vida dos assentados/as são extremamente 

difíceis: não possuem infra-estrutura adequada, ou seja, água encanada, fossas, rede de 

esgoto, acesso fácil para a cidade mais próxima, moradias com cobertura, e etc. Há poucas 
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plantações nos lotes  e alguns deles já foram arrendados. Existe pouco investimento em 

tecnologia agrícola, tanto pela esfera pública como por parte dos proprietários rurais que 

têm até dificuldades de sobreviverem. 

 

 

2.1 O assentamento e seus habitantes1 

 

 

2.1.1 Histórico do assentamento 

 

 

As desapropriações e ocupações de terras ocorridas no Brasil, geralmente 

demandam muito tempo e requerem paciência, luta e esperança. 

 A ocupação das Fazendas Santo Inácio e Ranchinho, que deram origem ao Projeto 

de Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, foi resultado de um movimento iniciado 

em 1989 por trabalhadores/as rurais de Iturama (MG), município próximo a Campo 

Florido. 

Depois de tumultuosas ocupações e despejos, estes trabalhadores/as rurais 

acamparam às margens da rodovia BR-497, ocupando a Fazenda Varginha, em um 

processo caracterizado por diversas ações de violência, forçando o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a buscar soluções para o atendimento dessas 

famílias.  

A Fazenda Santo Inácio e Ranchinho era, na ocasião, uma área passível de 

desapropriação, o  que levou uma comissão composta por representantes dos/as 

trabalhadores/as e dos movimentos de apoio a concordarem com sua desapropriação.  

                                                
1Estes dados foram obtidos em relatório do “Projeto Integrado de Pesquisa e Desenvolvimento Nova Santo 
Inácio e Ranchinho, Campo Florido, MG”. (CALIÓ et al. 2000). 



 58 

Após a concordância dos trabalhadores/as que participaram de todo o movimento 

de luta, iniciou-se um lento e gradual processo de desapropriação, iniciado com ocupação 

ocorrida em maio de 1993 e que culminou com o Projeto de Assentamento (PA), ocorrido 

em 1994, que assentou 115 famílias.  

Em 1993, também foi criada a Associação Nova Santo Inácio Ranchinho, que 

assegura a representação jurídica da população do assentamento e tem participação efetiva 

na organização do PA. Esta associação não se restringe apenas a fazer reivindicações, mas 

também formula propostas de organização do processo de produção, ressaltando o trabalho 

coletivo e as experiências associativas.  Por exemplo, as principais decisões referentes ao 

processo de assentamento das famílias - como a divisão dos lotes por sorteio e a 

distribuição de oito grandes áreas para a formação dos grupos de produção - foram 

decididas pela Associação. 

Dentro dos vários grupos de produção foram criadas comissões, formadas por 

representantes de cada grupo, responsáveis pelas decisões coletivas dos vários grupos. As 

questões mais importantes são decididas em assembléia. Posteriormente os oito grupos 

foram desdobrados em quatorze. Ainda que o estatuto reconheça apenas os oito grupos 

iniciais, os demais participam das discussões gerais que congregam as várias comissões 

representativas dos grupos.  

 

 

2.1. 2 Aspectos gerais 

 

 

O Projeto de Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, criado pela Portaria 

INCRA nº 392, de 26 de maio de 1994, conta com uma área de 3.958,62ha, dividida em 

115 parcelas com lotes que variam de 13,70ha a 34,57ha. Desse total, 923ha compreendem 
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as áreas de reserva coletiva, da sede da associação e da escola. Localiza-se no município de 

Campo Florido (MG), microrregião homogênea de Uberaba, mesorregião do Triângulo 

Mineiro (Figura 1). Dista 12 Km do município de Campo Florido, seguindo-se pela BR-

262 que corta a área do assentamento. Pode-se notar, através do Quadro 1,  o privilégio de 

localização do assentamento em relação a cidades pólo.  

 

    

 
FIGURA 1 - Fazenda Santa Inácio e Ranchinho 
Foto de Mirza Diniz , 7 de março 2002 

 

 

QUADRO 1 - Distâncias entre o Assentamento e cidades pólo 

Cidades Distância em km 

Belo Horizonte (MG) 588 

Uberaba (MG) 88 

Uberlândia (MG) 140 

Barretos (SP) 102 

São José do Rio Preto (SP) 180 

Ribeirão Preto (SP) 200 
       Fonte – EMATER (2000b), Campo Florido, MG. 
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FIGURA 2 - Sede do Assentamento 
Foto de Mirza Diniz,7 de março 2002 

 

 

2.1.3 Aspectos Sociais 

 

 

As 115 famílias residentes no assentamento são oriundas do município de Iturama 

(MG), de São Paulo e do nordeste do país. Como atividade anterior, a maioria trabalhava 

em fazendas de gado, os homens como vaqueiros e as mulheres como cozinheiras e na 

agricultura sempre como bóias frias. 

A presença das mulheres se dá de forma bastante expressiva: participam das 

reuniões e nelas intervêm apresentando suas opiniões; algumas dividem com seus maridos 

o trabalho com a terra; outras são chefes de família, cuidando sozinhas de seus lotes; outras 

trabalham como diaristas em outros lotes nas fases mais intensivas da produção, como 

plantio e colheita. 

A única atividade observada em que as mulheres têm uma participação exclusiva 

dá-se em parceria com a Pastoral da Criança, no trabalho com saúde e alimentação infantil. 
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QUADRO 2 - Faixa etária da população local 

Grupos Etários N. de Pessoas 
Menos de 1 ano de idade 11 

Acima de 1 ano até 5 anos de idade 57 

Acima de 5 anos até 15 anos de idade 90 

Acima de 15 anos até 45 anos de idade 201 

Acima de 45 anos até 65 anos de idade 46 

Acima de 65 anos de idade 8 
   Fonte –  FUNASA (1999), Ministério da Saúde. 
 

 

Não existe posto médico no assentamento. Muitas doenças são tratadas com 

remédios caseiros. Sua população carece de um atendimento médico decente e busca, 

regularmente, atendimento no Posto de Saúde de Campo Florido, ou, se for o caso, no 

Hospital Escola de Uberaba. A Prefeitura de Campo Florido transporta os pacientes três 

vezes por semana, o que não corresponde às necessidades básicas dos/as assentados/as, que 

se sentem bastante descontentes a este respeito, conforme seus depoimentos. 

O padrão habitacional é bastante variado, apresentando desde casas de alvenaria até 

casas de taipas cobertas com lona plástica. Quanto aos serviços básicos, observa-se a 

grande precariedade vivida por sua população e a urgência na busca de soluções para seus 

problemas, conforme os quadros 3 e 4. 

         

TABELA 1 – Situação das habitações do assentamento 

Condição das 106 moradias Quantidade % 
Material das paredes – madeira 15 14% 
Material das paredes - tijolos /cimento 84 79% 
Material das paredes – outros 7 7% 
Paredes com reboco 30 28% 
Paredes sem reboco 76 72% 
Material de cobertura – cimento, amianto, alumínio. 105 99% 
Material de cobertura – outros 1 1% 
Piso de terra 35 33% 
Piso de cimento, cerâmica, ladrilho. 71 67% 

Fonte – FUNASA (Ministério da Saúde), 1999. 
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TABELA 2 - Situação dos Serviços de Água, Esgoto e Lixo 

Condição das Moradias Número % 
Moradias com banheiro completo 64 60% 
Moradias com lavatório e/ou chuveiro 16 15% 
Moradias com WC – fossa seca 42 40% 
Moradias com WC – vaso sanitário 26 25% 
Moradias com pias de cozinha 22 20% 
Moradias com tanque de lavar roupas 87 82% 
Domicílios com filtros de água 59 56% 
Moradias com reservatório de água 43 41% 
Moradias com poço próprio 50 47% 
Moradias ligadas à rede de água 46 43% 
Moradias com lixo exposto 30 28% 
Moradias com lixo queimado / enterrado 76 73% 
Moradias sem caixa de gordura 106 100% 
Moradias sem tanque séptico 106 100% 
Moradias sem caixa de visita 106 100% 
Moradias sem ligação com a rede de esgoto 106 100% 
Fonte – FUNASA (Ministério da Saúde), 1999. 
 
 

Um forte sentimento religioso é outro aspecto observado no assentamento. A 

maioria das casas possui objetos como imagens de santos, crucifixos, velas e altares, 

conforme mostra a FIGURA 3. 

                 
FIGURA 3 - Altar de D. Marina 
Foto de Mirza Diniz, 22 de agosto 2002 
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No assentamento, são poucas as atividades de lazer e esporte. No mês de maio, é 

comemorado o aniversário do assentamento, com desfile de máquinas, implementos e 

produtos, missa festiva e partidas de futebol, além de uma grande festa com forró e 

churrasco, realizada na sede da associação. Um campo de futebol está sendo construído 

dentro do assentamento. Nos dois pequenos comércios existentes no assentamento 

(“vendas”), os homens reúnem-se para jogar baralho e sinuca As mulheres, geralmente, se 

divertem assistindo televisão. 

 

 

2.1.4  Aspectos Econômicos 

 

 

Quase a totalidade dos lotes, possui energia elétrica e acesso por estradas. Boa parte 

deles é abastecida com rede de água. O sistema de produção predominante combina 

atividades diferenciadas, como a pecuária leiteira, produção de mandioca, algodão, milho, 

arroz, feijão e pimenta. A pecuária leiteira apresenta índices de produtividade baixos. Os 

produtores possuem um número reduzido de matrizes sem padrão racial, e praticamente 

não há estrutura de manejo para o gado leiteiro, como currais, barracões, cercas de divisão 

de pastagens, silos etc. O leite é comercializado, quase na sua totalidade, junto aos 

Laticínios Jussara e Coopervale. O cultivo de olerícolas é feito em pequena escala e de 

forma irregular. Já a mandioca é cultivada com fins comerciais e vendida in natura para as 

farinheiras da região (Perdizes e Veríssimo) que buscam o produto no assentamento.Todo 

o processo de comercialização é gerido individualmente, com raras experiências coletivas 

(grupos de produção). 

As famílias têm como fonte de renda o pequeno excedente das culturas de 

subsistência, a venda de leite para os Laticínios Jussara e Coopervale, e a produção de 



 64 

mandioca e pimenta. Além disso, a venda de mão-de-obra para os proprietários vizinhos 

constitui-se, em muitos casos, na maior fonte de renda das famílias assentadas. As 

mulheres têm sua parcela de contribuição neste trabalho: parte delas trabalham nos lotes ou 

vendem sua mão-de-obra para fazendeiros vizinhos, como forma de complementação da 

renda, assim como os homens que trabalham como vaqueiros. Os proprietários dos lotes 36 

e 77 possuem estabelecimentos comerciais onde vendem bebidas, cigarros, gêneros 

alimentícios e outros artigos. 

Há uma linha de telefone alugada pela Associação, funcionando na sede da 

Associação, e algumas linhas particulares de telefonia celular. Não existem serviços de 

rádio amador e nem computadores (impossibilidade de acesso à Internet). 

O assentamento é cortado por cerca de 40kms de estradas de terra, sendo que as 

principais estão em razoável estado de conservação, mas que na época das chuvas, 

apresenta problemas de escoamento de água. Ligando os lotes, alguns acessos estão 

bastante precários, necessitando urgentemente de recuperação. 

 

 
FIGURA 4 - Estrada do assentamento 
Foto de Mirza Diniz, abril 2003 
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FIGURA 5 - Assentados trabalhando na terra 
Foto de Mirza Diniz,  junho 2002 

 

Os assentados enfrentam grandes dificuldades financeiras. Segundo os 

depoimentos, é muito difícil sobreviver somente com a renda do lote. No entanto, não é 

impedimento para alguns viverem em condições decentes de higiene e limpeza, o que pode 

ser observado nos cuidados com a casa, como ilustra a FIG. 6.  

 
FIGURA 6 –  Interior de uma casa 
Foto de Mirza Diniz, setembro de 2002



 

3 DESVENDANDO OS SABERES MUSICAIS 
 

 

 

3.1 O resgate de um repertório musical 

 

 

A opção por entrevistar as mulheres do Assentamento Nova Santo Inácio e 

Ranchinho ocorreu por duas razões. Primeiro, porque minha pesquisa se inseria num 

projeto temático, centrado no estudo das práticas femininas correntes neste assentamento. 

Segundo, por saber da grande influência que as mães, tias, avós ou outras mulheres 

exercem no cotidiano de um lar e, conseqüentemente, na educação das crianças. 

Assim, decidi trabalhar apenas com as mulheres assentadas, preferencialmente com 

aquelas que tivessem filhas/os ou netas/os na Escola Santa Terezinha, situada no 

assentamento.  

As entrevistas foram realizadas no período de março de 2002 a agosto de 2002. 

Foram feitas 25 entrevistas, nas quais foram entrevistados 34 assentados/as, sendo 30 

mulheres e 4 homens. A inclusão destes homens se deu por indicação das mulheres 

entrevistadas, que me convenceram a entrevistá-los, porque faziam parte de um grupo de 

Folia de Reis e, por isso, poderiam ser informantes interessantes para a minha pesquisa. 

Apesar de ter entrevistado estes homens, suas informações não foram utilizadas na 

pesquisa, por entender que não eram pertinentes aos meus objetivos.  

O número de informantes não foi definido previamente, mas entendi que foi uma 

amostra suficiente para ilustrar o universo cultural do assentamento, vez que depois de um 

certo número de entrevistas pude constatar a redundância dos dados.  
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Esta forma de definir o número de entrevistadas/os pode ser considerada válida 

uma vez que: 

 Na pesquisa qualitativa um pequeno número de pessoas podem ser 
escolhidas para compor a amostra em função de critérios que não são 
probabilísticos, não constituindo, portanto, uma amostra representativa no 
sentido estatístico.(ALMEIDA, 1992, p.53). 
 

 Ou seja, ainda que as entrevistas não se constituam uma amostra no sentido 

estatístico, elas são representativas porque cada entrevistado/a “[...] detém uma 

imagem, particular é verdade, da cultura (ou das culturas) a qual pertence”. (MICHELAT, 

1986, p. 199). 

 Conforme Thiollent (1986) e Lüdke e André (1986), a entrevista, primeira forma 

de interação com as mulheres participantes deste estudo, é um instrumento que permite 

captar de forma imediata a informação que se deseja em uma pesquisa. Desta forma, a 

entrevista permite detectar várias práticas culturais que fazem parte do cotidiano das 

mulheres assentadas.  

 Para realizar as entrevistas orientei-me pelo trabalho de Célia M. de Castro 

Almeida (1992, p.47) que, em suas entrevistas, considerou que mais importante do que 

recolher informações factuais era promover um encontro, “[...] uma conversa continuada 

entre pesquisador e informante, na qual, apesar do tema e da direção serem dados pelo 

pesquisador, o entrevistado encontra espaço para expor suas idéias e opiniões sobre um 

determinado assunto”. 

 De acordo com Mírian Goldenberg (1997), o pesquisador qualitativo deve possuir 

algumas qualidades essenciais para ter sucesso em suas entrevistas: interesse real e respeito 

pelos seus pesquisados/as, flexibilidade e criatividade para explorar e pesquisar novos 

problemas em sua pesquisa, capacidade de demonstrar compreensão e simpatia pelos 

entrevistados/as, sensibilidade para saber o momento de encerrar uma entrevista e, 
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principalmente, disposição para ficar calado e ouvir. Procurei seguir fielmente estas 

recomendações na minha pesquisa. 

Seguindo orientação de Michel Thiollent (1986, p.33) pensei em dirigir esta 

conversa com perguntas semi-estruturadas que se desenvolveriam de acordo com o rumo 

que a conversa iria tomando, pois: 

 
Quando o assunto é muito aberto, o questionário é substituído por simples 
roteiro de entrevista, ou, no caso, da entrevista não-diretiva, por uma 
instrução ou tema-chave a partir do qual o respondente falará sem 
responder a perguntas pré-determinadas.  
 

As entrevistas sempre se iniciavam com perguntas sobre: nome, idade, 

naturalidade, estado civil, número de filhos/as, número do lote, tempo de moradia no 

assentamento, inserção no MST, grau de satisfação com a vida atual.  

Sobre o tema música perguntava: Gosta de música? Qual o tipo preferido de 

música? Recorda alguma canção ou brincadeira praticada na infância? Algum familiar - 

mãe, tia, avó ou responsável - cantou para você na sua infância? E você, tem ou tinha o 

hábito de cantar para seus filhos/as e ou netas/os? Possui rádio, aparelho de som e/ou 

televisão em casa?  

No transcorrer das entrevistas outras questões não pensadas no momento de 

planejamento da pesquisa foram sendo formuladas: Por que perderam o hábito de cantar ou 

aboliram de suas vidas as práticas musicais da infância e da mocidade? Por que não 

cantavam para seus filhos e filhas as canções e as brincadeiras aprendidas na infância e na 

mocidade? 

As primeiras entrevistas contemplaram um grupo de mulheres que se reuniam 

quinzenalmente, cada vez na casa de uma das integrantes deste grupo, a fim de realizar 

trabalhos de artesanato: crochê, amarrados, bordados etc. Estas primeiras entrevistas foram 
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feitas com o auxílio de outra pesquisadora, que trabalhava com este grupo de mulheres1. 

Depois de duas entrevistas feitas desta forma – as perguntas eram feitas individualmente, 

mas dirigidas ao grupo de mulheres –, passei a entrevistar uma pessoa de cada vez, pois 

aos poucos o grupo foi se desintegrando.  

A escolha das entrevistadas/os se deu pela indicação das próprias mulheres 

entrevistadas – as que estavam no grupo de artesanato me indicaram outras mulheres, e a 

cada nova entrevista, outras iam sendo indicadas, em resposta à pergunta: Conhece alguém 

do assentamento que goste de música, que saiba tocar algum instrumento ou cantar? 

As entrevistadas foram feitas no período de seis meses, dada a distância entre um 

lote e outro, muitas vezes percorrido a pé, sob um sol escaldante e “comendo” muita 

poeira.  À procura de novos/as informantes, quase sempre estava acompanhada de uma ou 

duas colegas pesquisadoras.2  Inúmeras vezes perdíamos a viagem: encontrávamos as 

moradias fechadas, ou as pessoas nelas buscadas não se achavam em casa. Isto, aliás, nos 

chamou a atenção: a grande mobilidade dos assentados/as, que com freqüência iam à 

Campo Florido ou a outras localidades visitar parentes e amigos. 

No início, senti certa dificuldade em me fazer compreender e obter respostas às 

questões da minha pesquisa. Para mim, tudo era muito novo: o ato de entrevistar, o 

ambiente do assentamento, as pessoas que deveria entrevistar – sua linguagem, seu modo 

de vida, sua visão de mundo etc. Nas primeiras entrevistas, também experimentei 

dificuldade para enfocar objetivamente o tema, e acabava divagando em função do rumo 

que a conversa tomava. No decorrer do processo, fui aprendendo a ser mais objetiva e a 

direcionar a conversa para o assunto que me interessava. Com o passar do tempo, já estava 

                                                
1 Profa. Célia M. de Castro Almeida, coordenadora do projeto temático de pesquisa “Práticas culturais e 
práticas educativas no Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho”. 
2 Marlene Graciano e Marta Moreira, também integrantes do projeto temático de pesquisa referido na nota 1.  
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mais familiarizada com o ambiente e com as pessoas, podendo desenvolver, com certa 

desenvoltura e objetividade, as entrevistas. 

Invariavelmente a entrevista se iniciava com a minha apresentação e explicitação de 

meus objetivos com a entrevista. Em seguida, obtida a anuência (apenas oralmente) da 

pessoa que seria entrevistada, buscava criar um clima amigável e informal, que fosse 

favorável à realização da entrevista. Durante a entrevista estimulava a memória das 

entrevistadas/os e sempre procurava valorizar o que me apresentavam.  

As entrevistas foram gravadas com auxílio de um pequeno gravador, e o ambiente 

em que elas ocorreram foi registrado em fotografia. Não houve nenhuma objeção ao uso do 

gravador e máquina fotográfica por parte das entrevistadas/os. Ao contrário, tive a nítida 

impressão que queriam colaborar e que se sentiam orgulhosos/as de serem meus 

informantes. Atitude que confirma a sociabilidade e solidariedade das pessoas simples. 

Minhas impressões e observações a respeito dos encontros, nos quais foram feitas as 

entrevistas, foram registradas em um diário de campo e, também, na minha memória.  

A duração das entrevistas foi muito variável. Como não havia um número 

previamente determinado de perguntas a fazer, algumas entrevistas foram rápidas porque: 

as mulheres entrevistadas não tinham informações pertinentes à pesquisa ou, em alguns 

casos, porque eram excessivamente tímidas; outras entrevistas foram longas em função da 

riqueza das informações dos/as informantes e se desdobraram em dois encontros.  

As pesquisas geralmente se processavam em um clima tranqüilo, salvo alguns 

contratempos: como as entrevistas eram realizadas nas casas dos/as informantes, muitas 

vezes ocorreram interferências de familiares – marido ou mulher, filhos/as, avós etc. 

As entrevistas foram feitas nos lugares mais inusitados: na cama da entrevistada -

único lugar da casa onde se podia sentar -, ou sobre um caixote à sombra de uma árvore ou 

“puxado” da casa. Em uma das casas, a entrevista foi interrompida inúmeras vezes por um 
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cabrito, que teimava em entrar, pulando a janela. Algumas entrevistadas foram 

extremamente acolhedoras: me serviram café, água, suco e frutas colhidas no quintal. 

Foram raras as mulheres que não me receberam amavelmente em suas casas ou não se 

interessaram pela pesquisa e não se esforçaram ou não quiseram colaborar. Pelo contrário, 

a maioria se mostrou solícita, procurando relembrar as canções e brincadeiras que fizeram 

parte da sua infância, demonstrando alegria e satisfação em poder colaborar. E mais, me 

ajudaram indicando outras pessoas que poderiam contribuir para a minha pesquisa.  

O clima das entrevistas foi tranqüilo, amistoso e sem restrições de tempo, pois se as 

entrevistadas estivessem realizando alguma atividade, eu não interferia e nem pedia para 

que elas parassem. Ao contrário, sempre dizia para continuarem sua tarefa porque não 

queria atrapalhar.  

Tentando estabelecer um ambiente de amizade e confiança, buscava extrair da 

memória delas o maior número de informações pertinentes à pesquisa: se tinham o hábito 

de cantar quando crianças, se recordavam de alguma canção de sua infância,  se conheciam 

músicas e brincadeiras infantis, se utilizavam estas práticas com seus filhos e filhas no dia-

a-dia, quem as ensinou a cantar. Muitas vezes cantava com elas, para não ficarem inibidas 

com a sua própria voz, raramente utilizada para este fim. Se não se lembravam de nada, 

conversava sobre sua família, infância, namorados, tempo no movimento e na beira da 

estrada, religião, para auxiliar na memória.  

Alguns depoimentos foram extremamente ricos, tanto pela quantidade de 

informações como pela qualidade e beleza de canções, inéditas para a pesquisadora. 

A cada porta que se abria e cada mulher que me recebia com um sorriso e com uma 

canção, sentia-me recompensada das dificuldades enfrentadas. Encontrei mulheres 

detentoras de um enorme conhecimento de canções, versos e brincadeiras musicais. 

Verdadeiras fontes de riqueza da cultura popular, infelizmente tão massacrada, tão mal 
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valorizada e tão mal divulgada hoje em dia.   

Às vezes saía desapontada das casas visitadas. Isto ocorria quando as mulheres não 

se lembravam de nenhuma brincadeira ou nenhuma música ou quando afirmavam não ter o 

hábito de cantar para seus filhos/as. Pareciam-me apáticas ou indiferentes à experiência 

musical.  Será que nunca tinham passado pela experiência de cantar? Será que os 

problemas do cotidiano sufocavam seu lado artístico? Será que não tiveram oportunidade 

de vivenciar e desenvolver aptidões artísticas? 

No trabalho de transcrição, contei com a colaboração de uma amiga3. Quanto às 

canções recolhidas, foram transformadas em partituras musicais por mim, com a 

colaboração de uma professora de música4. A fim de retratar com fidelidade a maneira 

como as entrevistadas se expressavam, as transcrições – tanto das falas como das canções – 

foram inteiramente fiéis às gravações, de modo a poder “[...] reproduzir no texto escrito as 

peculiaridades da oralidade: as idéias sendo expostas de forma não ordenada, as pausas, os 

cortes bruscos, as frases interrompidas ou pensamentos não concluídos, os titubeios, as 

repetições de palavras e de idéias, os cacoetes da fala [...]” (ALMEIDA, 1992, p.62).  

Mesmo assim, infelizmente muitos detalhes pertinentes se perderam na transcrição. 

Ao ler e reler as entrevistas transcritas pude perceber que algumas expressões e 

sentimentos ficaram prejudicados, pois, 

A transcrição transforma o documento gravado num documento escrito. 
Através dela a linguagem se materializa em escrita. Com isso, a fala 
perde muito da força e riqueza de expressão contidas nas pausas, na 
altura, ritmo, intensidade e entonação da voz. Elementos estes tão 
significativos que a sua ausência pode dificultar o completo entendimento 
do pensamento verbalizado oralmente.  (ALMEIDA, 1992, p.61). 
 

Outra  dificuldade  enfrentada na transcrição foi identificar as vozes,  quando várias  

                                                
3 Lenuza Gomes Machado. 
4 Leíse Garcia Sanches Muniz. 
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pessoas falavam ao mesmo tempo, no caso de entrevistas realizadas com um grupo de 

mulheres. 

Por isso, tentando não perder a riqueza dos momentos destinados às entrevistas, as 

mesmas, depois de transcritas, foram lidas e relidas, sendo que a cada nova releitura 

importantes elementos foram evidenciados e considerados na análise. 

 

  

3.2 Sobre os entrevistados/as 
 

 

O valor das coisas não está no tempo que elas duram, 
mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem 
momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis, pessoas 
incomparáveis!  

Fernando Pessoa 
 

 

 

Para Bogdan e Biklen (1991), a análise de dados é o processo de busca e de 

organização de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais acumulados com o 

objetivo de aumentar a compreensão sobre esse material e permitir apresentar aos outros 

aquilo que encontrou. 

O grupo de entrevistados/as foi bastante heterogêneo, sob diferentes aspectos. Foi 

composto principalmente por pessoas do sexo feminino, com idades variando de 20 a 82 

anos, todos/as com escolarização precária, sendo que apenas alguns tinham completado o 

ensino fundamental. A maioria dos entrevistados/as é originária da região de Iturama (MG) 

e de Limeira do Oeste (MG); algumas (principalmente as mulheres mais velhas), são 

naturais do Nordeste. 

A maioria integrou o MST por mais de sete anos, antes de serem assentadas/os; 

alguns moram no assentamento desde a sua ocupação, em 1993, e outros, há mais de nove 
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anos. Todos/as são casados/as ou com uniões estáveis, com dois a seis filhos, ressaltando-

se que as mulheres mais jovens têm um número menor de filhos que as mulheres mais 

velhas.  

TABELA 3 – Caracterização das 30 mulheres entrevistadas na pesquisa 

Idade % Escolaridade % Nº de filhos % Procedência % 
20 a 39 36 Analfabeta 16,5 1 e 2 20 Reg. Nordeste 37 
40 a59 36 Ens.F. Incomp. 70 3 e 4 50 Reg. Sudeste 63 
60 ou 
mais 

18 Ens.F. Compl. 10 5 e 6 20   

  Ens. Médio 3,5 6 e 7 10   
 

A análise das entrevistas5 constituiu-se como uma das partes mais interessantes da 

pesquisa, pois foi o momento em que pude refletir sobre os dados à luz do referencial 

teórico estudado.  Seguem análises das entrevistas consideradas mais significativas para 

esta pesquisa.  

 

 

3.2.1 Entrevista com Branca6 

 

 

O dia estava bastante chuvoso. Quase atolamos a Kombi da UNIUBE por causa das 

péssimas condições da estrada. Era o nosso primeiro dia de entrevistas. Fomos em direção 

à casa de Branca, uma líder entre as mulheres do assentamento. Lá nos encontramos com o 

grupo de mulheres que havia se formado por estímulo da professora Célia Almeida, com 

objetivo de incentivar a prática de trabalhos manuais como bordados, crochê, tapetes de 

linha e retalhos. 

                                                
5  A transcrição completa das entrevistas encontra-se no Apêndice A  p.131. 
6 Esta primeira entrevista foi realizada juntamente com a professora Célia Almeida e com minha colega 
Marlene Graciano, por isso, o uso da primeira pessoa do plural. Cf.Apêndice A  p.131 
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Sentamos em banquinhos e caixotes de madeira no quintal da casa de Branca. 

Travamos uma conversa animada sobre vários assuntos e, então, me apresentei e expliquei 

sobre a pesquisa que queria realizar. Branca participou com entusiasmo deste meu primeiro 

encontro com o grupo de mulheres, razão porque a selecionei na entrevista neste estudo. 

Branca é uma mulher de 50 anos, loira, magra, com a pele muito maltratada pelo 

sol, de olhos azuis muito vivos.  Cantou músicas infantis de um repertório já conhecido, 

como Terezinha de Jesus e Atirei o Pau no Gato; músicas populares de Lourenço e 

Lourival (Meu Reino Encantado), de Jerry Adriani (Momentos), e músicas religiosas como 

Glória ao Pai (Cf. Apêndice B, p.182) e o Hino de São Sebastião (Cf. Apêndice B, p.175) 

uma das mais belas canções recolhidas. Sua amiga, Maria de Freitas, cantou este mesmo 

hino de uma maneira diferente, mas também com muita beleza. A variação, assim como a 

não identificação da autoria das músicas, é uma característica da música popular 

tradicional, conforme Jorge Alves Barbosa (1997). 

Quando perguntei se possuía rádio, televisão, vídeo ou aparelho de som me 

respondeu: “O rádio está desligado só porque vocês estão aqui, se não é o dia inteirinho 

ligado. Eu costumo dizer que a música invade o meu ser, sabe, a minha alma. Eu adoro 

música!”. 

Esta afirmação de Branca me deixou muito feliz e bastante motivada para continuar 

a pesquisa. Encontrei, na sua pessoa, uma mulher de fibra, carismática, consciente dos 

problemas sociais que tanto abalam o mundo de hoje, e ainda, uma mulher criativa, realista 

e sensível. Percebi que a música lhe provoca um estado de cinestesia, poder da música já 

evocado por Mário de Andrade (1962), pois se sente muito feliz e emotiva ao cantar.  

Terminamos a entrevista com ela cantando uma música de sua autoria que tem uma letra 

interessantíssima (Cf. Apêndice A, p.131) sobre a questão agrária na qual podemos 
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constatar como homens e mulheres podem expressar, através da música, seu 

relacionamento com a sociedade (GROSSI, 1990). 

  
FIGURA 7 - Entrevista com um grupo de mulheres, no quintal da Branca 
Foto de Marlene Graciano, 21 de março 2002 

 

 

3.2.2 Entrevista com D. Maria Galante7 

 

 

D. Maria Galante, natural de Brumado, Bahia, tem 69 anos, é casada, teve 08 filhos, 

um dos quais falecido, 29 netos e  03 bisnetos. Reside no assentamento com sua filha Tiana 

há nove anos. A família Galante é bastante conhecida no assentamento, porque muitos 

deles são líderes entre os assentados. 

A entrevista se deu no quintal da casa da Tiana, sua filha, onde algumas mulheres 

tinham se reunido para desenvolver trabalhos de artesanato. Sentamos em cadeiras e 

caixotes de madeira e, durante a entrevista, travamos uma conversa animada sobre assuntos 

                                                
7 Cf. Apêndice A,  p. 136. 
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diversos. A casa era muito simples mas bastante limpa, e abrigava outros familiares de 

Dona Maria.  

Dona Maria morou muito tempo em fazendas situadas na Bahia e ainda nos 

municípios de Macedônia (SP), em Limeira do Oeste e Uberaba (MG). Por ter vivido toda 

a sua vida em fazendas, logo se adaptou à vida no assentamento. 

Dona Maria é uma senhora negra, baixa, gordinha, um pouco tímida, mas muito 

alegre. Fica quieta em seu canto e, se não lhe é perguntado nada, ela não se manifesta. 

Porém, se é convidada a participar de alguma atividade, logo se mostra à vontade e fornece 

importantes contribuições para qualquer assunto.   

Dona Maria gosta muito de música e até hoje costuma cantar. Como ela mesma diz: 

“[...] gostava, gosto até hoje, a gente ainda faz barulho, reza, canta...”. D. Maria se sente 

feliz ao poder se expressar cantando.  Sua voz é forte e afinada, apesar dos seus quase 70 

anos. 

Gosta também de fazer fuxico8, flores com papel crepom e crochê. É realmente 

uma mulher prendada, bastante respeitada no assentamento, além de ser extremamente 

amável.  

D. Maria disse se lembrar de músicas que cantava com sua mãe e irmãos, como “A 

Canoa do Tomaz” (Cf. Apêndice B, p.189) 

Virou, virou, a canoa do Tomaz 
Virou, virou, coitadinho do rapaz. 
A canoa foi ao poço e o rapaz foi ao fundo 
O rapaz trouxe sina de sair pelo mundo 
Virou, virou, a canoa do Tomaz 
Virou, virou, coitadinho do rapaz. 
 

Muito religiosa – fazia parte da Sociedade São Vicente de Paula quando morou em 

Uberaba –, mencionou saber cantar músicas de cunho religioso, e as orações  “Pai Nosso” 

                                                
8 A cerzidura em tecido. 



 78 

e “Creio em Deus Pai Todo Poderoso”. A primeira, não quis cantar porque “[...] o Pai 

Nosso tem que afinar e lembrar a música.”, mas cantou o credo inteiro (Cf. Apêndice A, 

p.139). Também afirmou conhecer músicas do Congado e de Folia de Reis, mas não quis 

cantar nenhuma delas. 

Mais uma vez, encontrei nas canções entoadas características da música popular 

tradicional, como o anonimato, a continuidade e a seleção (D. Maria selecionou em sua 

memória músicas ou partes de músicas que dão sentido à sua existência).  

 

 

3.2.3 Entrevista com Sebastiana Donizete Galante9 

 

 

Sebastiana, conhecida como Tiana, natural de Macedônia (SP) tem 41 anos e é filha 

de Dona Maria Galante, mencionada na entrevista anterior. Tem 07 filhos, o mais velho 

com 26 anos e o caçula com 5 anos, tem 02 netinhas, uma com 03 anos e uma recém-

nascida. 

Tiana reside no assentamento há nove anos. Com sua sabedoria de vida e seu 

carisma, pelas conversas com seus familiares, é a grande referência de sua família. Durante 

a entrevista, ela me deixou bem à vontade e se mostrou muito simpática e inteligente, 

animando-me a continuar a pesquisa. Conversou sobre vários assuntos e mesmo com uma 

vida que, para mim, parece difícil, se mostrou corajosa e otimista. 

A entrevista foi realizada no quintal de sua casa (ambiente descrito na entrevista 

anterior). Tiana é uma mulher vistosa, bonita e muito alegre. Tem grande senso de humor e 

está sempre sorrindo. Contou-me que seu pai, toda noite, ao retornar do trabalho como 

vaqueiro em fazendas, reunia seus filhos/as e cantava para eles/as. Como ela mesma diz: 

                                                
9 Cf. Apêndice A, p. 139. 
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“[...]  nóis cantava aquelas músicas antigas.....eu sei que era a música do Chico Mineiro”.  

(Cf. Apêndice A. p.140). 

Ao ser inquirida sobre a importância da música em sua vida respondeu: [...] “tudo o 

que você ouve assim e você tá vivendo, dependendo de cada momento, cada tempo de sua 

vida, por exemplo, tem umas música [...]” e sábia, refletiu sobre  a grande influência que a 

televisão exerce nos lares, hoje em dia: “Eu e o pai tava lembrando dessa época, que a 

gente não tinha televisão, né? Chega hoje, tá todo mundo: Menino, cala a boca! Tô 

assistindo televisão. Menino, deixa eu ver a novela, não sei o que”.  Nesta sua reflexão 

criticou mães e pais por não repassarem para seus filhos/as aquelas velhas histórias e 

canções.  

 
FIGURA 8 - Entrevista com D. Maria Galante e Tiana.  
Foto de Célia Almeida, 04 de abril 2002 
 

Tiana me apresentou a canção “Eu fui no Itororó” (Cf. Apêndice B, p. 204) e uma 

música inédita (Cf. Apêndice B p.186), que também traz características da música 
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brasileira romântica. Trata-se de uma canção, no modo maior, com uma letra que fala da 

desilusão amorosa, tão comum na música popular brasileira. 

 

 

3.2.4 Entrevista com D. Maria Soares de Freitas10 

 

 

O dia em que entrevistei D. Maria de Freitas foi muito divertido e assustador. Eu e 

minha colega Marta fomos da casa da Bete até a casa da D. Maria de Freitas, cerca de 2 

km, a pé, acompanhadas pelo seu filho Anderson. A todo instante ele nos amedrontava 

falando sobre os rastros de cobra que via pelo caminho. Nesse clima, nos assustamos muito 

quando um calango atravessou nossa frente. Marta pulou sobre mim e gritou amedrontada. 

Rimos bastante, depois. 

D. Maria De Freitas é uma mulher de 51 anos, natural de Limeira do Oeste (MG), 

magra, muita limpa e alegre, mas até hoje inconformada com os problemas advindos da 

sua separação, que foi muito traumática. A sua casa é bem arrumada, com uma higiene 

maior do que a verificada em outras casas do assentamento. 

Bastante religiosa, tinha costume de ir à missa todos os domingos, mas não vai mais 

porque não há mais padre que venha aos domingos celebrar a missa no assentamento. Os 

assentados têm que ir a Campo Florido para que possam participar da celebração católica. 

Confirmando a sua religiosidade, cantou para mim apenas músicas religiosas como: 

Mãezinha do céu, Hino de São Sebastião e Hino de São João (Cf. Apêndice B, p.175 e 

177). 

O sentimento religioso é um aspecto muito marcante de várias entrevistas. Várias 

mulheres, assim como Dona Maria de Freitas, recordaram-se das canções religiosas 

                                                
10 Cf. Apêndice A, p. 141. 
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aprendidas na infância, quando rezavam em casa ou na igreja, ou quando participavam de 

procissões. A sua versão do Hino de São Sebastião é diferente da cantada pela Branca 

como também a sua versão do Hino de São João é diferente da cantada por D. Maria 

Galante, o que é próprio da música popular tradicional, que adquire diferentes versões.  

 
FIGURA 9  - Mirza e Marta entrevistando Maria de Freitas  
Foto de Anderson de Freitas, 16 de maio de 2002 

 

 

3.2.5 Entrevista com Suelene Aparecida Cordeiro11 

 

 

Suelene ocupa o lote de número 10. Tem 32 anos e é natural de Carneirinho (MG), 

mas passou a sua infância em São Sebastião do Pontal (MG). Como toda boa mineira, no 

começo da entrevista ficou desconfiada e ressabiada. Depois se soltou bastante, cantou 

com alegria e me ensinou várias brincadeiras como: Balança Caixão, Somos três 

marinheiros  e  Bom  dia  Nossa Senhorinha,  brincadeiras que, posteriormente, utilizei nos  

                                                
11 Cf. Apêndice A,  p.160. 
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encontros de formação continuada de professores/as em Campo Florido e também na 

Escola Municipal Santa Terezinha. São brincadeiras que, além de divertir, estimulam a 

criatividade, solidariedade e percepção visual e motora, aspectos que o professor deve 

tentar desenvolver em seus alunos/as, como nos afirmam Maria Heloísa Ferraz e Maria de 

Rezende e Fusari (1999). 

 

 
FIGURA 10 - Momento de descontração com Suelene e seus filhos 
Foto de Marlene Graciano, 05 de julho de 2002 

 

 

Apesar de possuir um vasto repertório que inclui músicas, poemas, brincadeiras, 

histórias, Suelene não o utiliza porque, na sua concepção, não têm importância e não 

agrada seus filhos. Ela diz: “Ah! Eles qué mais é brincar de bola, ver televisão[...]”  Nesse 

sentido não posso concordar com Suelene, pois as crianças demonstraram grande interesse 

por elas. Ao constatar este fato, lembrei-me de Michael Apple (1995, p.59), quando diz 

que é preciso mudar esta mentalidade seletiva, imposta pelo domínio de um grupo, do que 

seja um conhecimento legítimo. 
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Suelene me disse que sua mãe, apesar de ter morrido cedo, ensinou-lhe vários 

cantos na infância:  

Ela sentava no terreiro, que assim, meu pai era muito ciumento de nóis, 
ela também, né? Então nóis não podia, assim, nesse tempo, nem escola 
nóis não tinha, nóis não ia pra escola, nem nada. Então, quando nóis 
queria brincar, falar verso ou fala causo, ela falava prá nóis, então ela 
sentava assim num banco e ia ensinar nóis.  

 

Nesta fala de Suelene identifico o pensamento de Hannah Arendt (1972) quando 

diz: “Com a concepção e o nascimento, os pais não deram somente a vida a seus filhos, 

eles, ao mesmo tempo, introduziram-nos em um mundo”.  

 

 

3.2.6 Entrevista com Lucelene Borges12 

 

 

 
FIGURA 11 - Entrevista com Lucelene. 
Foto de Marta Moreira, 05 de julho de 2002 

 

Lucelene Borges gosta de ser chamada por seu apelido “Lúcia”. Ela ocupa o lote de 

                                                
12 Cf. Apêndice A, p.163. 
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número 9, tem 05 filhos, 31 anos, branca ,muito simpática, bondosa (cria um filho de uma 

amiga!) porém bastante desorganizada. Como ilustra a figura 16, tive que entrevistá-la em 

sua cama, pois na casa não havia outro lugar disponível para isso. A casa era de um 

cômodo só e havia roupas e objetos espalhados por toda parte.  

A maior frustração de Lúcia é ser analfabeta: “[...] verso eu nunca esqueci, só tinha 

que aprende a ler. [...] E a minha mãe ficava brava comigo, uma música você não 

esquece, porque você não aprende a ler, porque você não guarda na cabeça?”  

Lúcia afirmou que sempre teve boa memória para os versos – “Verso é o que mais 

sei!”, e se pôs a recitar: 

Meu sogro, meu Deus no céu, 
minha sogra, Salve Rainha,  
minhas cunhada é ouro em pó,  
letra P esperança minha  (É o nome do meu marido, né?). 
 
Eu tenho dois anel, 
um grande e outro pequeno,  
e tenho dois amores,  
um louro, o outro moreno. 
Essa noite vai chover 
uma chuva bem fininha,  
pra molhar a sua cama,  
pra você passa pra minha. 

 

 

3.2.7 Entrevista com D. Maria Aparecida de Jesus13 

 

 

D. Maria de Jesus nasceu dia 08 de setembro, dia da natividade de Nossa Senhora e, 

segundo ela, veio ao mundo “sem dar dor prá minha mãe”. D.Maria tem 82 anos, e é uma 

pessoa muito respeitada no assentamento, pela sua grande força como mãe, como 

benzedeira e como lutadora pela posse da terra. É extremamente simpática e acolhedora.  

                                                
13 Cf. Apêndice A, p. 143. 
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D. Maria também é conhecida como “D. Maria dos cabrito”, por causa destes 

animais, que vivem entrando e pulando pela sua casa. Disse-me que teve uma vida muito 

difícil, que tem visões e premonições. 

 

 
FIGURA 12 - Entrevista com D. Maria de Jesus 
Foto de Mirza Diniz, 20 de junho de 2002 
 

  

Na casa, há bichos para todos os lados: cabritos, cachorros, porcos, galinhas, gatos 

e pássaros. Durante a entrevista, a todo o momento éramos interrompidas por um cabrito 

que invadia a sala, pulando sobre nós e pela janela. A casa só possuía o estrito necessário e 

todos os móveis eram bastante velhos. Quando cheguei para a entrevista, D. Maria estava 

preparando o jantar. Tive a curiosidade de ver sua comida, e o que ela tinha para comer era 

apenas arroz e abóbora. Na cozinha havia um altar muito interessante, montado com 

imagens de alguns santos de barro incrustadas na parede. Uma telha velha servia de 

suporte para velas que sempre estavam acesas. D. Maria é muito religiosa e passou isto 

para seu filho, José Messias, que é o líder de um grupo de Folia de Reis.  
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D. Maria cantou para mim duas canções românticas. Uma delas, descobri 

posteriormente, era a versão em português de Lourival Faissal do bolero Dez Anos, de 

Rafael Hernandez. (Cf Apêndice B, p. 184) 

A canção religiosa Jesus da Galiléia (Cf. Apêndice B, p. 179), que me apresentou, 

faz parte dos cantos da Folia de Reis. Este canto foi composto no modo litúrgico eólio da 

Idade Média (MED, 1980, p. 113), que deu origem a todas as escalas menores. Na 

seqüência das notas há muitos graus conjuntos, poucos saltos para produzir o efeito de 

meditação e tranqüilidade, conforme orientações da Igreja Católica na Idade Média. 

 Além destas músicas, D. Maria me apresentou versos de cunho amoroso, 

característicos do sentimento romântico do povo brasileiro (Cf. Apêndice A, p. 143): 

Da minha casa prá sua,  
eu tirei espinho de cobra,  
mas eu tenho esperanças  
da sua mãe ser minha sogra.  

 

 

3.2.8 Entrevista com Dona Marina Celestina da Conceição14 

 

 

Dona Marina Celestina da Conceição, natural de Palmeira dos Índios, Alagoas, tem 

69 anos, quatro filhos, vários netos e netas. Já morou na cidade e na fazenda, residindo no 

assentamento há muitos anos, com o seu marido. 

Dona Marina é uma mulher magra, baixa, clara, e usa sempre um lenço na cabeça. 

Com seu olhar distante, demonstrou ser uma pessoa muito sensível e, durante a entrevista, 

se mostrou muito receptiva, com uma vontade enorme de cantar para mim.  

Ao chegar em sua casa, convidou-me a sentar numa mureta na varanda de sua casa 

e, quando eu lhe expliquei o objetivo da minha pesquisa, logo se interessou e pôs-se a 

                                                
14 Cf. Apêndice A, p. 166. 
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cantar sem parar. Ela não queria saber de conversa. Se eu puxava um assunto para colher 

informações factuais, ela nem me dava atenção e retornava à sua cantoria. Foi a fonte mais 

preciosa que encontrei durante toda a pesquisa. Por isso, voltei a entrevistá-la uma segunda 

vez, a fim de colher mais material e poder desfrutar de companhia tão agradável. 

Segundo ela, na sua mocidade gostava muito de dançar e cantar, mas parou durante 

algum tempo porque seu pai não gostava, e, depois de casada, porque seu marido tinha 

ciúmes. Costumava tocar pandeiro e ir a muitas festas e bailes para dançar e cantar.  

Gostava de namorar, inclusive, diz ela, chegou a namorar dois cunhados: 

Namorava um pouco, mas meus namoro era escondido. Aliança eu pus 
no dedo cinco aliança ... pra podê casa. Cinco aliança, só com primo do 
meu marido eu namorei com dois e ainda casei com a família. Eu 
namorei com dois primos dele e ainda cheguei a casar com ele, aí eu 
namorei com três da família. 

 
D. Marina chorou quando se lembrou de seu tempo de solteira: “[...] é porque sofri 

quando solteira [...] me dá assim, aquela tristeza dentro de mim, eu quando tava no palco 

tocava no pandeiro, eu cantava”.  

 
FIGURA 13 - D. Marina cantando 

     Foto -  Mirza Diniz, 22 de agosto 2002 
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Foram longos os momentos de entrevista com Dona Marina. Além de cantar, 

dançar e contar-me trechos da sua história de vida, mostrou-me um lindo altar que 

construiu dentro de sua casa.  

O repertório de D. Marina é muito rico e eclético, sendo difícil uma classificação 

unívoca deste repertório. Foram 14 músicas e 01 brincadeira cantada que Dona Marina me 

forneceu. Inúmeros de seus cantos - ou de suas modas como ela gosta de dizer -, eram por 

mim desconhecidos, com letras elaboradas e melodias agradáveis. 

Algumas músicas que cantou para mim são de cunho regional, pois falam de 

características de uma região, suas festas, seu clima, seu relevo, sua flora, seus costumes, 

que podemos classificar como canções regionalistas (Cf. Apêndice B, p. 187, 191-194, 

196-197): Festa da Vaquejada, Fulô da Ingabeira, Luiz Gonzaga não Morreu, Rio de 

Janeiro capital do samba. Outras misturam o romantismo com o regionalismo e podem ser 

classificadas como canções regionalistas de amor: O Lenço, Minha Beata, Feira do 

Araripe, Iraci, Mas Quando eu falo15. Algumas apenas com o cunho amoroso, mostrando o 

romantismo tão característico da música popular brasileira, as canções de amor: Bom Dia, 

Adeus moreninha. Ô Menininha, Toda vez que eu passo, Homem Casado. E ainda algumas 

canções de cunho religioso, como Vou fazer uma Igreja.  

Todo o repertório de D. Marina foi cantado nos modos maiores e menores da escala 

tonal, e no modo medieval mixolídio (MED,1980, p.113); as melodias caracterizam-se pelo 

emprego de muitas notas em graus conjuntos e poucos saltos. Os compassos variam entre o 

binário simples (2/4) e o binário composto (6/8). Os ritmos são razoavelmente simples, 

porém com síncopes e contratempos. O modo de construção das canções revela sua origem 

nordestina. 

                                                
15 Estas denominações para as músicas foram dadas por mim, a partir das letras das músicas.  
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Dona Marina é uma mulher inesquecível. Na entrevista, cativou-me com sua 

alegria, sua vontade de cantar e dançar. A entrevista foi entrecortada por momentos de 

dança: D. Marina pôs a tocar no seu aparelho de som alguns xotes e algumas modas, que 

dancei com ela. 

 
FIGURA 14  Mirza e D. Marina dançando xote.  
Foto de Célia Almeida, 22 de agosto 2002. 

 



 

4 UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES/AS 

 

 

 

4.1  Sobre os encontros de formação continuada 

 

 

O segundo eixo da pesquisa centrou-se na formação continuada de professores/as 

de educação infantil e ensino fundamental de escolas municipais e estaduais do município 

de Campo Florido (MG).  

No meu projeto inicial de pesquisa, a idéia era trabalhar a formação continuada 

apenas com os professores/as da Escola Municipal Santa Terezinha, situada no 

assentamento. Porém, como a Secretaria Municipal de Educação de Campo Florido só 

liberaria esses professores/as se os encontros com eles/elas fossem oferecidos a todos os 

demais professores/as das redes municipal e estadual do município, eu e minhas parceiras 

de pesquisa no projeto integrado1 acatamos esta solicitação, por entender que esta seria a 

única maneira de podermos atuar junto aos professores/as da escola do assentamento. 

O trabalho com esses professores/as fundamentou-se no pressuposto de que a 

inserção no currículo escolar de práticas culturais experienciadas tanto pelos professores/as 

como pelos seus alunos/as pode contribuir para desenvolver a auto-estima e fortalecer a 

identidade cultural dos mesmos, e ainda, facilitar e melhorar a qualidade das práticas 

docentes.  

Os encontros foram organizados em torno de algumas questões principais, para as 

quais buscávamos respostas: Qual a formação e experiência profissional dos professores/as? 

                                                
1 Célia Maria de Castro Almeida e Marta Cândido Moreira.  
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Que princípios, valores, conhecimentos e saberes fundamentam suas práticas educativas? 

Qual o repertório cultural dos professores/as e de seus alunos/as? Este repertório interfere 

nas práticas pedagógicas? Como?  

Para os encontros com os professores do município de Campo Florido foi 

elaborado um plano de trabalho (Cf. Anexo A, p. 123)2, no qual estabelecemos como 

principais objetivos promover o desenvolvimento profissional dos professores/as e 

produzir conhecimentos sobre educação básica e sobre formação continuada de 

professores/as.  

Os encontros com os professores/as foram conduzidos por mim e pela 

pesquisadora Marta Moreira Cândido, sob a coordenação da pesquisadora Célia Maria de 

Castro Almeida3. Os encontros eram quinzenais, de 3 horas e 30 minutos de duração cada 

um, e foram realizados numa escola pública de Campo Florido, no período de 26 de agosto 

a 12 de dezembro de 2002.  

Participaram destes encontros 45 professores/as em exercício4, divididos em duas 

turmas (A e B). Eu e minha colega pesquisadora nos revezávamos entre as duas turmas, 

que se reuniam em períodos concomitantes.  

A fim de melhor atendermos às expectativas e necessidades dos professores/as 

buscamos, no primeiro encontro com eles/elas, obter informações sobre quais seriam os 

principais problemas enfrentados na atividade profissional. Na ocasião os professores/as 

levantaram questionamentos sobre várias temáticas: conteúdos curriculares, métodos de 

ensino e avaliação, música e artes no currículo escolar,  pluralidade cultural,  relações entre  

                                                
2 O plano, intitulado Pesquisa e Formação continuada de Professores/as da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental do Município de Campo florido (MG), foi elaborado pela Profa. Dra. Célia Maria de Castro 
Almeida. 
3 Contamos, ainda, com a participação da bolsista de iniciação científica Doraildes da Silva Matos (bolsa 
FAPEMIG), que colaborou na coleta e análise dos dados.  
4 Participaram do primeiro encontro 49 professores/as. 
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família, comunidade e escola, dificuldades de aprendizagem e pedagogia de projetos.  

Na minha atuação junto aos professores/as, responsabilizei-me pela discussão dos 

seguintes temas: a música e as artes no currículo escolar e educação intercultural. Estes 

temas foram discutidos na perspectiva da formação reflexiva do professor/a. 

Entendendo que mudanças na prática pedagógica só ocorrem efetivamente se as 

novas propostas forem assumidas pelos professores/as, todas as questões referentes à 

problemática da prática pedagógica, mencionadas pelos professores/as foram trabalhadas 

através de reflexões individuais e coletivas. Nessas reflexões, procuramos valorizar a 

prática pedagógica de cada um/a, tentando ajudá-los a construir um saber em cima do saber 

que os próprios professores/as possuem, respeitando aquilo que sabem, e provocando 

mudanças através da reflexão. 

Para ganharmos a confiança do grupo e estabelecermos uma relação cordial com 

os professores/as, foram instauradas várias práticas: a cada encontro os professores/as eram 

instigados a refletirem sobre sua própria prática pedagógica, a partir de um material levado 

a eles com o intuito de disparar a discussão: textos literários, imagens, músicas e 

brincadeiras. A fim de levá-los a refletir sobre suas práticas e sobre as questões discutidas 

nos nossos encontros, solicitávamos aos professores/as que, em casa, escrevessem 

pequenos textos sintetizando as reflexões desenvolvidas nos encontros. Como esta 

solicitação raramente era atendida, tivemos que mudar de estratégia, passando a pedir-lhes 

que realizassem tal atividade durante os encontros.  

Nos encontros, busquei contribuir para a construção e implementação de práticas 

educativas que valorizassem e incorporassem ao currículo escolar os saberes e práticas 

culturais da vida cotidiana. Desse modo, introduzi no grupo algumas práticas musicais 

recolhidas na pesquisa feita com as mulheres do assentamento, como exemplo de como 

pode ser significativo o trabalho com conteúdos experienciados pelos alunos/as no grupo 
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social ao qual pertencem. Também recolhi entre os professores/as algumas práticas 

musicais lembradas da infância ou utilizadas em suas aulas. Tal como ocorreu nas 

entrevistas realizadas no assentamento, após a nossa interferência os professores/as se 

recordaram de algumas canções guardadas na memória, adormecidas pela falta de um 

estímulo para que fossem lembradas.  

O registro deste material recolhido foi feito em gravações de áudio e em diário de 

classe. As músicas e brincadeiras recolhidas (Cf Apêndice B, p. 175-209) foram 

vivenciadas em atividades práticas, de modo a sugerir aos professores/as modos de 

trabalhar com este material recolhido por mim e por eles/elas. 

 

 

4.1.1 Perfil dos professores/as5 

 

 

Dados recolhidos através de questionários (Cf. Anexo A, p.128 e 129), nos 

permitiram traçar o perfil dos professores/as que participaram dos encontros de formação 

continuada em Campo Florido. 

 

 

Identidade e formação profissional 

 

 

O grupo de professores/as participantes dos cursos de formação continuada era 

formado por 45 professores/as, dos quais 42 são mulheres.  

Dos 45 professores/as participantes, 20 têm apenas o curso de magistério; 13 têm 

curso superior completo, 12 estão cursando o ensino superior e apenas 4 têm pós-

                                                
5 Os dados foram tabulados por Doraildes da Silva Matos, bolsista de iniciação científica da FAPEMIG e por 
Marta Moreira Cândido. 
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graduação lato sensu, como podemos observar no gráfico ou diagrama abaixo: 

 

 

  GRÁF. 1 – Grau de instrução dos professores participantes do processo de formação continuada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A educação escolar destes professores/as foi realizada, em sua maioria, em escolas 

públicas, conforme se observa no GRAF. 2. Entretanto, é interessante observar que, 

enquanto a formação média dos professores/as foi feita, em sua maioria, em escolas do 

sistema público de ensino, a totalidade dos professores/as cursou o ensino superior e a pós-

graduação em instituições privadas. 

No GRAF. 3, vemos a distribuição dos professores/as por níveis de atuação. 

Percebemos, assim, que o maior número dos professores/as em questão atua no Ensino 

Médio. A seguir, com igual porcentagem, os professores/as que atuam no Ensino 

Fundamental Nível I e na Educação Infantil. 

27% 

24% 

8% 

41% 
Médio 

 Superior 

 Superior incompleto 

 pós-graduação 



 95 

 GRÁF. 2 – Formação dos professores – rede de ensino 
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GRÁF. 3 – Níveis de atuação dos docentes participantes da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quanto ao tempo de magistério, constatamos que a maior porcentagem dos 

professores/as que participaram dos encontros de formação continuada exerce a docência 

entre 11 e 20 anos, conforme o GRAF. 4 
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GRÁF. 4 – Tempo de magistério dos docentes 
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Observamos, ainda, que, dos 45 professores/as 20 já trabalharam ou trabalham na 

zona rural. Este é um percentual grande, que poderia demonstrar uma experiência 

pedagógica em relação à educação numa escola rural. Mas isto não foi demonstrado 

durante os questionamentos apresentados. 

 

 

4.2 Avaliando os encontros de formação continuada 

 

 

Os primeiros encontros foram marcados pela cautela por parte de alguns dos 

professores/as em participar dessa proposta de formação continuada ou por terem 

dificuldades de mudar uma prática pedagógica arraigada. Também demonstraram, de 

início, uma certa apreensão em relação a nós – parecia que temiam serem observados/as e 

cobrados/as. 
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No decorrer do processo, com as discussões sobre o professor reflexivo, sobre a 

arte como meio de ampliar nosso entendimento do mundo, sobre a importância da música 

para o trabalho pedagógico e sobre como os saberes da vida cotidiana poderiam ser 

incorporados ao currículo escolar, os professores/as passaram a perceber-se como parte 

integrante e essencial do trabalho realizado, e o receio inicial foi sendo quebrado. Os 

encontros se tornaram mais animadores e os professores/as se tornaram mais 

interessados/as nas discussões. O estímulo à reflexão coletiva, desenvolvida através de 

discussões por meio das quais os/as professores/as descreviam suas práticas, contribuíram 

para apoiar e sustentar seus esforços de crescimento. 

Infelizmente, muitos professores/as, não realizavam as atividades que lhes eram 

solicitadas para serem desenvolvidas no período entre um encontro e outro. Entendo que 

isto pode ser interpretado de duas formas: porque não haviam se conscientizado de que os 

encontros eram importantes para seu desenvolvimento profissional ou por suas 

dificuldades em redigir um texto.  

Ao ler os questionários e textos produzidos pelos professores/as neste processo, 

percebi incoerências nas suas respostas e uma enorme dificuldade em distinguir os 

problemas diretamente relacionados às suas práticas pedagógicas – passíveis, portanto, de 

serem superados – daqueles relacionados à instituição e ao sistema escolar sobre os quais 

não têm controle.  

No primeiro encontro com os professores/as pedimos para escreverem um pequeno 

texto sobre si próprios, a partir da pergunta “Quem sou eu, neste mundo?”. Queríamos, 

com esta atividade, que refletissem sobre suas vidas – pessoal e profissional.  

Dentre os 49 professores/as que realizaram esta atividade, apenas 14 referiram-se à 

vida profissional, dos quais 11 manifestaram satisfação em relação a ela. Os outros três 

mencionaram insatisfações profissionais, ligadas a dificuldades de relacionamentos na 
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convivência com seus colegas de profissão.  

Chamou-me a atenção o fato de apenas dois terem mencionado seus alunos/as, mas, 

principalmente, o fato de que nenhum/a mencionou políticas educacionais e práticas 

pedagógicas, revelando-nos uma atitude pouco reflexiva sobre o processo educativo e 

sobre suas próprias práticas, fazendo-me supor que são arraigadas e, portanto, 

impermeáveis a mudanças.  

Também me surpreendeu a visão dualista que têm sobre sua vida pessoal e vida 

profissional, como se tivessem duas identidades estanques e independentes. Na visão dos 

professores/as, a vida pessoal é totalmente independente da sua vida profissional.  

Significativo, ainda que, em seus depoimentos, apenas dois professores/as falaram 

sobre a importância de participarem dos nossos encontros de formação continuada. 

Mesmo tendo reconhecido a importância da inclusão das práticas cotidianas no 

currículo escolar, pude perceber que os professores/as ainda estão muito presos aos 

conteúdos escolares, dando pouca importância aos saberes e práticas de seus alunos/as, 

contrariando assim, o que defendem Ana Canen (2000) e Vera Candau (1999): que   os 

saberes e práticas dos alunos, assim como dos próprios professores/as, devem ser 

considerados no currículo escolar.  

O objetivo dos nossos encontros era contribuir para o desenvolvimento profissional 

dos professores/as e impulsionar as mudanças necessárias para a solução dos problemas 

por eles/elas apontados inicialmente e no decorrer do processo. Felizmente, no final deste 

processo, houve mudanças nas posturas de alguns/as professores/as, que se sentiram mais 

valorizados/as e favoráveis à continuação desta proposta de formação continuada.  

A avaliação que os professores/as fizeram dos encontros de formação 

continuada foi feita pelos/as professores/as através de questionário elaborado por nós, 

pesquisador (Cf. Anexo A, p.130). Esta avaliação revela dados significativos para a 
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pesquisa6.  

Por exemplo, em resposta à pergunta “O curso atendeu a suas expectativas e 

necessidades? Justifique sua resposta, seja ela afirmativa ou negativa”. Dos 38 

professores/as respondentes, 35 responderam afirmativamente, apresentando justificativas 

espontâneas e diferentes. 

 

 

TABELA 4 – Síntese das respostas dos professores à questão “O curso atendeu à suas expectativas?”. 

Sim, porque... nº  respondentes Não, porque... 
Possibilitou a aprendizagem de novos 
conhecimentos 

13 Z 

Possibilitou a troca de experiências 06 Z 
Favoreceu a reflexão sobre a prática 
pedagógica 

05 Z 

Esclareceu dúvidas sobre avaliação da 
aprendizagem 

04 Z 

Atendeu a necessidades dos professores/as 04 Z 
Provocou mudança de atitudes 03 Z 

Total de respostas afirmativas 35 Total de respostas negativas: Z 
 

 
TABELA 5 – Síntese das respostas dos professores à questão “A metodologia foi adequada?" 

Sim, porque... nº  respondentes Não, porque... Nº Respondentes 
Favoreceu a participação e a 
reflexão sobre a prática 

18 No início do curso não, 
depois melhorou. 

01 

Adequadas 07 Sem justificativa 01 
Clareza de idéias 05 Z Z 
Propiciou conhecer a 
experiência do grupo 

03 Z Z 

Equipe de professores 
capacitados 

03 Z Z 

Total de respostas 
afirmativas 

36 Total de respostas 
negativas 

02 

 
 

                                                
6 Dados tabulados por Doraildes da Silva Matos.  
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TABELA 6 – Síntese das respostas dos professores à questão “Os textos trabalhados contribuíram para a 
reflexão da sua prática pedagógica?” 

 

Sim, porque... nº respondentes Não, porque... Nº Respondentes 
Reforçou a idéia de mudança 09 Textos não específicos 

para a Ed. Infantil. 
01 

Condizentes com a vivência e 
a prática 

08 Z Z 

Oportunizou a revisão da 
prática 

08 Z Z 

Propiciou uma reflexão mais 
elaborada 

06 Z Z 

Despertou para a afetividade.   Z Z 

Sem justificativa 01 Z Z 

Total de respostas 
afirmativas 

  

36 
Total de respostas 

negativas 

 

01 

 

 
 

 
FIGURA 15 - Homenagem dos professores/as 
Foto de Janelúcia, 12 de dezembro de 2002.  

 

Em suas respostas, os professores/as afirmaram ter gostado dos encontros, pois 

lhes proporcionaram momentos de reflexão e troca de experiências, fundamentais para que 
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ocorram mudanças na prática educativa. O que nem sempre foi condizente com seus 

comportamentos e atitudes durante os encontros: muitos faltaram aos encontros, não 

realizavam as tarefas solicitadas no encontro anterior, ou demonstravam desinteresse 

conversando ou folheavam revistas durante as discussões.  

 
 

 
FIGURA 16 - Encontro de formação continuada, Campo Florido 
Foto de  Mirza Diniz, 26 de agosto 2002 

 

 

Acredito que seja impossível modificar a prática pedagógica de quem quer que 

seja, a não ser que esta própria pessoa assim o desejar. 



 

5  PRATICANDO UMA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 

  

 

 

5.1  A Escola Municipal Santa Terezinha1 

 

 

A Escola Municipal Santa Terezinha, situada no Assentamento Nova Santo Inácio e 

Ranchinho, começou a funcionar com a chegada dos militantes do Movimento dos Sem 

Terra (MST) à fazenda Santo Inácio e Ranchinho, no ano de 1994. Conforme depoimento 

de um dos militantes, a escola funcionava às margens da BR 497, em Iturama (MG), local 

em que os sem-terra estavam acampados: “Lá a gente tinha uma escolinha coberta de 

palha. Pelo menos pra não deixar as crianças perderem o contato com os livros”.  

Ao chegaram à fazenda Santo Inácio e Ranchinho, ainda na condição de posseiros/as, 

fizeram o mesmo: construíram uma barraca de paus e lona bem grande, dividida em três 

salas de aula, mais um espaço para as crianças tomarem o lanche. Segundo depoimentos 

dos assentados/as, as carteiras eram de paus fincados no chão, o chão era de terra batida e 

tampouco havia energia elétrica. O quadro-negro era muito pequeno e o calor no interior 

da barraca era intenso e quase insuportável. 

No turno matutino funcionavam a 2ª, 3ª e 4ª série; no vespertino uma sala de 

educação infantil e uma 1ª série. Os professores/as eram os próprios assentados/as – 

aqueles que tinham mais estudo.  

                                                
1 As informações referentes à Escola Municipal Santa Terezinha foram recolhidas através de entrevistas e 
depoimentos orais de pais, mães, professores/as e diretora da escola. A escola não possui esses dados 
registrados no regimento escolar. 
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Com o processo de desapropriação da fazenda, os assentados/as reivindicaram à 

prefeitura de Campo Florido uma escola de Ensino Fundamental. A fim de atender ao 

pedido dos/as assentados/as, a prefeitura transferiu para o assentamento a Escola Municipal 

Santa Terezinha, que já funcionava em uma das fazendas da redondeza. Entretanto, durante 

dois anos a escola funcionou nas barracas montadas pelos assentados/as. Para sair das 

barracas e conseguir uma escola com a infra-estrutura adequada para seu funcionamento, 

não foi nada fácil, contam os assentados/as. 

Houve muitos conflitos entre a prefeitura de Campo Florido e os assentados/as. 

Depois de definirem em assembléia qual seria a melhor localização para a construção da 

escola, os assentados/as solicitaram ao prefeito uma máquina para limpar o terreno e ajuda 

para a construção do prédio. Como estas solicitações foram negadas pela prefeitura, os/as 

assentados/as lotaram duas carretas com crianças e seus pais, que foram levadas por um 

trator até a porta da prefeitura de Campo Florido. A resposta do prefeito foi que não 

poderia ajudá-los, porque a prefeitura não tinha condições. Mas os assentados/as não 

desistiram e solicitaram a presença da imprensa. O prefeito foi convocado para uma 

entrevista, juntamente com os assentados/as. O resultado desse encontro entre os/as 

assentados/as, imprensa e o prefeito foi muito positivo, pois conseguiram não só a máquina 

para limpar o terreno, como também material para construir a escola. O prefeito impôs uma 

única condição, que os/as assentados/as assumissem a mão-de-obra. 

Posteriormente os/as assentados/as conseguiram obter verbas do município e Estado 

para ampliar a escola, construindo mais quatro salas de aula e uma quadra de esportes. 

Hoje, a escola conta com cinco salas de aula, quatro banheiros, uma sala para a diretoria, 

uma sala para biblioteca, uma sala para o computador, uma dispensa, além da quadra de 

esportes e um pátio coberto.  

Na escola, sustentada pela Prefeitura de Campo Florido, atuam quatro professoras e 
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um professor, a diretora e uma professora eventual. A escola conta, ainda, com serviços de 

três funcionárias – duas atuam na cozinha e uma na limpeza – e de um porteiro. A 

Prefeitura fornece a merenda escolar e o material didático e se responsabiliza pelo 

transporte dos/as professores/as e alunos/as. 

 Freqüentam a escola 130 alunos/as, distribuídos em cinco salas de aula, 

correspondentes a uma classe de educação infantil e às quatro primeiras séries do ensino 

fundamental. Atualmente só funciona o turno matutino. 

Dos cinco primeiros professores/as da Escola Municipal Santa Terezinha, uma 

permanece na escola até hoje. Em seu depoimento, esta professora 2 nos relatou a angústia, 

medo e insegurança que sentiu quando foi lecionar no assentamento:  

Quando me chamaram pra vir dar aula aqui, eu fiquei um pouco assustada, 
porque o pessoal de Campo Florido falava assim: aquele povo parece 
cigano (os posseiros)... agora eles vêem invade as casas, rouba as coisas da 
gente. Aquele preconceito que já tinham passado pra gente assustava. 
Alguns diziam que os pais ficavam vigiando os professores pelos buracos 
dos paus, caso a gente danasse com os meninos eles brigavam com a gente. 
Eu vim chorando.  

                                                                            

Ao comentar estes preconceitos da população de Campo Florido a respeito dos 

militantes do MST, a professora afirmou que, ao contrário do que se dizia, no 

acampamento se deparou com pessoas comuns, gente simples que em nada se diferenciava 

das “pessoas ditas normais”, a não ser o fato de viverem numa outra realidade social. 

Segundo ela, os pais respeitam muito mais os professores/as do que os da cidade, e as 

crianças são mais amorosas.  

Entrevistas com pais e mães dos alunos/as, com alguns líderes do assentamento e 

com os professores/as, informam que a escola foi uma conquista dos assentados/as, que 

muito lutaram para conseguir uma educação digna para seus filhos/as, é considerada pelos 

                                                
2  A fim de preservar a identidade dos professores/as, os nomes utilizados são fictícios. 
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assentados/as como um passaporte para uma vida menos sofrida, como se pode verificar no 

depoimento de um pai: 

Até um companheiro nosso aqui, que inclusive é diretor da nossa 
associação, sempre brigou e continua brigando até hoje por essa escola... 
Ele não tem filho, nenhum neto pra estudar aqui. E briga em todas as 
instâncias para que a educação seja de boa qualidade... Isso porque apesar 
de ser uma grande liderança é praticamente analfabeto. Ele não tem 
família, a família que ele considera, somos nós, são essas crianças 
(referindo as crianças da escola, do assentamento) e ele não quer que a 
família que ele considera tenha as mesmas dificuldades que ele tem, de 
não ter conseguido estudar.  
 

É comovente constatar a fé que os assentados/as depositam na educação escolar. Ao 

mesmo tempo, é triste e cruel constatar que as camadas mais pobres da população 

brasileira ainda precisam implorar por uma escola, principalmente na zona rural e em 

especial numa comunidade de assentados/as. Pelos dados do INEP/MEC,  Minas Gerais-

2001, temos apenas 1.567 escolas rurais para atender crianças da pré-escola e 7.164 para o 

Ensino Fundamental. Foram matriculadas cerca de 480.000 crianças nestas modalidades de 

ensino, o que torna as escolas disponíveis insuficientes para atender um contingente tão 

grande desta clientela. 

Ao mesmo tempo em que valorizam a educação, os /as assentados/as estão 

convictos de que a escola não atende inteiramente às suas necessidades e expectativas. 

Como a Escola Municipal Santa Terezinha só oferece as quatro primeiras séries do ensino 

fundamental, a partir da 5a série do ensino fundamental os/as alunos/as têm que freqüentar 

escolas em Campo Florido, sendo que o transporte para a cidade fornecido pela prefeitura 

do município. Em função das dificuldades de locomoção, muitos alunos/as acabam 

abandonando os estudos ou o assentamento, em busca de melhores oportunidades: 

Essa escola, essa educação não é ideal para nós. Ela é um passo 
fundamental... mas nossa ideologia seria uma escola família agrícola... 
Porque essa escola vai formar um técnico agrícola que vai ensinar ele, é 
dentro da realidade dele. E por que família? Porque a escola vai trabalhar 
não só o aluno, vai trabalhar também a família. Inclusive nós temos ela 
fundada aqui, mas não conseguimos... é... não estamos conseguindo 
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funcionar... ela funcionou um ano, um ano e meio. O Estado ficou com 
uma dívida conosco... aí teve que fechar...estamos lutando, buscando 
parcerias para conseguir abrir a escola a partir de 2005. Nossa luta é ter 
aqui no assentamento uma escola que dê formação... pra que nossos 
filhos/as não precise sair daqui pra buscar em outro lugares. 
 

 

5.1.1 Os professores/as da escola 

 

 

Ao trabalhar na escola, fui muito bem recebida tanto pela diretora quanto pelos/as 

professores/as que nela atuavam. A diretora foi muito atenciosa e permitiu que eu 

realizasse meus encontros com as professoras/es e alunas/os com bastante liberdade. 

Depois de visitar todas as séries, decidi trabalhar com a 1ª e 2ª séries. 

Antes de iniciar o trabalho, entrevistei as professoras destas duas classes e uma 

eventual, perguntando: 

- Vocês acham importante utilizar música no ensino? Por quê? 

- Vocês utilizam a música na sala de aula? 

- Que tipo de música?   

- Vocês já usaram as canções que fazem parte do cotidiano das crianças? 

- E músicas folclóricas? 

- Depois dos encontros em Campo Florido ficou mais fácil trabalhar com as 

práticas musicais?3 

Minha primeira entrevistada foi a professora Sara Maria de Castro Fonseca, regente 

da 1a série, que na ocasião cursava Biologia em Uberlândia, na UNIT.  

Na entrevista com a professora Sara, ela me disse que considera música importante 

para  o processo  de  aprendizagem,  principalmente porque ajuda as construir as noções de  

                                                
3 Referindo-me aos encontros de formação continuada, ocorridos com professores da educação básica de 
Campo Florido, relatados no capítulo 4. 
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lateralidade. Contraditoriamente, afirmou não trabalhar com músicas especificamente em 

suas aulas por ter receio de não saber como. Mesmo depois de participar dos encontros de 

formação em Campo Florido ela não se dispôs a realizar esta prática porque, segundo ela, 

“acaba sendo covarde”. 

Outra professora entrevistada foi a eventual Ema das Graças de Jesus Pereira, cuja 

formação é o magistério de 2º Grau. 

Ema também destacou a importância da música no ensino, mas afirmou que só a 

utiliza na educação infantil e, apenas em datas cívicas ou comemorativas, como: Dia das 

Mães, Dia dos Pais, Dia do Índio, Páscoa, entre outras. Eva também me disse que a 

educação que praticam na Escola Municipal Santa Terezinha é uma educação tradicional e, 

que já tentou mudar um pouco sua prática, trazendo uma fita de músicas folclóricas 

infantis, mas as professoras não se interessaram. 

O terceiro entrevistado foi o professor Marcos Luís Rodrigues, regente da 2ª série 

do Ensino Fundamental, que na ocasião cursava Geografia na UNIT, em Uberlândia. 

No início dos encontros de formação em Campo Florido ele foi bastante resistente, 

mas me recebeu muito bem na escola. Disse achar importante trabalhar com música para 

ajudar na leitura, e deixar o ensino mais prazeroso e alegre, porém tem dificuldades para 

fazer isto, ou seja, tem vontade mas é inseguro. Só trabalhou com música em festas 

escolares e cívicas. 

De uma maneira geral os/as professores/as foram bem receptivos ao meu trabalho 

na escola. Pude trabalhar em suas salas de aula com liberdade e tranqüilidade. Em geral, 

acompanhavam as aulas participando com alegria e aprendendo as brincadeiras cantadas e 

faladas, recolhidas entre as mulheres do assentamento, no primeiro eixo da pesquisa.  

Porém, algumas vezes se negavam a participar das atividades musicais propostas por mim 

e ficavam recolhidos em suas salas.  
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Apesar de meu trabalho na escola ter ocorrido em apenas seis momentos em cada 

uma das duas salas de aula, percebi que os professores/as passaram a buscar interações 

entre os conteúdos escolares e os conhecimentos do cotidiano das crianças. 

 

 

5.1.2 Os alunos/as da escola 

 

 

O grupo de crianças das duas classes onde atuei (1ª e 2ª série) era bastante 

heterogêneo, no que se refere a idade cronológica, etnia, desenvolvimento cognitivo e 

comportamento( alguns tímidos, outros desinibidos e participativos).  

De uma maneira geral, nas duas séries a freqüência às aulas era variável, 

dependendo principalmente de fatores climáticos: por exemplo, quando chovia muito era 

inviável chegar até à escola devido às péssimas condições das estradas; quando fazia muito 

frio (o que foi raro), as mães também não mandavam as crianças à escola porque, elas não 

tinham agasalhos suficientes ou porque ficavam com pena de acordá-las tão cedo para 

pegarem a condução e ir para escola (em algumas casas, o ônibus escolar passava às 5:30 

ou 6 horas). As crianças também sofriam constantemente de resfriados e diarréias, penso 

que devido às precárias condições de higiene e de infra-estrutura básica em seus lares. 

Quanto à participação das crianças nas aulas ministradas por mim, em ambas as 

séries o interesse foi muito grande. As crianças aprenderam as canções e os versinhos 

recolhidos entre as mulheres assentadas com extrema facilidade e demonstraram grande 

alegria em cantá-las e declamá-los.  

Na primeira série, mais numerosa, com cerca de 26 alunos/as, tive um pouco de 

dificuldade em relação à disciplina dos alunos/as. Por estarem acostumados/as a só 

estudarem sentados/as, quando levados/as para o pátio se soltavam tanto que era preciso 
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intervir pedindo mais calma. 

 Nas atividades realizadas dentro da sala de aula, percebi que alguns sabiam ler 

perfeitamente; outros, porém, ainda não tinham vencido esta etapa e apresentavam mais 

dificuldades na leitura e escrita, o que não foi nenhum impedimento para trabalhar todo 

repertório musical proposto.  

Foi interessante notar a insegurança apresentada por algumas crianças nos 

exercícios de desenho e escrita. Constantemente me perguntavam se o seu desenho estava 

certo e sua letra bonita, como se isto fosse a coisa mais importante a ser considerada. O 

que este tipo de comportamento me sugere? O reflexo de uma prática pedagógica 

autoritária e tradicional, onde o que importa é a opinião sagrada do/a professor/a, 

freqüentemente baseada em conceitos pré-determinados de uma educação hegemônica e 

etnocêntrica.  

 A segunda série tinha apenas 14 alunos/as. Nesta série, não tive problemas quanto 

à disciplina, e consegui uma maior interação com as crianças. Elas participavam com 

alegria e interesse das aulas, e quiseram também me trazer suas canções e versinhos do seu 

dia-a-dia. O professor Marcos me disse que seus alunos/as “não viam a hora da aula de 

música chegar”.  

Nesta sala, o mesmo tipo de comportamento inseguro, apareceu. Os alunos/as 

insistiam para eu ver se a letra estava bonita ou se o desenho estava em acordo com a 

canção ensinada. Utilizei a mesma estratégia, incentivando-os e estimulando-os a 

produzirem cada vez mais, sem se preocuparem tanto com os resultados. 

Momentos marcantes foram aqueles em que as crianças identificaram as mulheres 

(D. Maria Galante e D. Marina), que haviam me transmitido as canções que eu lhes 

ensinava: “Ela é minha avó!!”, exclamaram orgulhosamente as crianças. Outro momento 

bastante significativo foi quando uma mãe, Lúcia Galante, foi convidada a ir à escola, para 
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participar de nossas atividades musicais, juntamente com seus filhos/as e demais alunos/as. 

Ela brincou e cantou as músicas que tinha repassado para mim. Sentiu-se muito valorizada, 

assim como seus filhos/as, pelo convite que lhe fiz.  Todos/as expressaram uma felicidade 

e pediram para que isso se repetisse mais vezes. Esta experiência mostra como é 

importante a escola estabelecer relações estreitas com as famílias dos alunos/as. Momentos 

como estes, nos mostram que a educação “[...] não se reduz a uma simples relação de 

conhecimento. Trata-se da interação entre sujeitos”. (NANNI, apud FLEURI, 2000, p.77) 

    Também foi interessante notar a facilidade e a rapidez das crianças aprenderem 

as canções e brincadeiras que lhes foram propostas. Elas foram bastante receptivas e até 

extrapolaram o que foi pedido, confirmando minha hipótese de que as canções populares 

tradicionais constituem um rico material a ser empregado na escola. 

 

 

 

FIGURA 17 -  Alunos da Escola Municipal Santa Terezinha. 
Foto de Mirza Diniz, 10 de abril de 2003. 
 



 111 

 
FIGURA 18 - Praticando a educação intercultural  
Foto de Doraildes, 6 de junho 2003. 

 

 

5.2 “Em cantando” professores/as e alunos/as 

 

 

Meu trabalho na Escola Municipal Santa Terezinha constituiu-se como um grande 

aprendizado para mim.  

O fato de ter conhecido algumas crianças antes, durante as entrevistas realizadas 

com as mulheres do assentamento, e os professores, durante os encontros de formação 

continuada em Campo Florido, facilitou, sobremaneira, minha atuação na escola.  

O trabalho na escola, desenvolvido em seis momentos, foi organizado de modo a 

atender aos objetivos: 

- divulgar algumas canções, versos e brincadeiras recolhidos no assentamento e 

entre os professores/as que participaram dos encontros de formação continuada 

em Campo Florido com as crianças; 

- incentivar os professores/as a refletirem sobre as suas práticas culturais e as de 
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seus/as alunos/as; 

- valorizar e fortalecer a auto-estima e a  identidade cultural de todos os que 

participam do processo educacional. 

A dinâmica de trabalho, norteada por estes objetivos, consistiu em estabelecer uma 

interação entre o repertório musical recolhido junto às mulheres do assentamento e 

professores/as com os demais conteúdos do currículo escolar. Desse modo, procurava 

trabalhar interdisciplinarmente, reportando-me a João Gabriel Fonseca (1990), quando 

afirma que a educação musical auxilia no desenvolvimento da percepção, atenção, 

autodisciplina, criatividade e comunicação. 

Na busca de uma ação interdisciplinar, tentei estabelecer relações entre os dizeres 

de alguns versos e os conteúdos das disciplinas, buscando contextualizar os conteúdos. Por 

exemplo, os versinhos recolhidos com D. Delzina me possibilitaram trabalhar o tema das 

frutas, discutindo como as frutas crescem, as estações próprias para o cultivo de cada uma 

delas, sua importância na alimentação, o tempo de seu amadurecimento. Ressaltei ainda, 

que os versos falam de frutas típicas do local, como o caju e a laranja: 

 Abaixa o cajueiro,  
que eu quero tirá caju,  
que eu quero fazer um presente,  
pro meu bem de olho azul. 
 
Laranjeira pequenina,  
carregadinha de flor,  
eu também sou pequenina,  
carregada de amor.  

 

É como nos ensina Jorge Alves Barbosa (1997), quando afirma que as práticas 

folclóricas caracterizam o meio em que são produzidas e devem ser utilizadas na educação.  

O trabalho na escola, principalmente na 2a. série, foi muito gratificante, dado o 

grande interesse das crianças pelas canções, versos e brincadeiras, interesse manifesto 

ainda no empenho em trazerem para a escola outras práticas musicais, próprias de sua 
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experiência cotidiana. Tal atitude reforçou minha convicção sobre: a importância da 

imbricação dos saberes; a possibilidade de se trabalhar de forma interdisciplinar os 

conteúdos escolares; e ainda,  a possível interação entre família-escola.  

Praticar uma educação intercultural é ter a consciência de que a educação é um 

processo dinâmico, no qual são infinitas as trocas de saberes entre os sujeitos que 

participam deste processo. Nele, a pesquisa deve estar presente para auxiliar um trabalho 

significativo e viável para todos da comunidade escolar. A escola se transforma, assim, em 

um espaço de aprendizagens sociais múltiplas, uma rede infinita de saberes que brotam de 

vários caminhos, que se articulam e se cruzam todos os tempos. 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

CANTANDO EM UNÍSSONO OS SABERES E DIFERENÇAS 

 

 
                                                                Certeza! 

 
De tudo ficaram três coisas: 

A certeza de que estamos sempre começando... 
A certeza de que precisamos continuar... 

A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar... 
Portanto devemos: 

Fazer da interrupção um caminho novo... 
Da queda, um passo de dança... 

Do medo, uma escada... 
Do sonho, uma ponte... 

Da procura, um encontro... 

 
Fernando Pessoa 

 

 

Foi com o espírito impregnado das palavras do poeta português Fernando Pessoa 

que este estudo se desenvolveu e chega, agora, às suas últimas reflexões. 

Realizá-lo foi, para mim, um estímulo à crença que tenho na educação como 

elemento transformador da vida, e um desafio à concepção que tinha sobre arte. Vários e 

contraditórios sentimentos me invadiram neste percurso: alegrias, tristezas, insegurança, 

surpresas, ânimo, desânimo, satisfação, insatisfação, perplexidade, cansaço, motivação, 

solidariedade, reflexão, amizade, amor, entre outros. Passei por dificuldades e momentos 

de retrocesso, que foram superados por pequenos progressos, à medida que conseguia 

superar os problemas que surgiam.  

Buscando ser flexível para poder me adaptar ao inusitado de algumas situações, 

fugi ao esquema padrão de uma pesquisa fechada, que talvez me facilitaria o trabalho, mas 

que, por outro lado, poderia obscurecer a complexidade e a beleza do processo que estava 
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vivenciando. 

 Descobri-me, neste processo, um ser cultural. Sou uma e sou todas. Sou um ser 

inacabado, historicamente construído pela cultura que vivencio, buscando significados à 

minha própria existência.  

Na pesquisa, me empenhei em abrir-me ao próximo, em colocar-me no lugar do 

outro, buscando enxergar o que não era visível, ler o que não estava escrito, ouvir o que 

não foi dito.  

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, me debrucei num amplo e 

laborioso trabalho de campo, que proporcionou aos que dela participaram – inclusive a 

mim – oportunidades de crescimento e transformação. Alguns destes objetivos foram 

alcançados, outros, só poderão ser atingidos em longo prazo, extrapolando os limites deste 

estudo.  

Após a pesquisa de campo, realizada com as mulheres no assentamento, com os 

professores/as de Campo Florido e com as crianças na Escola Municipal Santa Terezinha, 

iniciei um trabalho cuidadoso de transcrição de entrevistas, de edição de partituras, de 

organização e análise dos dados recolhidos e acumulados durante 18 meses de trabalho.  

Com o objetivo de aumentar minha compreensão sobre os dados iniciei a análise, 

momento que me produziu em mim um enorme sentimento de ansiedade, por sentir-me 

impotente para retratar com fidelidade e clareza toda a riqueza desta experiência.  

Nas entrevistas realizadas com as mulheres do assentamento, realizada na primeira 

fase da pesquisa, pude constatar que: algumas mulheres não se lembravam de nenhum 

canto ou brincadeira cantada praticada na infância ou adolescência, enquanto outras 

mencionaram apenas músicas de um repertório já conhecido. Algumas poucas 

entrevistadas, geralmente mulheres acima de 60 anos e de origem nordestina, mencionaram 

músicas que considero inéditas: canções religiosas Hino de São Sebastião (uma das mais 



 116 

belas canções recolhidas), Hino de São João e Pai Nosso, os  cantos que integram a Folia 

de Reis, Estrelinha e Anjos de Luz;  canções românticas: Roxo apaixonado, A Mulher de 

Preto, Lenço, Lenço, Lenço Yayá, Brigas, A mulher da janela; canções regionalistas :A 

Canoa do Tomás, Luiz Gonzaga, Fulô de Iangabeira, Iraci; canções infantis : Ô Menininha, 

Meu vizinho, etc. Várias brincadeiras também foram recolhidas, como: Três marinheiros, 

Caiu no poço, Banana e tomate, além de quadrinhas diversas. 

Constatamos, também, que muitas mulheres, apesar de gostarem de música, 

abandonaram a prática do canto, segundo elas pelas dificuldades da vida, que lhes impõe 

um trabalho cotidiano intenso. Infelizmente, muitas mulheres também afirmaram que, hoje, 

as crianças gostam mesmo é de ver televisão. 

Outro dado importante a considerar foi que as entrevistas serviram de estímulo às 

mulheres para que se recordassem dos cantos que estavam guardados na memória.  

Acredito, assim, que a pesquisa cumpriu seu objetivo de resgatar e colaborar para a 

preservação de um patrimônio cultural, além de ter contribuído para o fortalecimento da 

auto-estima e da identidade cultural destas mulheres. 

Nos encontros com os professores/as de Campo Florido, eu e minhas parceiras 

neste trabalho procuramos levá-los a uma reflexão sobre a própria prática pedagógica e, ao 

mesmo tempo, ajudá-los a construir conhecimentos baseados nos saberes da vida cotidiana. 

Entre os professores/as foram recolhidos várias músicas, versinhos e brincadeiras que 

fizeram e ou fazem parte de suas vidas, muitas delas desconhecidas por mim e bastante 

apropriadas para o uso didático.  

Contrariando minhas expectativas, a maioria dos questionamentos apresentada 

pelos professores/as não se referiu à vida profissional, mas à vida pessoal. As insatisfações 

em relação à profissão apresentadas por eles/elas se referem a dificuldades de 

relacionamento na convivência com os colegas de profissão ou com os salários. Nenhum 
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professor/a se referiu a problemas sobre como ensinar ou o que ensinar, demonstrando uma 

atitude pouco reflexiva em relação à sua prática educativa.  

Acredito, no entanto, que o trabalho com os professores/as foi proveitoso porque na 

avaliação final, para grata surpresa das pesquisadoras, a maioria absoluta se mostrou 

favorável à continuação dos encontros de formação, revelando que os mesmos se 

sensibilizaram em relação à necessidade de dar continuidade à sua formação. Outro dado a 

ser considerado, foi o fato da pesquisa ser realizada em uma escola rural, do interior de 

Minas, onde poucas pesquisas são feitas sobre a prática pedagógica destes professores/as e 

sobre como lidar para uma promover formação contínua deles, favorecendo  o seu 

desenvolvimento profissional. Devo ressaltar que em comparação com outras pesquisas 

feitas com professores/as de escolas urbanas, os dados recolhidos não foram muito 

diferentes. 

O trabalho desenvolvido na escola foi muito gratificante. As crianças assimilaram 

sem nenhuma dificuldade ou resistência o repertório recolhido entre as mulheres do 

assentamento e entre os professores/as. Também quiseram contribuir para o resgate e 

divulgação das suas próprias práticas musicais, trazendo para a escola algumas canções 

aprendidas em casa. Dessa forma, estes encontros vieram me confirmar a grande relevância 

de se estabelecer uma interação constante entre o saber escolar e os saberes da comunidade 

a fim de se obter uma aprendizagem mais significativa. Ao mesmo tempo, também os 

professores/as perceberam a importância de trabalhar as manifestações culturais, 

procurando integrar ao currículo as experiências dos alunos vividas na família e na 

comunidade. Neste sentido, a pesquisa cumpriu seu objetivo de buscar fortalecer e 

valorizar a identidade e a auto-estima dos/as alunos/as.   

A pesquisa me proporcionou vivenciar situações singulares de construção de 

práticas educativas comprometidas com a realidade. Ao recordar momentos de minha 
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pesquisa - a convivência com minhas colegas de pesquisa e com a minha orientadora, 

minha dança com uma das entrevistadas, Dona Marina, uma senhora que adora cantar e 

dançar, a benção recebida de Dona Maria de Jesus, a homenagem que prestada pelos 

professores/as de Campo Florido e os abraços das crianças da Escola Municipal Santa 

Terezinha - me emociono intensamente. São recordações que me fazem sentir uma saudade 

enorme de um tempo em que pude compartilhar diferentes sensações e emoções com 

pessoas que lutam, sofrem, estudam, ensinam, aprendem, brincam, sorriem, choram e, 

sobretudo, vivem.  

Neste cantinho florido, acredito ter aberto alguns colchetes e colaborado para que 

os sujeitos de minha pesquisa - mulheres assentadas, professores/as e alunos/as - se sintam 

estimulados a abrirem outros.  
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RESUMO DO PROJETO 
 

O projeto visa o desenvolvimento profissional de professores/as e a produção de 
conhecimento sobre educação básica e sobre formação continuada. O curso abordará temas de 
interesse para os professores/as que atuam na educação infantil e ensino fundamental (1a. a 8a. 
série), através da interação sistemática e planejada entre coordenadora e professoras responsáveis 
pelo curso e professores/as participantes. 
 

OBJETIVOS: 

- Resgatar e socializar práticas e concepções de educação dos professores/as participantes, 
considerando as condições histórico-culturais de sua produção; 

- Compreender os processos que se estabelecem entre sujeito que aprende, sujeito que ensina e 
objeto de conhecimento através dos saberes dos professores/as e das interações entre estes 
saberes e o conhecimento científico; 

- Promover a reflexão sobre o cotidiano escolar a fim de possibilitar aos professores/as 
participantes o desenvolvimento de novas ações que contribuam para implementar mudanças 
necessárias para a melhoria de suas práticas educativas. 

 
TEMAS A SEREM TRABALHADOS 

- Conteúdos e métodos de ensino e avaliação. 
- A música e as artes no currículo escolar 
- Pluralidade Cultural. 
- Relações entre família, comunidade e escola. 

 
CARGA HORÁRIA/PERÍODO 

Numa primeira fase o Projeto de Formação Continuada está previsto para ser desenvolvido 
de Setembro a Dezembro de 2002, perfazendo um total de 24 horas aula, divididas em 06 encontros 
de 04 horas aula cada um, conforme cronograma. 
 
CRONOGRAMA/HORÁRIO  
 

1a. ETAPA – 2o. Semestre/2002 
Datas Horário início Horário término 

26 Setembro 8:30 12:10 
10 Outubro 13:30 17:10 
24 Outubro 13:30 17:10 

07 Novembro 13:30 17:10 
28 Novembro 13:30 17:10 
12 Dezembro 13:30 17:10 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

  

A partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diversos estudos apontam para a 
necessidade de significativas alterações nos conteúdos e métodos de ensino e avaliação para a 
educação infantil e ensino fundamental e médio. 

As novas diretrizes para a educação básica definidas pelo MEC e explicitadas nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) geraram considerável número de pesquisas sobre 
diversos aspectos da educação infantil e do ensino fundamental e médio. Também tem sido 
expressiva a quantidade de material didático de apoio aos professores produzido nos últimos anos, 
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preparado tanto pelas equipes técnicas de sistemas de ensino como por profissionais ligados ao 
mercado editorial.  

Mas, apesar da existência dessa intensa produção científica e da indústria cultural, bem 
como de inúmeras iniciativas para promover o desenvolvimento profissional dos professores da 
educação básica, desenvolvidas tanto por instituições educacionais como pelos sistemas públicos 
de ensino, pode-se afirmar que, embora muito se tenha produzido, poucas alterações podem ser 
observadas nas práticas educativas. Apesar de serem inúmeras as experiências de formação 
contínua de professores, em sua maioria não têm tido a força necessária para promover uma 
mudança sensível nas concepções e práticas dos professores. Estudos demonstram que as inovações 
pretendidas - sejam elas difundidas no contexto da formação inicial dos professores ou em 
programas de formação continuada - não têm logrado êxito porque as mudanças propostas não são 
incorporadas pelos professores. 

Assim sendo, impõe-se um esforço permanente de atuação junto aos professores que 
possibilite a articulação entre os seus saberes práticos e os conhecimentos científicos, visando 
melhorias e mudanças efetivas no ensino praticado em nossas escolas.  

Deve-se notar que, ao longo dos anos, diferentes propostas de formação de professores 
foram implementadas. As denominações que tais propostas receberam expressam os diferentes 
enfoques dados a elas: treinamento, aperfeiçoamento, reciclagem, atualização, capacitação e 
formação em serviço ou formação continuada de professores. Cada um deles reflete uma dada 
concepção do papel dos professores no processo e tem claro significado no contexto da história da 
educação no Brasil. 

Negando um concepção usual porém pouco eficaz na produção de mudanças significativas 
na prática docente, alinhamo-nos com as propostas que consideram fundamental tomar como ponto 
de partida a prática docente cotidiana dos professores, convertendo-a em problema significativo, 
refletindo sobre ela e buscando superá-la sempre que necessário e possível. Trata-se de um 
processo de formação contínua, de ininterrupto procedimento de ação/reflexão, onde os aspectos 
teóricos não são arbitrariamente oferecidos aos professores, mas têm o objetivo de facilitar a 
compreensão do significado e dos obstáculos de sua prática docente, ajudando-os a encontrar 
soluções que permitam aperfeiçoá-la. 

Nessa perspectiva, o professor se torna agente reflexivo de sua ação pedagógica e passa a 
buscar autonomamente subsídios teóricos e práticos para iluminar questões decorrentes de sua 
reflexão, voltando, posteriormente, para novas ações, que sofrerão novas reflexões, e assim 
sucessivamente. Trata-se de um processo não-linear, de idas e vindas, de avanços e retrocessos, 
cada vez mais amplos e completos, de reflexão sistemática para a ação educativa. A reflexão aqui 
mencionada difere daquela praticada rotineiramente pelo professor em sua lida cotidiana porque se 
reveste de caráter sistemático e vale-se de contribuições teóricas que permitem ultrapassar as 
interpretações e soluções baseadas exclusivamente no senso comum e em conhecimentos prévios.  

O processo ora destacado deve ser contínuo e permanente, não podendo ser interrompido ao 
findar de cada curso ou projeto. No dia-a-dia do cotidiano escolar novas necessidades são postas 
para os professores, tanto em virtude da complexidade da atividade educacional quanto do fato de 
que a realidade escolar continua sofrendo transformações que remetem os professores a novas 
questões. O ideal, portanto, é que os professores contem com estruturas e oportunidades que os 
assessorem contínua e permanentemente em suas atividades educativas, configurando um processo 
de formação que não é interrompido ao longo de toda a sua vida profissional. 

Assim sendo, o trabalho será norteado pelo: 
 
(1) Respeito às concepções prévias, experiências anteriores e valores dos professores/as, que 

devem constituir o ponto de partida para as mudanças pretendidas; 
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(2) Não imposição de qualquer modelo de ensino que esteja distante das convicções, do contexto 
e das condições de trabalho dos professores/as; 
 

(3) Conhecimento do processo histórico de desenvolvimento das propostas e dos modelos de 
ensino, referencial importante para a avaliação e validação dos mesmos; 
 

(4) Conhecimento das bases filosóficas, epistemológicas, sociológicas, psicológicas e 
pedagógicas nas quais se assentam as práticas educativas dos professores/as; 
 

(5) Conhecimento de como as condições de produção de ensino e aprendizagem escolar, 
existentes nos diferentes contextos onde atuam os professores/as, interferem nas práticas 
educativas. 
 
 
DINÂMICA DE TRABALHO 

 

O curso pretende contribuir para promover mudanças nos parâmetros epistemológicos e 
metodológicos que regem a prática pedagógica dos professores e professoras nele envolvidos, 
contribuindo assim para o seu desenvolvimento profissional.  Para tanto, professores e professoras 
serão pesquisadores de sua prática pedagógica, colaborando para o desenvolvimento de uma 
pesquisa.  

O curso abordará os temas a partir da discussão das práticas educativas dos professores/as 
participantes.  

A reflexão será o princípio científico, educacional e metodológico que norteará o processo, 

devendo o vínculo entre teoria e prática ser buscado tanto no trabalho pedagógico quanto no 

trabalho de pesquisa. 

Através de uma interação sistemática e planejada, estabelecida entre a coordenadora e 
docentes responsáveis pelas aulas e professores/as participantes, será desenvolvida uma reflexão 
coletiva que orientará: 

- O resgate e contextualização histórica das práticas e concepções dos professores/as 
participantes; 

- O confronto destas concepções com as idéias acadêmicas atuais sobre os temas trabalhados; 

- A análise crítica das condições concretas de trabalho nas escolas onde atuam os professores/as; 

- A realização de atividades práticas que contemplem aspectos essenciais dos temas tratados e 
que possam ser desenvolvidas com os alunos, nas escolas; 

-   A sistematização e socialização de novos conhecimentos e práticas desenvolvidos pelos 
professores/as durante o curso, que possam contribuir para mudanças que promovam a 
melhoria da qualidade do ensino. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que projeto resulte em mudanças significativas e duradouras, a partir das quais 
serão produzidos novos conhecimentos e estabelecidas novas práticas que possam ser ampliadas e 
estendidas a outros contextos educativos.  
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ANEXO B - Questionário 1 
 
 
 

DADOS SOBRE OS PROFESSORES/AS PARTICIPANTES 
 

1. FORMAÇÃO 
 
- Ensino Médio: 
Nome da escola onde cursou o Ensino Médio 
____________________________________________________________________ 
Pública (   )   Particular (    )  
Magistério: sim (    )   Não (    )  
 
- Curso Superior 
Curso: _______________________________________________________________ 
Completo (    )    Incompleto (    )  Está cursando  (    ) 
Instituição: ____________________________________________________________ 
Pública (    )     Particular  (    )  
 
- Pós Graduação: 
Curso: ________________________________________________________________ 
Instituição: ____________________________________________________________ 
Completo   (    )    Incompleto  (    )      Está cursando  (     ) 
Pública (   )       Particular (    ) 
 
 
2. ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 
- Nome da escola onde leciona 
______________________________________________________________________ 
Série(s): ______________________ 
Nº de alunos por série: ______________  total: _______________ 
 
- Já atuou na zona rural:   sim (    )      não (    )      número de anos: ________________ 
 
- Está atuando na zona rural:  sim (    )    não  (    )    desde: _______________________ 
 
- Há quanto tempo leciona: 
(   ) 01 a 05 anos 
(   ) 06 a 10 anos 
(   ) 11 a 20 anos 
(   ) 21 a 25 anos 
 
Tem alunos que vivem na zona rural? _________  Quantos? _______ 
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ANEXO C - Questionário 2 
 
 
 
 

PESQUISANDO MINHA IDENTIDADE CULTURAL 
 
 

1. Raça: 

2. Gênero: 

3. Etnia: 

4. Língua: 

5. Nacionalidade: 

6. Crenças: 

7. Religião: 

8. Classe social: 

9. Valores e Ética: 

10. Política: 

11. Leituras: 

12. Músicas: 

13. Filmes: 

14. Programas de TV: 

15. Escolaridade: 

16. Profissão: 

17. Família: 

18. Comida: 

19. Esporte: 

20. Lazer: 
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ANEXO D - Avaliação 
 
 
 

PROJETO DE PESQUISA E FORMAÇÃO CONTINUADA – AVALIAÇÃO 
 
Prezados(as) professores(as), 
 
 
       Para nós, professoras responsáveis pelo projeto de pesquisa e formação continuada do qual 
participam, é muito importante a avaliação de vocês sobre o mesmo, a fim de que possamos 
reforçar os pontos positivos e corrigi-los naquilo que deixou a deseja. Pedimos, portanto, que 
responda com sinceridade às questões abaixo: 
 
 
1. O curso atendeu as suas expectativas e necessidades? Justifique sua resposta, seja ela 

afirmativa ou negativa. 
 
2. A metodologia das professoras responsáveis pelo curso foi adequada? Justifique sua resposta, 

seja ela afirmativa ou negativa. 
 
3. Os textos trabalhados e as atividades propostas contribuíram para ajudá-lo(a) a refletir sobre 

sua prática pedagógica? Justifique sua resposta, seja ela afirmativa ou negativa. 
 
4. Na sua opinião, o que um professor reflexivo? 
 
5. Como contemplar a diversidade cultural dos alunos no currículo escolar? 
 
6. Que formas e critérios de avaliação você tem utilizado? 
 
7. O curso provocou mudanças em sua prática? Explique que mudanças foram estas ou porque 

elas não chegaram a ocorrer? 
 
8. Você gostaria que o curso tivesse continuidade no próximo semestre? Justifique sua resposta, 

seja ela afirmativa ou negativa. 
 
9. Na sua opinião, caso seja viável uma Segunda etapa deste curso no próximo ano (1º 

semestre/2003), o que deveria ser modificado? Considere: 
• Periodicidade dos encontros 
• Tempo de cada encontro 
• Dias e horários de realização dos encontros 
• Local de realização dos encontros 
• Textos a serem utilizados 
• Dinâmica das aulas 

 
10. Apresente sugestões para que a Segunda etapa deste curso atenda as suas expectativas e 
necessidades. 
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APÊNDICE A – Entrevistas com as mulheres do assentamento 

 

Entrevista com Branca 

 

Mirzinha: Bom gente, é um prazer estar aqui com vocês, meu nome é um pouco estranho Mirza, eu 
vou olhar mais a parte de música, as músicas que vocês cantavam, que as mães cantavam para 
vocês e então vou estar pesquisando isso, pra depois ver se essas músicas são utilizadas na escola 
ou não, se as crianças hoje cantam as mesmas músicas que vocês cantavam, então vou começar 
assim, perguntando:  Vocês gostam de música? 

Todas:- Sim. 

Mirzinha: Quem bom, a música é bom mesmo. Vocês cantavam quando eram crianças? 

Branca: Não lembro não, mas acho que atirei o pau no gato, né. 

Célia: É, então você pode não se lembrar da letra, mas você lembra do que você cantava quando 
era criança. 

Mirzinha: É atirei o Pau no gato, parece que todo mundo cantava. Vocês lembram? Vamos tentar 
cantar todo mundo junto? 

“Atirei o pau no gato to 
Mas o gato to, não morreu rreu rreu 

Dona Chica ca, admirou-se se 
Não berrou não berrou que o gato deu miau!” 

“Não atirei o pau no gato to 
Porque o gato to é nosso amigo go 

Não devemos, não devemos, maltratar os animais ” 

 Cássia: Eu sempre canto assim pros meninos. 

Mirzinha: Que lindo! Palmas, ela é uma educadora nata. 

Terezinha, Terezinha vocês sabem? 
“Terezinha de Jesus deu a queda foi ao chão 

Acudiram três cavalheiros todos três chapéu na mão. 
O primeiro foi seu pai 
O segundo seu irmão 

O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. 
Da laranja quero um gomo 
Do limão quero um pedaço 

Da menina mais bonita quero um beijo e um abraço”. 

Mirzinha: Então a Branca é sua mãe? Eu não sabia, ela cantava pra você isso? 

Rosana: Não, aprendi na escola. 

Mirzinha: Na escola vocês aprenderam? 

Rosana: Sim. 

Branca: Na roça, nas reuniões. 

Mirzinha: E na roça, vocês cantavam quando iam pra roça? 

Branca: Na roça cantava músicas sertanejas, músicas que tocam hoje, né, da época, naquela época 
antiga também que tinham as musiquinhas da escola, nosso pais viviam fazendo serenatas uns pros 
outros e acontecia de estar cantando aquelas músicas, Dorival, Tonico e Tinoco, aquela musiquinha 
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que fala assim: As mocinhas da cidade, são bonitas e dançam bem... lembro bem desse tipo de 
música, sabe, é alguma coisa assim, a gente lembra né, era gostoso de mais fazer as serenatas. 

Mirzinha: Vocês todos tem rádio em casa, tem televisão ou vídeo? Ou não? 

Maria: Eu não tenho rádio nem televisão. 

Bete: O rádio estando ligado, é a televisão. 

Branca: O rádio está desligado só porque vocês estão aqui, se não é o dia inteirinho ligado, eu 
costumo dizer que a música invade o meu ser, sabe, a minha alma, eu adoro música. 

Mirzinha:  Eu também! 

Cida:  Eu tenho televisão e rádio. 

Mirzinha:  Vou perguntar assim por ordem: Vocês tem algum cantor ou cantora que vocês gostam 
em especial? 

Bete: Não. 

Mirzinha: Não tem? E alguma música que marcou o seu namoro, nada? 

Branca: Tem, As Mocinhas da cidade, essas músicas antigas que o namorado dela e o meu marido 
cantava, e não ele cantava só aquelas músicas mesmo. 

Mirzinha: Lembra de um pedacinho de alguma? 

 Branca: A que ele cantava pra você Bete. 

Bete: Ah! Eu não lembro não. 

Mirzinha:  Uma que te conquistou o coração? 

Rosana: Ele não fazia serenata, papai era muito bravo 

Mirzinha:  Mas depois de casada, cantando só os dois assim. 

Bete: Não, não cantou não. 

Mirzinha: E você Maria, tem alguma música, cantor ou cantora? 

Maria: Cantor eu tenho um assim, pra mim às vezes vario, tem um cantor que às vezes, eu não, 
assim, gosto muito, mas tem algumas músicas dele que é boa, né, tem outros que eu gosto do cantor 
mas a música dele não é boa, mas, eu, pra mim assim de todos, de todos o melhor do mundo inteiro 
pra mim é Zezé de Camargo e Luciano, ele é bonito mesmo, aí os outros não tem música que eu 
gosto, mas aqueles eu tenho um sonho de ver eles, conversar com ele, de ver ele assim 
pessoalmente, eu já vi, mas não tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente. 

Mirzinha: Maria, e quando você tava socando lá, você lembra de alguma música? 

Maria: Quando eu tava socando? Lembro, às vezes assim, dá conta de cantar eu não dou conta 
mais, mas meus irmãos às vezes implicavam muito comigo, porque a gente não tinha rádio em 
casa, naquele tempo nem televisão. 

Mirzinha:  Mas você falou que a sua prima cantava, né? 

Maria:  Mas eu tinha a minha miga, minha amiga de infância, o meu pai punha o arroz e pagava ela 
pra banar o arroz e colocava na cuia e eu ia ajudar, e o pai dela tinha uma vitrolinha de dar corda e 
tinhas os discos e ela sabia todas as músicas de Tunico e Tinoco, Pedro e Beto da estrada, Jacó e 
Jacozinho, e aí ela cantava e eu aprendia, eu cantava com ela, né e aprendia. 

Mirzinha: Você se lembra de alguma? Só um pedacinho. 

Maria: Agora eu já não canto mais. Aí quando eu estava sozinha lá socando o arroz no pilão, aí eu 
tava cantando, aí os meus irmãos falava: mas a gente não tem rádio, ela não pode ta cantando, 
como que ela sabe cantar assim? Mas eu aprendia com a minha colega. 
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Mirzinha: Lembra um pedacinho? 

Maria:  Aí, às vezes hoje aqui em Campo Florido, vem um ônibus, ônibus de verdura e toca as 
músicas de Tonico e Tinoco, né, aí quando eu vou lá assim que o ônibus ta lá, eu me lembro de 
minha infância, lá as músicas que a gente cantava na minha infância toca tudo ali, né, s´que eu não 
lembro de nenhuma. 

Mirzinha: Uma de Tonico e Tinoco aí, vamos ver? 

Maria:  Acho que eu não dou conta. 

Mirzinha: Um pedacinho só. 

Maria:  A Branca sabe. 

Mirzinha: Sabe Branca? 

Branca:   Eu lembro uma música de Lourenço e Lourival “Meu Reino Encantado”, é antiga né: 
“Eu nasci num recanto feliz, bem distante da poluição, 

Foi ali que vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmão. 
Minha casa era uma casa grande, 

Na encosta de um estradão” 

Eu adoro essa música! 

Mirzinha: Continua, vai. 

Branca:  Eu não sei cantar ela inteira sozinha. E agora? Vai uma. Agora eu me lembro uma de 
Jerry e Adriani. 

Mirzinha: Oh! 

Branca:  Oh querida relembre os momentos tão felizes que juntinhos passamos, sobre a luz do 
luar... e a outra é internacional é.... essa eu não esqueço, apesar de eu não saber traduzir, mas sei 
que fala de amor. 

Mirzinha: Como é que é? Canta um pedacinho dela. 

Branca:  Eu não lembro, assim eu não tenho condições de falar uma palavra assim. 

Mirzinha: Então cantarola a melodida. 

Branca:  Eu não lembro a melodia, falava Je t‘aime, né? 

Mirzinha: Aquela que fala toda suspirada, não é? 

Branca:  E de hoje eu gosto muito de todo tipo de música, eu aprendi gostar e eu acho que música é 
tudo, eu gosto de todo tipo de música, só que a sertaneja é mais, então eu gosto de Bruno e 
Marrone, né e, quase todas músicas, mas Bruno e Marrone eu gosto mais ainda. 

Mirzinha: E você, é a? 

Cida:  Cida. 

Mirzinha: Oi Cida. 

Cida:  Ah, o meu cantor preferido é 

Mirzinha: é? 

Cida:  Só que eu não dou conta de cantar, mas eu vou, eu não sei a letra, se tiver cantando eu dou 
conta de acompanhar mas se for pra mim cantar assim, sozinha eu não canto não 

Mirzinha: E você se lembra de alguma música, alguma música antiga de quando você era criança? 
Essas mesmo de roda. 
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Cida:  essas músicas mais antiga eu lembro, né mas eu não me lembro da letra, brincava eu mais a 
minha mãe. 

Branca:  Ah! Quem não brincava. 

Mirzinha: É, vocês brincavam de Ciranda Cirandinha? Vamos ver se a letra é a mesma? Vamos 
lá... 

"Ciranda cirandinha vamos todos cirandar 
Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar 
O anel que tu me destes, era vidro e se quebrou 

O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou." 

– Ta vendo como é que vocês se lembram? A hora que eu pergunto vocês não cantam. Me diga 
uma coisa, vocês falaram uma hora aí das histórias, eu não me lembro direito se você falou alguma 
coisa das festas, da religiosidade, tem alguma música que alguma de vocês se lembrem, assim, 
alguma ladainha, alguma reza cantada, ou alguma música que se cantava numa determinada festa 
de são Lourenço, São Benedito, uma Congada, tem alguma música assim, que vocês se lembre? 

Branca:  Apesar de ser apaixonada por Congada, sabe, só por ver assim na televisão, mas eu nunca 
vi não, na minha época eu não vi, mas era o Cerco mesmo que rezava nas casas, aquelas dadas os 
Três Reis do Oriente, é Santa Luzia, sabe? Era assim então. 

Mirzinha: não lembra nenhum pedacinho? 

Branca:  Não, é que geralmente eles gostavam muito de cantar o Glória ao Pai, cantado: 
“Glória seja o Pai, Glória seja o Filho, 

Glória o Espírito Santo e seu amor também. 
Ele é um só Deus, pessoas três 

Agora e sempre e sempre Amém!” 

E a Ave Maria, né, que eles cantavam: 

Ave Maria cheia só de graça, o Senhor é convosco e bendita sois, 

entre as mulheres bendito é o fruto, do vosso ventre nasceu Jesus.” 

Maria de Freitas Eu não tenho voz pra cantar 

Mirzinha: olha, que bonito! E o Pai Nosso, como era cantado? 

Branca:  O Pai Nosso eu não consigo lembrar. 

Mirzinha: Alguém lembra? 

Branca:  Sabe, eu não dou conta de cantar o Pai Nosso. 

Maria de Freitas    Tinha vez que a gente ia rezar o terço assim, todo cantado, era bonito de mais o 
terço cantado. 

 Branca:  E eu lembro assim de quando a gente era criança, que tava ruim pra chover, se bem que 
hoje eu não acredito nisso porque chove a hora que Deus quer, né, mas quando a gente era criança 
a mão tinha aquela intuição e punha na cabeça da gente né, que aí a gente ia fazer novena pra 
chover, aí a gente pegava garrafa de água, cabaça, quebrava a cabaça e depois ainda até apanhava, 
pedra, subia em cima da serra pra por pedra e molhar um cruzeiro que tinha, e cantando, e aí 
juntava as vizinhas tudo, meio dia bem a hora do sol quente. 

Mirzinha: e como é que era essas músicas? 

Branca:      e aí a gente ia né,  e a gente ia cantando. 

Mirzinha: Só que você tem que cantar pra gente. 

Branca:  canto de São sebatião todas aqui sabe ele 

Mirzinha: Então vamos lá 



 135 

Branca:  Se todas cantar, eu posso tentar. 

Mirzinha: Então começa Maria. 

Maria:  aí a gente tinha que cantar né, pedindo: 

“São Sebastião é um Santo, mora na beira do mar (bis) 

Suspende sua bandeira, deixa a chuva derramar(bis) 

Branca: Agora tem mais, só que eu não alembro o resto não. 

Branca: A branca que sabe inteira. 

Mirzinha:  E como é que é? 

Branca: O nosso é assim, na nossa região: 

“São Sebastião é um santo, que mora na beira do mar, 

suspendei sua bandeira e deixa as águas derramar; 

Os filhos de Jesus cristo estão conosco no seu coração, 

Nem de fome e nem de sede, não matar seus filhos não". 

Branca: Acreditava que dessa forma a chuva vinha né,  

Não se via isso como fenômeno da natureza. 

Mirzinha: Amãe de vocês que ensinou? 

Branca: Amãe se juntava e punha as crianças , todas 

Mirzinha: As crianças, as mães e iam? E todo mundo ia cantando? 

Branca: E aí coincidia que chovia, e ela falava valeu, né? 

Mirzinha: Nossa que bonito! Lembram de mais alguma assim!? 

Célia: Dessas coisas ligadas à religião, das festas? Santa Clara, não tem nenhuma de Santa Clara? 

Mirzinha: A virgem, virgem mãe? 

Branca: A minha mãe tinha até um livrinho, que tem todos esses cantos, só que eu não lembro, a 
gente lembra algum pedacinho, mas não lembro tudo; 

Mirzinha: Mas em compensação você inventa música, também, a Branca tem uma música dela 
mesma muito bonita. 

Bete: Canta sua música Branca. 

Cida:  Larga de ser teimosa. 

Maria:  Canta, tem uma fita aí. 

Branca:  Ali tem a viola , ta faltando uma corda 

Mirzinha:  Qual corda que ta faltando do seu violão? O mi grave, a mais grossa de todas?             

Branca:  É a mais grossa; 

Mirzinha: É viola ou violão? 

Branca  -  Violão. 

Branca:Você afina? 

Mirzinha: Afino.  Branca você gosta muito de cantar, eu já percebi. 

Branca: Gosto, igual eu falei, por causa das crianças, né, então eu canto, um dia teve uma reunião 
lá em casa, acho até que falei até em reunião cantando no banheiro, eu vou dar banho nos meninos, 
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par os meninos não ficarem chorando eu começo a cantar, as músicas da Xuxa nova, até mesmo as 
mais velhos que eu lembro, né, do trenzinho outra música quando eu to meio assim...            

Mirzinha: esssas que você falou da Xuxa do trenzinho, você aprendeu na escola ?  

Branca: É, na escola com meus primos, que eu fui criada, muito assim, quando eu era mais nova  
que eu morava com a minha mãe, fui criado junto com meus primos, depois que foi mais  longe 
aprendi mais na escola, mas a gente cantava, minha vó era mais assim dos netos e parava e ficava 
brincando e ensinando a gente cantar, aí cantava um monte de canção, e hoje eu brinco com os 
meninos e passar um pouco pra eles. 

Mirzinha: O que você brinca com eles, de quê? Ou o que você percebe que eles gostam mais? 

Branca: Ultimamente tem aquela da Xuxa nova, que é: “Cinco patinhos foram passear, além das 
montanhas na beira do mar... canta inteira? 

Mirzinha: Pode, fica à vontade. 

Branca:  Vem cá, a mamãe chamou, eu acho que eu errei, a Rose sabe, não sabe Rose? 
 

Cinco patinhos foram passear, além das montanhas para brincar, 
a mamãe chamou quá, quá, quá, quá, mas só quatro patinhos voltaram de lá. 

Quatro patinhos foram passear, além das montanhas para brincar, 
A mamãe chamou quá,quá, quá, quá, mas só três patinhos voltaram de lá. 

Três patinhos foram passear, além das montanhas para brincar, 
A mamãe chamou quá, quá, quá, quá, mas só dois patinhos voltaram de lá. 

Dois patinhos foram passear, além das montanhas para brincar, 
A mamãe gritou quá, quá, quá, quá, mas só um patinho voltou de lá. 

Um patinhos foi passear, além das montanhas para brincar, 
A mamãe chamou quá, quá, quá, quá, mas nenhum patinho voltou de lá. 
A mamã pata então foi procurar além das montanhas na beira do mar, 
A mamã gritou quá, quá, quá, quá, e os cinco patinhos voltaram de lá. 

 

Mirzinha:  Essa música é da Xuxa? 

Rose: É da Xuxa nova. 

Mirzinha: Essa música é sua Branca? Como que ela chama? 

Branca:  “Buscando libertação” 

Uma terra aqui, algo me chamou atenção, a gente se uniu e organizou, tanto sofrimento a gente 
passou, e tantas barreiras a gente enfrentou, campo e  cidade a gente juntou, companheiros de 

fazer a luta pela liberdade. 

Um povo gente, tão discriminado, mas trabalhador, cheio de verdade, que às vezes sorria, que 
muita mas agora Maria buscava, nossa caminhada era abençoada, graças ao Senhor com sua 

palavra, dava garantia pra continuar. 

E a gente seguiu a gente ocupou, essa terra Mãe a gente assentou. Pra deixar semente e colher do 
chão pão que alimento que é libertação. 

Essa terra é Mãe, zele com carinho, porque preservar  eu que quero ninho, pois que a destruição, 
não constrói a vida e não faz verdade a nossa libertação (bis) 

 

Entrevista com Dona Maria Galante 

 

Mirzinha: Segunda entrevista, dia 4 de abril de 2002, estamos na casa da Tiana, a Tiana tem 7 
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filhos, 2 netos. Bom, então vou começar aqui com a Dona Maria que é a mãe da Tiana. Tudo bem 
D. Maria? 

D. Maria:  Tudo bem, e você/ 

Mirzinha: Jóia, D. Maria, eu queria saber se a senhora lembra de muito tempo atrás, se a senhora 
cantava, gostava de música ou gosta? 

D. Maria:  Gostava, gosto até hoje, a gente ainda faz barulho, reza, canta... 

Mirzinha: A senhora lembra de alguma música que a senhora cantava? 

D. Maria: Eu lembro. 

Mirzinha: Assim, uma bem antiga? 

D. Maria:  Bem antiga? 

Mirzinha: Bem antiga, que a senhora aprendeu quando menina, será que lembra? 

D. Maria:  Quando eu era menina... Quando eu era menina, eu lembro, mas é música muita chata, é 
coisa muito sem graça. 

Mirzinha: Não, não tem isso de ser chata não, nós queremos aprender aqui com s senhora, canta um 
pedacinho só. 

Tiana: Pode ser congado? 

Mirzinha: pode, quer passar um pouquinho? 

D. Maria: Lembro, mas não lembro tudo, de quando eu era menina, a gente lembra mas não lembra 
de tudo. 

Mirzinha: Não tem problema, só um pedacinho. 

D. Maria:  
“Virou, virou, a canoa do Tomaz 
Virou, virou, coitadinho do rapaz 

A canoa foi o poço e o rapaz foi ao fundo 
O rapaz trouxe sina de sair pelo mundo. 

Virou, virou, a canoa do Tomaz 
Virou, virou, coitadinho do rapaz." 

 

D. Maria: ... e eu não lembro mais. 

Mirzinha: Que lindo! Maria e onde que a senhora nsceu? 

D. Maria:  na Bahia. 

Mirzinha: Na Bahia? Qual cidade? 

D. Maria:  Brumado. 

Mirzinha: Brumado, por exemplo, essa música a senhora cantava era lá em Brumado? 

D. Maria:  Era lá em Brumado. 

Mirzinha: E com quem que a senhora aprendeu? 

D. Maria:  Eu ouvia os outros cantar, mas, só de brincandeira, né. 

Mirzinha: É, e a senhora brincava de roda com eles? 

D. Maria:  Brincava de roda, essas coisas assim. 

Mirzinha: Tem alguma música, assim, da sua mãe, ou uma tia? 
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D. Maria:  Essa inclusive, minha mãe gostava, meus irmãos gostava de cantar ela, até meu irmão, 
ele era, ficou ceguinho quando era pequeno, ele tinha uns 4, 5 anos ele cantava essa música. A 
canoa do Tomaz. 

Mirzinha: A Canoa do Tomaz? 

D. Maria:  É. 

Mirzinha: E a senhora ia pra igreja, assim, pras festas, ou não? 

D. Maria:  Não, aquele tempo era muito dofícil, que a gente morava no sertão, muito, eu não tinha, 
ah, a gente veio desenrolar mais quando a gente mudou para São Paulo, eu tinha já uns 15 anos, 
depois de casada eu desenvolvi mais um pouco. 

Mirzinha: É né. E nenhuma de Santo, a Tiana falou que tem um santo, São Sebastião, e a senhora? 

D. Maria:  São Sebastião 

Mirzinha: Alguma festa, assim, Festa dos Reis, a senhora participava? 

D. Maria:  Participava, Festa de Reis, uma coisa, assim, alguma festa que a gente participava, 
agora uns tempo atrás, eu morei em Uberaba, participei de muita festa, de Congresso, da 
comunidade de São Vicente de Paula, eu fui muitas vezes em comunidades, eu fazia parte de 
comunidade São Vicente, a gente ia nas igrejas, nos lugá, nos asilos e visitar os velhos, essas coias 
assim. 

Mirzinha: E quantos anos a senhora tem? 

D. Maria:  69 

Mirzinha: Oh! Que beleza! 

D. Maria:  No fim do ano eu vou fazer 70. 

Mirzinha: 70 anos? 

D. Maria:  70 anos, graças a Deus, é. 

Mirzinha: Quanto tempo a senhora ta aqui no assentamento? 

D. Maria:  Aqui? Nove anos, né Tiana? Nove ano... Vai já tenho 29 neto, né Tiana, ou 30, eu não 
sei, eu esqueço. 

Mirzinha: Quantos filhos? 

D. Maria:  Sete vivo, tem um morto. 

Mirzinha: Ah! Então por isso que a Tiana também tem muitos filhos. 

D. Maria:  Eu tenho 29 netos e 3 bisneto. 

Mizinha: Gracinha! Oh, muito obrigada viu D. Maria por a senhora ter ajudaddo, eu quero que a 
senhora continue lembrando das músicas, igual essa da Canoa do Tomaz. A senhora não sabe as 
músicas do terço? 

D. Maria:  Pai Nosso cantado, Creio em Deus Pai, cantado. 

Mirzinha: Canta o Pai nosso pra mim. 

D. Maria:  O Pai Nosso tem que afinar e lembrar a música, porque... 

Mirzinha: Qual é mais fácil? 

D. Maria:  Creio em Deus Pai é mais fácil. 

Mirzinha: Então canta Creio em Deus Pai. 

D. Maria:   
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“Creio em Deus Pai todo poderoso; Creio em Jesus Cristo um só seu filho, mas já errei; nasceu 
pelo Espítiro Santo", errei tia Mirza. 

Mirzinha: Vamos começar tudo de novo. 

D. Maria:   
Creio em Deus pai todo poderoso 

Creio em Jesus cristo um só seu filho 
Nasceu de Maria virgem, sofreu e padeceu 

Foi crussificado morto e sepultado 
Ressirgiu dos mortos, no  terceiro dia,  ressussitou, 

Subiu ao céu, está sentado a mão direita de Deus Pai, 
Onde há de vir julgar os vivos e os mortos, 

Creio no Espírito Santo, na santa igreja católica, 
Na comunhão dos santos e na remissão dos pecados. 

 

 

Entrevista com Tiana Galante 

 

Mirzinha: Depois de escutar a D. Maria cantando tão bem, agora eu vou entrevistar a Tiana. Tiana 
quantos anos? 

Tiana:  Tem que falar mesmo? Mais de 20; 41. 

Mirzinha: Voe mora aqui quanto tempo? 

Tiana:  Tem 9 anos, dia 19 maio faz 9 ano. 

Mirzinha: Qual é o seu nome todo? 

Tiana:  Sebastiana Donizete Galante 

Mirzinha: Oh, chique! Você tem 7 filhos, né? 

Tiana:  Tenho sete filhos, o mais velho com 26 e o caçula com 5, duas netinhas, uma com 3 e uma 
recém nascida, com 14 dias. 

Mirzinha: Então Tiana, você sabe, eu estou aqui pra fazer um trabalho junto com a professora 
Célia, né, então eu to resgatando todas as músicas, assim, que você cantava,  que faz parte da vida 
de vocês, que foi importante pra você, como pessoa, como mãe, como mulher, como criança, e 
porque as vezes essas músicas, igual essa que a sua mãe cantou, são esquecidas, então a gente 
precisa resgatar tudo isso, de volta, pra fazer parte da nossa vida também, enão eu to aqui pra 
entrevistar as mulheres, essas grandes mulheres, né, e saber por exemplo o que que você acha da 
música na sua vida, por exemplo? 

Tiana:  Ah, eu acho que faz parte, como diz o Cleber, eu acho que faz parte, né porque de repente a 
gente ta ouvindo uma música, tudo que você ouve assim, e você ta vivendo, dependendo de cada 
momento, cada tempo de sua vida, por exemplo, eu, quando era criança mesmo, tinha umas 
músicas que meu pai cantava, não, não tinha nem rádio, naquel aépoca, que a gente morava.... eu 
não lembro, eu não dou conta de cantar inteira. 

Mirzinha: Canta um pedacinho. 

Tiana:  Mas eu lembro quando tinha uns, 5, 6 anos a gente não tinha rádio, não tinha energia 
elétrica, não tinha água encanada, não tinha nada, a gente morava na fazenda e chegava à noite. 

Mirzinha: Na fazenda, lá em Brumadinho? 

Tiana:  Não, não eu sou paulista, minha mãe já tinha vindo embora, já 
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Mirzinha: Onde você nasceu? 

Tiana:  Eu nasci em Macedônia, no estado de São Paulo 

Mirzinha: Certo. 

Tiana:  Aí, nóis morava numa fazenda, na beira de uma boiadeira, assim, chegava à noite não tinha 
nada que fazer, o pai cabava de janta e deitava, forrava um saco, assim, no chão, no mei da sala, e 
ele deitava e nóis as mulecada tudo sentava de redó, e ele começava a cantar e nós cantava aquelas 
músicas antigas. 

Mirzinha: Então lembra. 

Tiana:  Mas eu não lembro direito. 

Mirzinha: Um pedacinho. 

Tiana:  Ah, eu sei que era a música do Chico Mineiro. 
 

Fizemo a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás, 
Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz, 
Viajamos muitos dias pra chegar em ouro Fino, 

A onde passamos anoite, numa festa do Divino. (e aí vai né) 
A festa tava tão boa, mas antes não tivesse ido, 

O Chico foi baleado por um homem desconhecido, 
Larguei de contar boiada, mataram meu companheiro, 
Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico mineiro, 

Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido, 
Não sabia da nossa amizade porque nós dois era unido, 

Quando vi seus documentos, me cortou o coração, 
Fui saber que o Chico Mineiro, era meu legítimo irmão. 

 

Mirzinha: Oh! Que beleza! 

Tiana:  O pai tava, lembrando dessa época, que a gente não tinha televisão, né, chega hoje ta todo 
mundo: menino cala a boca to assistindo televisão, menino deixa eu ver a novela, não sei o que. 

 
"Eu fui no tororó beber água não achei,  

encontrei bela menina que no tororó deixei, 
Aproveita minha gente que uma noite não é nada, 

 se não dormir agora, dormirá de madrugada.  
Oh, Maria. Oh Mariazinha 

 entrará na roda ficará sozinha. 
Sozinha eu não fico, nem sou de ficar, 

porque eu tenho o Matheus para ser meu par. 
Ponha aqui, ponha aqui o seu pezinho,  

bem juntinho igual ao meu, 
Ao tirar, ao tirar os seus pezinhos, 

 um abraço e um beijinho ele me deu." 
 

Mirzinha: agora a do vizinho... 

Tiana:   
“Estou em casa e você ta falando, 
cheguei da rua você quer brigar, 

nosso gênios não está combinando 
isso não é vida, vamo separa. 
Acho melhor falar mais baixo, 
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a vizinhança já estão escutando, 
nosso gênios não está combinando, 

isso não é vida, vamo separa. 
Se você tema também sou teimoso, 
a nossa teima acaba em discussão 

se você...... arruma seu palacete e desocupa meu barrracão, 
quem eu queria pra fazer cometeria parece melhor, 

eu vou se embora, vou pra casa de meu pai, 
vou comprar minha passagem eu vou casar em Uruguai”. 

 

 

Entrevista com D. Maria de Freitas 

 

Mirzinha: Hoje é 16 de maio, estou aqui novamente com a Dona Maria. Dona Maria do que? 

Maria:  Maria Soares de Freitas. 

Mirzinha: Maria Soares de Freitas, qual o lote da Senhora? Dona Maria. 

Maria:  51. 

Mirzinha: Pois é, D. Maria, eu andei 3 Km pra encontrar com a senhora, passou cobra, passou 
codorna, passou passarinho, eu e a Marta, minha nova coleguinha, fica em Campo Florido, não? 
Como é que se chama? 

Maria:  Santo Inácio do Ranchinho. 

Mirzinha: Santo Inácio do Ranchinho, e To aqui novamente com a D. Maria, porque ela cantou um 
pedaço do Hino de São Sebastião, né, D. Maria? 

Maria:  Foi. 

Mirzinha: E a Sra. Ficou de lembrar o resto pra mim, então a gente vai começar tudo de novo, 
então vamos lá? D. Maria. 

Maria:  
“São Sebastião é um Santo, mora na beira do mar (bis) 

Suspende sua bandeira deixa a chuva derramar (bis) 
Filhos de Jesus pede, com ardor no coração, 

 nem de sede nem de fome, não mata os filhos, não (bis)” 

Mirzinha: Que lindo! O que mais que a Sra. Cantava, D. Maria, me conta? 

Maria:  “Mãezinha do Céu”, eu não to, eu não sei nada, eu sei só o comecinho. 
 

“Mãezinha do Céu, eu não seu rezar, eu só sei dizer, 
que eu quero te amar, azul é seu manto, branco é seu véu, 

Mãezinha eu quero te ver lá no céu, Mãezinha eu quero te ver lá no céu. 
“Mãezinha do Céu, mãe do puro amor, Jesus é seu filho, eu também o sou. 

Azul é seu manto, branco é seu véu,  
Mãezinha eu quero te ver lá no céu, Mãezinha eu quero te ver lá no céu.” 

Mirzinha: Aí. Pra quem a Sra. Cantava? 

Maria:  A gente cantava assim, quando a gente ia, fazia rezar o terço em casa, novena, aí quando 
terminava de rezar o terço, aí a gente cantava. 

Mirzinha: Tinha alguma brincadeira que a Sra. Lembra? Que vocês brincavam lá no quintal? 
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Maria:  Ah, brincadeira quase não tinha, era mais de roda, né, a gente brincava de balança caixão. 

Mirzinha: Aquela assim: Um fala:  Balança caixão! Aí o outro responde:  Balança você! Dá um 
tapa na bunda e vai se esconder. É esse? 

Maria:  É. 

Mirzinha: Aí como é que chamava a pessoa que ficava sentada e ficava e a pessoa que vai lá? 

Maria:  Eu não lembro. 

Mirzinha: E os meninos da senhora, brincavam dessas brincadeiras? 

Maria: Não, eles brincava mais era de carrinho, já, né, essas brincadeiras de esconder, quase não 
brincava, eles gostavam de brincar de carrinho, de ladrão, essas coisas assim. 

Mirzinha: polícia e ladrão? 

Maria:  é, polícia e ladrão. 

Mizinha -E, qual outras músicas, a senhora não lembra? Essas de roda, ou de festas religiosas, que 
a senhora ia, com a sua mãe. 

Maria:  De festa tinha de São João, só que eu não lembro toda também. 

Mirzinha: Não, só um pedacinho? 

Maria:  É, a hora que, assim, vai suspender a bandeira, né, aí cantava, mas eu sei só um pedacinho. 

Mirzinha: Não tem problema, então vamos lá! 

Maria:  “São João se soubesse qual era o seu dia, descia do céu na terra, com prazer e alegria...” 

O resto eu não sei, é, grande e bonita. 

Mirzinha: Ah, não D. Maria, vamos lembrar, vamos de novo. 

Maria:  “São João se soubesse qual era o seu dia, descia do céu na terra, com prazer e alegria...” 

Só que eu não lembro, tem a moça ali do outro lado, ela sabe todinha, aí eu vou pedir pra ela. 

Mirzinha: Como é que se chama a moça de lá? 

Maria:  Cida, eu vou pedir, a D. Maria Galante sabe. 

Mirzinha: Sabe também? Oh! Aquela mulher é uma fonte mesmo, a D. Maria Galante. 

Pois é, a senhora canta muita música de igreja; tem alguma igreja aqui? D. Maria. 

Maria:  Não tem. 

Mirzinha: Não tem? A senhora tinha costume de ira em missa? Ou não? 

Maria:  Tinha, antes de eu vir aqui pro assentamento, eu ia à missa todos os domingos. 

Mirzinha: E agora não? 

Maria:  Agora não; Tem que ir em Campo Florido. 

Mirzinha: Tem que ir a Campo Florido? 

Maria:  É, também um pouco a gente não vai de descuido, porque toda quarta-feira tem a missa em 
Campo Florido, e tem um ônibus, a gente também não se preocupa de ir, mais aí é uma falta da 
gente mesmo, mas aí, o padre vinha domingo celebrar aqui, mas o povo parece que foi diminuindo, 
aí... 

Mirzinha: A senhora veio pra cá por que? A senhora é de onde? 

Maria:  Eu sou de Iturama, eu sou de Limeira do Oeste. 

Mirzinha: Limeira do Oeste? 
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Maria:  É, meus pais é de Limeira do Oeste, os filhos, muitos, bisnetos, tataranetos, Limeira do 
Oeste, a gente veio pra cá porque meu ex-marido pegou lote aqui, e a gente era casado, né, não era 
divorciado, né, ai... 

 

 

Entrevista com D. Maria de Jesus 

 

Mirzinha: Hoje é 20 de junho de 2002, to no assentamento de Campo Florido da Nova Santo Inácio 
e Ranchinho, né, eu to aqui com a D. Maria Aparecida, do quê? 

Maria:  De Jesus. 

Mirzinha: Maria Aparecida de Jesus, nasceu dia 8 de setembro também, teve a vida muito difícil, 
né, sofreu muito com o marido, mas chegou ao mundo sem dá dor pra mãe dela, né, e tem muita 
vontade de conversar de falar. Bom, D. Maria, eu to aqui pesquisando as músicas, as brincadeiras; 
as Senhora lembra de alguma música que a senhora cantava, ou brincava antigamente? 

Maria:  Eu lembro. 

Mirzinha: A senhora quer cantar pra mim? 

Maria:  canto. 

Mirzinha:  Beleza! Então pode cantar. 

Maria:  Aí tem um violão, mais você toca? 

Mirzinha:  Não, a senhora pode cantar. 

Maria:  

“Assim nós passamos 10 anos, sem nem o seu rosto que sem beijar, em teu lábios, que assim foi tão 
grande a pena, descansou a minha alma, recordar ais que tu, vou-me meu primeiro amor, o sono 

fechou os meus olhos adormecidos e o resto daquela noite nós envolvemos, abraça-me, abraça-me, 
abraça-me por favor.” 

Mirzinha:  Oh! Que bonito! 

Maria:  Muito obrigada. 

Mirzinha:  Dona Maria e as músicas de quando a senhora era criança, a senhora brincava de roda, 
brincava com os coleguinhas, com os irmãos? 

Maria:  Brincava de joga verso. 

Mirzinha:  A senhora lembra de algum versinho? 

Maria:  Alembro de muitos deles. 

Mirzinha:  Então fala uns pra mim. 

Maria:  Que coisa engraçada, né? Nós sempre reunia as criança e pai e mãe, e ia canta roda, né,; 
Era no momento assim que não ta preparada assim, né. 

Mirzinha:  A sua neta falou de “Baila Menina”, a senhora sabe? 

Maria:  Baila Menina é uma cantiga de roda, não ela não sabe, mais eu sei muitas, mas eu quero 
alembrar uma que eu gosto muito de canta: 

 
“Da minha casa pra sua eu tirei espinho de cobra, 

 mas eu tenho esperanças da sua mãe ainda ser minha sogra. 
Que coqueiro tão alto de tamanha galhada,  
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nunca vi moça solteira com tamanha filharada.” 
 

Se eu tivesse raiva de uma pessoa assim, eu gostava de canta essa pra vinga, eu era boba assim; 

 
“Meu amor brigou comigo, me chamou de amor cão, 

 meu amor não diga isso que me dói meu coração, 
 mais sou eu, sou eu capim dourado (bis)  

dá minha casa pra sua, o meu roxo apaixonado,  
mas sou eu, sou eu capim dourado, 

da minha casa pra sua o meu roxo apaixonado." 

Mirzinha:  Um rosto? 

Maria: Não, um roxo apaixonado, um moreno roxo apaixonado. 

Mirzinha: Moreno roxo. 

Maria: Agora então eu falo, um roxo. 

Mirzinha: Ah, um roxo apaixonado? 

Maria: É, um roxo, da minha casa pra sua, um roxo apaixonado, não, não fala assim, um roxo, um 
rozo as vezes os moço nego, aí fala:  Oh! Moreno bonito! Moreno ou roxo. 

Mirzinha: A senhora deve saber muita coisa. 

Maria: sei muito assim canto, música, assim eu sei, mas tem vez que a gente ta assim, não sei. 

Mirzinha: A dona Maria cantou pra mim, lá, uma do São João. 

Maria: São João? 

Mirzinha: É. 

Maria: Bendito São João ou a reza, tem muito assim, Bendito, você quer saber? Você gosta de reza 
assim? 

Mirzinha: Sim, pode cantar. 

Maria:  
 “Eu vi, eu vi passar o homem pra Galiléia (bis) 

Esse homem, esse homem, esse homem é Jesus (bis)". 
 

Dona Maria: vai fazer, eu vou levantar e vocês duas vai ficar sentada, eu vou benzer. 

Mirzinha: Ela tem 82 anos, vai fazer no dia da mamãe, 8 de setembro. 

Maria: Eu queria que vocês sentassem. 

Maria: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Nesse momento de fé, meu senhor 
Jesus, Vós abençoando essas mensageiras que chegaram aqui, graças a Deus, eu to vendo Nossa 
Senhora aqui, você é devota de Nossa Senhora? 

Mirzinha: Hanran. 

Maria: “...E que essas ovelhas reunidas no nome de Vosso Pai todo poderoso, serão livre de tudo 
quanto é maldade, doenças, tanta pervercidade no mundo, em nome do nosso Pai todo poderoso, 
Senhor Jesus Cristo, nesse momento, e Nossa Senhora Conceição, abeçoais essa ovelhas, que 
chegaram em minha casa nesse momento, trazendo muita felicidade a mim e também  leva consigo 
o poder de Deus Nosso Senhor e da Virgem Maria Santíssima, Senhor Jesus Cristo, do Vosso amor 
o Raio não sei que pode abrasar  nesse momento, creio meu Senhor, meu Pai, meu poderoso, meu 
criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo seu único Filho, Nosso Senhor o qual foi 
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concebido pelo Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu ao poder de Pôncio Pilatos, 
morto e sepultado, terceiro dia subiu pro céu, está sentado a mão direita de Deus Pai, todo 
Poderoso, donde julgar os vivos e os mortos, Creio no espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na 
Santa carne, na remissão dos pecados e na vida eterna amem! Jesus irmão do Nosso Pai, Senhor 
Deus, mandou o discípulo descer à terra pra ver o que que..... ao terceiro dia sobe o céu, Nosso 
Senhor Jesus cristo perguntou:...(OH, perdão, vocês desculpem aí ) o que havia pra cá, havia 
Senhor Jesus, havia precisando, precisando de essas natureza, esses coração, Senhor, Coração 
unidos; socorrei esses coração bondoso, que nunca, não deixar em contradição, nunca não deixar 
eles, esses coração, essa natureza que agora nesse momento de fé, é entregue aso Senhor Jesus 
Cristo, que serão, nunca, nunca, há de ser abatida e nem vencida, em nome do Nosso Pai, meu 
Divino Espírito Santo e Nossa Senhora e São José, as três pessoas que se encontram aqui. Em 
nome do Pai, em nome do Pais do Filho e do espírito Santo. Amém!” 

Mirzinha: Amém! 

Maria: Divino Espírito Santo Amém! Abençoa, Nossa Senhora.. 

Professora:  Dona Maria, quando a senhora descobriu que tinha esse dom pra benzer? 

Maria: Desde que tava na barriga da minha mãe. 

Mirzinha: Ah, é? 

Maria: Com 10 anos de idade, soltei meu pai da cadeia, soltei. 

Mirzinha: É? E como que a senhora fez? 

Maria: Eu vou sentar aqui, que eu te explico. 

Mirzinha: Senta. 

Maria: É porque, então o meu pai era baiano, uma pessoa assim, né... 

 

 

Entrevista com Gilvanete 

 

Mirzinha: 4 de julho de 2002, eu estou aqui com a Gilvanete Rodrigues. Seu nome todo é assim? 

Gilvanete: Não. Meu nome todo é Gilvanete Esmael Rodrigues. 

Mirzinha: certo. Você é mulher do seu Anísio que canta na Folia? 

Gilvanete: Sou. 

Mirzinha: Qual é o lote que vocês moram? 

Gilvanete: É o 109. 

Mirzinha: Você é feliz aqui? Você gosta de morar aqui,? Me conta um pouquinho. 

Gilvanete: Eu sou feliz, acho bão aqui, gostoso, melhor que na cidade, né, o campo é muito 
gostoso, eu acho, muita gente não, mas eu gosto, eu pessoalmente gosto. 

Mirzinha: Gilvanete, deixa eu te falar porque que estou aqui, eu to fazendo uma pesquisa, uma 
entrevista com todas, assim, mais ou menos umas 20 mulheres aqui do assentamento, né, eu já 
tinha explicado antes aqui, que eu quero recordar das canções, das brincadeiras, sabe, que vocês 
cantavam na infância, que vocês brincavam, porque hoje isso ta se perdendo, sabe, Gilvanete, só 
porque hoje todo mundo só quer ver televisão, não é? Então, assim, eu to querendo resgatar isso, né 
escrever, fazer uma dissertação  escrita sobre isso, você se lembra de alguma música que você 
cantava, na sua infância? Canta uma. 
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Gilvanete: Qualquer uma? Deixa eu ver, Ai meu Deus... 

Mirzinha: Gilvanete, onde você morava quando era criança? 

Gilvanete: Quando eu era criança, eu morava numa cidadezinha pequenininha, chamada Arabá, 
estado de São Paulo. 

Mirzinha: Você morava na fazenda ou na cidade, mesmo? 

Gilvanete Não, na cidadezinha. 

Mirzinha: Sua mãe, seu pai são de onde? 

Gilvanete: Minha mãe e meu pai, assim, onde eles nasceram? 

Mirzinha: É. 

Gilvanete: A minha mãe na Bahia, baiana e meu pai é nortista, do norte, sabe 

Mirzinha: Você tem irmãos? Como é que é? 

Gilvanete: Tenho. 

Mirzinha: São quantos? 

Gilvanete: 14. 

Mirzinha: Nossa! Então você devia brincar muito com seus irmãos, não brincava? 

Gilvanete: É nóis não foi assim criado tudo junto, sabe, mais três foi criado junto, porque assim, 
somos de pais diferentes. 

Mirzinha: Diferentes, né, sua mãe casou duas vezxes? 

Gilvanete: três vezes, com meu pai, mas nóis foi criado em três junto, que é os filhos legítimo da 
minha mãe e do meu pai, que eu, meu irmão Gilvan, minha irmã Rosa que mora em Uberaba, nóis 
brincava muito, nos divertindo. Ah, nós brincava, nois cantava umas musiquinhas assim, qué vê, 
deixa vê se eu lembro, é como é que fala meu Deus... 

Mirzinha: Fica tranqüila. 

Gilvanete: Eu tinha tanta, agora eu não lembro nenhuma. 

Mirzinha: Lembra, vamos tentar. 

Gilvanete: É a gente fazia uma roda, e cantava, aí é como é que fala meu deus? É nossa, eu não me 
lembro. 

Mirzinha: Ciranda, Dona Sanja, o que que era? 

Gilvanete: Eu acho que é essa, Ciranda Cirandinha, não é Ciranda Cirandinha não. Não, que a 
gente tinha que entrar no meio da roda e falar um verso e sair. 

Mirzinha: Ah, então lembra. 

Gilvanete: Fala, como é que é meu Deus? Não consigo lembrar. “Por isso doa Nete, faz favor de 
entrar na roda diga um verso bembonito, diga adeus e vá se embora.” Só que eu não consigo me 
lembrar. 

Mirzinha: “Ciranda cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia 
vamos dar. Por isso Gilvanete, vem pro meio dessa roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e 
vá se embora.” 

Gilvanete: É, é essa mesmo, aí eu falava um verso, né. 

Mirzinha: Você lembra de algum versinho que você falava? 



 147 

Gilvanete: Ah, lembro, o mais comum entre a molecada, sempre nóis tirava um verso, porque todo 
mundo quase todo mundo falava o mesmo verso, né, é assim:  

 
“Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, 

Mamãezinha quando dorme põe a mão no coração”,  
 

Também tinha um assim:“Eu sou pequenina, não, “Roseira pequenina carregada de botão, eu 
também sou pequenina carregada de paixão” 

Mirzinha: Ai, que lindo!. 

Gilvanete: É aí, cada um ia falando assim, cada um ia falando um verso diferente, agora, assim, eu 
só lembro desses dois, mais cada uma das minhas amigas, ia falando diferente, entrava na roda, 
falava e saís. 

Mirzinha: Vocês brincavam muito? 

Gilvanete: Sim, brincava muito, inclusive, até aqui no assentamento mesmo, eu já era casada, tinha 
18 anos, porque os filhos que eu tenho, não é meu, é do meu marido, né, eu que crio, então eu tinha 
18 anos e nós saía de noite assim, pra brincar, tinha uma musiquinha, que a gente batia a mão na 
outra e falava, é como é que é? 

Mirzinha: Bate uma mão na outra e fala? 

Gilvanete: É,”Ce, ce, ce, cererê ce, ce, que banana pra você, aqui banana, aqui tomate, aqui te 
chama aqui te bate.”; mas isso era como assim, implicando assim com o outro, sabe? 

Mirzinha: Como é que é essa brincadeira mesmo? Como é que é? 

Gilvanete: Bate uma mão na outra assim, as duas mão, se bate a sua na minha, as duas, né, aí 
depois eu bato essa e essa, e aí vamos assim. Aí fala ce, ce... 

Mirzinha: Ce, ce, cererê, ce, ce, que banana pra você, aqui banana, aí se falava qui banana aqui 
tomate, aqui te chama e aqui te bate, e formava... 

Gilvanete: É como o gesto correspondente aqui banana, no tomate debaixo do cotovelo, aqui a mão 
te chama e o outro sobe aqui te bate. 

Mirzinha: Era brincadeira, né? 

Gilvanete: Era briancadeira, nóis só braincava. 

Mirzinha: Quantos anos você tem? 

Gilvanete: Eu tenho 27, agora, 27 ano, é. 

Mirzinha: Você gosta assim, de músicas? De brincar? 

Gilvanete: Nossa! Goato muito. 

Mirzinha: To vendo. 

Gilvanete: Gosto muito 

Mirzinha: E que que vcoê gosta? Canta assim. 

Gilvanete: Canta, sê fala assim? 

Mirzinha: É. 

Gilvanete: Ah, eu sou fã do Amado Batista, fã, fã mesmo, sabe, mais eu gosto de Rapy. 

Mirzinha: Se gosta de tudo, né? 

Gilvanete: Eu gosto de tudo, quase tudo, gosto de como é que chama aquele? Como que chama Ao 
racionais, canto Racionais pra caramba mesmo, ouço de tudo. 
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Mirzinha: E a sua mãe, cantava pra você? 

Gilvanete: Minha mãe cantava... 

Mirzinha: Uma canção pra você dormir? 

Gilvanete: Pra dormir. 

Mirzinha: O que que ela cantava pra você? 

Gilvanete: Cantava, é, como que chama lá, é “nana nenê, nenê do caruru, pato marreco, galinha 
com peru, nana nenê, nenê não quer naná, papai foi pra roça, mamãe foi passear”, né aí quando 
nóis tava fazendo arte, e nóis não queria dormir, aí ela cantava pega essa menina que tem medo de 
careta, sabe? 

Mirzinha: Sei. 

Gilvanete: Quando nóis tava fazendo muita arte e nóis não queria dormir, aí ela ia cantando. 

Mirzinha: Mas você canta bem, você já viu? Tem a voz afinada. 

Gilvanete: É, de vez enquando eu dou uma cantadinha pro meu marido, né, ele toca viola e canto. 

Mirzinha: É, eu vi que você tem jeitinho. 

Gilvanete: Ele toca bem, aí nóis canta,canta umas musiquinhas aí, mais fica legal, de vez enquando 
os meninos aqui da Clarice vai pra lá pra casa... 

Mirzinha: Você mesmo não tem filhos?: 

Gilvanete: Não. Nenhum filho. 

Mirzinha: Você cria os filhos do Anísio? 

Gilvanete: Isso crio. 

Mirzinha: Que idade que eles tem? 

Gilvanete: Agora tem um com 19, um com 21 e uma com 17, mas quando fui morar com ele, a 
menina tava chupando chupeta ainda, tinha 6... 

Mirzinha: Eles te chamam de mãe? 

Gilvanete: Não, chama de Nete mesmo. 

Mirzinha: Nete? 

Gilvanete: É, é o diminutivo do meu nome, né, chama de Nete. 

Mirzinha: Você estudou, Nete? 

Gilvanete: Estudei. 

Mirzinha: Até que ano? 

Gilvanete: Até o terceiro, o terceiro ano. 

Mirzinha: Terceiro primário? 

Gilvanete: Isso. 

Mirzinha: Vocês tem vontade de estudar mais, ou não? 

Gilvanete: Ah, às vezes eu tenho, eu tenho, eu gostava de estudar, nossa adorava, quando mais 
gostava que eu achava era entrar numa sala de aula por exemplo, em tempo de chuva, sabe, e aí, 
sentava lá dentro tão quentinho, a professora lá explicando as coisas, escrevendo e a chuva caindo, 
era bom de mais, eu lembro disso. 

Mirzinha: Você cantava na escola? 
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Gilvanete: Não, que eu lembro não. 

Mirzinha: E o seu pai cantava pra você. 

Gilvanete: Não, meu pai não, meu pai é uma pessoas excelente mais o meu pais foi assim, ele é 
meio quetão, sabe, ele é quieto, assim, nossa mais eu amo ele demais, ele é bom demais mais meu 
pai, nossa... 

Mirzinha: Você encontra com seu pai? 

Gilvanete: Encontro, eles morava aqui, meus pais. 

Mirzinha: Ah, no assentamento também? 

Gilvanete: É, agora que els mudaram, mudaram junto pra Arabá de novo. 

Mirzinha: Mudaram pra lá? 

Gilvanete: Mudaram pra lá, pra mesma cidadezinha que eu fui criada. 

Mirzinha: E assim, lá em Arabá, vocês as crianças braincavam assim, na rua como que era, 
cantava? 

Gilvanete: Ah, brincava, cantava... 

Mirzinha: Lembra daquela outra música que você queria? 

Gilvanete: Não, não lembrei, às vezes assim, quando era festa de São João. 

Mirzinha: pois é, música de São João você sabe? 

Gilvanete:  Fogueira eu sabia uma música de São João, só que agora eu não lembro, negócio de faz 
bandeira, solta balão, eu não lembro agora, é muito tempo  né? Mais na época das fogueiras  assim, 
o pessoal fazia, acendia fogueira, assava batata-doce, né, pipoca, amendoim... 

Mirzinha: Música de fogueira você não sabe? Aquela assim “Pula fogueira Ia, ia, pula fogueira iô, 
iô. 

Gilvanete: Não, não sei. 

Mirzinha: E São João? 

Gilvanete: São João também não sei não, aí nóis ia conta história de lobisomem, essas coisas, 
mula-sem-cabeça, sabe, inclusive a criançada ficava tudo morrendo de medo, essas coisa assim, 
mas era contado em volta da fogueira, e eu morro de saudade desse tempo, é bom demais. 

Mirzinha: Aqui, por exemplo, esse meninos do Anísio, você não cantava pra eles não? Quando eles 
era menores? 

Gilvanete: Não, não cantava não. 

Mirzinha: Não? 

Gilvanete: Não. 

Mirzinha: Nem músicas aí que você brincava quando era criança? 

Gilvanete: Nóis brincava aquelas musiquinhas que eu te contei, e outras músicas, agora, eu não me 
lembro. 

Mirzinha: Quando você saía com o pessoas do assentamento pra briancar? 

Gilvanete: Qual que é? 

Mirzinha: Sem ser ce, ce, cererê, ce ce. 

Gilvanete: Não, eu não lembro. 

Mirzinha: Ah, não nete, tenta lembrar aí na sua memória, no fundinho, aí... 
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Gilvanete: Tinha uma que falava, deixa eu vê se eu  lembro ela, é gente, eu sabia tanta... 

Mirzinha: Ta conseguindo um pedacinho da música? Só um pedacinho, não tem problema. 

Gilvanete: Só esse pedacinho que eu cantei aqui, não consigo lembrar era tanto e... Meu Deus do 
Céu, eu não lembro; lembro o final: “Pede bis, bis, bis, pede cocaracola, mas eu não lembro o resto 
da música... 

Mirzinha: Agora você vai cantar pra mim a brincadeira do assentamento, quando vocês ficavam na 
rodovia, canta de novo porque não gravou. 

Gilvanete: A brincadeira, é de adulto, né, é esse, o nome da brincadeira é esse, aí se forma uma 
roda, né, é esse, você tem que apontar com o dedo e perguntar:  É esse? Aí agora eu lembrei o 
comecinho da brincadeira, você faz uma roda, aí se vai, tem uma pessoa no centro da roda, fica 
uma pessoa lá, ao por exemplo, chamo o Rael e pergunto assim... Não, eu tampo o olho do Rael 
com a mão, aí oRael fala assim pra mim:  Caí no poço. Agora eu lembrei, aí eu falo:  Quem te tira? 
Aí ele fala:  Meu bem. Aí eu pergunto:  Quem é seu bem? Fala alguém né, aí eu aponto com o dedo 
pra cada pessoa que ta ali, aí fala:  Não.  É esse? Ele fala é, aí a pessoa que ele saiu, aí eu 
pergunto pr ele, ele ta com o olho tampado, ele não ta vendo com quem que ele saiu não, aí eu 
pergunto pra ele que que você que dele, aperto de mão, voltinha no escuro, beijo na boca, né, ou 
um abraço, aí vai ela fala beijo ou qualquer uma das opções que ele escolheu, eu tampo o olho 
dele, que for, ele tem que fazer aquilo.. 

Mirzinha: E é tudo misturado? 

Gilvanete: É, tudo misturado, tem hora que se ta brincando as pessoas trocam de banco, um toma o 
lugar , sabe. 

Mirzinha: Essas pessoas não sabe né? 

Gilvanete: É, por exemplo, o Rael caiu com uma menina que ele quer, né, sabe, que sempre tem 
assim, rola uma paquerinha, muita brincadeira, né, aí o Rael sai com aquela menina que ele 
escolheu, né, mais aí, talvez um amigo dele pra fazer uma brincadeira com ele troca de lugar com 
outra menina, põe a menina no lugar dele. 

Mirzinha: Como é que ele fala:  Caí no poço? 

Gilvanete: Caí no poço! 

Mirzinha: Quem te tira? 

Gilvanete: É, quem te tira? Meu bem, quem é seu bem? Alguém, aí eu pergunto:  É esse? É esse? 

Mirzinha: Ah, que legal, vou fazer essa brincadeira. 

Gilvanete Faz essa brincadeira, você vai gostar. 

Mirzinha: Legal! 

Gilvanete: É muito legal. 

Mirzinha: As músicas, você vai tentar lembrar pra mim? Depois eu vou vir aqui, você tenta? 

Gilvanete: Tento, mas às vezes eu canto. 

Mirzinha: Ta. E as músicas da Folia que o Anísio canta, você sabe alguma? 

Gilvanete: Folia de Reis, sei algum pedacinho. 

Mirzinha: Canta um pedacinho? 

Gilvanete: Tem uma que fala assim: “Nessa hora verdadeira (bis) vamos nós agradecer, oi, ª....” 
agradecer as ofertas, sabe esse pedacinho que eu sei, eu sei, mas agora não dá pra lembrar. 

Mirzinha: Mas eu vou vir de novo. 
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Gilvanete: Não, mas você vem sim. 

Mirzinha: Muito obrigada pela sua atenção, você é um amor de pessoa, Deus te ilumine muito, e 
faça você se lembrar das brincadeiras pra ajudar a minha pesquisa. 

Gilvanete: Obrigada, vou procurar lembrar brincadeira de roda, a gente lembra. 

 

 

Entrevista com Clarice Rosa 

 

Mirzinha: 4 de julho, estou com uma pessoa maravilhosa, muito simpática, que é a Clarice, mulher 
do seu José Messias, ela já me recebeu anteriormente, deu cafezinho. Me fala seu nome todo. 

Clarice:  meu nome é Clarice Rosa, mulher do Messias, 47 anos. 

Mirzinha: Onde você nasceu, minha flor? 

Clarice:  Eu nasci, estado de São Paulo, mais aí eu me criei em Minas. 

Mirzinha: Onde você passou sua infância, Clarice? 

Clarice: Passei na região de Iturama, ali, fazenda Bonito, Água Vermelha, minha infância foi por 
ali. 

Mirzinha: Você morava na fazenda ou na cidade? 

Clarice:  Lá na fazenda.  

Mirzinha: Com seus pais? 

Clarice:   É, com meus pais. 

Mirzinha: E você tem irmãos? 

Clarice:  Nóis era em 8 irmãos. 

Mirzinha: Nossa que tanto. Você era a mais velha, como é que era? A do meio? 

Clarice:  Eu era a caçula. 

Mirzinha: Eu também sou a caçula, mas nós somos manhosa, né? Clarice, você sabe a pesquisa que 
eu tenho feito, né? Junto com a Marlene com a Célia, você viu aquele dia, eu entrevistei o José 
messias, Anísio. O meu trabalho é resgatar as práticas musicais, né, as canções que vocês 
cantavam, que ainda cantam, as brincadeiras, as trovinhas, as parlendas, os trava-língua, tudo o que 
vocês fazem, assim, pra depois colocar isso,  seria as práticas musicais. Na escola aqui do 
assentamento onde seu menino estuda, sabe, pra ter essa educação, ele não só estudar coisas que 
vem de fora, mais coisas também que fazem parte da vida dele, certo? Então, assim, eu gostaria de 
saber se você lembra de alguma música que você cantava quando era criança ou alguma 
brincadeira, lembra de você na fazenda com seus irmão. 

Clarice: A gente quando era, assim, mais novo, né, a gente tinha muitas brincadeiras. Tenho muitas 
brincadeiras hoje, inclusive quando a gente, assim, meu pai, minha mãe, a gente morava na 
fazenda, a gente ficava assim, por exemplo, meu irmão tocava cavaquinho, nóis dançando e 
cantando. 

Mirzinha: O que que vocês cantavam? 

Clarice: Aquela música, “Mocinhas da Cidade”, sabe? Essas música antiga mesmo. 

Mirzinha: Sei, aquela “As mocinhas da cidade”.. 

Clarice:  É. 
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Mirzinha: Canta um pedacinho pra mim? 

Clarice:   
“As mocinhas da cidade, são bonitas e dançam bem (bis) 

Eu dancei uma vez com a linda morena que eu fiquei querendo bem (bis)” 
Minha garganta não ta bem, “Fui na casa da morena, pedir água pra beber (bis) 

Não é sede não é nada moreninha vim aqui só pra te ver.” 

 

Mirzinha: Você canta bem, e assim, musiquinha infantil você lembra? De criança, de roda... 

Clarice:   Não. Lembro assim, não sei inteira não. Mirzinha: Canta só um pedacinho? 

Clarice:   Era assim as muisiquinhas, que a minha mãe cantava: 

 
“Coitadinho do meu galinho olá, olá 

que ficou lá no sertão olá, olá 
Coitadinho olá, olá, do galinho olá, olá, 

Ele faz quiri, qui, qui.” Sei só esse pedacinho. 
 

Mirzinha: É assim:  
“Faz três noites que eu não durmo, olá, olá 

Pois perdi o meu galinho olá, olá 
Coitadinho olá, olá, do galinho olá, olá, 

Ele faz quiri, qui, qui. 
Procurei em Mato grosso, olá, olá, 

Amazonas e Pará, olá, olá 
Encontrei olá, olá meu galinho olá, olá 

No sertão do Ceará.” Minha mãe também cantava. 
 

Clarice: Outra música que a minha mãe cantava, hoje não canta mais, né. 
 

“ Eu vou pra maracangaia, eu vou 
Eu vou com chapéu de palha, eu vou, 

Se a Náli não quiser ir, eu vou só, vou só, mais sem a Nália mais eu vou.” 
 

Mirzinha: “Se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, mas sem a Nália mais eu vou.” 

Clarice:  Eu só sei esse pedacinho. 

Mirzinha: tinha alguma brincadeira que você fazia, que você lembra, que você gostava? 

Clarice:   A gente brincava de várias coisa, né. 

Mirzinha: Que coisas que vocês brincavam? 

Clarice:   pois é, de passa anel, brincava de roda... 

Mirzinha: Passar anel, rincar de roda. 

Clarice:   Várias coisas a gente brioncava, quando tinha muito espaço. 

Mirzinha: Qual que era a brincadeira de roda? A Nete cantou uma pra mim. 

Clarice:   Sei lá, ela é bem mais nova do que eu, mais nóis cantava sim, brincadeiras de roda, 
falava verso. 

Mirzinha: Lembra de algum versinho? 
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Clarice:   Ah, eu esqueci tudo. 

Mirzinha: Esqueceu? Você não pode esquecer não, você canta rpos seu meninos? 

Clarice:   Essas coisas assim, eu quase não passo pra eles. 

Mirzinha: Mas você tinha que passar. 

Clarice:   Mas a gente fala, quando a gente era pequeno, jovem igual a vocês, a gente brincava, 
hoje em dia não tem essas brincadeiras que tinha de primeiro, né? 

Mirzinha:Fala uma brincadeiras gostosa que tinha que você acha. 

Clarice:   juntava aquele mundo de rapaz, moça, então aquela noite de lua clarinha, ia brincar de 
roda, de passar anel, outras coisas assim, tem muitas brincadeiras de, mas a gente procurava ficar 
mais junto. 

Mirzinha: sua mãe cantava músicas pra você dormir? 

Clarice:   Não, eu não lembro não. 

Mirzinha: nenhuma? 

Clarice:   Não, eu era muito pequena. 

Mirzinha: A sua tia, seus irmãos mais velhos, nada? Não tinha ninguém? E essas músicas de Folia, 
a Célia me falou que você conhece. 

Clarice:   Eu não tenho muita criatividade pra cantar. 

Mirzinha: Canta um pedacinho. 

Clarice: 
 “Meu Deus do céu, ai, ai, ai, Nossa Senhora 

Jesus cristo é o Rei do mundo, os três reis d os reis da glória. 
Já chegáramos em seu salão, fazendo sinal da cruz. 

Visitou menino deus, São José e Nossa Senhora 
Ai, ai, ai, meu deus do ce, ai, ai, ai, Nossa Senhora e Jesus Cristo é o Rei do mundo,  

os três Reis é os reis da glória.” 

 

Mirzinha: Que bonito! 

Clarice:   Nesta hora derradeira... 

Mirzinha: Você conhece a Folia antes do do Zé Messias? 

Clarice:  Meu pai foi folião também. 

Mirzinha: Ah! 

Clarice: Meu pai, minha família, praticamente nasci dentro da folia de reis, entendeu, e eu fui 
morar com um cara, enrolar com um cara Folião também. 

Mirzinha: E aquelas músicas que todo mundo conhece, Ciranda cirandinha, Terezinha de Jesus, 
você cantava lá ou não? Lá na fazenda com seus irmãos? 

Clarice:  Não cantava outras coisas, cada um inventava uma, como se diz o outro não ta mais na 
cabeça, muito tempo passou, né? 

Mirzinha: E pra dormir, você cantava pro seus menininhos dormirem? 

Clarice: Eu cantava. 

Mirzinha: O que que você cantava pro Israel, pro Erimatéia. 

Clarice:   “Bicho tu, tu que ta lá no teiado, não deixa o nenenzinho dormir sossegado.” 
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Mirzinha: Aí, qual outra música que sua mãe cantava pra você? 

Clarice: não lembro não. 

Mirzinha: Você brincava com eles de roda? 

Clarice: brincava, as vezes o Messias viajava, ficava só nóis, os três meninos e eu, nós sentava lá 
no terreiro e ficava lá conversando. 

Mirzinha: Você falava versinho pra eles? 

Clarice: Não, aí, nóis ia brincar, eles enjoavam de brincar, vão lá pra dentro tomar banho, eu dava 
banho neles... 

Mirzinha: Você gostaria de cantar mais alguma coisa pra mim? Ou falar alguma brincadeira, algum 
versinho? 

Clarice: Como assim? 

Mirzinha: Qualquer coisa, que vem aí no coração, alguma coisa por exemplo, que você gostaria 
que ensinasse lá, na escola do seu filho, alguma música, alguma brincadeira? 

Clarice: Tem um versinho. “Sou pequenina do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e 
mamãe no coração”. 

Mirzinha: Como é o começo? 

Clarice: “Eu sou tão pequenininha do tamanho de um botão, eu trago papai no bolso e mamãe no 
coração”. 

Mirzinha: Oh! Eu vou ensinar isso, e eu vou falar de onde veio. 

Mirzinha: Então você vai tentar lembrar que depois eu vou  vir aqui, que a Nete já falou pra mim 
que vou tentar lembrar, obrigada, Clarice. 

 

 

Entrevista com Dona Delvina 

 

Mirzinha: Boa tarde! Hoje é 4 de julho de 2002, estou aqui com a D. Delvina. Dona Delvina fala 
seu nome todo. 

Delvina:   Delvina Amaro. 

Mirzinha: Prazer D. Delvina, eu sou Mirza, meu nome é Mirza  e sou professora de música. Qual a 
idade da Sehora? 

Delvina:   Agora em agosto eu faço 55. 

Mirzinha: Beleza! A senhora mora aqui a muito tempo? 

Delvina:  Agora em maio, 19 de maio fez 5 ano. 

Mirzinha: A senhora morou na beira da estrada com o s Sem-terra? 

Delvina:   Já, nóis moramos 4 anos na beira da rodovia de Iturama. 

Mirzinha: Que luta, né? 

Delvina:   Não é fácil não, precisa ter força de vontade pra chegar lá. 

Mirzinha: Onde a senhora nasceu? 

Delvina:   Eu nasci... eu esqueci agora, eu sei que é pro lado de Jales, minha cidade natal é Jales. 



 155 

Mirzinha: Jales, São Paulo, a senhora passou sua infância lá? 

Delvina:   Passei minha infância lá. 

Mirzinha: A senhora passou a infância na fazenda ou na cidade? 

Delvina:   Na fazenda, chamada Pascoal Bernardo. 

Mirzinha: A senhora tem irmão, irmã? 

Delvina:   Tenho, somos 14 mulheres e 2 homens. 

Mirzinha: Nossa! Mas não são todos do mesmo pai. 

Delvina:   Do mesmo pai e da mesma mãe. 

Mirzinha: A senhora teve uma infância feliz, como é que foi a infância? 

Delvina:   Não, eu pra te falar a verdade, porque eu fui sempre uma pessoa de falar a real, o que é 
bom é bom, o que não é certo não é certo, então, eu sempre fui assim, sabe, eu falo aquilo que 
realmente é. A nossa infância não foi muito beleza não, mais criado tudo assim, sem muito carinho, 
sabe. 

Mirzinha: Também muitos filhos, né. A mãe da senhora trabalhava muito? 

Delvina:   Trabalhava, mais é, mais pro lado do pai, né, porque meu pai era muito bravo, eu acho 
que você já viu falar dessas pessoas antigas que era muito brava, assim, pessoa brava, a gente fala 
brabo mais é ignorante, então ele era dessas pessoas assim, que a gente não tinha o direito de vestir 
uma roupa do gosto da gente, não tinha o gosto de passear. 

Mirzinha: Ele era muito autoritário, muito conservador, né? 

Delvina:   É, não deixava de jeito nenhum, não deixava nóis estuda, porque nóis ia estuda, e que 
menina mulher não podia estuda, porque menina mulher ia aprender muita leitura, depois ia 
a´render a escrever cartinha pra macho. 

Mirzinha: Bom, mas a senhora brincava? 

Delvina:   Brinca, brincava, escondido, às escondidas nóis brincava, nóis aproveitava quando ele 
saía. 

Mirzinha: Do que que a senhora brincava? 

Delvina:   Ah, nóis brincava de peteca, peteca, né, brincava de peteca, de pula corda, de balanço, 
assim, jogava uma corda nas arve bem alta mesmo e fazia aqueles balango assim, com aquela corda 
bem comprida, assim nóis balangava lá longe e voltava, também a nossa diversão era essa, era 
brincar de peteca. 

Mirzinha: E de roda? 

Delvina:   E de rodinha. 

Mirzinha: Que que a senhora cantava? 

Delvina:  Ah, nóis cantava quela “Ciranda cirandinha”. 

Mirzinha: Canta um pedacinho pra mim? 

Delvina:   Aquela que cantava: “Ciranda cirandinha vamos todos ciranda, vamos dar a meia volta, 
volta e meia vamos dar, o anel que tu me deste era vidro e se quebrou, a amizade que nóis tinha 
era pouco e se acabou”. 

Mirzinha: Gracinha . 

Delvina:   Era assim, né, era essas cantadinha, e jogava versinho, né. 

Mirzinha: E um versinho, vamos ver se a senhora lembra? Como é que era o versinho? 
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Delvina:   Tinha muitos versinhos, tinha um versinho que falava assim, que nóis cantava assim: 
 

“Abaixa o cajueiro que eu quero tira caju, 
que eu quero fazer um presente pro meu bem de olho azul”. 

 Então esse era o versinho, né. 

 

Mirzinha: Que mais? Mais outro. 

Delvina:  “Abaixa laranjeira, abaixa o limoeiro, que eu quero tira um limão,que eu quero tirá uma 
nódia que tenho no coração”. 

Mirzinha: Está vendo como você era apaixonada? 

Delvina:   Era, era. Era os versinhos que nóis cantava, sabe? 
 

“Laranjeira pequenina carregadinha de flor, 
eu também sou pequenina carregada de amor”. 

 

Mirzinha: To falando, essa e xonada, isso mesmo. 

Delvina:     “Fita branca no cabelo é sinal de casamento, 

tira essa fita menina, que ainda não chegou seu tempo.” 

Mirzinha: E vocês ficava, cantando e o trem ia rolando. 

Delvina:   Ia jogando versinho e a rodinha. 

Mirzinha: E como é que o pessoas ficava na rodinha? 

Delvina:   De mão dada, tudo de mão dada assim, rodando e uma jogava verso pra outra, e as veis 
quando uma, das veis sê sabe como é que é né, quando a gente é criança, assim a gente se interessa 
por um menino, a gente acha ele bonitinho, né? Acha o menino assim, bonitinho. Então a outra 
menina ia e achava também o outro menino bonito, né, então aí quando a coleguinha tava junto 
com a gente, né, então na rodinha, a gente queria dispicá, a gente queria dispicá, então aí que a 
gente queria dispicá, então aí a gente cantava um versinho pra que se tocasse naquela menina, né. 

Mirzinha: Como é que toca o versinho? 

Delvina:   Então aí, se ela tava junto aí a gente falava assim: “A folha da bananeira é um verde, um 
verde claro, quem namora amor do outro não tem vergonha na cara”. 

  A meninada já sabe como é que é né? 

Mirzinha: Essa é boa viu! Era versinho, ciranda cirandinha, balanço... 

Delvina:   balanço. 

Mirzinha: Peteca. 

Delvina:   no mato, no escuro com a luzinha de lamparina, de noite e o claro da lua, é lugar muito 
mais feio do que esse daqui, oh, tudo cheio de mato em volta. 

Mirzinha: Isso aqui é o paraíso? 

Delvina:   Isso aqui é o paraíso. 

Mirzinha: Pra senhora.. 

Delvina:   Era a lua clarinha, uma lamparininha, assim, no terreiro, assim em cima de uma taba, 
assim, e quando tinha lua clara, ajudva com a claridade da lua, né e ta lá, só nóis de casa já dava 
uma festa, né? Porque era aquela escadinha assim, né? 
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Mirzinha: Dona Delvina, e na igreja, a senhora is Ana igreja? Ou não? Como é que era? 

Delvina:   Não, ele, meu pais, nunca foi assim, de leva nóis na igreja não. 

Mirzinha: Não? 

Delvina:   Não. 

Mirzinha: Nem rezar? 

Delvina:   Assim, era terço, né, assim mês de junho ele era muito devoto assim pra rezar terço de 
São João em casa, São Pedro, Santo ntônio. 

Delvina:   então, eu sabia, mas esqueci. 

Mirzinha: Como é que era? Maria vem cá. 

Maria:  “Se São João soubesse qual era seu dia, descia na terra com muita alegria... é esse? 

Mirzinha: É. 

Mirzinha: Continua 

Delvina:   E aí, mais agora eu esqueci os outros verso, esqueci os outro verso. 

Mirzinha: Não lembra? 

Delvina:   não lembro. 

Mirzinha: Eu já pedi tanto pra Dona Maria pegar esse São João pra mim, mas ela não pega. 

Delvina:   Era tudo rezado assim. 

Mirzinha: Qual outro? Às vezes a senhora lembra de outro. Aí a Maria ajuda a senhora. 

Delvina:   Nóis quase, assim, rezava só em casa, né, nóis assim sai pro terço ele não deixava não, 
só via terço pra cumprir devoção dele em casa e depois... 

Mirzinha: E ele era devoto de quem? 

Delvina:   Ele era devoto de São João. 

Mirzinha: Tinha algum versinho pra São João? 

Delvina:   É, naquele tempo a mulherada cantava muito versinho, e eu com o tempo eu... 

Mirzinha: A senhora não cantou isso pros seus filhos? Esses cantos, esses versinhos. A senhora não 
brincava com seus filhos? 

Delvina:   Brincava, mas você sabe, com o passar do tempo, você sabe, a gente vai esquecendo, 
então eu só sei que, a minha mãe, no tempo da minha mãe, era assim. 

Mirzinha: A senhora lembra de alguma música da sua mãe? 

Delvina:   Da minha mãe? Não lembro não, minha mãe não era muito de cantá, sabe. 

Mirzinha: Aquela que a senhora cantava pros seu filhos dormirem. 

Delvina:   Igual hoje eu canto pros netos dormir. 

Mirzinha: Então canta pra mim. 

Delvina:   Até hoje eu canto, era só que eu cantava músicas, música mais antiga. 

Mirzinha: pode ser. 

Delvina:   Mais antiga, eu cantava assim naquele tempo meu, existia música do Tonico e Tinoco, 
né, essas músicas assim, essas músicas de agora não, não me entra na cabeça. 

Mirzinha: Mas eu não quero saber dessas músicas de agora, eu quero é as antigas, minha pesquisa é 
isso. Dona Delvina são as antigas, qual que a senhora sabe? 
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Delvina:   Aquela uma que era: “Abre a janela, oi querida venha ver o luar de prata, vem ouvir o 
som deste meu amor, na canção de uma serenata. Sei que dorme sonhando com outro, desprezando 
que é seu amor, que te quer você nem lembra, quem te quer você não dá valor”. 

Mirzinha: Que bonito! Qual que era que a senhora falou que cantava até hoje pros netinhos 
dormirem? 

Delvina:   Que eu canto até hoje pros netos dormir? 

Mirzinha: É. 

Delvina:   Ai meu deus do céu, eu canto tem hora que eu começo a cantá uma, eu já loargo aquela. 

Mirzinha: Mas começa aí, qualquer uma. 

Delvina:   Aquela assim, que eu gostava muito quando era solteira. “Abre a porta ou a janela, 
venha ver quem é que sou, sou aquele desprezado que você me desprezou”.... Ai meu Deus do céu, 
onde é que eu parei mesmo? 

“E já fiz um juramento, que não quer mais ter amor, por viver, penar, chorando, pois não ter lugar 
de pôr”... e a sanfoninha... 

Mirzinha: E aquela assim: “Chora morena, morena chora, chora morena meu amor não vá embora” 
Essa? E assim essas músicas, dorme nenê? A senhora cantava? Terezinha de Jesus, Mãezinha do 
Céu, não? 

Delvina:  Não, eu cantava muito com os meus meninos, mas é, era assim, eu das veis eu tava 
nervosa, aí eu começava rezar, eu vou rezar pra ver se essas meninos acalma e eu começava a 
cantar: “Ave Maria....” Era cantado, aí eu rezava cantado pra mode elas dormi. 

Mirzinha: E de brincadeira assim, alegre? 

Delvina:   De brincadeira alegre ? A menina, de brincadeira alegre que nós fazia era de esconder de 
brincar de esconde-esconde, né, era de esconde –esconde e depois das veis aquela uma passava em 
cima da outra deitada e não via, aí era aquela farra, às veis aquela que vinha pra pegar que ia pegar 
a gente, e aí era aquela farra, uma caía por cima, outra caía por baixo. 

Mirzinha: deixa eu perguntar uma coisa pra senhora: Sua mãe, a senhora gostava muito da sua 
mãe? 

Delvina:   Nossa! 

Mirzinha: E ela agüentava tudo do seu pai caladinha? 

Delvina:   Agüentava tudo do meu pai, caladinha, que hoje eu falo isso pras minhas filhas, mãe 
filha no tempo de hoje mulher não agüenta. 

Mirzinha: Não agüenta. 

Delvina:   Eu falo pra vocês vê o que que é o antepassado. 

Mirzinha: A senhora acha que ela foi muito importante na sua vida? 

Delvina:   Foi muito importante. 

Mirzinha: E a senhora pros seus filhos, pro seu marido, a senhora acha que a senhora é uma 
pessoas assim, o centro da casa mesmo? Ou não? 

Delvina:   Eu acho, porque não é que eu mesmo acho, eles mesmo que fala, o dia que eu não to 
dentro de casa, aqui, parece que o dia não passa e parece que ta faltando alguma coisa, parece que 
eles não sabe se decidir o que é que faz, o que é pra fazer, o que que é pra organizar, então eles 
mesmo fala, é tanto que quando eu falo que eu vou sair, assim, todo mundo já fica triste, já fala que 
não gosta de ficar sem eu aqui. 

Mirzinha: porque a senhora é uma pessoa tão especial, né. 
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Delvina:   Não gosta de ficar sem eu ... 

Mirzinha: A senhora é alegre... 

Delvina:   Eu brinco até hoje, eu bagunço com essas mulheres, pergunta pra Maria que que eu 
apronto. 

Mirzinha: conta aqui pra mim Maria, 

Maria:  Parece criança. 

Mirzinha: É, o que que elea faz? 

Delvina:   Eu sou bagunceira, gosto de brincar, gosto de falar merda pra elas 

Maria:  Não tem tempo ruim pra ela. 

Delvina:   Poxa! Eu sou de idade, mais não murri não, uai. 

Mirzinha: É mesmo, a senhora ta viva, tem que aproveitar enquanto a gente ta vivo. 

Delvina:   Eu faço tudo o serviço, eu trabalho e faço tudo, porque que eu morri, morri só pra mim 
ficar quieta, não ter o direito de brincar? Pra não me divertir? Não, eu to viva. 

Maria:  Uai, se a gente trabalha, a gente tem que dá conta da obrigação, né, porque não pode 
brincar, né? 

Mirzinha: Que que você gosta de brincar? Vem cá Maria, senta aqui pertinho de mim. Você já é 
minha amiga eu venho sempre aqui, te ver, toda vez D. Delvina, eu tenho que passar lá na casa da 
Maria. 

Delvina:  É assim, gosto muito de brincar assim, sempre ta brincando com os outros, eu gosto de 
baile, gosto de dançar, brincadeirinha nas casa dos amigos assim, né. 

Mirzinha: É bom né? 

Delvina:   É sempre falo isso, eu não gosto de ficar sozinha, eu gosto sempre ficar no meio de 
canto. Então os meus filhos, as minhas filhas mais velha ela não gosta muito de brincadeira não, ela 
acha assim, porque a gente ta de idade não tem mais direito de ir em baile, dança, acha que é mais 
em casa; Eu nunca vô aceita isso, eu sou jovem sempre jovem, eu sô sempre jovem pra tarbalhar a 
gente tem que dá conta, né? 

Mirzinha: Você também brincava de roda, Maria? 

Maria: Não brincava, igual a Delvina contando que era 14 irmãos, eu fico assim, até pensando que 
eu não tive irmãos, né.. 

Mirzinha: São João, como é que é o Hino de São João? 

Maria: Ah, eu sei só um pedacinho. 

Delvina:  Canta esse pedacinho que ocê sabe, depois ela... 

Maria: O que eu sei assim” São João se soubesse qual era o seu dia, descia do céu na terra com 
prazer e alegria.” Eu não sei o resto. 

Mirzinha: E o resto? 

Delvina:   Eu também não sei, mas eu vou aprender todinho. 

Mirzinha: Ta, então olha Dona Delvina, muito obrigada pela sua atenção. Maria mais uma vez, 
sempre minha amiga, ta, a gente ta fazendo essa pesquisa. 

Delvina:   Pode deixar que nóis, eu mais a Maria nóis vai, vai se reuni, vai caçá livrinho pra nóis. 

Maria:  Eu tenho o livrinho. 

Delvina:   De música? 
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Maria:  De reza, a minha mão tem, eu vou lá eu vou pega com a minha mãe. 

Mirzinha: Ta, eu vou voltar agora, só em agosto Dona Maria, vai entrar de férias. 

Delvina:   Até o dia que você voltar eu já fui lá na minha mãe. 

Mirzinha: Ta, então muito obrigada, vocês são uns amores. 

 

 

Entrevista com Suelene 

 

Mirzinha: Bom dia! Hoje é 5 de julho de 2002. Eu to aqui na casa da Suelene, prazer Suelene, meu 
nome é Mirza. Qual é o seu nome todo? 

Suelene:  Suelene Aparecida Cordeiro. 

Mirzinha: Qual o número do seu lote? 

Suelene:  10. 

Mirzinha: Suelene, então, igual eu conversei anteriormente com você, eu to pesquisando as 
músicas, as brincadeiras, que as mães tinha quando era criança e elas brincavam, e pra depois 
passar aí um pouco dessa experiência sua lá na escola onde os seus filhos estudam, assim. Onde 
você nasceu? 

Suelene:   Eu nasci em Carneirinho. 

Mirzinha: Quantos anos você tem? 

Suelene:  Tenho 32. 

Mirzinha: Onde você passou sua infância? 

Suelene:  Ali mesmo, na região de Carneirinho, São Sebastião do Pontal, foi por ali. 

Mirzinha: Eu sou de Ituiutaba. Suelene, então, você lembra de alguma brincadeira, de alguma 
música que você cantava quando você era menina, criança? 

Suelene:   Brincadeira, nóis brincava era de Balança Caixão, que a gente contava, escondia, depois 
ia buscar pelos braços, pelo cabelo... 

Mirzinha: pelo cabelo, né. 

Suelene:   É qualquer, pelo pé. 

Mirzinha: Como é que era? Falava assim: “Balança Caixão”... 

Suelene:   É, aí o outro falava: “Balança você, dá um tapa na popa e vai esonder”. E aí aquele 
batia, corria e ia esconder. Aí, quando acabava aquela fileira asism, encostado no colo do outro 
assim, aí começava;  Agora vai buscar.... tinha uma pessoa que ficava perto, pra poder ir buscar 
aquele que tava moitado, aí falava:  Fulano vai buscar pelo pé. O outro pelo cabelo, outro pela 
orelha. Aí a hora que cabava tudinho aqueles que tinha ido moita, aí começava de novo, aí nóis 
brincava de roda. 

Mirzinha: você lembra das músicas que era de roda? 

Suelene:   Roda? 

Mirzinha: É. 

Suelene:   Deixa ei ver se eu alembro, nóis cantava Samba criola.. 

Mirzinha: Samba Criola.... Vamos cantar o Samba criola? 
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Suelene:   “Samba Criola que veio da Bahia, pega as vrianças e ponha na bacia. A bacia é de pra 
ta ariada com sabão, depois de ariada vai lavar o seu roupão. Seu roupão é de seda as roupinhas 
de filó, abraça quem tem par, quem não tem fica vovó.” Aí aquele que ficasse sem par, sempre 
colocava um que não dava par, sempre colocava um que não dava par. 

Mirzinha: Vocês tinha um a mais na roda? 

Suelene:   Um a mais, aquele que ficava sem par que era a vovó, aí a gente cantava. 

Mirzinha: E você canta essas coisas com os seus meninos? 

Suelene:   muito difícil. 

Mirzinha: A não Suelene, por quê? 

Suelene:   Ah, eles, qué mais é brincar de bola, de... Aquele tempo da nossa infância, bola era pra 
homem, mulher era, não, não a gente brincava era de casinha. 

Mirzinha: Passava anel? 

Suelene:   Passa anel e tinha também de falar versinho. 

Mirzinha: Você sabe alguma versinho? Vamos ver se você lembra. 

Suelene:   Falar verso? 

Mirzinha: É. 

Suelene:   Aí a gente, a gente pegava na mão e começava a roda e cantava assim:... Eu esqueci. 

Mirzinha: Vamos lembrar Suelene. Então você explica a brincadeira, fica 10 de um lado e 10 do 
outro. 

Suelene:   É, e 10 do outro, se tiver mais gente, fica de um canto e outro do outro, aí a gente vem 
até no meio e falava: Somos três marinheiros que vemos da oropa,. O outro falava:  Que fazeis? E 
nós falava:  Combatei.;  combata pra nóis vê. Aí, nóis fazia aquela cena, aquele gesto, né, assim a 
turma de lá, ficava assim: Como que nóis vai subir num pé de côco, panhá côco da Bahia lá em 
cima, e aí nóis ficava de lá, numa turma de lá e outro de cá. Aí, nóis vinha:  Somos três 
matinheiros que viemos da Oropa. Aí o outro falava:  Que fazeis? E a turma de cá. E aí nóis 
falava:  Combater. Eles falava:  Combate pra nóis vê. Aí nóis ia fazer aquele gesto que tava 
subindo no pé de côco, aí o outro falava:  É abacate?   não. Aí quando falava é côco, já juntava 
naquela turma que tava de lá pra arrastar pra cá, é de cá, aí ficava três pra cá e de lá já ficava no 
prejuízo, de lá já tava perdendo, aí os de cá ia pra lá, era ssim até acaba. Enquanto não sumisse 
tudo de lá pra cá ou daqui pra lá, não acabava a brincadeira. 

Mirzinha: Que legal! 

Suelene:   Nóis brincava assim, era todos tipos que a gente queria, era abacate ou banana, tudo a 
gente fazia, uma turma de cá contra a turma de lá. 

Mirzinha: Que jóia! 

Suelene:   E o outro que eu queria lembrar, eu não to lembrando, aquele da roda. 

Mirzinha: Do peixinho que você não lembra, esse pedacinho ermina com essa que a sua irmã 
cantou? 

Suelene:   É, aí a gente falava: “O cravo brigou com a rosa, enfrente a minha casa, 

O cravo saiu feliz e a rosa despedaçada 

Palma,palma,palma, pé, pé, péé, roda, roda, rosa, carangueijo peixe é. 

Mariquinha levanta os braços, Mariquinha sacode a sai, Mariquinha tem só de mim< mariquinha 
me dá um abraço”. Aí acabava, e o iníco dela eu não alembro. 
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Mirzinha: Olha, você não lembra? 

Suelene:   Não, quando a minha mãe morreu ela era criança ainda ela não lembra. 

Mirzinha: A sua mãe que cantava? 

Suelene:   É ela que ensinava pra nóis. 

Mirzinha: Que gracinha. 

Suelene:   Ela sentava no terreiro, que assim, meu pai era muito ciumento de nóis, ela também, né 
então nóis não podia, assim, nesse tempo nem escola nóis não tinha, nóis não ia pra escola, 
nemnada, então quando nóis queria brincar, falar verso ou fala causo, ela falava pra nóis, então ela 
sentava assim num banco e ia ensinar nóis. 

Mirzinha: Você lembra de algum versinho que ela falava? 

Suelene:   O versinho que ela falava era “Batatinha quando nasce”. Ela na dizia assim muitos não. 

Mirzinha: É aquela “Batatinha quando nasce esparrama pelo chão” 

Suelene:   “Nenenzinho quando ama põe a mão no coração”. 

Mirzinha: Aí, então depois tenta lembrar pra mim essa outra. 

Suelene:   Ta. 

Mirzinha: você está tentando buscar na memória, né, porque que você não canta essas brincadeiras 
com os seus meninos? 

Suelene:   De vez em quando. 

Mirzinha: É, essa aqui é sua menina? 

Suelene:   É, de vez em quando essa aqui fica Mãe. Perguntando as coisas, os outros não. 

Mirzinha: Esse também é seu menino? 

Suelene: É. 

Mirzinha: Aí, qualquer coisa que você lembrar. Muito obrigada viu? 

Mirzinha: A música da Preta: 

Preta -  
“Bom dia Nossa Senhorinha mandou tiro, tiro,tiro,tiro,lá. 

O que que você deseja mandou tiro, tiro,tiro,tiro,lá. 
Desejo uma de vossas filhas...” 

 Aí a gente vai, é uma cambada de gente, né 10 de lá e 10 de cá, aí uma turma de cá quer comprar, 
trocá, como é que se diz dá um profissão pra uma daquela turma de lá, então aí a gente chega e 
canta: “Bom dia Nossa Senhorinha mandou tiro, tiro,tiro,tiro,lá”. E vai até lá e volta com a mesma 
musiquinha, sabe? Aí a turma de cá vai até lá e fala assim: “ O que que você deseja mandou tiro, 
tiro,tiro,tiro,lá, e volta cantando de novo, aí a de lá fala assim, aí fala o que deseja, aí fala o nome 
de uma das meninas de cá: “Desejo uma de vossas filhas mandou tiro, tiro,tiro,tiro,lá”. Aí a de lá 
pega e vem , né e fala assim: “Que ofício você dá pra ela mandou tiro, tiro,tiro,tiro,lá”. E vai de 
volta, né, aí pega e dá um ofício de bordadeira, de costureira, qualquer uma coisa, né, aí aquela já 
passa a ser da turma de cá, sabe que já deu uma profissão, né e vai pra turma de cá, aí continua 
cantando desse jeito até que, compra. 
“Vamos fazer nossa festa, junto pra logo se acaba (aí a gente todo mundo cantando e pulando) 

“O cravo brigou com a rosa, em frente da minha casa 
O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. 

Palma, palma, palma, pé, pé, pé, roda, roda, roda caranguejo peixe é, 
Mariquinha levanta os braços, Mariquinha sacode a sai,  

Mariquinha tem dó de mim, mariquinha me dá um abraço.”  
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Aí termina a roda. 

Suelene:   por nada. 

Mirzinha: Pela sua atenção de ter recebido a gente, você sua irmã, seu nome como é que é? 

Sandra -  Sandra. 

Mirzinha: Sandra, obrigada Sandra, quantos anos você tem? 

Sandra -  24. 

Mirzinha: Agora que você veio pro assentamento, né? Então ta, muito obrigada. 

 

 

Entrevista com Lucelene 

 

Mirzinha: Bom, hoje é 5 de julho, eu to aqui com a Lúcia. Qual é o seu nome todo? 

Lúcia:  Lucelene Borges, Lúcia é só apelido. 

Mirzinha: Ta, você tem quantos filhos? 

Lúcia:  5. 

Mirzinha: Qual a sua idade? 

Lúcia:  31. 

Mirzinha: Qual o núemro do seu lote? 

Lúcia:  9. 

Mirzinha: A Lúcia vai cantar pra mim as músicas que ela lembra, que ela cantava quando ela era 
menina. 

Lúcia:  
“A barata diz que tem, tem um vestido de veludo, 
 é mentira da barata que ela tem é o casco duro. 

A barata diz que tem, tem, um perfume muito bom, 
 é mentira da barata que ela usa é detefom.” 

 

Mirzinha: Quel legal! 

Lúcia:  “A Barata diz que tem, tem um colchão de marfim, é mentira da barata que ela dorme é no 
capim. Ahaha, ohoho, ela dorme é no capim.” 

Mirzinha: Que legal! 

Lúcia:  Nossa era tanta música que a gente cantava pra brincar, sabe, falar verso. 

Mirzinha: Você lembra de algum versinho? 

Lúcia:  Verso é o que eu mais sei. 

Mirzinha: Então fala um aí. 

Lúcia:  
“Meu sogro, meu Deus no céu 

Minha sogra, Salve Rainha 
Minhas cunhada é ouro em pó, letra P esperança minha”. 

É o nome do meu marido, né. 
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Mirzinha: Que lindo! 

Lúcia:  Tem muitos versos, tem um assim: 
“Eu tenho dois anel, e tenho a mor, um ouro... não, “Eu tenho dois anel, um grande e outro 

pequeno, e tenho dois amores um louro o outro moreno.” 
“Essa noite vai chover uma chuva bem fininha,  

pra molhar a sua cama pra você passa pra minha”. 

Mirzinha: romântica, você hein,  Lúcia. 

Lúcia:  verso eu nunca esqueci, só tinha que aprende a ler. 

Mirzinha: Você nunca aprendeu a ler? 

Lúcia:  Eu tinha vontade, loucura e não... 

Mirzinha: Mesmo? 

Lúcia:  E a minha mãe ficava brava comigo, uma música você não esquece, porque você não 
aprende a ler, porque você não guarda na cabeça? 

Mirzinha: você gosta muito de música? 

Lúcia:  gosto.  

Mirzinha: Você tem rádio aqui? 

Lúcia:  não. 

Mirzinha: televisão eu, você tem, você gosta de ver novela? 

Lúcia:  gosto. 

Mirzinha:Qual cantor, cantora que você gosta? 

Lúcia:  As músicas mais preferidas, tem umas que é até antigas de mais, aspessoas sabe, meus 
sobrinhos era muito apaixonados, o cantor que eu sô mais apaixonada, acho que nem existe mais é 
o Nilton Nela. 

Mirzinha: eu não conheço. 

Lúcia:  As músicas dele é músicas de boate, apaixonada, ele morreu mesmo pela paixão, porque ele 
era muito apaixonado, e aí a mulher dele mandou mata ele, tem um filme dele. 

Mirzinha: Como ele chama? 

Lúcia:  Nilton Nela. 

Mirzinha: Nilton Nela? 

Lúcia:  É as músicas dele é muito apaixonada,  gosto de Roberto Carlos, Amado Batista. 

Mirzinha: A sua mãe cantava pra você, brincava, como é que era? 

Lúcia:  ela cantava assim essas músicas do Nilton nela, tinha uma que falava assim: “Vou esperar, 
você crescer com 15 anos eu me caso com você, você criança é muito jovem, não sabe amar.” Essa 
música também era dele, esse pedacinho eu ainda lembro que ela cantava bastante, trabalhando, 
panhando café e cantando, eu era criança mesmo, ficava catando café, os grãozinhos que caía no 
chão, e os adultos iam panhando, sabe. 

Mirzinha: o que mais, algum canto de trabalho? 

Lúcia:  não, assim, eu só não to lembrada como, mais tinha muito canto, assim que eles cantava. 
Tinha uma irmã minha que era muito pequenininha, a mamãe levava merenda pra ela, cama pra ela 
dormir, né, que a mamãe trabalhava o dia inteiro, então na hora dela dormir a mamãe cantava pra 
ela: “Dorme nenê, nenê do calilu, seu pai é um galo choco, sua mãe é uma mandioca”. 



 165 

Mirzinha: Sua mãe é uma mandioca. 

Lúcia:  Então, guardva aquilo na cabeça e isso é muito bom, ficar ali ta, trabalhando, ta escutando 
música, a gente se divertia muito. 

Mirzinha: você teve uma infância feliz. 

Lúcia:  minha infância foi muito boa, agora se eu pudesse voltar tudo pra trás, a gente era muito 
pobre, e nóis era uns 8 na casa, mas era muito bom. 

Mirzinha: Você canta essas músicas pros seus filhos? 

Lúcia:  Canto. Ela morre de rir quando eu vou cantá nana nenê, então ela gosta muito. 

Mirzinha: o que que você cantava pro seu nenê dormir? 

Lúcia:  “Dorme nenê, nenê do calilú, seu pai foi pra roça, sua mãe caça tatu.” Ela morre de rir. 

Mirzinha: Você que inventou? 

Lúcia:  É, eu que inventei, né então elas.... 

Menina:  Mãe, pode vestir essa calça? 

A mamãe vai passar sua roupa, você não vai com roupa sem passa. Você tomou banho? 

Menina:  Tomei. 

Lúcia: Banho mesmo? Eu vou oiá, os pés a cabeça, eu vou oiá. Pode esperar um pouquinho que 
agora mesmo eu vou passar a roupa de vocês e vou ver se tomou banho mesmo. 

Mirzinha: Você ganha o bolsa escola aqui? 

Lúcia: É, elas ganham, só de suas, daquela ali e daquele ali, agora estão fazendo uma bolsa 
alimentação, só que aí eu perdi meus documentos eu tenho que tira, pra poder tira tudo de novo 
meus documentos, eu perdi lá no quarto do hospital escola, tava engessado, ele nasceu com 
problema no pé, aquele ali eu fiquei tratando dele até... até onze meses. 

Mirzinha: E você gosta de bordar, fazer esses? 

Lúcia:  Eu tava trabalhando com a Iraildes, a minha menina, a gente tava fazendo o corte e costura. 

Mirzinha: Você gosta? O que você me falou que a sua mãe cantava pra você era o Chico mineiro? 

Lúcia:  Era. 

Mirzinha: Você lembra de outra? Uma brincadeira que você fazia? 

Lúcia:  Não, as brincadeiras que a gente fazia, que a minha mãe fazia, esse povo antigo eles era 
muito rígido, sabe. 

Mirzinha: sei. 

Lúcia:  Era muito difícil eles brincarem com os filhos, ela brincava, minha mãe sempre brincava, 
ela diz que a vida ela sempre foi muito sofrida, quando ela perdeu o marido dela, porque ele é pai 
do     a gente é irmão só por parte de mãe, ela ficou com 5 criança, escadinha pequenininha, então 
ela trabalhava de dia, ela trabalhava muito à noite na máquina costurando pra trazer alimento pra 
eles, enquanto eles dormiam ela tava na máquina costurando,  então ela quase não teve tempo, a 
vida dela foi muito sofrida, então ela trabalhava de dia pra tratar deles à noite, entendeu? Então era  
assim, uma vida sofrida e quando ela ia, ela levava os filho tudo, era de mamano a caducando, uns 
iam pra baixo do pé de café, os outros iam ajudar ela a cata café, e aqueles que não dava conta 
ficava na sobra, então foi uma vida muito sofrida a dela,  né? Então ela quase não teve tempo pra, 
pra brincar com a gente, saía cedo e voltava de noite. 

Mirzinha: Você também estuda bonitinha? 

Lúcia:  Estuda, tira o dedo da boca. 
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Mirzinha: Mas eles são clarinhos, né. 

Lúcia:  Todos clarinhos, o marido é escuro, eu sou morena, minha sogra é mais morena do que eu, 
mas o vô deles era italiano, né, era branco demais. 

Mirzinha: Então, muito obrigada, pela sua entrevista, que você seja muito feliz com seus meninos, 
ta. Tchau. 

Lúcia:  Quando vocês pude, pode vim. 

Mirzinha: Então ta bom, aí você canta mais pra mim. 

Lúcia:  O que a gente for lembrando, a gente vai guardando, tem muitas coisa que a gente esquece, 
mas a gente lembrando... 

Mirzinha: As canções, as brincadeiras, ta? 

Lúcia:  Ta bom. 

Mirzinha: Beijos. 

 

 
Entrevista com D. Marina 

 

Mirzinha:Boa tarde! 

Marina: Boa tarde! 

Mirzinha: Qual o nome todo da senhora? 

Marina: Marina Celestina da Conceição. 

Mirzinha: Qual o lote da senhora? 

Marina: O lote é... não sei o número do meu lote direito não, eu tenho o número do meu lote 
guardado aí num canto, já guardado. 

Célia: Tem alguma música? 

Marina: 

“_Chora que meu coração deseja, vou fazer uma igreja, com 25 janelas, na frente dela vou 
assentar o Cruzeiro, vou chamar um engenheiro pra tirar o desenho dela. Chora morena com pena 
de quem te ama, se eu perder a alagoana este ano eu vou me ambora, chora morena com pena de 

quem te ama, se eu perder  a alagoana, este ano  eu vou me embora”. 

Mirzinha: Que lindo. Quantos anos a senhora tem? 

Marina:  Eu? 69 

Mirzinha: Olha que gracinha. 

Célia: Essas músicas que a senhora cantou, a senhora aprendeu onde? 

Marina:  No Norte que eu aprendi. Deixa eu ver qual é que... eu sei muita música menina, deixa eu 
ver... deixa eu ver se eu acerto mais... 

Mirzinha: É fica calma. 

Célia: Não tem pressa. 

Marina:  

“Que ir mais eu, vamos, quer ir mais eu vambora (bis) 
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Eu vou partir pra festa de vaquejada, eu vou puxar a boiada de sapato e de espora, vou ver minha 
senhora, jogo o grito na folia, coqueiro da Bahia, coqueiro da Nahia, quero ver você agora. 

Que ir mais eu, vamos, quer ir mais eu vambora (bis)" 

Mirzinha: A senhora cantava pra ela? 

Marina:  Cantava, toda vida eu cantava, toda vida eu cantei assim, eu ia pras festas, chegava lá eu 
cantava, mas meu pai não deixava não, falava que não era pra mim voltar lá. 

Mirzinha: e a senhora sempre gostou? 

Marina:  Eu gostava, cantava escondido, chegava lá. 

Mirzinha: Que festas eram estas? 

Marina: Festa de dançar, festa de dançar, festa de baile, assim. 

Mirzinha: Faz quanto tempo que a senhora casou? 

Marina:  Faz tempo. 

Mirzinha: Então vamos cantar mais? 

Marina: 
“Tava na roça, panhando ima lima, uma menina bonita um beijinho vem me dar. 
Da iangabeira é uma flor que cheira, flor da iangabeira é uma beleza pra cheirar. 
Eu tava na roça, panhando ima lima, uma menina bonita um beijinho vem me dar. 
Da iangabeira é uma flor que cheira, flor da iangabeira é uma beleza pra cheirar. 
Eu tava na roça, panhando ima lima, uma menina bonita um beijinho vem me dar. 

Da iangabeira é uma flor que cheira, flor da iangabeira é uma beleza pra cheirar.” 
 

“Fuscão preto, ele é feito de aço, fez o meu corpo em pedaço, também aprendeu matar. 
Meu Deus do céu me diz que isso é mentira, se for mentira me esclareça por favor, daí a pouco eu 

mesmo vi os dois juntos se desmanchando de amor. (bis)” 

Mirzinha: A senhora morava na roça? 

Marina:  morava na roça. 
 

 “Seu Luiz Gonzaga não morreu, e a sanfona dela desapareceu, o automóvel na descida se 
quebrou, os azabumbas se amargou e o Gonzaga não morreu. 

Seu Luiz desculpa este baião, quem ta tocando na sanfona dele to esperando pelo povo brasileiro, 
pelo Rei do sanfoneiro do sertão, To esperando pelo povo brasileiro, pelo rei do  

sanfoneiro do sertão.” 
“Oh, minha beata mocinha eu venho aqui visitar meu padrinho. 

Meu padrinho se mudou, ele deixou o Juazeiro sozinho.(bis) 
Meu padrinho se mudou, ele foi fazer proteção pro Romero do Norte (bis) lá, lá, lá ,lá ri, lá lá, lá, 

lá ,lá ri, lá (bis)...” 
 

Eu sei mais esqueci. 

Mirzinha: Sabe mais esqueceu? 

Marina: Eu sei, tenho um gravador aqui, toca fita, ele toca e canta... 

Mirzinha: A senhora dança também? 

Marina:  Danço. 

Mirzinha: Gracinha gente! A senhora quer que eu ponho a senhora pra cantar e dançar aqui, eu 
volto a fita. 
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Marina:  Outra. 
“Na feira do Araripe, onde  o Juazeiro, meu padrinho se abençoa os seus romeiros (bis) 

“O Iraci você não gosta de mim , só por causa da beladona, você o jardim. 
Vou pra Bahia vou tirar meu batistério, eu caso com Iraci outra mulher não quero. 

Dói, dói, dói, meu sofrimento é o dela, 
Dói, dói, dói, eu vou me casar com ela (bis). 

Vou pra Bahia vou tirar meu batistério, eu caso com Iraci outra mulher não quero. 
Dói, dói, dói, meu sofrimento é o dela, 

Dói, dói, dói, eu vou me casar com ela (bis).” 

Mirzinha: a senhora chora depois que canta assim? 

Marina: Choro, sempre fui assim. 

Mirzinha: Mas porque que a senhora chora? 

Marina: É porque sofri quando era solteira. 

Mirzinha: A senhora lembra? Tem saudade? 

Marina: Eu me lembro quando era solteira. O senhora ta avechado? 

Mirzinha: Senhora Baltazar? 

Baltazar Não, to não. 

 Então ta bom. 

Mirzinha: Mas me conta, a senhora lembra daquele tempo e dá uma dorzinha no coração, é? 

Marina: Não, me dá assim, aquela tristeza dentro de mim, eu quando tava no palco tocava no 
pandeiro, eu cantava. 

Célia Cadê o pandeiro? 

Marina: O pandeiro meu compadre levou, eu emprestei pra ele. 

Mirzinha Mas a senhora gosta tanto, te fazia bem, né? 

Marina: Fazia bem o dia, quando eu to com vontade de cantar, eu canto, canto, faço minhas modas 
cantadas, aí eu canto até. 

MirzinhaEu quero ouvir as músicas da senhora também. 

Marina: Aí menina eu já fui, eu já voltei muito. 

 
“Homem casado que não paga conta, é uma derrota e é mio morrer (bis). 
Eu só dou viva é pros sorteirinho que não tem filhinho pra dá de comer. 
Homem casado que não paga conta, é uma derrota e é mio morrer (bis). 

 

Eu só dou viva é pros sorteirinho que não tem filhinho pra dá de comer.” 

 Eu cantei pra um rapaz lá, e ele ficou assim, e eu disse não é pra ficar falando não, eu não to 
agravando os casados não, mas é moda de casado. Todo pagode quando eu era solteira, eu cantava, 
eu cantava no pagode e batia pandeiro. 

Mirzinha O que mais que era? Pandeiro, e o povo tocava sanfona e o que mais? 

Marina: Não, eu cantava. 

Mirzinha A senhora cantava sozinha? 

Marina: Eu cantava e fazia uma roda assim, n´mês de São João, tocava fogo na fogueira e cantava. 



 169 

Mirzinha: Olha! 

Marina: Tem uma moda quando eu era solteira eu cantava, ela é bem longa é... 

Mirzinha: Vamos lá. 

Marina:  

“Rio de Janeiro é capital de samba, terra de Santa Cruz, eu sou feliz porque sou brasileira, o povo 
daqui me seduz. 

Terra querida que eu tanto adoro, longe de ti de saudade choro, é uma linda de verdade, sonhei 
um sonho da felicidade, sonhei um sonho da felicidade. (repete)” 

Mirzinha: HO! 

Marina: Palmeira dos índios. 

Mirzinha: Que estado? 

Marina: Alagoas. 

Mirzinha: Era lá que a senhora cantava assim? 

Marina: Eu cantava desde solteira e eu sei de moda bonita, tinha vez que o meu marido, falava 
assim:  Eu tenho raiva quando você ta cantando, eu ficava calada e não cantava perto dele, quando 
tava sozinha eu cantava, agora ele não se importa não que eu cante. 

Mirzinha: A senhora lembra algumas músicas de quando a senhora morava lá, não músicas que 
tocava no rádio, mas músicas bem tradicionalis. A senhora lembra? O que a senhora parendeu 
quando era criança? Que a senhora brincava, que aprendeu com sua mãe... De roda. 

Marina: 
“O lenço, o lenço, o lenço e ai, ai, ai, 

receba este lenço que a morena mandou dar (bis). 
Alecrima da beira d`´agua, não se corta de arrancado, 

se corta com o canivete do bolço do namorado. 
Se a morena ta cantando no olho, ta cantando e ta dizendo, vira quem ta pra ser noivo. 

O lenço, o lenço, o lenço e ai, ai, ai, 
receba este lenço que a morena mandou dar (bis). 

Lá vem a lua pintando flor no ar, eu também pinto saudade no coração de quem amo. 
O lenço, o lenço, o lenço e ai, ai, ai, 

receba este lenço que a morena mandou dar (bis). 
Menina da cor morena da foste tu que me ensinate tudo que eu não sabia. 

O lenço, o lenço, o lenço e ai, ai, ai, 
receba este lenço que a morena mandou dar (bis).” 

 

Mirzinha: Muito bem! Aquela da menininha, como é uqe é? 

Marina: 
“O menininha e a mulher veste preto (bis) 

O menininha tem trajes de viúva. 
O menininha foi pro mato comer uva mulher que veste preto tem os traje de viúva. 

O menininha a raposa mais o gato, o moreninha foi pro mato comer uva. 
O menininha e a mulher veste preto (bis) 

O menininha tem trajes de viúva.” 

 

Mirzinha: To aqui de novo com dona Marina bonitinha! Vem cá Luciene, hoje é dia 29 de agosto, 
lote 71. Engraçado, eu tive com a Luciene e ela não quis cantar pra mim D. Marina, por que? 
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Marina: Mas ela sabe, mas ela não quis cantar. 

Mirzinha: Então senta aí, canta pra mim uma. A sua mãe cantou tanto pra mim. 

Luciene Ela sabe, eu não sei. 

Mirzinha: Por que que você acha que não sabe, ela não cantava pra você? 

Luciene: É se ela cantava eu não lembro não. 

Mirzinha: Eu acho que ela lembra, sabe porque D. Marina, ela que mandou eu vim aqui. 

Marina: Eu sei que ela sabe.  Ela sabe, só que os meus filhos não sabem não, Bastião, Neguinha... 

Luciene: Se alguém sabe é os mais velhos, os mais novos não. 

Mirzinha: por que se acha que os mais novos não sabem as músicas? 

Luciene: Porque os primeiros filhos, talvez ela foi ensinando as músicas que ela sabe, pros mais 
novos ela não ensinou. 

Mirzinha: É D. Marina? 

Marina: Eu acho que sim. 

Mirzinha: Nossa eu fiquei encantada com a sua mão, sabia? 

Marina: Não sei se eu falei assim, a terra treme, não? Eu cantei essa? 

Mirzinha: Não. 

Marina: 

“Mas quando eu falo nesse mundo a terra treme, a lua geme e  o sol fica zumbi, aseus morena, 
amigos meus camarada aereno da madrugada eu vou cantá no Rio. (bis) “. 

Mirzinha: Que lindo! 

Marina:  
“Toda vez que eu passo, ela ta na janela (bis) 

ela mexe comigo, mexe comigo no meu coração. O menina linda não faça assim comigo não (bis) 
Menina faceira no luar sereno (bis) 

Ela mexe comigo, mexe comigo no meu coração. (repete do começo).” 

 

Mirzinha: D. Marina, a senhora namorava muito? 

Marina: Namorava um pouco, mas meus namoros era escondido, aliança eu pus no dedo 5 
alianças. 

Mirzinha: O que que é isso? 

Marina: Pra poder casar. 

Mirzinha: Arrasa coração! 

Marina: Cinco alianças, só com o primo do meu marido eu namorei com dois e ainda casei com a 
família. 

Mirzinha: Como é que é? Que que tem o primo do seu marido? 

Marina: Eu namorei com dois primos dele e ainda cheguei a casar com ele, aí eu namorei com 3 da 
família. 

Mirzinha: três? Da mesma família? A senhora gosta dessa família, que família é essa? Como é o 
sobrenome dela? 

Marina: Eu gosto, eu gosto do meu cunhado. 
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Mirzinha: A senhora é de onde? 

Marina: Palmeira dos Índios. 

Mirzinha: Onde que é isso? 

Marina: No Norte, nordeste. 

Mirzinha: Qual estado? 

Marina: Alagoas. 

Mirzinha: Era uma cidade pequena? 

Marina: Ela é meio grandinha. 

Mirzinha: E a senhora morava na cidade ou na fazenda? 

Marina: Na cidade e eu morava em quebrangulho. 

Mirzinha: Quebrangulho? 

Marina: Quebrangulho. O homem falou que não existe Quebrangulho, existe, minha casa ta lá, o 
meu menino foi lá e falou que a minha casa tão tão conitinha. Eu tenho um sonho de ir lá. 

Mirzinha: E por que a senhora veio pra cá? 

Marina: Eu vim porque o meu marido gostaca de vim e u vim mais ele. 

Mirzinha: Faz quanto tempo que a senhora ta aquui? 

Marina: Faz muitos anos, eu vou e volto, ia e voltava. 

Mirzinha: Lá pra Quebrangulho? 

Marina: É, eu ia pra lá e voltava pra cá, de novo. Agora não vou mais, a minha mãe, morreu pra lá, 
o meu pai morreu também, mas eu tenho vontade de ir, to veia mais eu tenho contade de ir, anda 
até... 

Mirzinha: A senhora gosta de viajar? 

Marina: Gosto, mas não posso, meu marido ta doente, eu não posso sair, quando eu saio assim, pra 
um canto, e que ele fica em casa pra mim; vou cer se eu lembro do passarinho... 

 
“Bom dia dona Guinaura, bom dia e vai embora, que papai não ta em casa e visita quem tem 

demora, que papai não ta em casa, visita quem tem demora. 
Moço você vai embora, quero aguar o meu jardim, que papai não ta em casa, visita quem tem 

demos, que papai não ta em casa, visita quem tem demora.” 
 

Mirzinha: Visita quem tem demora? 

Marina: “Que papai não ta em casa, visita quem tem demora.” 

Mirzinha: Visita quem tem demora? 

Marina: Quem tem demora fica assim, tranqüilo demorando. 

Mirzinha: A senhora me conta a brincadeira, como é que era? 

Marina: A brincadeira, nós fazia uma rodinha, cantava... aí nóis cantava da laranja aí as outras 
respondia da laranja, mais agora esqueci, minha memória fugiu um pouco, porque o meu marido 
adoeceu, eu cantava sozinha dentro de casa, ficava dentro de casa cantando, cantava, cantava, 
cantava... 

Mirzinha: Laranja madura? Ficava uns de um lado e outros de outro? 
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Marina: Nóis fazia uma roda assim de menina cantando, aí cantava da laranja. 

Mirzinha: Aí o que acontecia? 

Marina: Agora eu esqueci, a história da laranja como é que nóis fazia, e as outras respondia... 
“Saí de estrada afora tocando viola, sozinho sem ninguém, eu ouvi uma voz me dizendo: eu queria 

ir também, é coisa que não se diz, é coisa que não se faz, 
Adeus moreninha, adeus, adeus pra nunca mais. (bis) 

(repete a música do começo) 

 

Mirzinha: Muito bem! Muito obrigada D. Marina, receber a gente, a senhora é um amor de pessoa, 
depois vou trazer a fita pra senhora, ta? Obrigada, a senhora quer falar mais alguma coisa? 

Marina: Não minha filha, ta bom, ta muito bom. 

Mirzinha: Hoje a senhora ta meio cansada, né? 

Marina: To porque ei cheguei faltava 20 minutos pra meia noite, mas eu dormi assim mesmo. 

Mirzinha: Tchau!!!! 

 

 
Entrevista com Cleide 

 

Mirzinha: Boa tarde! Eu to aqui com a Cleide, como é que ´e o seu nome todo? 

Cleide: Cleide dos Santos. 

Mirzinha: Qual o número do seu lote? 

Cleide: Não sei. 

Mirzinha Não? Quantos anos você tem Cleide? 

Cleide: 27. 

Mirzinha: Quantos filhos? 

Cleide: 5. 

Mirzinha: Qual o nome deles? 

Cleide: Daniel, Rafael, Zenaide e Tamires. 

Mirzinha: Eu to aqui pesquisando as músicas, as brincadeiras, qual a cidade que você é? 

Cleide: Carneirinho. 

Mirzinha: Qual estado? 

Cleide: Minas Gerais. 

Mirzinha: Você morava na fazenda ou na cidade? 

Cleide: Morava na fazenda. 

Mirzinha: Você tem irmãos? 

Cleide: Tenho 14. 

Mirzinha: Nossa! E você brincava muito com seus irmãos? 

Cleide: Brincava. 
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Mirzinha: Você brincava de quê? 

Cleide: Brincava de barata, Ciranda cirandinha. 

Mirzinha: Isso mesmo, é isso que eu quero, como é essa brincadeira da barata? 

Cleide: Jogava barata em você e você saía correndo. 

Mirzinha: como? Barata de verdade? 

Cleide: Não. Batia Barata no outro e saía correndo, e o outro batia em outro barata e saía corredno. 

Mirzinha: Como é que é? 

Cleide: Ela ta em pé, a gente contava.... eu nem lembro quanto... contava mas não assim, tava ali e 
ta com a barata, e aí saía correndo e passava pro outro barata! E ia passando. 

Mirzinha: Há! Que legal! E como é que era Ciranda Cirandinha, você cantava? 

Cleide: Pegava na mão, rodava cantando. 

Mirzinha: Isso, vamos cantar comigo: 

 
“Ciranda cirandinha, vamos todos cirandar, 

vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. 
O anel que tu me deste sexta-feira da paixão 

Ficou largo no meu dedo e arrochou meu coração.” 
 

Mirzinha: Que bonito, qual outra? Lembra? Qual música que a sua mãe cantava pra você? Você 
não lembra não, nem seu pai, alguma tia, alguma prima? 

Cleide: Só os meus irmãos, eles gostavam de cantar. 

Mirzinha: o que eles cantavam? 

Cleide: Amado Batista. 

Mirzinha: O que você canta hoje pras suas meninas? 

Cleide:  
“Estrelinha que veja no céu a brilhar, 

no meu coração sinto a palpitar, você que ilumina a celeste mansão, 
veja aqui está a minha oração. 

Não se esconde estrelinha com a sua luz, 
Eu tenho a minha que é o meu Jesus. 

Amanhã voltaremos de novo a brilhar, e meu coração sinto a palpitar.” 

Mirzinha: Aprendeu na igreja essa música? Que mais? Tem mais alguma? 

Cleide:  
“O neném, o minha linda, ainda ouço aquela linda cantiga, que você estava sempre a chorar, 

dorme, dorme neném, dorme com os anjos de luz que eles te façam feliz, sempre, sempre, amém! 
Nana, nana, neném com os anjos de luz, que eles te façam feliz sempre, sempre amém! 

 

Mirzinha: Tchau, um grande abraço. Essa você aprendeu na igreja? 

Cleide: Não em casa mesmo. 

Mirzinha: Em casa com sua mãe? 

Cleide: Com meu irmão. 

Mirzinha: com seu irmão. Que bom, obrigada. 
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APÊNDICE B - Canções Recolhidas 


