




Encontros Memoriais

“Conhece-te a ti mesmo!”
Das ruínas do Templo de Delfos a humanidade ainda busca o norte para o autoconhecimento.  
Com Freud, descobrimos que o conhecimento de si mesmo está encravado nas profundezas do 
inconsciente. Já, com Jung, ficamos sabendo que esse inconsciente pode também ser coletivo. 

Buscar coletivamente o autoconhecimento é lidar com o conjunto de elementos 
que se constituem como a identidade de um povo, construída ao longo do tempo 
num espaço determinado. Essa busca não parte necessariamente de um ponto no 
presente em direção ao passado, pois, memória e identidade estão permanentemente 
imbricadas e são constantemente atualizadas pelas práticas cotidianas da coletividade.

Por conta da globalização, os sujeitos sofrem influências capazes de fragmentar as 
identidades, tanto dos indivíduos, quanto do grupo a que eles pertencem. Temos 
aí, a importância das práticas de revisitação da memória coletiva, como forma de 
garantir a atualização dos valores éticos e das crenças que formatam a identidade.

Segundo Bosi (1983), “um homem não sabe o que ele é se não for capaz de sair 
das determinações atuais”. O mesmo ocorre com o coletivo a que ele pertence. 
Portanto, é muito importante revisitar as memórias. Mas como fazer isso?

Primeiramente, é preciso compreender que rememorar é uma atividade discursiva. 
A partir da sua cultura, que é o modo como o sujeito está inserido na sua 
comunidade, também o ponto de vista de onde  percebe a sua realidade, ele narra 
as suas memórias e, ao narrar-se, atualiza-as e reformula a sua identidade. Daí, 
podermos afirmar que não apenas o futuro é incerto. O passado também o é.

Assim, é preciso construir oportunidades para que o povo narre as suas memórias, revisite a 
sua identidade e a reformule de acordo com as suas novas convicções e necessidades. Nessa  
esteira, nasce o Instituto Válido Mucuri, uma casa com muitos moradores, que a cada ano 
se reúnem na sala grande para realizar encontros e promover a unificação memorial do Vale.

No ano de 2013, a realização do I Mucuriarte em Águas Formosas significou, para muitos, 
uma prova de resistência. Além de todos os percalços advindos do fato de ser a primeira 
experiência, o evento ocorreu sob fortes chuvas em todos os dias da programação. 
Atividades previstas para acontecerem ao ar livre tiveram que ser remanejadas de última 
hora, criando um clima de desinformação e trazendo risco ao atingimento dos seus objetivos.

De todo modo, o I Mucuriarte acabou sendo uma linda confraternização. Durante uma semana 
sob chuvas torrenciais, a cidade recebeu escritores, músicos, atores, pintores, poetas, 
escultores, dançarinos, oficineiros, grupos folclóricos e tantas outras manifestações 
culturais do Vale do Mucuri e de outros cantos. Quando terminou tudo, o sol brilhou. Era a 
coroação do evento e a certeza de que aquele Mucuriarte tinha sido apenas o começo de 
uma grande jornada.

Que prova temos disso? Além de Águas Formosas, Poté, Carlos Chagas e Bertópolis estão 
aí para contar a história.
  

Hoje, o Mucuriarte configura-se como momento e espaço onde  o povo do Vale do Mucuri 



narra as suas memórias, refaz a sua identidade e consolida a sua cultura. É tambem momento 
e espaço para receber visitas externas e oportunizar a troca de saberes, de experiências e 
promover o crescimento mútuo, exercitando a compreensão de que o Eu só existe no Outro.

Na sua 5ª edição, o Mucuriarte, com a sua própria memória, está diante de si. Algumas 
perguntas estão colocadas: o que fui? O que sou? O que pretendo ser? Estamos de 
novo, diante do oráculo. O palco do Mucuriarte deverá ser o seu próprio palco, onde 
ele apresentará para a platéia a sua identidade e consolidará o seu fazer cultural.

Quis a sicronicidência que a cabalística edição nº 5 do Mucuriarte tivesse lugar 
em Fronteira dos Vales.  O mito fundador do município está relacionado a crime 
de homicídio, fuga, esconderijo.  A população acostumou-se a se colocar como 
vítima do sistema, mas não se coloca como agente de mudança, evidenciando 
a possibilidade de o seu comportamento estar viculado ao mito fundador. 

A memória do povo de Fronteira dos Vales está confrontada com a interferência externa 
promovida pela capilaridade da grande mídia e do poder de cooptação das redes sociais. Dessa 
forma, elementos da sua identidade podem se perder. Ilustra bem essa afirmação o fato de 
as pessoas dessa geração terem perdido a noção de que a cidade foi forjada pela energia 
feminina. Depois que os pastos substituíram os brejos de arroz, os homens começaram a 
ir embora. As mulheres ficaram para cuidar das famílias e manter a cidade viva. Parteiras, 
lavradoras, benzendeiras, professoras, lavadeiras, mães saudosas dos filhos distantes, viúvas 
de maridos vivos foram responsáveis pela formação de várias gerações e pela construção 
da sua identidade. As memórias de Fronteira dos Vales estão edificadas, em grande medida, 
na força, determinação e sensiblidade das mulheres que viveram e vivem na comunidade. No 
entanto, nunca houve uma mulher eleita para a prefeitura do município; na Câmara Municipal; 
dentre os nove vereadores há uma mulher apenas; quando se fala de pessoas que foram ou 
são destaque da sociedade local, normalmente as pessoas tendem a citar nomes de homens.

Apesar da estagnação econômica e da predominância de pobreza na população, a cidade 
tem ganhado alguma notoriedade através de pessoas que se embrenharam pela produção 
artística e conseguiram levar o nome  da cidade a outros cantos. Entretanto, a cultura 
que foi forjada pelos processos memoriais e identitários tem sofrido decadência. Por 
exemplo, Fronteira dos Vales, sendo rodeada de argila, foi no passado grande produtora 
de panelas de barro. As paneleiras não passaram o ofício adiante e, hoje, o barro serve 
somente à produção de tijolos e telhas. O mesmo ocorre com a produção artesanal 
de gamelas, colheres-de-pau, esteiras, peneiras e vassouras. A contação de estórias 
está restrita às salas de aula e, geralmente, é apresentada na modalidade escrita. A 
folia de reis resiste como grupo organizado, mas a prática se reduziu a apresentações 
pontuais. O batuque, manifestação comum no passado, mantém-se vivo apenas em 
alguns rincões da área rural. Brinquedos e brincadeira tradicionais, bem como cantigas de 
roda estão a cada dia ficando fechadas nas escolas e perdendo a sua espontaneidade. 

Pode alguém dizer que as situações acima são uma característica dos tempos modernos e 
que não há volta. Talvez seja isso mesmo. Mas não podemos aceitar o fato se ele for resultado 
de uma interferência externa, fruto da fragmentação da identidade do povo. Por isso, a 
importância do V Mucuriarte como oportunidade para o povo de Fronteira olhar-se no espelho 
do tempo, que não é o passado, mas inclui o presente e o futuro, e reconfigurar a sua realidade.

Miguel  Canguçu, Fronteira dos Vales,outono de 2019



MUCURIARTE 2019 | 5ª Edição 

PROGRAMAÇÃO

Dia 17/12 | Terça-feira

16h30 - Pru-ti-ti - memórias de estimação 
| Insensata Cia de Teatro /  BH. 

Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Fronteira dos Vales.

19h30 - Roda de Conversa sobre a obra 
de Mestre Dema e Wilton Rodriguez com 
Suzelita Meirelles, Miguel Cangussu e 
outros convidados. 

Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Fronteira dos Vales.

Palco Mucuriarte

Local: Praça Intendente Nascimento 
(Praça da Igreja)

Festival da Canção - Homenagem a Wilton 
Rodrigues e Mestre Dema 

21h Show Memórias e Canções: Tributo a 
Wilton Rodriguez | Addaê Gomes

22h30 Show Os Cangaceiros do Mucuri, 
uma obra Gonzagueana | Cangaceiros do 
Mucuri

Palco Mucurizeiros

Local: Praça Intendente Nascimento 
(Praça da Igreja)

00h30 - André Ribeiro 

Dia 18/12 | Quarta-feira

14h - Fórum “JUVENTUDES”. 

Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Fronteira dos Vales.

19h - Espetáculo “Fronteira a Origem” 
da Associação Cultural Jovens Cênicos. 
Fronteira dos Vales/MG. 

Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Fronteira dos Vales.

Palco Mucuriarte

20h - Mostra Literária Luzenir Rodrigues 
Gonzaga.

Grupo de Seresta Teófilo Otoni 

Lançamento do Livro de Causos e Poemas 
“Trilogia da Aldeia” do fazedor de anotação 
Zé Miranda.

Festival da Canção - Homenagem a Dona 
Didinha

22h30min - Show VIOLA ESPERANÇADA | 
Diórgem Júnior

23h55 - min Show Sol Bueno | Sol Bueno

Palco Mucurizeiros

01h30min (19/12) 

Dia 19/12 | Quinta-feira

14h - Fórum “Memórias do Mucuri”. 

Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Fronteira dos Vales.

17h - Espetáculo “Brasil, de verso e prosa” 
| Grupo Teatral Aslucianas. Rio de Janeiro/
RJ. 

Local: Mercado Municipal de Fronteira dos 
Vales. 

Palco Mucuriarte

20h - Participação Especial

Apresentação “Eles Não Ligam Pra 
Gente…” | NUCA - Núcleo de cidadania da 
criança e do adolescente.

Festival da Canção - Homenagem a 
Daldina Maxakali

21h - Show musical – Em Cada Canto | 
Pedro Hoisel e Cris Diniz



22h30 – Show Autoral Marinho San | 
Marinho San

23h55min - Show Vozes Bugras

Palco Mucurizeiros

01h30min (20/12)

Dia 20/12 | Sexta-feira

14h - Fórum “O papel da mulher na 
construção  da identidade do Mucuri”. 
Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Fronteira dos Vales.

16h30 - Capacitação dos Editais “Minas 
de Culturas Populares” | Secretaria de 
Cultura e Turismo de Minas Gerais.  

Palco Mucuriarte 

17h - Bingo de um bezerro da Comitiva 
Pampã de Fronteira dos Vales.

Festival da Canção - Homenagem a Tó do 
Cavaquinho (Antônio Gomes da Silva)

20h – Sementes | Leilane Coutinho e Paulo 
Macedo

Show 

21h30 – Riozinho | Carlos Farias e Coral 
das Lavadeiras 

Festival da Canção - Homenagem a Tó do 
Cavaquinho  (Antônio Gomes da Silva)

23h30 Zebeto Corrêa - Sotaque Brasileiro 
| Zebeto Corrêa

Palco Mucurizeiros

00h30min (20/12)

Dia 21/12 | Sábado

9h - Bênção das Águas com o Coral das 
Lavadeiras. Córrego Novo.

Palco Mucuriarte 

10h às 12h - Mostra das Oficinas.

14h -  Espetáculo “Minguante” com os 
Alunos do Instituto Cultural In-Cena - 
Teófilo Otoni/MG.  

Local: Mercado Municipal de Fronteira dos 
Vales.

15h - Concentração para o Cortejo dos 
Grupos de Cultura Popular. Mercado 
Municipal de Fronteira dos Vales.

15h30 - Cortejo dos Grupos de Culturas 
Populares.

16h - Apresentação dos Grupos de Cultura 
Popular 

Festival da Canção – Memórias 
Mucuriarte

20h – Show Mucunã | Iara Assessú e 
Geslaney Brito 

Shows

21h30 - Daíra canta Belchior - Amar e 
Mudar as Coisas | Daíra

23h30 - Show Forró na Estrada | Tau Brasil 
e Banda

02h00 (22/12) - Show A Travessia | Banda 
Travessia

Palco Mucurizeiros

01h30min (22/12) 

Mostra de Grafite | Marcelo Coelho



SHOWS



- SHOWS - 

Os Cangaceiros do Mucuri é 
uma banda da cidade de Teófilo 

Otoni fundada no dia 15 de maio de 
2015. O show é uma homenagem ao 
forró pé-de-serra criado pelo Rei do 
Baião Luiz Gonzaga. Caracterizados 
com o chapéu de Cangaceiro a 
banda apresenta forte apelo visual 
e uma sonoridade bem marcante.

Formação

Andreas Lima: Violão e Voz
Zé Renato: Sanfona e Voz
Thais Rangel: Triângulo
Black Gil: Zabumba

Sol Bueno é cantora e compositora 
brasileira, natural do estado 

de Minas Gerais, artista que
retrata de forma apurada em seu 
trabalho musical as sutilezas do 
universo da cultura popular. Cantora 
de voz suave e marcante, traz em seu 
som as raízes musicais e vivências dos 
povos habitantes da região do cerrado, 
onde tem sua origem e onde também 
busca grande parte de suas influências 
musicais. Na  apresentação vozes, viola, 
rabecas, violão, percussão e handpan 
fazem pontes entre sonoridades 
ancestrais e contemporâneas que 
caminham e convivem lado a lado 
na diversidade cultural dos sons.

Formação

Sol Bueno: Voz e violas
Giancarlo Borba: Violão, handpan e 
berimbau de boca
Rodrigo Salvador: Rabecas
Aender Reis: Percussão

Os Cangaceiros do Mucuri, uma 
obra Gonzagueana

Sol Bueno

17/12 | 22h30min | Palco Mucuriarte 18/12 | 23h55min | Palco Mucuriarte

Foto: Gborba



- SHOWS - 

O grupo Vozes Bugras foi criado em 
2002 a partir da pesquisa de canções, 

contos, ritos, mitos e lendas que 
remetem à origem da identidade mestiça 
brasileira, num trabalho que busca 
honrar nossos ancestrais, criar a partir 
dessa conexão, e celebrar a riqueza e a 
diversidade de nossas raízes culturais.

Formação

Anabel Andrés: Voz, violão, percussão 
Anunciação Rosa: Voz, violão, onça, 
percussão
Cássia Maria: Djembé, caixa de folia, 
percussão
Célia Gomes: Narração, percussão 
Tiane Tessaroto:  Voz, percussão
Ully Costa: Voz, percussão

O Coral das Lavadeiras é um grupo 
artístico musical coordenado pelo 

cantor e pesquisador cultural CARLOS 
FARIAS, desde a sua criação, em 1991, 
na cidade de Almenara – MG. A maioria 
das canções fazem parte da tradição 
oral dos vales do Jequitinhonha, Mucuri, 
Norte de Minas e revelam a mistura étnica 
que forjou a música popular brasileira: 
influências africanas, indígenas e galaico-
portuguesas. São batuques, sembas, 
sambas de roda, modinhas, toadas – 
cantos de trabalho, lúdicos e de louvação. 

Ficha Técnica

Coral das Lavadeiras:  Ana Isabel da Conceição, 
Emília Maria de Jesus, Mariana Gonçalves, 
Mayra de Oliveira, Mirian Fernandes Pessoa, 
Santa de Lourdes Pereira, Simone Veríssimo, 
Teresa Fernandes de Souza Novais, Valdenice 
Ferreira Santos e Carlos Farias (regente).  
Carlos Farias : Direção  Musical
Beatriz Farias:  Direção Artística
Ivan Virgílio:  Arranjos
Aldeia Viva: Produção Executiva
João Avelar: Assistente de produção
Audete Reis e Jucélia Alves: Figurino
Músicos: Aender Reis (percussão), Carlos 
Farias (violão, voz), Ivan Virgílio (flauta, sax) 

Vozes Bugras Riozinho
Carlos Farias e Coral das Lavadeiras

18/12 | 23h55min | Palco Mucuriarte 20/12 | 21h30min | Palco Mucuriarte

Foto: Doris Bonini Foto: Luã Raoni



- SHOWS - 

Daíra, se lançou com o cd 
Flor (Selecionado no Prêmio 

da Música Brasileira) - 2014,  
Fã da obra de Belchior, o Selo 
Porangareté a convidou para 
um cd de releituras dele - 2016. 
Através do cd e vídeos no Youtube, se 
destacou entre os artistas do selo. 
Seu show   “Amar e Mudar as Coisas”, 
no RJ, já inflamava a paixão de um 
público saudoso por Belchior e 
totalmente impressionado com as 
releituras viscerais de Daíra. O cd foi 
lançado em 2017, no Teatro Rival. 
Elba Ramalho se encantou por 
Daíra. A partir daí, cantaram 
juntas por diversas ocasiões.   
Recentemente foi aplaudida de pé 
no programa Senhor Brasil - Rolando 
Boldrin , SP. Também participou do 
Som Brasil. Além de ser atriz de 
musical engajada desde os 12, Daíra 
foi destaque no musical Baby aos 21. 
Hoje está em turnê, com o show AMAR 
E MUDAR AS COISAS e prepara seu 
novo trabalho de canções inéditas.

Formação 

Daíra : Voz e violão  
Augusto Feres: Violão e Guitarra

O Nordeste se mostrou uma fonte 
inesgotável na produção de ritmos 

ligados ao forró. Revelou ao Brasil artistas 
do quilate de Luiz Gonzaga, Jackson do 
Pandeiro, Zé Ramalho, Dominguinhos, 
Elba Ramalho, Alceu Valença, entre 
tantos outros, com seus baiões, xotes, 
xaxados, galopes, sambas-cocos e  
marchas nordestinas.  
Hoje, essas influências marcaram a 
carreira do cantor e compositor Tau 
Brasil, cria dos forrós “na base da chinela”, 
feitos aos pés das serras dos Vales do 
Mucuri e Jequitinhonha, sua terra natal. 
Certamente o forró do mineiro Tau Brasil 
tem um sotaque bem característico. 
Como que pegando uma estrada em 
busca do seu público, ele vai levando 
esse ritmo contagiante pra  todos os 
cantos desse país.

Formação

Tau Brasil: Voz e violão 
Lucas Viotti: Acordeon 
Paulo Froes:  Bateria 
Camila Rocha: Baixo 
Lucas Telles: Guitarra e violão de 7 
Robson Junior: Zabumba 
Aender Reis: Percussão

Daíra canta Belchior - Amar e 
Mudar as Coisas

tau Brasil e Banda - Forró na 
Estrada

21/12 | 21h30min | Palco Mucuriarte 21/12 | 23h30min | Palco Mucuriarte

Foto: Floriza Rios



- SHOWS - 

A Banda Travessia é uma banda do 
Vale do Mucuri. Três sonhos, vozes de 

água doce e de água salgada, contando 
histórias de gente que atravessa mata, 
melodias e sertões. Destino: mar, mas 
com tantas outras águas de guia... 
Atravessar é muitas vezes se deixar 
levar. E cantar é o que nos faz continuar 
essa Travessia.  

Formação

Katarine Bispo: Voz
Nilson Teodoro: Voz
Nicole Prates: Voz e Violão
Alexandre Galetto: Cajón

André Ribeiro é formado em Música 
e História em várias instituições 

brasileiras. Já escreveu monografia, 
dissertação e várias composições 
inspiradas pelo Vale do Mucuri (MG). 
Atualmente é Doutorando em História 
pela Universidade Federal de Juiz de Fora 
– UFJF.

A Travessia
Banda Travessia

Palco Mucurizeiros
André Ribeiro - Músico residente e palco 
aberto para participações espontâneas

22/12 | 2h | Palco Mucuriarte

Diariamente | 1h30min | Palco Mucurizeiros 



FESTIVAL 
DA CANÇÃO



A MÚSICA CRIA O MUNDO...

De acordo com a obra ficcional O Silmarillion, de J. R. R Tolkien, o mundo e tudo que nele existe teria 
sido criado a partir da entoação de cantos pelos seres angelicais Ainur, regidos em orquestra pelo 
poderoso Eru Iluvatar. Não sem motivo, a música embala a humanidade desde a sua existência.

Em alguns seres humanos, o dom da música, que vem para todos, aparece de forma especial, 
fazendo deles tocadores, cantadores, compositores, mesmo que para tanto nem tenham que 
recorrer a técnicas sofisticadas de aprendizagem, se bem que, quando isso acontece, o dom 
passa por um refinamento em busca da perfeição.

O V Mucuriarte, por meio do seu Festival da Canção, homenageia cinco desses seres privilegiados 
com uma superdosagem do dom musical e que souberam aproveitar bem

esse presente da natureza. A nossa homenagem vai para Mestre Dema, Wilton Rodrigues, Tó do 
Cavaquinho, Daldina Maxakali e Dona Didinha.

Mestre Dema, uma autodidata na música, dedicou a vida a formar músicos, influenciou gerações 
de artistas no Vale do Mucuri e Sul da Bahia, depois expandiu o seu trabalho para outras regiões, 
chegando a desenvolver trabalhos de formação musical para crianças em outros estados. Tocava 
violão, flautas e percussão, tendo sido professor e maestro da Lira Marcionílio Rodrigues em 
Carlos Chagas, que mantém suas atividades.

Wilton Rodrigues, assim como o Mestre Dema, dedicou-se a trabalhos sociais a partir da música, 
com grande participação nos projetos da Lira Marcionílio Rodrigues, onde atuou como professor, 
maestro e mantenedor. Professor de educação musicar por formação acadêmica, antes mesmo 
de entrar para a academia já se tornara um grande compositor e intérprete. Dias antes de falecer 
havia enviado todo o material do seu primeiro CD para prensagem e produção gráfica. O seu disco 
“Inconveniência Azul”, faz parte do conjunto de lançamentos que acontece no V Mucuriarte.

Tó do Cavaquinho, também autodidata, trabalhou como barbeiro para sobreviver e tocou 
cavaquinho e violão para viver. Especializou-se em chorinho, executando com maestria as 
grandes obras dos chorões brasileiros. Vivia chamando os amigos para fazer uma “tocada”. 
Atendia a convites para animar reuniões, encontros festivos, festas folclóricas, pelo simples 
prazer de tocar. Soube plantar a semente no seio da família. Hoje, seu filho Airton Prates vive na 
Europa fazendo o que seu pai lhe ensinou.

Conhecida como O Povo do Canto, a Nação Maxakali gerou Daldina. Uma Pajé que soube manter 
a tradição da sua tribo garantindo, por meio do canto, a preservação da sua cultura. Foi cantando 
que Daldina ensinou aos jovens o que é ser Maxakali e transmitiu a sua geração os valores que 
mantêm aquele povo considerado, culturalmente, o mais resistente do mundo.

Dona Didinha, professora, musicista, poetisa, compositora e artista plástica, dentre os 
homenageados a única que está entre nós. Nasceu em 1917. Na década de 60, ministrou aulas 
de canto orfeônico  e de educação artística e musical em escolas estaduais de Teófilo. Sua vida 
foi dedicada à arte, especialmente à arte musical. Sua obra poética dialoga diretamente com o 
tema do V Mucuriarte. Fala de memórias, principalmente das memórias do povo do Vale do Mucuri

Os seres angelicais Ainur devem estar felizes com a quinta edição do Mucuriarte, pois a sua 
criação continua. Por meio da música é possível trazer mais beleza e harmonia ao mundo iniciado 
por eles.





- FESTIVAL DA CANÇÃO - 

A fim de celebrar a existência do 
compositor, intérprete e educador 

musical Wilton  Rodriguez, o tributo é uma 
iniciativa do músico Addaê Gomes através 
de um repertório  sensível, que reflete a 
beleza e poesia do Vale do Mucuri. Para 
este show, Addaê convida os músicos 
Álamo Cardoso e Kerson Santos.

Formação

Addaê Gomes:  Voz e Violão 
Álamo Cardoso: Contrabaixo 
Kerson Santos: Bateria 

MeMórias e canções:  
tributo a Wilton rodriguez

Homenagem ao 
Mestre Dema (in memorian)

e a Wilton Rodriguez (in memorian)
- Carlos Chagas / MG - 

17/12 | 21h | Palco Mucuriarte

XOTE DA FLOR 
 Wilton Rodriguez 

Se eu fosse flor te dava meu cheiro 
Se eu fosse flor não te dava espinhos 
Se eu fosse flor perfumava o mundo 

Quem sabe assim te fazer feliz 
 

Nasce a manhã o sol sorri 
Tarde cresceu o sol já vai dormir 

 
E à noitinha a lua vem se banhar 

No mar do meu amor 

Addaê Gomes



- FESTIVAL DA CANÇÃO - 

Diorgem Júnior é professor de música, 
violeiro,   cantor   e   compositor. Suas  

canções  nos transportam por caminhos 
que levam a estradas de terra, pelos  
sertões  das  Gerais,  pelas  paisagens 
bucólicas do interior do Brasil e por tantas 
trilhas mais.

Diorgem Júnior: Viola e voz

Homenagem à 
Dona Didinha

- Teófilo Otoni / MG - 

Diorgem Júnior
18/12 | 22h 30min | Palco Mucuriarte

Fo
to

: W
an

de
rs

on
 N

as
ci

m
en

to

Viola esPerançada

MANHÃ SERENA
 Diorgem Jr 

Manhã de sol  
E um poeta aventureiro 

Leva saudade rio abaixo um canoeiro 
Venha ouvir o som das águas violeiro 

 
Manhã serena 

E a viola que ponteia 
A melodia de uma ave cantadeira 

Venha ouvir a voz do vento violeiro 
 

Manhã de sol, manhã serena 
Sabiá cantou na laranjeira 

Manhã de sol, manhã serena 
É canção de amor prá vida inteira 

Se a canoa não virar na corredeira 
Volto prá te encontrar 

 
Manhã de sol 

E a moça na janela 
Cabelo ao vento, olhar de primavera 
A esperar o violeiro dos sonhos dela 

 
 êh! êh! Manhã, iê lá rá êh serena 

Se amanhã o amor  
Nascer com o sol na minha varanda 
Eu serei o poeta, violeiro em festa 

Por alguém que ama 



- FESTIVAL DA CANÇÃO - 

Homenagem à 
Daldina Maxakali (in memorian)

- Aldeia Verde | Ladainha/MG - 

Pedro Hoisel e Cris Diniz iniciaram uma 
parceria musical em 2014, participaram 

de diversos festivais de música pelo 
Brasil e acumularam premiações, incluindo 
prêmios de melhor música, melhor arranjo 
e melhor intérprete. 
O show “Show Musical – Em Cada Canto” 
tem a proposta de reunir em um único 
show as canções premiadas nos festivais 
de músicas, além de outras músicas 
autorais e músicas de compositores 
consagrados, que influenciaram a carreira 
dos artistas.

Formação

Pedro Hoisel: Violão e voz
Cris Diniz: Voz

shoW Musical - eM cada canto

Pedro Hoisel & Cris Diniz
19/12 | 21h | Palco Mucuriarte

EM CADA CANTO  
 Pedro Hoisel e Cris Diniz

Quem pode ver além do olhar 
A luz do tempo, a cor de um canto em flor 

Quem tem amor, no mesmo olhar  
Desfaz perante o tempo toda dor 

Meu canto é forte eu tenho é sorte de me 
refazer 

Ao ver a vida a cada novo amanhecer 
Quem canta tem um jeito bom 

Um jeito bem melhor de se viver  
Vê entre as canções, traços de recordações 

Rastro que risca o chão dos sertões 
Quem viu nascer do pranto  

Um verso, um canto, um manto de coragem  
Pra viver aonde for 

Meu canto é meu silêncio, é meu segundo de 
amor 

Meu canto é forte eu tenho é sorte de me 
refazer 

Ao ver a vida a cada novo amanhecer 
Quem canta tem um jeito bom  

Um jeito bem melhor de se viver  
Canto em cada canto desse mundo  

Na esperança um bem profundo  
Passarinho faz feliz meu coração  

Canto ao ver que o tempo é vento forte  
Sopra a vida além da morte  

Faz meu canto passear na imensidão 
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Homenagem à 
Daldina Maxakali (in memorian)

- Aldeia Verde | Ladainha/MG - 

Marinho San
19/12 | 22h30min | Palco Mucuriarte

shoW autoral

Cantor, compositor e instrumentista. 
Formado em Violão pela “ Bituca 

Universidade de Músicas Popular 
Brasileira”. Suas canções em vários estilos 
se destacam por: belas harmonias, letras 
e melodias. 

NASCENTES, FILHOS E RIOS 
Marinho San 

 
Olha ai! Da tempo ainda 

De acordar  cedo e pensar sobre tudo 
Olhem seus filhos, são como os rios 

Tão inocentes nascentes e filhos que vão 
Em busca de outras fontes, outros filhos 

 
No cais do porto, o estivador 
No barco a vida do pescador 

As lavadeiras, cantadeiras, rezadeiras 
Rezam as águas rumo ao mar 

 
Queda do rio na cachoeira 

Nem toda gota vai se salvar 
Tomba o menino na brincadeira 

Diz que não chora que vai ser forte 
E o rio proteger 

Linda natureza e seus movimentos 
Na chuva de prata em noites de lua 

La nas cataratas do Rio Iguaçu 
Ou no Arco Iris que a sombra apagou 

 
Hoje choveu, o rio encheu e água não escoou 

O que você leu ou viu na TV 
Dizendo que lá no asfalto  

Não estava bom nem pra doutor  
 

Um vento mal, um sopro fatal  
Cenas do mundo atual 

Mas você não vai mudar 
Enquanto não acontecer com você. 

* Natureza é arte em movimento 
Muitas vezes cores, ou sofrimentos 

Como o abalo sísmico no Haiti 
Como o fim de ano aqui 

E seus temporais  
 

A foz a meta, o seu destino 
Nosso menino quer alcançar 

No sal do mar, quer se lavar quer se livrar 

Do lixo que você descartou. *
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O show Sementes apresenta 
elementos rítmicos, canções, 

instrumentos e afetos que permeiam o 
cotidiano musical dos artistas em foco, 
especialmente, da pequena flautista, 

Anita Coutinho. Exala e exalta em cada 
canção, um pouco da valiosa contribuição 
de olhares e corações atentos ao seu 
germinar. Floresçamos juntos! 

Formação

Paulo Macedo: Voz, violão, viola caipira 
Leilane Coutinho: Voz e vocais 
Anita Macedo:  Flautas e voz 
David Prates: Percussão e efeitos 

seMentes

Homenagem a 
Tó do Cavaquinho (in memorian)

- Águas Formosas/ MG - 

Leilane Coutinho e Paulo Macedo
20/12 | 20h | Palco Mucuriarte

ANJO À TOA
Katia Drummond/Tamir Drummond

Não busque no meu corpo a carne, a chama
Nem veja no meu rosto uma consagração 

qualquer
Eu sei que sou um anjo à toa nesse mundo

Um tiro certo, um poço fundo
Um precipício aberto, uma mulher

O que é que eu faço dessa sensação 
estranha

Que me persegue e me apanha
E me vira pelo avesso

Que não tem fim nem começo
E me faz o que bem quer

O que é que eu faço dessa sensação 
perdida

Desvairada, enlouquecida
Displicente, amargurada

Se o meu sorriso anda tão comprometido
E se a gente passa e pensa
Sem recompensa, sem nada

Eu quero ser teu anjo
À toa e vagabundo

Teu mistério o mais profundo
E você vem quando quiser

Se você quer morrer de amor,
Morrer de vício

Eu quero ser teu precipício,
Seu amor, sua mulher
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Homenagem a 
Tó do Cavaquinho (in memorian)

- Águas Formosas/ MG - 

Zebeto Corrêa é cantor, compositor e 
instrumentista. Tem 16 cds gravados 

e premiações em dezenas de festivais 

pelo país. Tem parcerias e gravações com 
diversos artistas da Mpb como Victor 
Biglione, Mpb4 e Wagner Tiso. 
No show ele faz um resumo da carreira e 
apresenta também releituras de clássicos 
da Mpb.

Formação

Zebeto Corrêa: Violão e voz

Zebeto Corrêa
20/12 | 23h30min | Palco Mucuriarte

zebeto corrêa- sotaque brasileiro 

OUTRO LADO DA NOITE
Zebeto Corrêa

 
Fazer a noite, tocar a vida, cantar o chão

No brilho manso de quem destila o mundo 
em seu violão

Trazer nas mãos o riso o pranto,o joio e o 
trigo , o jogo e a sedução

 
Prazer a noite, beber o  vinho comer o pão
Ser o silêncio da madrugada, ser o rumor 

da manhã
Pra despertar nos corações adormecidos 

novas emoções
 

Amiga somos personagens esquecidas 
de um filme qualquer

Cantando temos água terra fogo e vento 
pra sobreviver

E quando raiar o dia leva um pedaço de 
mim

Mesmo que o tempo já tarde e que nem 
lembres meu nome

 
Fazer da noite o alimento carne de sol

Clave de sonhos, como se a terra 
compreendesse a canção

Feito semente a germinar no incerto do 
sertão
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O show Mucunã traz canções autorais 
de Iara Assessú em parceria com 

Geslaney Brito. Insere canções de 
parceiros de estrada para aumentar o 
colorido que já existe na música que 
pensam como diversa. Música brasileira 
e universal, cheia de imagens tanto do 
lugar que moram como dos lugares que 
passaram.

Formação

Iara Assessú: Voz 
Geslaney Brito: Voz e Violão

SHOW MUCUNÃ  

Mucuriarte 2019
Memórias

- Vale do Mucuri - 

Iara Assessú e Geslaney Brito 
21/12 | 20h | Palco Mucuriarte

ABOIOS
Geslaney Brito                                  

 
Lá vem a palavra de trovador 

Com a sua dor e o seu mistério 
Mais um quero-quero à solta 

Com alguma roupa e qualquer domingo 
 

Vindo com a força de rodopiar 
Decifrar a tardezinha 
O cordão de pedraria 

Mais uma estrela pra apontar 
 

Lá vem a palavra de lavrador 
Com o seu amor e sua maneira 

Mais uma poeira estrada 

Uma madrugada e aquela bandeira 
Beirando o dia de se encontrar 

Um acorde, um alecrim 
O labor e o cauim 

Mais uma história pra contar 
 

Acorda a cor de toda gente 
Aboiador canta o que sente 

Há de ser a flor, há de ser a flor 
Há de estar a voz, onde a mão não for 

 
Lá vem a palavra que revira nosso chão 
De uma cor sem fim, um amor carmim 

Lá vem a palavra que declama aos que se 
juntam



ESPETÁCULOS 
TEATRAIS
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“Prutiti - Memórias de estimação”, é o segundo 
trabalho cênico dedicado ao Teatro para as 
Infâncias, e faz parte de uma ininterrupta 
pesquisa que a Insensata Cia de teatro 
vem desenvolvendo desde o ano de 2014.
O espetáculo é  livremente inspirado no livro “O 
Menino e o Pinto do Menino”, de Wander Piroli, 
e que traz até nós o drama de Bumba, garoto 
que ganha um pintinho vivo da professora 
e tenta a todo custo leva-lo para casa.
O texto funcionou como um disparador 
das memórias relacionadas aos animais 
de estimação dos atores/diretores Brenda 
Campos (Caroço), Claudio Marcio (Cau), 
Dário Marques (Caçulinha) e Keu Freire 
(Manguinha). No espetáculo, estas memórias 
são re-apresentadas através de narrativas 
autobiográficas recheadas de imagens, 
cheiros, brincadeiras, apelidos, climas, 
conflitos, angústias, cores, dores e alegrias.

Ficha Técnica

Direção, Dramaturgia, Elenco, Iluminação, 
Cenário, Figurino: Criação coletiva -
Brenda Campos, Claudio Marcio, 
Dário Marques e Keu Freire;
Coordenação geral e coordenação de 
produção: Brenda Campos e Keu Freire

Pru-ti-ti - MeMórias de estiMação

Foto: Renato Gualberto

Essa peça teatral conta a história de 
Fronteira dos Vales citando nomes e datas de 
grande importância para o contexto histórico 
e cultural da cidade.

Ficha técnica
 
Texto: Ado Machado
Direção: Coletiva

Personagem
Juvenal : Kindernan
Zumira: Ana Tabatha 
Francisco: João Júnior
Dona Nai: Ana Júlia
João Bussu: Daniel 
Cipriano: Matheus 
Historiador 1 : Karine 
Historiador 2 : Amanda 
Dono do bar: Pedro
Moça: Eliza 
Namorado da moça: Gustavo
Zacarias: Kennedy
Sonoplasta: Hadassa

Fronteira a origeM

Insensata Cia de Teatro | Belo Horizonte/MG
17/12 - 16h30min | Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Fronteira dos Vales - STRFV

Associação Cultural Jovens Cênicos | 
Fronteira dos Vales/MG
18/12 - 19h | STRFV

Mostra eM hoMenageM à Mestre

araci cachoeira



- ESPETÁCULOS TEATRAIS - 

O Brasil recitado 
de verso e prosa 
em todas as 
suas regiões. A 
cultura popular 
e a literatura 
de mãos dadas 
para semear a 
alma brasileira. 
Embarque nesse 
trem rumo aos 5 
cantos desse 
país tão rico 
e repleto de 
manifestações 
a r t í s t i c a s : 

dança, festas, 
folclore, músicas, tradição e muita poesia.

Ficha Técnica

Texto e Direção: Luciana Ezarani
Elenco: Luciana Ezarani e Angel Beatriz
Músico: Cintia Travassos e Rachel Nunes
Assessoria Musical: Rachel Nunes
Caracterização: Criação Coletiva
Figurinos: Luciana Ezarani 
Iluminação: David Israel (quando necessário)
Assessoria Visual: Angel Beatriz

brasil, de Verso e Prosa

Nos últimos dias, no Brasil, temos que lidar 
com inúmeros desastres particularmente 
destrutivos, nos deixando vulneráveis. Por 
isso o grupo NUCA transforma sua arte em 
apelo, querendo sensibilizar, dar voz e força 
a todos os brasileiros, lutando por justiça 
e atuando para promover a consciência, a 
prevenção e o questionamento para o caso 
de perdas e desastres.

Ficha Técnica

Diretor: Diego Soares Ferraz.
Criação: Joice Costa.
Direção artística e Produção: Joice Costa e 
Camargo Viana.
Co-Produção:  Camargo Viana.
Coreografias:  Joice Costa e Camargo Viana.
Figurino:  Maria Eduarda Gil.
Equipe de Apoio:  Ana Carolina Sales, Ananda 
Santos e Ian Portes.
Seleção musical e Mixagem :  Camargo Viana 
e Joice Costa.
.Elenco: Maria Eduarda Gil, Tiago Oliveira, 
Lucas Rodrigues, Clarisse Ferraz, Hugo 
Cardoso, Ian Portes, Ana Carolina Sales, 
Amanda Camargo, Ananda Santos, Camargo 
Viana, Joice Costa, André Lucas Mello.

eles não ligaM Pra gente
Grupo Teatral Aslucianas | Rio de Janeiro/RJ
19/12 - 17h Mercado Municipal

NUCA | Machacalis/MG
19/12 - 20h | Palco Mucuriarte

Minguante

10 corpos - invisibilidade - rua - pele -10 corpos 
- ocupação - preconceito - loucura - família - 10 
corpos - mesa - geografia - marginalização - dor 
– 10 corpos – silêncio.

Elenco: Keven Souza, Kleiton Gomes, Brendo Ferreira, 
Julia Gonçalves, Lívia Ferreira, Débora Nunes, Renan 
Martins, Daniel Silva, Dickson Gonçalves, Thais Alves 

Direção: André Luiz Dias  
Supervisão Dramatúrgica Lívia Ferreira 
Assistentes de Direção Amanda Chaves, Luanna 
Aragão e Wan Douglas Gonçalves  
Figurinos Bruny Murucci

Alunos do Instituto Cultural In-Cena | Teófilo 
Otoni/MG
21/12 - 14h Mercado Municipal



MOSTRA 
LITERÁRIA
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LUZ

Se estiverem certos os homens, o universo surgiu da luz. Luz provocada por uma grande 
explosão que espalhou incontáveis grãos de poeira pelo universo, até hoje em expansão.

Em um desses grãos, pelo menos, a vida brotou. E surgiram mulheres e homens, seres de 
luz. Assim, o termo luz ganha variados significados. Pode ser uma ideia, um caminho, alegria, 
prosperidade, beleza, sabedoria, discernimento...
Algumas pessoas são luminosas. Ou seja, além de refletirem a luz que absorvem, elas 
emitem luz própria e iluminam todo lugar que habitam, abrem caminhos para as pessoas 
com quem se relacionam, embelezam e alegram o ambiente com o qual convivem.
Uma pessoa muito luminosa viveu entre nós e espalhou muita luz. Uma das formas 
escolhidas por ela para refletir a sua luminosidade foi mergulhar crianças e adolescentes 
no mundo da literatura. Graduada em letras, abraçou a profissão de professora e fez do seu 
trabalho uma lanterna, que iluminava os passos dos alunos pelos tortuosos caminhos das 
palavras. Ela foi uma produtora de leitores. Não apenas de decodificadores de palavras, mas 
de ressignificadores de textos. O seu fazer como educadora extrapolava o currículo das 
escolas. Ganhava as ruas, criava mundos.
Ela fez muitas pessoas se tornarem leitoras, ou alimentarem o seu hábito de ler por meio de 
um projeto chamado Expedições Literárias, destinado a adultos ou jovens com maturidade 
na leitura. Simplesmente, convidava amigos para ler uma obra literária reconhecida, marcava 
uma data para que o grupo se encontrasse, momento em que cada leitor socializava o 
conteúdo da obra lida. Em seguida, ela promovia um debate imergindo todos os participantes 

no mundo mágico da literatura. 
E foi assim que ela começou a desenvolver projetos de leitura independentes da sua 
relação com as escolas. Passou a vida realizando saraus poéticos, dramatizações, 

piqueniques literários e tantas outras formas de tornar a leitura uma prática significativa 
e agradável para os jovens e adultos.
O que mais marcou essa fase de práticas alternativas, foi um projeto desenvolvido 
na sua própria casa, chamado Garagem das Letras, direcionado para crianças e 

adolescentes. Era isso mesmo. A garagem da casa passou a ser ponto de encontro 
para mutirões de leitura, recitais e debates literários. Havia uma agenda elaborada 

pelo grupo. Funcionava como uma academia de letras. Os participantes eram 
cadastrados e recebiam funções. Muitas vezes a Garagem das Letras realizava 

encontros itinerantes para atividades temáticas, como foi o caso de um mutirão 
de leitura e declamação às margens do Rio Pampã para conscientizar o 

grupo e denunciar à sociedade a poluição sofrida pelo rio.
Para fazer jus à luz primeira que gerou a vida no minúsculo grão de 
areia cósmica, ela se fez luz para iluminar o caminho de todos que 

tiveram o privilégio do seu convívio. E as crianças que passaram 
pela experiência do projeto Garagem das Letras receberam tanta 

luz, que passaram de iluminadas a pessoas luminosas e, com 
certeza, continuarão iluminando e produzindo novos seres 
luminosos pelo universo afora. 

Por meio desta Mostra Literária, o V Mucuriarte quer homenagear 
uma pessoa que, de tão luminosa, tinha luz até no nome. 

Bem-vindos à Mostra Literária Luzenir Rodrigues Gonzaga.
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MOSTRA LITERÁRIA LUZENIR RODRIGUES GONZAGA

Abertura - 18/12 - 20h | Palco Mucuriarte
Grupo de Seresta de Teófilo Otoni

O Grupo de Seresta surgiu em 2001 com 
remanescentes de o Coral Livre Cantar 
do Conservatório de Música Teófilo Otoni, 
onde se juntaram outros talentosos 
cantores e instrumentistas da comunidade, 
formando um grupo sócio cultural e musical 
bem heterogêneo, sob a coordenação da 

professora de música e arte educadora, Munira Molaib, que tem no grupo a sua “menina 
dos olhos”. 

Convidados
Edileila Portes, Rafael Avelino, Ana Luiza Trindade, Felipe Cortez, Lívia Ferreira, Matheus 
José, Vanessa Juliana , André Ribeiro.

Lançamento do Livro de Causos e Poemas “Trilogia da Aldeia”, do fazedor de 
anotação Zé Miranda.
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“RASGOS NA ALMA: ODE AO VALE DO 
RIO DOCE”
Edileila Portes

Sou tomado de assalto
por uma dor desconhecida.
Penetra minhas entranhas.
Queima-me por dentro.
Olho para trás.
Aos borbotões, como chamas de um 
dragão
um líquido vermelho avança.
Torno-me, de repente, rubro.
Tento correr para o mar.
É vão.
Ele me persegue.
Relembro os dias de glória.
Das cores que existiam em mim.
Além das minhas entranhas, ele se 
espalha.
Queima tudo ao meu redor.
Chega às figueiras,
que eu alimentava.
Logo chegará,
também, à Terra.
Tento avisar a vida ao meu redor.
É vão.
Desespero-me.
A partida é inevitável
Angustio-me.
Olho para o Céu.
Peço socorro.
Acalmo-me.
O Sol continua a brilhar.
Sei que voltarei.
Um dia...

VIDAS SECAS
Rafael Avelino
 
Vivemos tempos de vidas secas 
Vidas pouco vividas 
Vidas tomadas pela rotina 
Que não se refresca nos detalhes do dia. 
O que é pra ser compartilhado vira 
segredo, 
Quem era pra ser amigo vira concorrente, 
E isso é tão “natural” que a gente às 
vezes nem entende. 
O essencial se torna trivial. 
O sistema é criado para ajudar a vida em 
seu enredo 
No entanto, o sistema se torna vida 
E este vai nos tirando o desejo de viver, 
a seiva do novo, o se permitir. 
E a vida vai sendo assim, cada vez mais 
seca e mestre na arte de inibir 
Tudo aquilo que o homem 
essencialmente pode ser. 
Mas com o tempo isso muda, há de se 
mudar… 
Com pessoas a se levantar e dizer: 
basta, é tempo de recomeçar! 
Tempo de mostrar a essa vida seca onde 
se banhar, 
Onde matar essa sede de vida 
Em que a lei imperativa seja o amar.
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OS OLHOS DO POETA
Ana Luiza Trindade

Num dia desses qualquer
Me peguei a perguntar
O que o poeta esconde
Por trás do seu olhar?
Se todos vêem o mesmo
Qual seria então o segredo
Para um novo decifrar
 
Olhando para o pulso
O comum enxerga as horas 
Com ela marca o prazo
De chegar e ir embora
Já o poeta vê o tempo
Fotografando o momento
Igual esse de agora.

E quando aparece um casal
O poeta as vezes chora
Imaginando o terceiro 
Que não aparece na história
Um ainda apaixonado
Que fingiu ter superado
E apagado da memória

Até quando olha pra Deus
O poeta é diferente
Acha lindo o amor
Que Ele tem por toda gente
Sem se preocupar com cor
Raça, credo ou valor
O Senhor é paciente.

Pra resumir a história
E fechar bem a conversa
Vamos a conclusão
Aquilo que me interessa
Descobri que por ser imortal
De seu modo pessoal
Deus também é poeta.

RASGO DE CLAREIRA
Felipe Cortez

Sob a roda do mundo
Um bruxo de imperativas fitas cassetes
Anuncia o cordel da cobra rasteira
Sob a monumental sombra do arvoredo;

Manhã derradeira, Maré cheia
Do alto da ribanceira
Solta a barra da saia 
Flecha certeira.

Homem cruel
Que deste semeou o chão
Brincando de tempo.
Desembocando na lua potiguar
Edificando desenfreadas faíscas.

Na maré cheia 
Resplandeceu a dança da moda
Neo carnaval.
Açoite milagreiro alumiou 
Serpenteando e brindando Jêje, Banto 
Iorubá.

Acolhe o cigarro 
Desprendendo da alma 
Correndo por si 
Memória de mim.
Implorando! 
Suplicando!
“Não sou mais o que fui”
“Nem faço mal a ninguém”

Mãe d’água milagreira
Tendão do meu pilar.
Se esvai com a sentença que rói
O cordial menino que foi.
Armados e estrangulados
Contra o tempo
Avoar  Pietá.
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NAVEGANTES
Lívia Ferreira

Quem de nós sentiu  e do corpo insensatez do 
ser e do ser fluir e se iludir. 
Nesta roda grande quem está de fora 
acompanha quem está dentro conserta e do 
conserto faz histórias. 
Histórias hoje que gritaram o abraço. 
O toque.
 O toque do ser com o ser, que de tanto ser 
caiu e pediu mais, caiu de novo e levantou. 
Insensato quem disse e quem?
 O olhar que busca olhar e que de tanto olhar 
me fez entender: que a menina e a menina, do 
rapaz com o rapaz se fez homem e mulher e 
inventou. Quem tocou e o que tocou? 
O mole da carne viva e pobre cheia de 
contatos. 
Quem se uniu viu no que deu, quem se uniu 
imaginou.
Contou aos que viram que o preto ventava 
o amarelo sugava e mais, mais uma vez a 
melodia incorpora quem de corpo salta e 
ressalta e se faz ser e que de tanto ser cria 
algo. 
Do cuidado para sacrifício e do ódio felicidade 
de quem triste sempre triste sorriu. 
E o olhar da senhora de fora disse as meninas 
dos olhos de alguns daqueles alguns: somos 
todos inversos dos versos ditos, loucura 
transformadora de fatos e fardos. Quem 
daqueles e daquelas? 
A sincronia dos tantos chamados de quem, 
buscam e esquecem novamente o fim. Quem 
de nós escolheu o fim?
A melodia sem propósitos da moça simpática 
que constrói sorrisos; esta indagou o moço 
que tornou gente canção e se quebrou todo 
o intacto.  
Mais um alguém cheio de questões pediu 
respeito e uma voz da comédia ao qual fome 
matava sussurrou amor.  
O silêncio agora é de quem cantou que 
chorou. Alguém quer cuspir fogo. 
A mulher que escutou a dor e se fez só. 
E do só que afeta as folhas se encheu de 
secas e esperou molhar.
Uma mulher só, costurando o amor.

A NECESSIDADE DA POESIA EM 
TEMPOS DE SOMBRIOS
Matheus José

diante daquilo
que fascina e apavora num mesmo átimo 
de segundo.
com toda sua fúria e toda sua magnitude,
a violência na paisagem, a sutileza na 
linguagem,
a fantástica borboleta que bate as 
enormes asas no seu rosto
deixando-o repleto de pólen
e de uma substância extraordinária
que move
como placa tectônica
move o planeta.
O poema
território
de expor aquilo que é reprimido,
de respirar mais ofegante,
tendo que interpretar o escuro no meio de 
tanta luminosidade.
entendendo o absurdo
numa língua que convive com o cotidiano.
estranhando tudo, mas achando estupendo 
perceber
aquilo que pulsa e aquilo que extravasa 
constantemente.
sentado em uma pétala
com o rosto grudado em algum verbo,
num silêncio que manifesta uma outra 
espécie de linguagem;
um hipopótamo em levitação
quando tudo ao derredor oscila.
fazendo com a sua capacidade de sentir
o mesmo que as sementes e raízes fazem
ao entrar no solo do cerrado,
ao entrar dentro do poema
como se entrasse dentro de uma 
experiência mágica.
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ORAÇÃO
André Ribeiro

Derrame sobre os corações amados
Uma tarde de outrora bem calada
Muda de tudo, silêncio profundo!

Transforme um coração rebelde
Numa noite de estrelas bem miudinhas
Brilhante completa, cores do mundo.

Quando não tiver palavras
Deixe, não diga, mais tarde quem sabe
Sem querer, lhe venha a boca
Uma profunda sabedoria

Corra sem pés
Com o coração na frente
Que tudo se realiza
Não mais que de repente

Faça com que corte.
Toda maldita palavra maldita
A porta que corta
O último olhar de quem fica.

VIVA 
Vanessa Juliana

Cada tiro
desferido
contra nossa irmã
Cada gota
de sangue
com que sujam as mãos
Inflamará
em nosso peito
a chama da revolução
Deste solo manchado
onde deitam nossos corpos mortos
milhares brotarão!
E marcharão em fileiras
e levantarão bandeiras
e com bravura lutarão!
Homens de podres poderes
suas armas
para nós apontadas
não nos deterão
Seus pelotões
que sobre nós avançam
não nos recuarão
As bombas que lançais sobre nós
não nos silenciarão
Seus decretos
não arregimentarão nossa utopia
De organizadas
um dia
vivermos em liberdade
a cultivar humanidade
amor
solidariedade
justiça
e efetiva igualdade!

Marielle vive!

(Á presença de Marielle - 15/02/2018)



OFICINAS



A oficina procura resgatar a herança 
africana no vale do Jequitinhonha e no vale 
Mucuri através da dança de matriz africana. 
Desmistificar o caráter discriminatório 
com a cultura afro-brasileira. Fornecer aos 
participantes conteúdos que possibilite 
a formação de grupos de estudos e de 
dança afro-brasileira no Vale Mucuri.

danças de Matrizes aFricanas/dança aFro 

Evandro Passos | Belo Horizonte/MG
17 a 20/12 - 9h às 11h

A oficina consiste em ensinar técnicas de 
artesanato com fibras naturais existentes 
na região, tais como; bananeira, taboa e 
juncos. Esses materiais são biodegradáveis 
e perfeitamente viáveis na confecção de 
vários artigos e utensílios como; bolsas, 
bijuterias, cintos, esteiras, cestos, dentre 
outros.

oFicina de Fibras naturais

Zina Vieira | Águas Formosas/MG
17 a 20/12 - 9h às 11h

A Oficina Arco Íris do Brincar é uma ação 
voltada para ocupação do território da criança 
com atividades de brincadeiras, construção 
de brinquedos, desenhos de brincar no chão, 
e também plantar árvores frutíferas. Desta 
forma, promover o protagonismo infantil e 
seu direito de brincar. 
Para todas as idades, com preferência para 
as crianças. Menores de 3 anos poderão 
fazer com um acompanhante. 

arco- íris do brincar

Jaqueline F. Freitas | Belo Horizonte/MG
17 a 20/12 - 9h às 11h

Através de processos arte-pedagógicos que 
desconstroem preconceitos do que é Ser e 
Estar no mundo, as pessoas ressignificarão 
suas relações com a linguagem (escrita 
e falada) e se reconhecerão capazes de 
produzir poesias e recitais tanto a partir da 
valorização de suas singularidades como para 
incentivar a proposta na auto-organização 
social no que se refere ao empoderamento 
das minorias e combate às violências que as 
silenciam

língua solta: da gestação ao nasciMento 
PoÉtico

Giselda Gil | Minas Novas/MG
17 a 20/12 - 9h às 11h



A oficina “Narrativas cênicas - A memória como 
elemento disparador do processo de criação” 
é uma proposta de experimento narrativo que 
passa pelas seguintes etapas: levantamento 
de lembranças/memórias, registros, 
compartilhamento e re-apresentação das 
narrativas (autobiográficas e autoficcionais).

narratiVas cênicas - a MeMória coMo eleMento 
disParador do Processo de criação

Brenda Campos e Keu Freire | Belo Horizonte/
MG 
17 a 20/12 - 9h às 11h

Ensinar a forma artesanal da Pintura por 
serigrafia/silk screem.

serigraFia

JJRibeiro | Teófilo Otoni/MG
17 a 20/12 - 9h às 11h

O laboratório “O Teatro e a Rua” busca 
pesquisar o espaço urbano como palco para 
a realização de espetáculos,  visa apresentar 
as técnicas para realização de espetáculos 
na rua desde a improvisação até a postura 
corporal e vocal do ator ao ar livre, além de 
estimular o pensamento e discussão para o 
teatro de rua atual.

o teatro e a rua

Luciana Ezarani / Jennyfer Alves / Cintia 
Travassos
18 a 20/12 -8h às 12h

Uma oficina para embarcar no universo da 
contação de histórias com formas animadas 
no teatro, sala de aula e palco aberto. Os 
participantes terão contato com variadas 
formas de contar histórias e a construção 
das formas animadas para sessões de 
histórias. Iremos discutir a diferença entre 
conto autoral e conto popular. Refletir sobre 
a importância da arte de contar de histórias 
como ferramenta de desenvolvimento 
a leitura, fomento a literatura e recurso 
da narrativa para ator. Esta oficina tem 
por objetivo estimular os participantes a 
contarem e brincarem com as histórias 
criadas a partir das suas próprias vivências.

arte de brincar e contar histórias eM cena

Leandro Pedro e Elton Pinheiro
18 a 20/12 - 8h às 12h



FÓRUNS
E

CORTEJO



18/12 - QUARTA-FEIRA
14h - Fórum “JUVENTUDES”. Participações: Levante Popular da Juventude, Felipe Cortez 
e Luiza Machado de O. Menezes. Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Fronteira 
dos Vales.

19/12 - QUINTA-FEIRA
14h - Fórum “Memórias do Mucuri”. Participações: André Ribeiro, Araci Cachoeira e  
Edileila Portes. 
Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Fronteira dos Vales.

20/12 - SEXTA-FEIRA
14h - Fórum “O papel da mulher na construção  da identidade do Mucuri”. 
Participações: 
CRDH - Centro de Referência dos Direitos Humanos do Vale do Mucuri
GMOM - Grupo de Mulheres Organizadas do Mucuri
Observatório dos direitos das mulheres UFVJM
Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Fronteira dos Vales.

16h30 - Capacitação dos Editais “Minas de Culturas Populares” oferecido pela Secretaria 
de Cultura e Turismo de Minas Gerais.  Esses editais visam estimular a realização de 
projetos culturais nas diversas linguagens e temáticas, tais como mostras, festivais, 
exibições, circuitos de artes e festas populares que fomentem e valorizem a cultura 
do estado de Minas Gerais. Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Fronteira dos 
Vales.

21/12 - SÁBADO
9h - Bênção das Águas com o Coral das Lavadeiras. Córrego Novo.

15h30 - Cortejo dos Grupos de Culturas Populares.
Aldeia Maxakali Água Boa / Santa Helena de Minas
Banda Ari Silva / Poté
Batuque Estrela do Norte / Santa Helena de Minas
Batuque Quilombos Ouro Verde / Ouro Verde de Minas
Batuque Quilombolas / Bertópolis
Grupo de Dança Quilombola / Fronteira  dos vales
Grupo Reisado Miguel Gato / Fronteira dos Vales
SL Batuque  / Crisólita
SL Batuque Mirim / Crisólita
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