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Resumo: A PESQUISA SOBRE SI incentiva a investigação na árvore genealógica de cada pessoa. 

Anima o discente-pesquisador a (re)descobrir-se através de entrevistas realizadas com seus 

familiares, locais de nascimentos e/ou moradias, revisitando as histórias que envolvem os 

movimentos humanos: eventos migratórios, rituais de passagem, herança e criação em arte, que 

perpetuam e dinamizam as tradições culturais. Sua metodologia parte das narrativas populares, se 

produzindo no entrelaçar com as histórias de vida, envolvendo fatos, pessoas e objetos demarcados 

pelo afeto, localizados em espaços e tempos emocionados. Incorpora como princípio o olhar para 

os encontros (e desencontros também) coletivos, de comunidades e povos que contemplam essas 

histórias em seus corpos. A memória em movimento, em eterna construção, dinâmica, cheia de 

símbolos e sentires e, de alguma forma, presente na vida comum. Busca revelar esse potencial 

identitário e estético, demarcado pela dança e outras expressões, através das lembranças de marcas 

originárias.  Trata de revelar a pluralidade cultural da casa, da rua que cria arte, solidariedade, 

convivência, ética, pertencimento, autoestima, curiosidade e respeito à riqueza patrimonial 

identitária. Estratégia desenvolvida nos Cursos de Dança e Educação Física da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro junto a Companhia Folclórica do Rio-UFRJ.  

Palavras-chave: universidade e cultura popular, patrimônio identitário, histórias de vida. 

GT 08 – Folclore e Práticas Educacionais ou GT10 – Teatro popular, Danças Dramáticas  e 

Etnocenologia 

 

 

                                                                                                       

[...] Na verdade, em certo sentido a teoria nada mais é que o momento em 

que essas práticas são reforçadas, pela primeira vez, como objeto de sua 

própria investigação [...] A teoria surge no momento em que uma prática 

começa a voltar-se sobre si mesma, de modo a esmiuçar suas próprias 

possibilidades [...] (EAGLEATON, 2001, p. 299-300). 

 

A PESQUISA SOBRE SI faz parte do projeto REDES E RODAS DE 

CONVIVÊNCIA E CRIAÇÃO ENTRE ARTISTAS POPULARES E UNIVERSITÁRIOS 

que estou desenvolvendo no curso de doutoramento em Artes da Universidade Estadual do Rio de 
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Janeiro-UERJ. Deste lugar, busco “teorizar” mais esta experiência vivida nesses 33 anos em 

sala de aula da Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ. Esta iniciativa, mais que 

tudo, tenta incentivar em cada um de nós a lembrança de que somos criadores de cultura, 

sempre, e como essa conscientização pode navegar em ações em defesa e guarda das 

sabedorias populares nos ambientes educacionais e artísticos. 

Minha vida acadêmica é com a dança, mais especificamente as danças populares 

brasileiras, em disciplinas que ministro na UFRJ: nos cursos de  Licenciatura, Bacharelado 

e Teoria em Dança e Licenciatura em Educação Física. Há 26 anos coordeno a Companhia 

Folclórica do Rio-UFRJ – projeto acadêmico de ensino, pesquisa e extensão sobre artes 

populares que tem desenvolvido atividades  sobre as expressões de dança, música e teatros 

folclóricos brasileiros. A realização de espetáculos sobre esses temas e a organização de 

eventos como: a RODA CULTURAL-roda de tambores aberta a comunidade em geral 

realizada no campus; o CICLO DE CINEMA E IDENTIDADE-exibição de filmes temáticos e 

posterior debate; ENCONTRO COM MESTRES POPULARES NA UFRJ-projeto premiado pelo 

Ministério da Cultura-BR que proporciona a UFRJ o encontro com mestres populares e 

seus grupos tradicionais, que oferecem oficinas e discutem sobre assuntos pertinentes a 

suas reivindicações e o FESTIVAL FOLCLORANDO-mostra de trabalhos realizados por 

crianças e adolescentes desenvolvidos em escolas e projetos socias; têm mantido a 

Companhia como referência nos estudos sobre danças populares brasileiras em todo o 

Brasil. São docentes, funcionários (ex-alunos) e alunos de várias áreas de formação 

acadêmica da UFRJ que atuam como pesquisadores, artistas e agentes culturais. Como 

muitos integrantes são professores na rede de ensino e projetos sociais do Rio de Janeiro 

são multiplicadores desses ideais de reunir harmônica e ludicamente Educação, Cultura e 

Arte. Vivenciando os saberes populares aprendemos a admirar a diversidade cultural e 

temos trabalhado em prol da tolerância. Sempre com muita dança, música e alegria. 

 A PESQUISA SOBRE SI é um instrumento pedagógico o qual convido vocês para 

visitarmos juntos e refletirmos sobre o que a valorização de si pode ter de importância 

educacional, artística e cultural na formação cidadã. A PESQUISA SOBRE SI incentiva a 

investigação na árvore genealógica de cada pessoa. Anima o discente-pesquisador a 

(re)descobrir-se através de entrevistas realizadas com seus familiares, locais de nascimento 

e/ou moradias, revisitando as histórias que envolvem os movimentos humanos: eventos 

migratórios, rituais de passagem, festas, heranças e criações, que perpetuam e dinamizam 

as tradições culturais. 

 Falo de expressões humanas que vem de casa, da rua, das ascendências, que 

passam de mão em mão, de boca em boca e nos constituem como sabedores de algo que, se 

fosse ouvido, visto, tocado, saboreado em seus gostos e cheiros pelas instituições de 

ensino, o caminho da construção do conhecimento seria perfumado do sentimento de 

pertencimento identitário. Criamos estas manifestações, chamadas por alguns de práticas 

espetaculares, por outros de performances culturais, imagens da memória social etc, para 

poder entender a própria vida. Representação e reflexão de ideias, e a consequente criação 

cênica do que se vive e do que se quer dizer, marcando tempos e espaços, criando 

corporalidades, criando arte popular.  

Os povos do mundo continuam, na contemporaneidade, criando e recriando 

imagens culturais, temperadas pela ancestralidade e atualidade. Movimentos simbólicos 

consagrados, para trazer ao olhar do coletivo e de si mesmo o que se quer eternizar.  

Linguagem de significados que se transforma no tempo, sem perder o poder de ser. 

(BARTHES, 1970, p: 72). Um universo que se constrói, ética e esteticamente, através de 
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interações históricas e sociais, organizadas como formas de sentimento, pensamento e 

ação, ilustrando o que é importante, o que continua afetando a humanidade, talvez um 

amor, como poetiza Bachelard: “Amar uma imagem é ilustrar um amor” (2002).  Uma 

forma identitária de ser na diversidade. 

A sociedade de consumo penetra em nossos corações e mentes privilegiando 

imagens que levam a homogeneização dos desejos humanos. Será somente isso? 

Continuamos a precisar do símbolo, o nosso símbolo, fruto de hibridações culturais, mas 

enraizado na história coletiva e de cada um de nós, mesmo sem percebermos. Em algum 

momento este signo se revela como existente e persistente, apesar de tudo. E é rico, 

esclarecedor, vivo, real.  

A PESQUISA SOBRE SI se torna relevante ao se interessar em desvelar esta força 

cultural histórica, social e artística no cotidiano das pessoas, mesmo em metrópoles aonde 

geralmente se localizam nossas universidades, identificando e analisando a diversidade das 

encenações populares tradicionais viventes na memória dos povos, muitas vezes invisíveis 

à população e, também, ao meio acadêmico. Invisível para quem? Por que uma imagem da 

diversidade de desejos e criações populares não tem espaço na cultura “oficial”, divulgada 

pelos meios midiáticos e, também, é tão pouco valorizada na formação educacional de 

nosso povo, em todos os níveis?   

 

Tradicional e contemporâneo  

 

A PESQUISA SOBRE SI quer valorizar as práticas espetaculares da cultura 

tradicional na cultura contemporânea, uma complementando o poder da outra e sempre em 

transformação. Imagens cênicas identitárias expressas através das celebrações festivas, da 

dança, da música, do teatro, das artes visuais, da culinária, dos jeitos de ser que revelam a 

diversidade artística e cultural das criações populares, que de tão íntimas não são 

consideradas como tal.  

 Mesmo submetidos ao mundo em aldeia global que impõe uma cultura de massa 

conveniente ao capitalismo, como uma colonização cultural que homogeneíza os desejos e 

símbolos, e que pode solapar as culturas locais (talvez, por isso mesmo), continuamos 

fazendo “festa”. Desde sempre, dançamos a natureza para tentar entendê-la, cuidá-la e 

dominá-la, celebramos as passagens da vida e a memória de fatos significativos, 

comemoramos (trazemos a memória) no campo, nos salões, na tristeza e na alegria, 

construindo performance, que nos faz lembrar ou esquecer. Celebrações organizadas pelas 

sociedades e expressas através das manifestações de artes integradas. Um intervalo no 

cotidiano, um ornamento da vida. Duvignaud tece comentários sobre a atitude estética da 

arte encontrada em diversos tipos de sociedades, definida como "ilustração voluntária da 

vida cotidiana". A ideia de um grupo mirar-se num espelho. (Duvignaud, 1970, p.62). 

Carlos Rodrigues Brandão diz: 

 

[...] possivelmente, mais humana do que o próprio trabalho, a festa não 

quer mais do que essa contida gramática de exageros com que os homens 

possam tocar as dimensões mais ocultas de sua própria difícil realidade. 

As sociedades jogam com alternativas de combinações de símbolos, 

reforçam e rompem sistemas de relações e invadem um com a lógica do 
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outro: o sagrado e o profano, o feminino e o masculino, a devoção e a 

diversão, a restrição e a permissidade. [...] A festa apenas quer brincar 

com os sentidos, o sentido e o sentimento (1989). 

 

  A PESQUISA SOBRE SI é realizada através da investigação das narrativas 

populares, muitas vezes em forma de festas, produzidas no entrelaçar das histórias de vida, 

envolvendo fatos, pessoas e objetos demarcados pelo afeto, localizados em espaços e 

tempos emocionados.  Leva o discente-pesquisador a incorporar como princípio o olhar 

para os encontros (e desencontros também) coletivos, de comunidades e povos que 

contemplam essas histórias em seus corpos. A memória em movimento, em eterna 

construção, dinâmica, cheia de símbolos e sentires e, de alguma forma, presente na vida 

comum. Busca revelar esse potencial identitário e estético, demarcado pela dança e outras 

expressões artísticas, através das lembranças de marcas originárias.  Trata de revelar a 

pluralidade cultural de nossas formações que cria arte, solidariedade, convivência, ética, 

pertencimento, autoestima, curiosidade e respeito à riqueza patrimonial identitária. 

Em contraponto ao processo maravilhoso e perigoso de “mundialização”, a 

investigação, valorização e divulgação das manifestações artísticas dos nossos diversos, 

talvez, possam nos fazer refletir sobre uma grande dificuldade de nossos tempos - a 

intolerância -, que levada aos extremos nos joga nas garras da violência. 

Em 2005 é adotada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura- UNESCO, a Convenção Mundial da Proteção e Promoção da 

Diversidade de Expressões Culturais, propondo que os países tenham autonomia para 

elaborar, implementar e incentivar políticas culturais próprias, tentando assim equacionar 

os desafios trazidos pelo processo de globalização. O tratado, já ratificado em 2006 por 

diversos países, é dedicado à garantia dos direitos de expressão da diversidade. O 

documento traz como uma das estratégias: incentivar, proteger e valorizar a diversidade 

artística e cultural e se refere a cultura popular, como patrimônio, iluminando os modos de 

vida, pertencimentos e sentidos expressos em cultura simbólica, ritualística e rica em 

linguagens artísticas de raízes ancestrais.  

A pluralidade cultural só muito recentemente começou a ser entendida como um 

fenômeno que potencializa as culturas e, mesmo assim, ainda estamos no caminho da 

respeitabilidade as alteridades. A multiculturalidade sem hierarquia, a alteridade 

desmistificada nos levam aos estudos de Stuart Hall que localizam as identidades na “pós 

modernidade” como móveis e afirmam que o fenômeno da “globalização” tem trazido as 

nações, em contraponto, um novo interesse das comunidades pela cultura local (2002). De 

uma total “invisibilidade” de nossa pluralidade étnica, hoje precisamos nos entender 

diversos. Um novo desafio!  

 

Pesquisa em campo 

 

A PESQUISA SOBRE SI de alguma forma nos leva a sensibilização de si e as 

diferenças, reveladas nas pesquisas em campo, e o desvelar e refletir sobre a valorização 

das artes populares e de que forma esta sabedoria pode contribuir no ensino e criação em 

Dança ou em qualquer outra arte ou área de conhecimento. A pesquisa em campo nos faz 

sentir a complexidade das imagens cênicas culturais, cheias de sentidos e significados 

impressos nos passos das danças, nos sons, na contação de histórias, enfeites, cores, poesia 
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e também, tensões. Por baixo da pele do corpo cultural vivo, “há sangue, ossos, carne e 

nervos que são a vida social que a pele da cultura estudada torna visível” (BRANDÃO, 

1993, p.88). Arantes (1982) complementa: os símbolos culturais não estão vagando no 

vazio, eles se articulam em situações particulares colocadas pela estrutura de sua 

sociedade, são produtos de homens reais. 

Só a pesquisa em campo nos faz entender realmente estas questões. A PESQUISA 

SOBRE SI nos leva ao campo, ao campo das nossas vidas, de nossos ancestres e 

descendentes e de todo o nosso entorno. Isso é sempre surpreendente e forma redes e 

rodas!  

 

Universidade e cultura popular 

 

            A PESQUISA SOBRE SI pretende facilitar a formação de redes e rodas de 

convivência e criação entre artistas populares e universitários. Este é o tema geral de minha 

tese de doutorado que aposta nesta parceria, e pretende analisar esse processo através de 

ações da Companhia Folclórica do Rio-UFRJ. 

Tenho me encantado com a importância do que é descoberto por cada pessoa nesta 

investigação. Imagens e memórias de brincadeiras, histórias, canções, danças, superstições, 

quereres, talentos que sensibilizam a todos e nos fazem lembrar quem somos e localiza a 

cultura popular em nossas vidas. Tenho ouvido depoimentos de diversos alunos como, por 

exemplo: “parece que me reencontrei com uma parte de mim”; “esse processo estreitou 

minha relação com a família”; “nunca mais vou olhar para um aluno ou qualquer pessoa 

sem pensar que ela sabe coisas e valorizar isso que pode nos unir para inventar alguma 

outra coisa”;  “muitas surpresas na família e um mundo que estava ao meu lado e eu nunca 

tinha visto”; “a arte do meu povo que eu nem sabia que existia, quanto mais aqui na 

metrópole”; entre outras impressões e emoções.  

Os discentes-pesquisadores têm buscado e encontrado em suas vidas, de seus 

parentes, locais de nascimento e entorno de moradias e lugares de trabalho a cultura 

popular e as multiexpressões artísticas deste saber. São olhares para o processo criativo, os 

mecanismos de adaptação da tradição a contemporaneidade, a rede de significados 

consagrada e dinamizada na prática, as formas e motivações, enfim, tudo que contextualiza 

a manifestação. Trazem essas descobertas para suas criações artísticas e ações educacionais  

e começam a elaborar processos pedagógicos de Dança e Educação Física baseados neste 

instrumento e nas informações que conquistaram. As apresentações dos seminários sobre 

as pesquisas são extremamente emocionadas. Como a proposta é que os alunos apresentem 

as investigações o mais vivenciais possível, temos recebido em nossas salas de aula: 

mestres populares, grupos de várias categorias de dança e outras artes, parentes artistas de 

várias idades, aptidões, muitas vezes, desconhecidos na própria família. 

Uma rede e roda são formadas e tanto a universidade como o artista popular 

refletem sobre esta parceria e a autoestima de todos é iluminada. 

A PESQUISA SOBRE SI é um instrumento simples e tantas vezes construído por 

alguém da família e agora até pela internet. Faz-se inovadora enquanto uma estratégia de 

ensino desenvolvida numa universidade que tenta humanizar e concretizar esta curiosidade 

e afeta os corpos e se faz intensa e sutil. Ressalta e valoriza o que cada um pode dar de si, 

de talentos e percepções individuais, que construirão o todo, que pretende dias melhores. 
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Uma estratégia de sensibilização para as culturas populares.  Esta tem sido minha 

inspiração, como educadora e artista. 

Nesta efervescência cultural em que vivemos e tende a massificação, não seriam as 

Universidades, instrumentos importantes nessa construção identitária, na formação 

profissional e do indivíduo, sobretudo, nas universidades latinoamericanas? 

Poder (re)conhecer, sentir, vivenciar, avaliar a cultura local se faz um grande 

instrumento político de luta e cidadania e tem-se observado que os discentes-pesquisadores 

começam a ser guardiões, agentes de cultura que cuidam dessa memória, e se tornam 

pessoas mais críticas, guerreiras, sem perder as raízes e por isso, sem perder a ternura.  

Cascia Frade (2006) ensina: 

  

A abertura dos vetustos portais de organizações acadêmicas as expressões 

populares é interpretada pelos artistas populares como valorização, 

aceitação, legitimação de seu saber, conferindo status”. E complementa 

dizendo que: “para a universidade, acolher o conhecimento que se 

instaura distante dela soa como uma oportunidade de repensar suas 

práticas, de assumir uma postura crítica frente à busca do tão propalado 

conhecimento científico (FRADE, 2006, p.13). 

 

            A valorização das culturas populares na construção do conhecimento oficial 

desenvolvido nas Universidades aproxima a Educação da realidade e criatividade humanas, 

cotidianas, que enxerga e inclui a diversidade e a necessidade de educar para a tolerância 

perante as diferenças. Os mestres Paulo Freire (1984, p.99) e Carlos Rodrigues Brandão 

(2005, p.22) afirmam que: a educação que tanto revê os seus currículos ganharia muito em 

qualidade se ousasse reencontrar um sentido menos utilitário e mais humanamente 

integrado e interativo em sua missão de educar pessoas e, também reaprender com a arte, 

com o imaginário e com a sabedoria do povo outras sábias e criativas maneiras de viver, e 

de sentir e pensar a vida. 

O desafio é que essas expressões humanas façam parte dos currículos da Educação 

Infantil à Universidade, como disciplinas e/ou estratégias de ensino. “A escola necessita 

escorrer para a rua. Por sua vez, a rua quer e precisa invadir a escola.” (MARTINS, 2005). 

Para mim, uma doutoranda, fundamentar teoricamente a PESQUISA SOBRE SI, é 

de crucial importância. Os estudos sobre Etnocenologia, idealizada pelo francês Jean Marie 

Pradier, que se interessa em estudar as práticas espetaculares organizadas pelas sociedades 

como elemento cultural tão relevante quanto a própria língua; os conceitos de Victor 

Turner sobre dramas sociais, rituais em ação; os estudos sobre performances; o 

conhecimento sobre pesquisa em campo de Carlos Rodrigues Brandão; as sábias palavras 

de Paulo Freire e tudo que apreenderei no curso de Artes da UERJ e neste encontro no 

Congresso Brasileiro de Folclore me darão as mãos para tornar esta experiência cada vez 

mais importante para meu povo, minha universidade, alunos e para mim.  

Abrir as portas da Educação e da Arte para a Cultura, tradicional e contemporânea, 

da comunidade que faz parte, é estar interagindo, interpenetrando, transgredindo e criando 

uma Escola viva com ações criativas, efetivas e afetivas de valorização de si, da alteridade, 

dos nossos diversos, que celebra o hibridismo ou nas palavras de Salmon Rushdie: “Uma 

canção de amor para nossos cruzados eus" (apud Hall, 2002). 
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Segue um exemplo de PESQUISA SOBRE SI, cada um pode inventar a sua! 

 

PESQUISA SOBRE SI 

Companhia Folclórica do Rio-UFRJ 

 

Nome:                                                                               FOTO: 

Email e tel: 

Bairro: 

Idade: 

 

A ideia é cada um construir uma arvore genealógica e suas curiosidades 

culturais, isto é, contar em texto e imagem: 

1) As  nacionalidades  e naturalidades de vocês, dos pais, avós, bisavós e 

ir até onde conseguir pesquisar. 

2) Lembrar e ou perguntar o que cada uma dessas pessoas de sua vida e 

você gostavam de brincar ou brincam. 

3) Lembrar e ou perguntar o que cada uma dessas pessoas de sua vida e 

você gostavam de dançar ou dançam. 

4) Lembrar e ou perguntar o que sua família ou amigos faziam ou fazem 

nas festas  de Natal, Carnaval ou Junina. 

5) Contar alguma outra curiosidade  como: alguém que faz um prato 

gostoso em determinada época do ano ou comemoração, lembrança de 

alguma música ou hábito especial, um costume religioso ou lúdico, uma 

superstição etc.  

6) Procurar encontrar, na cidade ou no bairro onde nasceu ou vive ou 

trabalha e/ou  na sua escola alguma manifestação ou festa da cultura 

popular: uma Folia de Reis, algum artesão, uma escola de Samba, um 

bloco de Carnaval, uma Festa Junina, um grupo de Hip Hop ou Funk ou 

Forró ou Pagode, um grupo de devotos religiosos, um grupo de migrantes 

de outro país ou de outro estado ou cidade brasileira  etc. 

No primeiro momento a gente acha que não vive nada disso, mas é só 

querer pesquisar sobre si que muita história vai brotar. Tem dado bons 

resultados e as pessoas, geralmente, se surpreendem com as descobertas e 

se sentem criadoras de cultura. Uma cultura muito íntima que de tão 

natural, muitas vezes, não é valorizada como tal. 

Se você não estiver em contato com ninguém da família, busque amigos, 

vizinhos. O importante é se divertir com a sua própria história e 

como ela está refletida no seu jeito de ser pessoal e artístico...ou não. 

7) Conte um talento seu. 

8) Fale sobre seus desejos profissionais. 
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