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São Pedro da Serra – RJ

Praça da Euterpe
Lumiar – RJ

Ponto de Cultura Rural / Sobrado Cultural Rural
Bom Jardim - RJ

Essa história é contada por Carol, Aline, Dasha, Diogo, Claire, Uma, Leo, Guilhermo, 
Onaldo, Milena, Fernanda, Izabel, Rodrigo, Clara, Ana, Pedro, Marjorie, Mariana, 
Cláudio, Cassiano, Leo, Lia e com todos os olhares que trocamos.
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“a história mostra que também grandes revoluções às vezes 
começam em pequenos laboratórios, na cabeça e na prática de 

alguns poucos desvairados, na mais microscópica das agitações. 
Penso que é esse um dos nossos mais caros alentos.”

(Peter Pal Palbert)
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Residir Resistir Ressignificar
O “Entre Serras: Residências Artísticas e Políticas da Sustentabilidade” surge a partir da 
necessidade e interesses mútuos de expandir o fazer artístico para fora dos grandes 
centros em direção a uma politica de projetos comunitários - ecológicos - sustentáveis. 
Carol Pedalino, Dasha Lavrennikov e Aline Bernardi idealizaram e produziram este 
encontro de arte no contexto rural que aconteceu na Ecovila Gamarra em Minas Gerais e 
em São Pedro da Serra, Lumiar e Bom Jardim no estado do Rio de Janeiro. Esta primeira 
edição foi uma produção independente e todos os participantes ajudaram a construir 
este espaço.  

 Entre Serras é um espaço de práticas e questionamento
O “Entre Serras : Residências Artísticas e Políticas da Sustentabilidade” nasce com o intuito 
de incentivar o deslocamento espaço-temporal numa perspectiva politica de investigar 
e praticar arte  demonstrando um desejo de resgatar e reinventar valores do campo. A 
necessidade de alargar nossa experiência de corpo e o desejo de criar dança no atual 
panorama político do século XXI têm sido afetados pela reflexão do que a crise dos centros 
urbanos está produzindo em nossos corpos, em especial a influência da aceleração da 
vida que fragmenta nossos hábitos de pensar e agir. 

Entre Serras é um lugar de imersão, troca e fortalecimento
O “Entre Serras: Residências Artísticas e Políticas da Sustentabilidade” busca um diálogo 
com áreas do conhecimento que levem em conta processos holísticos e a construção de 
um modo de vida que enriqueça o sentido de autopoiésis. Deste modo, a permacultura, 
a ecologia profunda e a economia solidária, se integram em processos artísticos e 
alimentam questões estético-político-éticas na busca de soluções e ações que sustentem 
as mudanças dos paradigmas ambientais econômicos e sociais atuais. 

Entre Serras é um campo de experimentação e 
produção de ideias

O “Entre Serras: Residências Artísticas e Políticas da Sustentabilidade” busca um diálogo 
De que maneira o contexto rural influencia o olhar estético da construção artística? Que 
estratégias precisamos inventar para desenvolver práticas artísticas no panorama político 
atual? 

Esvaziar. Absorver, preencher e esvaziar novamente Partilhar o mesmo ar, o mesmo 
espaço e o mesmo tempo
alimentam questões estético-político-éticas na busca de soluções e ações que sustentem 
as mudanças dos paradigmas ambientais econômicos e sociais atuais. 
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Entre Serras é um campo de experimentação e produção de 
ideias

Esta primeira edição do Entre Serras foi produzida de forma totalmente independente e 
todos os participantes ajudaram a construir este espaço. De que maneira o contexto rural 
influencia o olhar estético da construção artística? O que precisamos fazer para mudar o 
direcionamento das práticas artísticas no panorama político atual?

Esvaziar. Absorver, preencher e esvaziar novamente
Partilhar o mesmo ar, o mesmo espaço e o mesmo tempo
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Estudo do eco-corpo
Por Carol Pedalino

Emergido em natureza, em meio a um vale de oliveiras, o corpo faz simbiose com folhas e 
paredes de pedras, água de cachoeira e horizonte. De frente para um vale de montanhas, 
quatorze artistas se encontram experimentando, trocando e questionando modos de se 
relacionar com o outro e com a natureza. Eles partilham a arte como potência e sinalização 
de vida, buscando através de suas práticas estar no mundo de maneira mais justa, plena 
e liberta. 

O horizonte do vale e suas cores, ampliam o gesto, alongam trajetórias de movimento e 
fazem do olhar de quem dança o mestre do corpo. O olhar procura o horizonte e o gesto 
acompanha desenhando cores de nuvens rosadas no pôr-do-sol. 

Próxima a uma candeia seca caída em um plano inclinado, uma menina dança no mato 
com olhar de quem espreita. Os espectadores sentam na grama debaixo de uma chuva 
fina e ela começa uma dança, pequena, ora só com os olhos, ora com seus ombros e 
braços. Observando a árvore ela torce o corpo, espreme sentidos e dialoga com a força 
da floresta, seus verdes, sons e texturas. A menina-árvore em seus movimentos articulados 
cria um tempo particular que conduz a escuta do público. Num rompante ela se desloca 
em uma caminhada animalesca subindo a colina e escalando a candeia que, por sua vez, 
acolhe com cuidado o tempo e a forma daquele ser. 

No cair da tarde, uma luz fria e vento brando que vem do fundo do vale. Uma mulher branca 
de cabelo longos, negros e escuros, caminha em direção à piscina. A luz reflete na água, 
o rosto e este colo feminino, voluptuoso e calmo. O rosto brinca com seu próprio reflexo 
se tornando poroso à água e ao tempo daquele instante. Sua respiração se intensifica e 
ela vai então em direção às cinzas de uma fogueira apagada. Ali ela se pinta de carvão 
como que marcando suas histórias, reivindicando sua materialidade. Em lampejos de 
metamorfose o corpo entra em erupção e se torna gritos de ardor. Os espectadores, 
sentados a uma certa distância, se regozija partilhando a magnitude e a liberdade deste 
corpo feminino. 

Também negros de carvão, os corpos de dois homens nus entram em uma espécie de 
cerimônia do olimpo com suas bandejas de barro repletas de amoras suculentas. O 
vermelho do suco de amoras se espalha no corpo como sangue. Eles se movem entre 
as paredes ou ficam parados em seus estados de concretude. Um deles parece se acuar 
e vibra um estado tal como o medo. Os espectadores se encontram próximos e, dentro 
de salas, os performers dão a visão parcial ou total de suas ações. Em suas trajetórias vão 
buscando libertar suas presenças encontrando na contemplação do horizonte a quietude 
necessária para o fim de seus trabalhos. 

Publicação ENTRE SERRAS – Residências Artísticas e Políticas da Sustentabilidade

7



No fim de tarde luzes douradas entram por entre as árvores frutíferas próximas ao 
caminho de terra. Três mulheres estão penduradas em uma jabuticabeira velha e 
farta. Quando o público chega, o tempo da cena já está instaurado e as mulheres 
parecem estar completamente absortas em suas tarefas. Uma delas tem cabelos 
loiros e finos. Ela usa um óculos de metalúrgico, o que causa uma certa estranheza. 
Uma outra desce da árvore e dá suporte para que a terceira mulher desça sentada 
em seus ombros. Os corpos em desequilíbrio criam formas. As mulheres parecem 
entrar em um espécie de delírio brincando entre si e manipulando as jabuticabas. 
Uma delas coloca duas das frutinhas em seus olhos substituindo seu globo ocular. 
As outras repetem o gesto e vemos bruxas ou medusas com olhos espalhados 
pelo chão. “As três irmãs”, quando não enxergam reconhecem o mundo pelo 
toque. Deitadas e se movimentando entre as jabuticabas caídas no chão, o cheiro 
é de vinho avinagrado. Farejam e mastigam as jabuticabas como que buscando 
sentidos e sensações para o próprio ato. Escutamos o canto das cigarras surgir na 
mata e as “bruxas mitológicas” suspiram, finalizando a obra aconchegadas entre si 
e inocentadas pelo momento de repouso. 

O salão da Lua Branca, nossa corte. Reina a criação e todo seu devir. “Eu não 
gosto de pessoas em meu jardim”, grita uma menina em tamanho reduzido pela 
distância. De longe a vemos no alto da colina. Sua voz é ríspida e seus movimentos 
secos, geométricos. Muros de eras, matas e tudo é verde em volta desta rainha de 
copas. Na parte mais baixa do vale um menino de unhas pintadas se esconde em 
baixo da copa de oliveira. Entre eles, mais próximo ao plano do espectador está 
uma moça brincando com suas mãos, envolta em seus pensamentos. O olhar do 
público desliza sobre uma grande linha diagonal traçada pelos três corpos e com 
a amplitude do grande vale. Uma criança que observa as aparições e desaparições 
daqueles corpos, pergunta a mãe: “Il est où, le monsieur ?”; “elle est partie, la 
dame?”. Somos todos pegos por este movimento de procurar, escutar e entender 
dimensões e grandezas daquele “país das maravilhas”.

Compor e analisar
O processo de criação do Entre Serras se deu em três fases. Na primeira delas os 
participantes foram convidados a criar um solo autobiográfico tendo a história da 
própria dança como roteiro. Na segunda fase foram criados duos e trios utilizando-
se elementos e cenários da natureza. Por último, realizou-se uma performance 
coletiva na casa de feitio do Gamarra. As três etapas foram permeadas por análises 
críticas dos trabalhos e partilha de processos criativos dos grupos.  
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No trabalho solo, a dança autobiográfica apresentou histórias da dança e questões 
fundamentais artísticas de cada participante. Estávamos apenas no segundo dia 
de residência e cada um pôde conhecer um pouco mais do outro através deste 
exercício. Cada indivíduo revelou experiências, características do seu movimento e 
pensamentos sobre a própria prática. Para aquecer o estado criativo, trabalhou-se 
a partir da memória, estimulando os jogos, os estados da criança, os movimentos 
espontâneos, a abertura da voz e da fala.

Nos trabalhos solos sinalizamos (de maneira geral) dois tipos distintos de 
composição, sendo a primeira a que chamamos de dança-narração e, a segunda, 
a dança-performance. 

Na dança-narração experimentamos uma lógica segmentada e senso cronológico. 
A partir de uma memória corporal o dançarino recria uma história (dançada ou 
falada) e acrescenta ao seu discurso um tom próprio. Por exemplo, ele oferece 
detalhes de como começou a dançar, introduz personagens e descreve passagens 
da sua história corporal.  Estilos e técnicas vêm a tona e o estado do corpo se 
conecta a memórias e lugares sob fluxos de movimento e pensamento. 

Ana Otero relatou sua história com a dança clássica e atravessou estados do corpo 
que dialogavam com sua fala de amor e ódio em relação a técnica. Onaldo apontou 
a questão de gênero como fator fundamental na construção da sua corporeidade e 
Dasha Lavrennikov “dançou suas nacionalidades” costurando identidades em sua 
dança/canto.  

Através de formas, linhas, textos, gestos, pausas, olhares e respirações, a história 
de cada dançarino é desenhada sob um fluxo contínuo de memórias. Pensamentos 
imprimidos no corpo do intérprete são revelados na presença e, com a presença do 
público. Este último entra em uma atmosfera de sensações e emoções ao degustar 
de tais revelações, oferecendo em contrapartida, o combustível necessário para 
a cena existir através de seu olhar/escuta. Dançarino e público constroem uma 
relação de cumplicidade e empatia partilhando imagens, estados e emoções. 

Na dança performance a potencialização da presença é o ponto chave. A 
materialidade do próprio corpo e a temporalidade do gesto revelam dimensões 
ocultas e subjetividades do performer. Aí não existe narração mas sim intensificação 
do próprio estado, do próprio ato de presentificação. Por mais que a individualidade 
e a subjetividade do artista esteja em pauta, as danças performance parecem tocar 
questões mais universais de construção de gênero, raça e sexo. E como o aqui-e-
agora, é condição sine qua non, abordar histórias e passado é um desafio de outra 
ordem para a performance. 
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Alguns trabalhos transitaram entre a dança narração e a performance, como foi 
o caso do solo de Aline Bernardi. Com terra molhada, Aline pintou seu rosto 
de vermelho, trançou seus cabelos e o enfeitou com galhos. Ao mesmo tempo 
foi narrando sua trajetória com corpo e voz bem desenhados. Aos poucos foi 
desconstruindo a lógica de sua história, trocando de figurino, soltando os cabelos 
e transitando entre falas e “paragens”. 

Na segunda fase da residência formaram-se duos e trios. Nesta etapa, o espaço, 
os cenários, os recortes de paisagem e a relação com os objetos cênicos foram 
mais explorados. Uma grande jabuticabeira foi o palco do trio de Izabel Stuart, 
Claire Camus e Fernanda Ribeiro. A imensidão do vale foi o cenário de Ana Otero, 
Onaldo Brancante e Milena Paiva, que jogaram com as distâncias e proximidades 
do público. O ofurô do Espaço Lua Branca, se tornou o “templo” de Rodrigo Maia 
e Diogo Monteiro e, um campo de terra arado, o palco de Aline Bernardi, Carol 
Pedalino e Dasha Lavrennikov. 

Na terceira e última fase trabalhamos em um espaço determinado: a casa de feitio. 
Este lugar, também chamado de fornalha, é onde se prepara o Daime, bebida 
enteógena originalmente indígena, consagrada ritualmente pelos moradores da 
ecovila Gamarra. O local, instalado no meio da mata, possui uma particularidade 
cênica e porque não, energética, que propicia o trabalho de improvisação. Panelas, 
garrafas, peneiras, folhas secas e outros objetos foram entrando nesta performance 
coletiva criada a partir de partituras e elementos que experimentamos nas fases 
anteriores da residência. 
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Entre Seres
por Claire Camus

Rezar nas águas
pensar e remover

Entre Seres

Imaginar e criar
combinar e integrar.

Entre!
Vai!

c´est une expérience forte et chaude.
Les sens stimulés, le coeur soulagé.
On se sent être a l´endroit et au moment juste.
Une université de la vie. Un endroit où on retrouve les liens de toutes choses.
On reconnecte.
On cherche, on creuse la terre, on la remue.

Puis on seme les graines, les rêves.
La bas, et en chacun de nous.
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“Cada vez menos modelos de normalidade ou de anormalidade, 
cada vez menos e mais pobres formas de viver a familiaridade, 

a criação, a política, a conjugalidade, os modos de subjetivação, 
como se assistíssemos a uma homogeneização crescente de um 

social cada dia mais codificado…porque nossa configuração sócio- 
histórica tem restringido e pasteurizado sua diversidade potencial… 

a heterogeneidade precisa ser produzida… o multiplicar as formas 
de conexão, de linguagens, de abordagens, de entendimento. 

Pluri-dimensionar o campo. Recusar a homogeneização sutil mas 
despótica em que incorremos às vezes, sem querer, nos dispositivos 

que montamos quando os subordinamos a um modelo único, ou a 
uma dimensão predominante.”

 (Peter Pal Pelbert)
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Os primeiros passos entre as 
montanhas fazem o horizonte 

expandir
Por Aline Bernardi 

O que seria fazer um êxodo artístico? E qual a potência de investigar e praticar arte no 
campo? Tendo em vista a atual crise da urbanização planetária, enxergo a riqueza do 
processo de pensarmos a relação urbano-rural. O custo de vida nos centros urbanos, em 
relação às necessidades básicas como alimentação, habitação e transporte, tem tornado 
a vida cotidiana cada vez mais difícil e menos autônoma. Existe uma interdependência 
entre o rural e o urbano? A relação entre esses dois contextos atravessa questões de 
riquezas, de produção, de valores : existe alguma dominância? O movimento de êxodo 
urbano, na atual conjuntura política e econômica, tem, a meu ver, uma implicação no 
diálogo mais direto com as questões da terra, para de certo modo exercitar a pergunta: 
qual é o valor da autonomia?

Guy Debord anuncia em sua seminal e paradigmática obra “A sociedade do espetáculo” 
que “a grandeza da arte só começa a aparecer no ocaso da vida”. Isso me faz conectar 
diretamente com os poemas de Manoel de Barros, que talhou seu corpo-escrita no 
contato direto com um modo de viver e observar os elementos da natureza, de maneira 
a ressignificar alguns arranjos de pensamentos da lógica humana com a ousadia de dar 
luz e cores às possibilidades da consciência de espécies vegetais e animais; retratando 
a amplitude e a magnitude da força vital e a diversidade de perspectivas que o mundo 
transborda. Tendo a considerar que a expressão artística adquire sentido por sua referência 
e reverência ao cenário de um lugar construído. 

O que é estar em residência artística?
Residir uma experiência de troca e envolvimento com proposições coletivas e individuais, 
através de perguntas pertinentes sobre as perspectivas comunitárias do local,  sobre 
as inquietações artísticas de cada indivíduo na proposição de uma reinvenção e sobre 
os olhares educacionais dos encontros, a princípio considerados informais, mas que 
revelam uma expansão das potencialidades dos processos de ensino-aprendizagem. A 
experiência da convivência imersiva revela o impulso criador de cada um,  e no intuito de 
criar uma “comunidade artística temporária”, aprendemos um novo tempo de realização 
das coisas, das vontades, das ideias, dos encontros. O Entre Serras – Residências Artísticas 
e Políticas da Sustentabilidade, em sua primeira edição, anuncia um território promissor 
de habitação dos sonhos. 
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O tempo da produção, o tempo-mercadoria, estabeleceu um padrão alienado do 
ritmo cíclico: o dia e a noite, o trabalho e o descanso semanais, a volta dos períodos 
de férias. A nossa atual conjuntura social determina empregos organizados pelo 
tempo-mercadoria, dividindo a vida em: vida privada, vida política, vida econômica. 
O deus Tempo foi e está sendo vendido e vivido em blocos de concreto. Como 
resistir a essas pré definições e padronizações do tempo? 

Resistir é uma palavra que tem em si o convite à luta e o novo no processo de 
produção das coisas não pode se encontrar no consumo. A realidade do tempo 
foi substituída pela publicidade do tempo? Sinto um convite de pulsar o trabalho 
vivo, que para mim ressoa com o desejo de encontrar o tempo cotidiano e de 
produção artística com o tempo cíclico; o que me impulsiona a trabalhar os verbos: 
Plantar, Cultivar e Nutrir.  A pergunta do que seria estabelecer um ritmo cíclico faz-
me tocar na qualidade da consistência de minha presença perante o que escolho 
fazer; sem deixar de lado a constatação de que o mundo também existe longe 
dos meus olhos. O Entre Serras provoca o papel político da imaginação, buscando 
abrir horizontes de percepção da relação entre a vida social e a vida individual; que 
está presente no nosso dia a dia e nas escolhas que fazemos no âmbito do trabalho 
e do lazer. Podemos dizer que a política do dia a dia e da convivência é cultura?

A partir do entendimento do caráter de autopoiésis que a arte carrega e da sua 
contribuição para o desenvolvimento humano, os artistas desempenham um papel 
político ao potencializar sua produção criativa em contato com o ambiente. E nesse 
sentido, ocupar com ações artísticas o contexto rural vem se constituindo função 
contundente na ressignificação dos valores da relação urbano-rural. O capitalismo 
atribui, historicamente, uma dependência do campo para com a cidade. Mas não 
estaria na hora de perguntarmos de onde vem o alimento? Não seria a agricultura 
a prática básica e cultural de sobrevivência da espécie humana?

Diante dessas questões e reflexões, o Entre Serras inaugura sua primeira edição 
desejando ser um espaço de práticas e questionamentos para fortalecer o campo 
de experimentação e produção de ideias da experiência coletiva e individual, no 
contexto rural. No ano de seu nascimento, em 2015, tivemos dois períodos de 
vivências.

A primeira parte do Entre Serras, realizada na Ecovila Gamarra / MG, no Espaço Lua 
Branca, foi compartilhada entre 16 artistas que construíram uma rotina de aulas, 
conversas e investigações sobre dança e performance, associado a tempos de 
trabalhos comunitários como preparar a comida, cuidar do jardim, limpar o salão 
e o banheiro. Também criamos espaço e tempo para celebrações coletivas, como 
um dia de cantos e danças ao ar livre no pôr-do-sol e meditações ao redor da 
fogueira, além de momentos para ociosidade criativa individual.
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A proposta de pesquisa para iniciarmos o encontro dos corpos foi a de construir 
uma performance individual, a ser apresentada para todos, como convite a nos 
apresentarmos e nos conhecermos, estimulados pelas perguntas: como meu 
corpo foi desenvolvido?  Como foi que comecei a dançar? Qual é a história da 
minha dança? Qual é a história do meu nome? Assim, adentramos o espaço 
lúdico e singular de cada artista residente, percebendo e escutando, através da 
linguagem da performance, as questões fundamentais de cada um, estimulando 
uma abertura da criança que nos constitui. Os olhares e os movimentos de Uma, 
a artista-mascote da residência, com seus 2 anos, nos inspirou e nos estimulou 
na busca dos caminhos para deixarmos nossa criança aparecer. Tendo a acreditar 
que a criança é a voz mais autêntica da inquietação existencial de cada um de nós, 
humanos.

Carol, Dasha, Aline, Pedro, Clara, Claire, Guilhermo, Uma, Diogo, Rodrigo, Milena, 
Oni, Fernanda, Izabel e Ana construíram um corpo coletivo auto-nominado de “Os 
Jabuticabas”, devido a presença abundante desta fruta negra e saborosa durante 
a residência. As perguntas, ao longo dos dias, se multiplicavam, e mantínhamos 
viva a questão: “Por que dançar no fim do mundo?”. Ao longo de uma semana, 
realizamos performances individuais, performances de duos e trios, conversas 
sobre políticas da sustentabilidade no campo da arte, trocamos receitas saborosas, 
fizemos caminhadas coletivas na natureza com propostas de escritas afetadas 
pelo movimento, tomamos banhos de cachoeiras, realizamos uma performance 
coletiva, praticamos um campo de crítica/feedback das performances, celebramos 
e descobrimos novas perguntas a serem investigadas.

A segunda parte do Entre Serras, foi realizada em São Pedro da Serra / RJ, através de 
algumas ações: Carol, Dasha e Aline, juntamente com Leo, Lia, Cláudio e Marjorie 
promoveram uma conversa sobre o que é e como fazer Arte no contexto rural? A 
conversa foi realizada na Casa dos Saberes e tivemos a alegria de ter a presença 
dos jovens dos territórios de Barra Alegre, São Pedro da Serra, Lumiar, Vargem 
Alta e Dr. Elias, que puderam, conjuntamente às questões levantadas pelo Entre 
Serras – Residências Artísticas e Políticas da Sustentabilidade, enriquecer o debate 
com o compartilhamento da Revista Território Rural, uma ação de 32 jovens da 
região serrana como bolsistas do CNPq, em parceria com o Ponto de Cultural Rural 
/ Sobrado Rural e com a Licenciatura em Educação do Campo da UFRRJ. Nessa 
Revista, os jovens discutem questões como a redução da maioridade penal, relatam 
causos, lendas e histórias da região, falam sobre abusos e usos nas redes sociais e 
sobre o fechamento de escolas do campo. 
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Perante esse tema do fechamento de escolas do campo, tivemos a feliz confluência 
de datas do Entre Serras com uma ocupação artística e cultural, promovida pelo 
Sobrado Rural, da Escola Municipalizada Vieira Batista, em Barra Alegre. Carol, 
Dasha e Aline foram convidadas para realizarem a performance “resiliência, rastros 
e ressonâncias” nessa ocupação artística em prol do não fechamento dessa escola 
do campo, performance esta que também foi apresentada para o público presente 
na conversa, realizada na Casa dos Saberes. Infelizmente, em 2016 ficamos sabendo 
que a escola acima citada foi fechada pelo Estado. Finalizamos esta segunda etapa 
do Entre Serras com uma oficina de circo e tecido ao ar livre, em parceria com 
Mariana e Cassiano, na praça de Lumiar, em frente à Euterpe Lumiarense.

O Entre Serras – Residências Artísticas e Políticas da Sustentabilidade não acontece 
por demanda de mercado, e sim pela necessidade que têm aqueles que fazem 
acontecer. A experiência que uma pessoa tem com a arte promove o encontro 
com mais pessoas que tem o interesse de criar pontes entre vida e ações artísticas. 
O embate entre o artista e o espaço, com suas condições específicas, tem 
provocado às propositoras do Entre Serras a pergunta do que pode vir a ser um 
ECO-CORPO: modificações do individualismo característico dos centros urbanos 
para proposições coletivistas? descentralização e descolonização das atividades 
culturais?  deslocamento para novos contextos de ação? 

Nesta primeira edição, a “comunidade artística temporária” iniciou a descoberta de 
algumas ferramentas para a maleta do processo de criação de um ECO-CORPO, 
são elas: qualidades e amplitudes do olhar, precisão e clareza do tempo proposto; 
gesto dilatado e sustentado, temporalidade do todo e das partes, recortes do 
espaço na paisagem, relações do corpo com a escrita-fala, escolhas de verbos de 
ação para composição coreográfica e performática, definição do que ou de quem é 
protagonista, antagonista e suporte na ação proposta, pesquisa de materialidades, 
composição de presenças e qualidades de toques. O Entre Serras nasce e deseja 
caminhar na direção de uma nova maneira de viver e trabalhar. Para onde vamos? 
Para a dobra, para o continuar.
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Entre serras
Por Milena Paiva

Teci ao meu redor um mapa. Eu saberia voltar, eu acho. Teci montanhas, oliveira, caminhos 
e depois borrei tudo com os olhos.

Borrei de desborrei, desenhei cheiros, formas e cores e tamanhos, desenhei a música que 
cantavam. Borrei com água, montanhas em barro, caminho d’água e desequilíbrio. E me 
encantei por bolha, galho coisa cheio d’água, cheio de movimento  e  som. 

Borrei o papel em jabuticabeira. Onaldo todo espetado em sorriso, a umidade do caminho 
amacia dos pés aos ombros. Borrei tudo de verde, marrom, rosa chuva, passarinho e 
galho que quebre .  Desteci o obvio, graças a Deus! Borrei os olhos mais um pouquinho 
e pintei qualquer cheiro textura.  Caminho de costas e o mapa era outro. Quanto espaço 
ficou pra trás, quanto trás pode vir a ser frente, e basta virar o corpo. Deixar os olhos e a 
pele desenharem outro caminho.

Caminho. Vi jabuticaba, ai que frutinha coletiva! Borrei todas em sabor  e a paisagem 
ficou doce. Compulsiva, mais doce, mais doce, mais doce.  Eu que enxergava com a água 
dos olhos e a sola dos pés, agora vejo estourar da frutinha, enxergo com  papilas e vou 
escorrendo suco. 

O corpo que tem de árvore, a coisa de crescer, frutificar em ciclos, corpo sazonal. Move 
som, venta, floresce, enraíza, apodrece, morre. Toma forma e deforma, tece e destece o 
ser. Vive e morre.  Move. Para si.

Publicação ENTRE SERRAS – Residências Artísticas e Políticas da Sustentabilidade

19



Publicação ENTRE SERRAS – Residências Artísticas e Políticas da Sustentabilidade D
io

go
 M

on
te

iro

20



Exercício de corpo-escrita 
encarnado

Dasha Lavrennikov

A partir do meu atual processo (pessoal, artístico, acadêmico) de questionar e pesquisar 
a partir de onde, de que estados, com que colaborações, para quem e como escrevo; 
eu me proponho o desafio de acessar uma escrita encarnada em diálogo com o Entre-
Serras e me pergunto: Como a partir do aqui e agora posso escrever sobre os rastros e 
transformações que o Entre-Serras enquanto vivência coletiva de arte e vida provocou 
e continua reverberando? Como resgatar as sensações, ressonâncias, ondulações; 
dificilmente materializados e comunicados em palavras?

O entre Serras: uma experiência efêmera tão enraizada no presente, numa localidade, 
no improviso, no co-habitado, no compartilhado, no co-criado; onde o que produzimos 
e tecemos são laços afetivos, atos transitórios, devires extraordinários, alimento para o 
corpo e espirito. E produzimos subjetividades, inteligência coletiva e caminhos possíveis 
de sustentabilidade ecológica e artística baseados em nossas redes de relações (humanas 
e não humanas), tecnologias sociais (dragon dreaming, ecologia profunda), e as novas 
economias; onde o cultivo das sementes dos projetos artísticos e comunitários se contagia 
e se mistura ao cultivo das olivas, feijão e amoras.
 
Uma vivência onde observamos e desconstruímos nosso conceito de tempo, um padrão 
impregnado pela ansiedade e pela ilusão da escassez, condicionado ao modelo sócio-
econômico dos grandes centros urbanos.  Investigamos as particularidades e fragmentos 
do tempo, a potência e maleabilidade de cada grão de areia na ampulheta e de cada 
gota de água da clepsydra.

Atuamos a partir da escuta, percepção expandida, dinâmicas de improvisação e jogos 
cênicos, ferramentas que nos solicitam a nos surpreender, nos reconhecer, nos incomodar, 
nos provocar na intensidade e tensão do ato performático; abrimos mão, pé e coração 
aos infinitos tempos, aos tempos internos, diversos tempos da natureza, das árvores, dos 
insetos, das nuvens, da criança, do riacho, do tédio, do vazio, da imaginação que nos inspira 
a experimentar os diversos ritmos que existem dentro de nós, mas que esquecemos, não 
descobrimos, ou auto censuramos por ser pouco “produtivos” e “funcionais”.   
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Atuamos a partir da escuta, percepção expandida, dinâmicas de improvisação e 
jogos cênicos, ferramentas que nos solicitam a nos surpreender, nos reconhecer, 
nos incomodar, nos provocar na intensidade e tensão do ato performático; abrimos 
mão, pé e coração aos infinitos tempos, aos tempos internos, diversos tempos da 
natureza, das árvores, dos insetos, das nuvens, da criança, do riacho, do tédio, do 
vazio, da imaginação que nos inspira a experimentar os diversos ritmos que existem 
dentro de nós, mas que esquecemos, não descobrimos, ou auto censuramos por 
ser pouco “produtivos” e “funcionais”. 

Subvertemos propondo outras vivências temporais possíveis, desmascarando 
e incomodando o regime temporal e criando brechas dilatadas. Permitimos o 
protagonismo do corpo, respirando, escutando e deixando se afetar, se permear 
e permanecer; permitindo ser guiado pelo entorno sensível, pelo invisível, pelo 
intangível, pelo sensorial, e também pelos outros corpos e memórias incrustados 
na pele, músculos, ossos e cicatrizes; gerando e deixando aparecer gestos em fluxo 
do corpo-que-sabe; gestos que resistem, resgatam, surgem e inclusive reprimem 
e escondem. 

Nesse contexto, a residência artística foi pontuada pelos laboratórios ao ar livre, 
laboratórios de arte vida, laboratórios de fazer sem saber, laboratórios de corpo-
palavra, laboratórios de caminhar-tecer-permanecer, laboratórios de devir-criança, 
onde surgiram infinitas perguntas: o que é que os gestos nos contam? estes gestos 
que transformamos, reciclamos, descartamos, autenticamos, direcionamos nas 
práticas. O que é que os gestos nos transmitem? Como os gestos nos falam sobre 
fragilidades e forças, limites, sobre o corpo vivido, experimentado, traumatizado, 
marginalizado, sonhado, utópico? Corpo esse inserido na natureza, deslocado do 
caos urbano.

Aqui ativamos e resgatamos a carne, osso e a pulsação das palavras. Sacudimos 
estas no corpo e os permitimos flutuar até a superfície da pele.  A partir da escrita 
em movimento, criamos linhas, espirais, aglomeracões, em volta das cadeiras, 
encaixados nos outros, apoiados nas superfícies dos corpos. De onde nascem e até 
onde chegam as palavras em fluxo? As palavras sussurradas contagiam o estado 
do outro, passando pela pele e peso, penetrando e concretizando em traços 
desorganizados sobre papel, traços autênticos e arriscados. Na escritas em contato, 
desmontamos as linhas racionais e capturamos as vozes silenciadas, afastando as 
posturas antropocêntricos, esvaziando expectativas. Somos guiados ao visceral, ao 
desconfortável, ao desconhecido; às lagrimas e gargalhadas.
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No final da residência, na casa de feitio, em uma performance coletiva, somos 
conduzidos por tarefas, dinâmicas, e estados trabalhados durante a semana 
de imersão. Fazemos “sem saber”, dançamos intuitivamente, mergulhamos no 
desconhecido, no sub-solo mental e na inteligência corporal. Fizemos um pacto 
colectivo que desafia o tempo cronos: ir além do pensamento, se deixar guiar pelo 
corpo, pelo instinto, pelos impulsos, pelas intensidades, pelos tempos, ritmos e 
velocidades internos-externos.  Quais estados físicos, emocionais, energéticos, 
relacionais, viscerais nos atravessam nesse espaço-tempo de 3 horas de improviso 
e fluxo de “fazer sem saber”? 

Assim terminamos nosso trabalho de 7 dias de construção de uma comunidade 
temporária artística; em estado de vulnerabilidade e questionamento sustentado 
pela solidariedade e escuta coletiva do grupo. O Entre Serras continua trazendo 
frutos e edificando projetos locais e pessoais dos participantes. 

“Existe também uma outra infância, que habita outra temporalidade, outras linhas, 
a infância minoritária. Essa é a infância como experiência, como acontecimento, 
como ruptura da história, como revolução, como resistência e como criação. É a 
infância que interrompe a história, que se encontra num devir minoritário, numa 
linha de fuga, num detalhe; a infância que resiste aos movimentos concêntricos, 
arborizados, totalizantes…É a infância como intensidade, um situar-se intensivo no 
mundo; um sair sempre do “seu” lugar e se situar em outros lugares, desconhecidos, 
inusitados, inesperados…A distinção não é normativa, mas ontológica e política. O 
que está em jogo não é o que deve ser (o tempo, a infância, a educação, a política), 
mas  o que pode ser (poder ser como potência, possibilidade real) o que é…o devir 
instaura outra temporalidade, que não a da história… Devir-criança (inventado por 
Devir-criança não étornar-se uma criança,  infantilizar-se, nem sequer retroceder à 
própria infância cronológica… Um devir é algo “sempre contemporâneo”, criação 
cosmológica: um mundo que explode e a explosão de mundo…como expressão 
minoritária do ser humano.” (Walter Omar Kohan)
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Depoimento
Ana Otero

Participar do Entre Serras foi extremamente gratificante, ampliou minha percepção 
artística e perspectiva como um todo. Depois do programa, senti um grande evolução na 
minha atuação dentro da dança e da vida.

A possibilidade de ficar imerso em natureza e arte, criando e compreendendo, é 
encantadora. Os laboratórios propostos são instigantes e fazem “brotar” idéias. Além 
disso, o contato com artistas experientes, que já possuem uma linha de trabalho bem 
definida, é muito rico, tanto como artista quanto espectador. Outra coisa que me cativou 
foi a experiência  de “mudar de cenário” em meio a natureza, criado plasticidade com o 
meio, e interagindo com a natureza viva.

O contato com o outro e o compartilhar de tarefas fortificam a experiência, as conversas  
levantadas, muitas vezes,  vão além  dos conceitos técnicos, tem em si proposta de pensar 
arte como forma mais ampla de atuação, criando assim uma  qualidade de pensamento 
critico que ajuda a formar  a “consciência do artista”.

Considero um trabalho incrível a nível de formação artística e pessoal, e aguardo ansiosa 
pela próximo encontro para compartilhar a nova bagagem.
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A Ecologia do Registro
Por Pedro Kiua

Por minha experiência de espectador de dança contemporânea, sempre me pareceu 
que o território dos espetáculos e performances fosse sempre o da urbanidade. Mesmo 
as questões sutis e internas do artista contemporâneo pareciam sempre buscar as 
transversalidades entre o corpo e seu derradeiro habitat, a cidade. Com o convite para 
realizar os registros audiovisuais da primeira edição do Entre Serras - Residências Artísticas 
e Políticas da Sustentabilidade, pude constatar o quanto estava enganado. Pelo que pude 
apreender durante a semana em que tive a oportunidade de acompanhar o processo 
criativo de um grupo bem eclético de artistas, a dança contemporânea não está fadada 
a apenas debater-se no beco sem saída de um futuro apocalíptico. A arte ainda tem o 
poder de desconstruir estruturas opressoras da modernidade, construindo resistências 
e perspectivas de diálogo com o que ainda resta de espontâneo e natural em nós. Tive 
a certeza de que a dança ainda guarda em si esperanças de reinvenção e sanação do 
mundo.

Pensar e vivenciar os processos criativos fora dos centros urbanos se revela um bálsamo de 
cura para o artista. A redescoberta do ritmo biológico e sua harmonia com as dimensões 
da natureza, gera substância para mergulhos profundos de auto conhecimento. O público, 
desnutrido de alimento para alma e já saturado de artificialismo e conteúdo massificado, 
anda faminto por esse tipo de energia essencial, que o verdadeiro artista consegue captar 
e transferir. Acompanhar esse mergulho, na função de registrar em imagens a evolução 
e revelação das performances não é tarefa fácil e exige um comprometimento ético, não 
só com o artista, mas sobretudo com o espectador. As imagens devem trazer a frescura 
e contexto do momento em que surgiram, como se o filme simulasse o próprio fluxo de 
percepção e consciência de quem testemunha a evidencia real. Talvez nossos avós índios 
estivessem mesmo certos, a fotografia tem o poder mágico de capturar nossos espíritos. 
E só mesmo o que é espírito pode alimentar a alma.

Durante o trabalho de registro, em muitos momentos tive a impressão de que agia como 
uma espécie de pescador, com a câmera em punho, ativamente imóvel, como quem 
aguarda paciente pela hora de fisgar o alimento. Muitas vezes esse momento demorava, o 
que me fazia entrar numa espécie de meditação ativa, tentando relaxar no desconforto da 
posição de prontidão. A expectativa pelo momento revelador me mantinha concentrado 
na interação gráfica do corpo e das superfícies espaciais. Antes mesmo do movimento, 
o corpo do artista é um dos ângulos da paisagem, interagindo geometricamente com 
as linhas do enquadramento. Cabia a mim decidir de que forma envolver esse corpo na 
rede de possibilidades visuais. Entre arranjos diagonais, pontos de forças formados pelos 
terços das imagens e as tentativas de encaixe em proporções áureas, esse olhar pescador 
me evidenciava o quanto era importante saber onde lançar minha linha de visão.
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Em outras situações, meu olhar era de um caçador, trilhando os rastros espontâneos 
do artista em plena criação, ele mesmo errático, assumindo todo o espaço de uma 
cena ainda selvagem. O ato de filmar se convertia a uma perseguição. Me via eu 
próprio numa dança louca tentando engaiolar os movimentos no enquadramento 
da câmera. Esse olhar que caça não é dos mais confortáveis, me sentia falhar 
quando perdia o dançarino de quadro, ou a movimentação repentina por espaços 
de pouca luminosidade transformavam as imagens em um borrão. Para mim, esse 
tipo de registro chamava mais atenção para as limitações do meio de captura das 
imagens do que propriamente a verdade do objeto registrado. Para ser um bom 
caçador era preciso preparar armadilhas, se posicionar em locais onde tivesse uma 
boa visão de todo o campo possível da performance, e a cima de tudo, saber trilhar 
os rastros e antever os movimentos. Esse olhar de rapina me trazia a consciência 
de uma atenção intuitiva necessária e da ligação radical entre espectador e artista, 
equivalente ao que a fome está para o alimento desejado. Mas dentro da abundancia 
de significados e percursos da atenção, de que forma também o próprio observador 
cria a percepção da performance de acordo com sua própria fome?

Muitas vezes o que realmente se deseja, está fora das dimensões de tempo e 
espaço perceptíveis na materialidade de um registro. Os movimentos do corpo 
criam vetores que extrapolam a visão mecânica da câmera e podiam abraçar todo o 
horizonte, refletindo-se no céu e escorrendo de volta pelas montanhas até descansar 
nas matas no fundo de um vale. O espaço imaginário também é significante na 
performance. Nessa revelação, a descoberta de um retorno restaurador a origem 
natural de todos nós, uma conexão com a abundancia de inspiração, tão necessária 
em nossas vidas formatadas, civilizadas, urbanas.

Esse senso de generosidade se expande para nossas relações, no compartilhar 
do trabalho criativo, na abertura para as trocas e interferências, nos duos, trios e 
para enfim, formar uma tribo, que cultiva em grupo o alimento compartilhado. A 
experiência em registrar a residência Entre Serras me propiciou uma nova forma de 
ver meu trabalho na perspectiva de um agricultor de imagens, um olhar que planta 
ideias compartilhadas entre artistas e a natureza, e assim colhe o fruto maduro em 
seu tempo certo. O registro, parte integrante de todo processo criativo, ele próprio 
também pode torna-se arte e multiplicar esse alimento, tão nutritivo para nossas 
almas contemporâneas.
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“sensaçorialidades”  
por Rodrigo Maia

...amoras... assim a gente gama no vale em que se quer despertar olivas. Cujos bastões 
de oliveira, trazidos de lá para cá, movem as dinâmicas sutis, cênicas, lúdicas, que 
corporificam símbolos, gestos, delicadezas e provocações vivenciadas nas serras. Quantas 
línguas experimenta a jabutiacabeira apinhada dessa gente cheia de “sensaçorialidades”. 
De início, a praça. O Coreto. Passantes. Cachorros pastoreiam o ritmo dos transeuntes. 
As sombras mudam o banco de lugar. Deslocamentos. O bebê no colo da saia, esvoaça 
a mãe, e lembra que o vento chama o ensurdecedor sonido das cigarras. É hora de 
cantarolâncias. E o coreto por espera da noite, desde o almoço, faz o corpo dar oito longas 
horas - voltas ao seu redor. Espera... Silêncio... Presença. Assim é o coração! Por mais 
que batente, como aprender a escutar seus afluentes? Diques, interrupções mesclam-se 
ao fluxo quase nenhum de uns tais caminhos. E o colorido e alegre alimento das serras 
vai abrindo espaços... E trupica o coração, mas que nada! Caminhadas. Cachoeiras. 
Tudo é desvio. Tudo vale. Salto. Queda. Fortalecimento. E quando estivermos nesses 
descaminhos, há que recebê-los. Cada caminho, cada caminhante, cada espera, pois 
neles, há um grito em silêncios que até mesmo a manhã, enfrenta-se ao escutá-los. E por 
de traz da noite, do morro, do sereno, deitando o chão das madrugadas, a Lua gamando 
os corpos gargalhosos. Essa que brilha prateando nosso sangue, e nos faz ferver! Assim 
são as mordidas em meio aos pedidos de Dulcinéa por socorro ecoando pela manhã do 
vale. Assim são os galopantes Quixotes e Panças e Patetas ladeira abaixo em busca de 
um heroísmo correndo, claro, para lugar nenhum, em busca do moinho situado no lado 
contrario do pedido de socorro. Cachorrada! Tudo é vale, tudo é eco. Somos cíclicos. Tudo 
umbigo, família, comunidades. Tudo é força de vontade. Mudança. Tudo e nada de mãos 
dadas. Mas Dulcinéa clama por socorro. Um pedido comum a todos nós que mordemos, 
que morremos a cada dia e assim renascemos com tentativas de cambio ao menos de si 
mesmos. Cambiar la informacion... Afetos. Olivas. Mais escuta. Então que permitamos os 
atravessamentos, como nos ensaia e ensina a mais de todos: Uma! Singular, torrente e 
líquida em fluxos e gargalhadas, ela que nos sanguínea as atitudes amordaçadas, quietas, 
acostumadas. Ela que atravessa nossos fazeres. Ela que nos faz abrir espaços cênicos, 
íntimos em atravessamentos variados. Ela que nos faz sorrir e querer apenas querer... 
Mãmã! Atencion Mãmã! E valentes os que tocam em frente os enfrentamentos comuns 
de quem move, de quem escuta, de quem transforma, de quem amora gamarras...
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Reflexões Políticas sobre pensar e 
fazer arte no contexto rural

Por Leonardo de Abreu Voigt

Como mediador do debate “O que é e como fazer arte no contexto rural”, acolhido 
pela Casa dos Saberes na edição de São Pedro da Serra do Entre Serras - Residências 
Artísticas e Políticas da Sustentabilidade, pudemos dar lugar, de uma maneira dialógica, 
inclusiva e criativa, às difíceis e delicadas questões que envolvem as artes humanas e suas 
implicações políticas, econômicas, legais e ecológicas.

No mesmo dia, tivemos o prazer de contar com a participação da equipe do Ponto de 
Cultura Rural Sobrado Cultural Rural e jovens estudantes participantes de seus projetos, 
onde estes, com apoio do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico 
(CNPq) lançaram a revista chamada Território Rural, com notícias, matérias e sessões que 
atestam as riquezas regionais, o reconhecimento da sabedoria dos antigos e da beleza e 
complexidade da natureza da região.

Nesse clima, artistas,  estudantes, pesquisadores e moradores se encontraram para 
debater arte, ecologia, educação, performance, políticas públicas e transformação social. 
Debater, sim, mas também atuar,  tomar posição e reivindicar o papel da arte e seus 
efeitos em apoio a determinados valores e princípios, ao mesmo tempo que denunciam 
visões e práticas autoritárias, violentas e injustas.

Em nosso caso, os posicionamentos políticos das artes ali invocadas não tergiversaram 
em seu apoio à ocupação artística e cultural da Escola Municipalizada Vieira Batista, como 
manifestações de resistência ao intento dos governantes de fechamento dessa escola 
rural. O fechamento de escolas, defendido pelo “corpo técnico” de vários governos 
como “reestruturação”, ou ainda “modernização”  e “racionalização” dos “recursos”, olha 
para famílias, alunos e professores como meros números nas planilhas, e quando essas 
escolas não apresentam os números que esses “(des)ordenadores públicos” desejavam, 
seus fechamentos são propostos e aplicados como se fossem jogos de tabuleiro, um 
Banco Imobiliário e Jogo da vida, simultaneamente, onde os imperativos econômicos 
ridicularizam as necessidades e os direitos básicos humanos por uma vida digna.

Para termos uma ideia superficial sobre esse problema específico, em 2014, 8 escolas 
rurais eram fechadas por dia, e lamento em afirmar que a situação não tem melhorado 
de lá pra cá.
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Como momentos clímax da edição de São Pedro da Serra e Lumiar, as duas 
apresentações da performance “Resiliências, Rastros e Ressonâncias”, das bailarinas-
pesquisadoras Aline Bernardi, Carol Pedalino e Dasha Lavrennikov, representaram 
distintos modos humanos, suas belezas e contradições em meio ao bucólico 
ambiente campesino. Contudo, a mecanização do próprio ser humano,  mesmo 
em áreas rurais, onde movimentos do cotidiano repetidos sob a imposição dos 
tempos dos deuses dinheiro e mercado, subjulgam as heranças culturais da milenar 
agricultura familiar e, paulatinamente, todas as possibilidades de interações mais 
orgânicas e improvisadas, mais dançadas e coreografadas, se impõe aos processos 
e ciclos da diversidade natural, que, constrangidos em seu limite, explodem em 
energias reativas, criativas e criadoras.

No que tange as realidades urbanas em geral, junto da saturação ambiental óbvia 
e ululante, as grandes metrópoles concentram tanta desigualdade social quanto 
riquezas, e, mesmo estas, tem dificuldades evidentes em popularizar o acesso 
a arte e cultura para todas as classes sociais, onde sua elitização vira regra, da 
mesma maneira que tem enormes dificuldades em produzir condições de trabalho 
justas e garantias trabalhistas dignas frente ao desmonte neoliberal do Estado e a 
precarização da vida como um todo.
A lógica histórica e internacional desse processo maior não deve nos escapar aos 
olhos, da mesma maneira que a busca por respostas e possíveis soluções.

Num primeiro olhar, frente à concentração excessiva das metrópoles, os “espaços 
vazios”, e nem sempre vazios, do interior em geral apresentam “oxigênio” mais 
que o suficiente para que o fogo das artes e suas políticas ganhem terreno e se 
espalhem. Entretanto, tendo em vista as precariedades dos sistemas públicos, raras 
são as iniciativas públicas sérias que reconhecem de forma digna os artistas e arte-
educadores, ao passo que pela Lei Rouanet, vários artistas “pops”, endinheirados, 
recebem e receberam fartas quantias desse fundo público, sob a desculpa de 
“popularização da arte”.

Nesse sentido, grande tem sido a importância das distintas iniciativas da sociedade 
civil organizada no sentido de enfrentar esses problemas e apontar caminhos para 
nosso futuro artístico coletivo.
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Dessa maneira, o Entre Serras - Residências Artísticas e Políticas da Sustentabilidade 
vem apropriadamente se somar ao debate público, e portanto, político, sobre os 
papéis possíveis das artes e dos artistas frente aos desafios comuns dos campos 
das artes e da cultura, porém, o foco no universo rural, agrícola, natural, turístico e 
biológico envolve lentes sutis, e trás à baila elementos ontológicos e epistemológicos 
fundamentais para as transições e transformações que nossas sociedades urbanas 
e rurais necessitam e clamam.

Entretanto, como podemos produzir respostas numa conjuntura tão difícil e 
precária?

Alternativas como a economia solidária, contribuição consciente, trocas de serviços 
e um foco maior em valores de uso do que nos valores de troca tem produzido 
alguns efeitos interessantes, porém, muito ainda se precisa avançar sobre essas 
questões, possibilidades e limites.

Refletir sobre os limites e problemas da industrialização do mundo, sobre os 
impactos de uma sociedade pós-industrial ainda majoritariamente dependente 
dos modos de produção industriais, sobre o contínuo genocídio indígena e 
destruição ambiental,  sobre a precariedade das condições de trabalho em 
arte e sua desvalorização social, sobre segurança e soberania alimentar,  sobre 
a desvalorização dos modos de vida rurais e camponeses e de seus produtos e 
saberes, essas e outras tantas questões clamam pela arte e suas abordagens, da 
mesma forma que a recíproca também é verdadeira, ou seja, da forma como vejo, 
as artes e suas abordagens também clamam por essas e tantas outras questões.

O papel da arte, desse modo, nas formas de compreender, vivenciar, registrar e 
transformar a realidade nos convidam, à todos e todas, igualmente a assumirmos 
nossos papéis nos debates públicos, nas manifestações e intervenções públicas 
pela valorização da arte, de artistas, pesquisadores e professores das artes, de 
modo que sejamos capazes de dar à arte seu merecido lugar dinamizador, crítico 
e reflexivo, e que esta manifestação das potencialidades criativas e interpretativas 
humanas nos ajude a conhecermo-nos melhor, para conhecermos melhor o mundo 
e, desse modo, transformarmos, juntos, esse mundo num lugar melhor.
É evidente que as artes serão centrais nesse caminho.
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“Graças ao além e ao nada além, 
pelos tropeços das linhas tortas, 

dançarmos a terra e o céu”
Por Fernanda Ribeiro

Cheguei um dia depois do início, vinha de Terra Una, também em Minas, onde havia 
participado de um retiro de meditação. Viajar de Terra Una até o Céu do Gamarra me 
rendeu um dia de aventura. Só cheguei ao meu destino graças a um casal gentil, Thiago e 
Carol, que me ofereceram carona num carro bem simples, na verdade, nada apropriado 
para uma estrada de terra daquelas. Ele tinha sobrevivido um acidente de moto alguns 
meses antes, estava de licença e por isso tinha tempo de sobra para fazer a jornada. 
Combinamos lá pelas 15h, porque tinha uma sessão de fisioterapia antes. Aguardei com 
a Carol do lado de fora do posto de saúde e conversamos sobre viver em Baependi, 
sobre a relação com a família e sobre a sua experiência de crescer na roça. Ela mencionou 
que sempre o acompanhava nas sessões, as vezes entrava, mas muitas vezes ficava ali 
aguardando, vendo as pessoas passarem. Será que ela teria esse tempo para acompanha-
lo numa cidade grande? 

Em seguida, pegamos a estrada. Ele dirigia apenas com um braço. Viramos a direita 
num caminho que ele já havia atravessado de moto e sabia que daria no Gamarra. Nos 
deparamos com uma árvore tombada cortando o caminho. Duvidei e quis retornar 
porque senti que não era por ali. Mas ele insistiu e decidimos retirar a árvore. Descemos, 
atravessamos uma ponte e começamos a subir uma estrada empoeirada. O carro derrapou, 
não havia chance e tivemos que retornar. Só que agora um toco da árvore retirada ainda 
atravancava o caminho de volta. Lá fomos nós tentar quebrar o toco com uma chave de 
fenda o único instrumento em mãos. Ele apenas com o braço direito são, eu fraca de 
braços, ainda assim, com todo gás, e ela determinada e enérgica. Fique impressionada 
com a organização e estrutura corpo, memória do trabalho físico de que vive no campo e 
da infância brincando e subindo em árvores. Pulamos sobre o toco, empurramos, fizemos 
de tudo até que cedeu um pouquinho e conseguimos passar com o carro. Só que agora 
ele derrapava gravemente na subida da volta. Enfim, lá fomos nós sem desistir. Colocar 
pedras sob pneus, enfrentar poeira e colocar toda força para empurrar o carro até que, 
enfim, pegou atrito o suficiente para arrancar.
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Lá em Terra tinha passado dias silenciosos em estado de céu e nuvens. Agora, que 
estava a caminho do “céu“ as circunstâncias já pediam bastante esforço físico, fiquei 
impressionada com os dois que sempre estavam de bom humor e determinados 
para seguir adiante. Thiago disse que ele sempre se entrega ao máximo e nunca 
desiste. Me lembrou sobre o sentimento de gratidão incondicional e de recordar 
dela em todas as circunstancias da vida. Recordou de um conto sobre um Rei e 
seu conselheiro e poderia resumi-lo na mensagem “Deus escreve certo por linhas 
tortas”. Quando retornamos, encontramos a estrada certa já entardecendo seguimos 
confiantes de não deparar com outra estrada íngreme e empoeirada. Chegamos 
lá só de noite.

O céu no Gamarra se move em transformação incessante. O sol espreitando entre 
nuvens passageiras que hora se dispersam e hora se condensam até derramar em 
chuva que permeia a terra úmida aos pés das jabuticabeiras. Descobri o som das 
jabuticabas caindo enquanto chove, catei elas do chão e saboreei nos frutos todas 
as gamas de alegrias, angústias, doçuras e amarguras. 

Na transição entre um retiro e uma residência pude contemplar o vazio- consciência 
em devir campo coletivo. Vinha de dias bem silenciosos e cheguei a um campo 
bastante ativo e nutrido pelo diálogo e a relação.

Com o gostinho de algo que se inicia, em sua primeira edição, sinto que o Entre-
Serras se deu com muito vigor e em muita ebulição criativa. Vejo o ser que se 
coloca nos limiares de si e de seu ambiente habitual, revirando os modos de vida 
na relação campo e cidade e alargando as possibilidades de existência. 

Num deslocamento espaço-temporal de experimentações criativas instigadas pela 
temática da arte no campo, me sinto atraída por abordagens mais holísticas do ser 
e as possíveis relações entre a cultura e os ciclos naturais. 

Uma postura mais ativa e uma dinâmica mais enérgica veio se firmar nesse começo 
do Entre-Serras. Uma iniciativa que vem ao mundo para se por de pé e criar corpo 
para caminhar, criar suas redes, firmar suas residências, sustentar-se, resistir e 
ressignificar. Poderíamos perceber essa dança com especial atenção porque 
evidencia esse fio de tensão associados a demandas, necessidades e desejos, 
que andam em negociação com as mudanças de um modo de produção cultural. 
Durante uma semana, refletimos e criamos a partir do que trazíamos impregnados 
em nossos corpos, das práticas relacionadas a arte e sua inserção num contexto 
mais amplo, envolvendo sustentabilidade, seu papel na educação e sua conexão 
com perspectivas holísticas.
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Segue o desejo de futuras edições onde possamos manter esse modo imersivo. 
Sinto que os deslocamentos espaço-temporais da cidade para o campo poderiam 
ser despertados com mais intensidade por meio desse convite de acessar estados 
mais sutis de percepção, uma quietude atenta que descansa em si, enquanto abarca 
a diversidade da existência como todo o amor. O contato com uma qualidade de 
tempo mais tranquila é uma das muitas preciosidades que podem ser mais acessíveis 
no campo e na natureza e que nos facilita o despertar para estados de presença 
vital ou a consciência de se estar vivo. É uma oportunidade de dilatar-se no tempo. 
Contemplar mais intensamente o ciclo de vida e de morte e ser absorvido pelo 
desconhecido que nos desvendam todas as miragens de terra e de céu. O convite 
para dançar nos tropeços das linhas tortas e rendermos ao além tempo.
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Entre Domingos 

por Onaldo Dots

Entre domingos, mergulho. Abraçar a neblina, colher as amoras, o que se tem pra hoje: 
um olhar, abacates, contrapeso. A gente se apresenta, se toca, se enrosca, enraíza, num 
pedaço de terra que habita outro plano, tantas histórias e energias. Não é só pela vista, 
pelo ar que envolve, pelo amor que transpira, pelos encontros necessários. É sobre o 
resultado ser mais do que soma dos fatores, é um processo que se inicia, amplifica. Estar 
no mato, dançar com e para a floresta, deserto de água e sal. Buscar o caroço, deixar 
germinar o movimento, dizer sim, não dizer, poder ser neném, realizar sonhos comuns, 
perceber a grandeza inerente de ser coletivo. Entre serras é zona autônoma temporária, 
é resistência, é questionamento, é faísca no cerrado, queima por que queimar também 
abre espaço. Enquanto experimentamos e descobrimos e perguntamos os caminhos das 
artes, as necessidades do campo, nossos lugares de fala, nossas potências, o que já está 
no ambiente, o que vem de dentro, uma lua lua lua acompanha tudo de longe, e quem 
emerge dessa água toda são outras pessoas, alteradas, afetadas, aderidas por líquens e 
memórias e sabores que continuam enfeitando e fortalecendo o corpo na cidade, marcas 
de uma vivência que não se encerra entre domingos. 
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Experiência de raiz
Por Izabel Stewart

O convite me chegou de forma inesperada, mas em momento oportuno. Participar de uma 
residência artística promovida por bailarinas no Vale do Gamarra com foco em políticas, 
estéticas e poéticas da sustentabilidade, soava como um “sinal”, trazendo a sensação 
de que minhas angústias - assim como minhas esperanças – encontrariam espaço-
tempo para compartilhamento com outros seres. Impossível recusar, ainda que naquele 
momento tudo isso pudesse representar meras palavras lançadas por pessoas que não 
conhecia para atrair outras que, como eu, estavam ávidas para uma “experiência de raiz”, 
isto é, uma vivência que tivesse a força de penetrar a superfície, buscar alimento em solo 
profundo, úmido, a fim de fazer da terra a própria Residência, Resistir nela e Ressignificar 
os sentidos desta relação: foram esses os 3 Rs que acompanharam o convite.

Ao desembarcar na Espaço Lua Branca já podia avistar a abrangência deste encontro: 
isolada entre serras, com água roxa descendo pelas encostas e sem energia elétrica, as 
conexões se tornam muito mais férteis! Assim como as deliciosas plantações de oliveiras, 
jabuticabas, amoras... E, diante delas, um mandamento se revelou para mim: “amora ao 
próximo e coma a ti mesmo!”  Fui me devorando aos poucos, à medida que liberava em 
mim uma área (de corpo, de tempo, de imaginação) para me refazer coletivamente, pois 
como disse o poeta Francisco Dornelles, “quando me abro, o outro me fecunda”. À noite, 
as estrelas se derramavam sobre nós, e nos restava apenas cantar, dançar e nos curvar de 
rir em volta da fogueira, em agradecimento a tamanha fartura de beleza, beleza, beleza!

Para minha alegria, minhas suspeitas se confirmaram: desde o primeiro contato com 
as organizadoras e os demais participantes, algumas afinidades foram logo notadas, e 
tanto as esperanças como as angústias foram acolhidas e elaboradas pelo grupo. Do 
mesmo modo, a rotina de manutenção do espaço, o cuidado com o jardim, o preparo 
da alimentação vegetariana, assim como as saudações, as dinâmicas, os passeios, tudo 
era feito em grupo. Um exercício de convivência da maior relevância era comungado 
diariamente pelo interesse um pelo outro. Desta forma, cada dia transcorria com a 
intensidade de uma semana, ainda que a percepção do tempo neste caso fosse inversa 
ao comum: em lugar do tédio que nos absorve quando sentimos o tempo se arrastar, ali 
o tempo se alongava dilatando o espaço para criarmos sem pressa e sem pausa.
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Os temas abordados em dança, performance ou escrita suscitavam ricas conversas 
ao final do dia. Para quê e para quem dançar? Qual o papel da dança na construção 
do futuro? Por que dançar no fim do mundo? Essas e muitas outras questões foram 
formuladas e discutidas, e mais do que respondê-las, a simples confrontação com 
elas nos impulsionava a agir para além delas. A dança, a composição no instante, 
mostrou mais uma vez sua potência para estabelecer relações concretas e sutis 
entre os presentes e desembrutecer corpos e mentes, como uma raiz rizomática 
que tece as tramas que dão sustento a terra, e aflora o olhar permitindo ampliar a 
visibilidade. 

Foram inúmeras improvisações realizadas, onde tudo era permitido, sem que o 
“tudo” fosse confundido com “qualquer coisa”. A liberdade que dispúnhamos era 
fruto da experiência ético-estética oportunizada pela natureza daquele encontro: 
pessoas de gerações diferentes, com formações variadas, trabalhando de forma 
cooperativa, num lugar remoto entre céu e terra. Essa conjuntura proporcionava aos 
participantes o amparo e a confiança para inventar outro mundo possível, menos 
fechado em certezas porque mais aberto ao imprevisto e à multiplicidade. Um 
mundo que cultivamos juntos, movidos pelo desejo de praticar a arte do encontro 
a partir do posicionamento ético que a existência do outro em si é válida. Esse 
outro que não é clone, mas é simétrico a mim. Esse outro humano, animal, vegetal, 
terra.

Este “outro mundo” que criamos, embora passageiro e limitado em sua cronologia, 
enraizou-se pela pele até tocar o coração. Formamos de fato uma comunidade 
artística temporária, de dimensão incalculável, impalpável, e ao mesmo tempo real, 
com repercussões que carregaremos dali em diante em nossas vidas, como forma 
de reXistência no mundo, que temos o compromisso de, sobretudo, torná-lo cada 
vez mais belo. Afinal, como observou Herbert Marcuse, “Num mundo feio não pode 
existir liberdade”.
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“Um laboratório onde tento perceber e praticar como é que poderia ser a vida, 
ou como é que poderiam ser algumas zonas, partes da vida, que pelo visto 

não são de uma determinada maneira [fáceis] a digerir, [ou] que alguns de nós 
já digeríamos… Mas sabendo que eu não sei como é que é a vida de outra 

maneira,é preciso experimentar e ver como seria de fato, na prática, na vivência 
e na relação, minimamente, como se pode perceber em um laboratório e não na 

vida real.” 
(Vera Mantero)
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ANEXO
Residência Artística em área Rural: 
engajamento pelo direito a cultura 

Normalmente a população das áreas rurais fica alijada do direito a cultura, em virtude 
de inúmeros problemas que se apresentam para tais comunidades, como: inexistência 
de equipamentos culturais ou concentração destes na sede do município; extensões 
territoriais muito grandes entre as localidades; baixo número de transporte público nas 
comunidades rurais; políticas públicas reducionistas que limita a dimensão da cultura 
apenas a quadra de futebol; entre outros. 

No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, percebe-se um intenso processo de 
urbanização em algumas localidades rurais, com destaque para as atividades associadas 
ao turismo, principalmente nas cidades adjacentes a região metropolitana.  Mas nas áreas 
mais distantes, os moradores das áreas rurais em atividades agrícolas e não agrícolas, 
continuam enfrentando problemas e não tem seus direitos básicos garantidos.  

Ao longo da história o que se percebe é o aumento do êxodo rural para as cidades em 
busca de uma qualidade de vida melhor.  Sendo assim, além do investimento nas cadeias 
produtivas, se faz necessário desenvolver ações que possibilitem aos moradores de áreas 
rurais terem seus direitos garantidos, não apenas com a oferta de serviços de educação, 
saúde, trabalho, mas também, criando estratégias para possibilitar o acesso à cultura, a 
criação, a fruição e a produção cultural.

O Sobrado Cultural Rural está localizado no Município de Bom Jardim que integra a região 
serrana do Estado do Rio de Janeiro com uma população estimada de aproximadamente 
27 mil habitantes, sendo que 70% vivem na área urbana e 30% em áreas rurais. Sem 
fugir a regra do cenário dos municípios com menos de 50 mil habitantes, Bom Jardim, 
possui menos de quatro equipamentos culturais, estando estes, concentrados na sede do 
município.

________________________________________________________________________________
1. Claudio Paolino, repórter fotográfico, professor de fotografia, vídeo e laboratório, 

coordenador do Programa de Patrimônio e Memória do Instituto de Imagem e Cidadania 
do Rio de Janeiro e Marjorie Botelho, formada em psicologia pela UERJ, mestre em 

Educação pela UFF, coordena o Instituto Imagem e Cidadania Rio de Janeiro.
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Essa realidade pode ser constatada em outros municípios do país, conforme pesquisa 
“Perfil dos municípios brasileiros” realizada pelo IBGE sobre a realidade estrutural 
de mais de 5 mil municípios brasileiros.  A pesquisa revelou que o percentual de 
equipamentos culturais nos estados e municípios segue a lógica de ocupação 
desigual do território e expressa as suas desigualdades socioeconômicas. E que 
quando existem equipamentos, estes estão concentrados nas metrópoles e nas 
cidades, o que acarreta muitas vezes a impossibilidade de moradores de periferia, 
de bairros populares, do interior e principalmente das áreas rurais, do acesso aos 
bens culturais.  Essa desigualdade também pode ser percebida na distribuição 
destes equipamentos, pois 79% dos municípios possuem bibliotecas, 8% têm sala 
de cinema, 19% teatros e 17% museus.   

O Sobrado Cultural Rural é um equipamento cultural localizado no vilarejo de Santo 
Antonio, numa comunidade agrícola, no distrito de Barra Alegre no Município de 
Bom Jardim, na divisa com Município de Nova Friburgo Serra e o Município de 
Trajano de Moraes. A implementação deste equipamento cultural numa área rural 
visa ampliar o acesso, à criação, à fruição e a produção cultural para moradores 
de áreas rurais, corroborando com a defesa por políticas públicas de cultura que 
garanta a existência de equipamentos culturais em áreas rurais.  

Atualmente somos o único equipamento educativo de cultura na região onde 
estamos localizados, sendo a possibilidade do Estado se fazer presente nestas 
comunidades, que na maioria das vezes, não acessa os bens e serviços, em 
virtude da ausência de equipamentos culturais nestas localidades.  O Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) sempre aponta em seus 
relatórios a importância da liberdade cultural para o desenvolvimento humano e 
algumas pesquisas comprovam que a cultura entra no rol dos direitos básicos mais 
importantes para a população, mas que tem sido negligenciada pelos poderes 
públicos que concentram seus investimentos em ações localizadas nas grandes 
metrópoles e nas cidades. 

O Sobrado Cultural Rural possui uma brinquedoteca, um galpão de artes, um 
centro de memória e uma biblioteca de artes visuais; além de cozinha comunitária, 
alojamento, capril, galinheiro, horta comunitária e área de reflorestamento.  Essas 
estruturas são batizadas com nomes de moradores da região como uma forma 
de demonstrar a importância da participação de todas as pessoas na história da 
região.
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A Biblioteca Conceição Knupp Amaral, uma biblioteca brinquedoteca, homenageia 
as mulheres do campo pelo seu importante papel na agricultura familiar.  Seus 
livros fazem parte do prêmio Ludicidade recebido pela entidade por conta do 
reconhecimento do trabalho de valorização da memória local com fotografia 
artesanal.

O Galpão de Artes foi todo construído de madeira, sua arquitetura guarda a 
lembrança das construções realizadas pelos antigos moradores.  Esse espaço 
batizado como Galpão de Artes Mafort, homenageia os agricultores que dedicam 
sua vida para produzir o alimento que consumimos. 

O Ecomuseu Rural possuiu um acervo de histórias de vida de pessoas que moram 
em áreas rurais e das manifestações populares típicas destas localidades.  E 
vem identificando, através de pesquisa, inventariado, mapeamento de trilhas, 
reconhecimento de mestres de tradição oral, um museu vivo na região.  

A Biblioteca de Artes Visuais tem um acervo de livros voltados para as artes visuais 
com ênfase na linguagem fotográfica e audiovisual.  Seu acervo constitui-se como 
importante subsídio para as atividades de educação patrimonial realizada pela 
organização. 

As ações desenvolvidas pela organização estão relacionadas a quatro programas 
que se interligam, a saber: fomento a leitura e as artes em geral, memória e 
patrimônio cultural; incidência em políticas públicas e escola de formação rural.  
Em decorrência da realização destas ações, fomos reconhecidos pelo Ministério 
da Cultura como um ponto de cultura rural, ponto de leitura e pontinho de cultura; 
pela FUNARTE como Biblioteca Rural de Artes Visuais; pelo IBRAM como ponto 
de memória rural e pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro como 
Ecomuseu Rural e uma Biblioteca Comunitária.  

O programa de fomento a leitura e artes em geral têm como objetivo garantir o 
acesso aos livros e fomentar a leitura e as artes em geral através de ações que 
estimulem a criatividade, a fruição e produção em diferentes linguagens artísticas 
e culturais.  Essa ação atende crianças, adolescentes e jovens, moradores de áreas 
rurais, que além do acesso ao empréstimo de livros, participam de oficinas e da 
programação cultural.   Esse programa conta com a parceria da Secretaria Municipal 
de Educação de Bom Jardim e com a com colaboração da rede de pontos de 
cultura e de organizações culturais. O primeiro garante a participação das escolas 
municipais da região nas atividades oferecidas pela organização e o segundo, 
principalmente pontos e organizações do Estado do Rio de Janeiro, nos visitam 
para realizar atividades nas áreas rurais aonde atuamos.   
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Ao longo dos últimos anos aconteceram diversas atividades, envolvendo grupos 
e artistas, como por exemplo, a parceria com a Associação Cultural Panorama que 
realizou o Festival “Dias de Dança na Região Serrana” trazendo para o espaço a 
apresentação “Entrelace” do Teatro Xirê, companhia de dança-teatro que se propõe 
à pesquisa da construção cênica através do movimento, sendo uma das principais 
motivações da companhia a comunicabilidade com o público tendo como mídia o 
corpo do ator-bailarino em ação e a oficina do artista Michel Groisman que integra 
artes visuais e jogos corporais, desenvolvendo equipamentos para serem utilizados 
como o corpo em performances, jogos e propostas interativas com o público; com 
a Aliança pela Infância, rede que atua facilitando a reflexão e a ação de pessoas que 
se preocupam com a infância e que realizou atividades de contação de história; 
com o Centro Cultura Viva que desenvolve ações de fomento a leitura através de 
apresentações circenses e oficinas diversas; com o Grupo Teatral A Caixa de Luz 
– Inventando História que apresentou a peça “O Mistério da Chapeuzinho”, entre 
outros.

A programação cultural envolve diferentes linguagens artísticas e culturais, 
estabelecendo parcerias com o poder público, organizações não governamentais, 
pontos de cultura, entre outros.  Desta forma, sensibilizando uma rede de agentes 
culturais para a importância da interiorização da cultura para o desenvolvimento 
local sustentável das comunidades rurais.  

O programa memória e patrimônio têm como objetivo valorizar o patrimônio cultural 
material e imaterial presente nas áreas rurais, além da salvaguarda dos saberes e 
fazeres das pessoas que vivem em áreas rurais e de suas manifestações populares.  
Estimulando assim, a preservação da cultura popular através do envolvimento dos 
moradores e de organizações locais nas atividades de produção de documentário, 
registro fotográfico, inventariado, pesquisas sobre os modos de vida, entre outros.  

Diversas ações foram realizadas, vale destacar as pesquisas em parceria com a 
Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, com o Instituto Brasileiro de 
Museus e com a FUNARTE, sobre os modos de vida das populações rurais.  Estas 
pesquisas foram difundidas através de documentários como o Rezas e Ervas que 
aborda a feitura da pomada milagrosa pelos erveiros e rezadeiras do Grupo Grãos 
de Luz, que integra o Ponto de Cultura Tesouros da Terra, outro ponto de cultura, 
situado no Distrito de Lumiar em Nova Friburgo e o Saberes e Tradições Populares 
do Interior do Estado do Rio de Janeiro que registra a história da Folia de Reis da 
Bandeira do Divino Espírito Santo de Barra Alegre em Bom Jardim.  E também a 
Coleção Saberes e Tradições Rurais que compartilha histórias de vida de famílias 
que vivem no campo, em diferentes regiões do país, mostrando os diversos saberes 
e fazeres, a saber: feitura das broas, produção de remédios caseiros, criação de 
cabras, produção de sabão caseiro, entre outros.  
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Este acervo documental tem como objetivo subsidiar profissionais da educação 
com materiais paradidáticos para serem utilizados durante atividades que abordem 
a vida em áreas rurais. 

Também destacamos a parceria com o Instituto Estadual de Patrimônio Cultural – 
INEPAC na produção do livro “Agricultores do Estado do Rio de Janeiro” que narra 
à história de vida de cinco famílias de agricultores compartilhando suas trajetórias 
e seus modos de vida e o inventário sobre o patrimônio cultural rural de Barra 
Alegre em Bom Jardim que apresenta a história da região através da sua ocupação 
territorial. Além das atividades de educação patrimonial que fomentam a produção 
e a participação da comunidade em ações de preservação do patrimônio através 
de oficinas de fotografia artesanal utilizando caixas de sapatos ou latas de leite, 
metodologia que foi reconhecida pela UNESCO como uma prática pedagógica 
importante na formação de sujeitos mais críticos, e oficinas de fotografia digital e 
de produção de vídeo. 

O programa de incidência política objetiva incidir para que sejam executadas 
políticas públicas de cultura para áreas rurais.  Para tal, integra diferentes fóruns, 
como o Fórum dos Pontos de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, a Comissão 
Nacional de Pontos de Cultura, o Conselho Nacional de Juventude na cadeira de 
entidade de apoio na área da cultura, entre outros.   As ações deste programa 
envolvem pesquisas, ações de monitoramento e avaliação, produção de artigos, 
participação em redes e em espaços de diálogo entre a sociedade civil organizada 
e o poder público. 

E por fim, o programa escola de formação rural para estudantes, recém-formados, 
profissionais, artistas e pessoas interessadas em vivenciar a dinâmica de uma 
organização rural que trabalha na área da cultura.  Esse programa tem como objetivo 
oferecer condições para um processo de formação continuada, pois como aponta 
à filosofia do educador Paulo Freire a aprendizagem é um processo contínuo, pois 
estamos sempre aprendendo; oferecer ambiente de pesquisa e criação artística; 
sensibilizar pessoas para refletir sobre o direito a cultura em áreas rurais; possibilitar 
a interação com o cotidiano de quem vive em área rural e, quando possível, a 
participação em alguma produção da organização. 

As pessoas que participam da escola de formação rural são identificadas como 
residentes artísticos, pois durante um período de tempo vão morar numa 
organização cultural rural. Portanto, vão interagir e se relacionar com bichos, hortas, 
plantas, com saberes e fazeres, com mestres de tradição oral, com o isolamento 
das comunidades rurais, as dificuldades de transporte entre essas comunidades, 
com a dinâmica da organização, entre outros.  
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Neste sentido, o residente deve entender o papel que a organização tem para a 
comunidade, engajando-se também na luta pela importância de políticas públicas 
de cultura que possibilitem a existência de equipamentos culturais nas áreas 
rurais, que valorize a produção cultural local, dissemine os saberes e fazeres dos 
moradores de áreas rurais e fomente a leitura e as artes em geral.

Temos duas modalidades de residência artística: uma voltada para demanda 
espontânea onde o candidato a residência apresenta uma proposta para ser 
realizada na comunidade rural e uma de demanda institucional onde são oferecidas 
oportunidades de participação nos projetos executados pela organização.  Na 
residência de demanda espontânea, normalmente os candidatos apresentam 
um projeto que conseguiram obter financiamento para sua execução.  Nesta 
modalidade há um período para adaptar o projeto a dinâmica rural, pois, na 
maioria das vezes, as propostas estão construídas para serem executadas dentro 
de uma lógica urbana.   E na residência de demanda institucional as pessoas 
são selecionadas para participar das ações desenvolvidas pela organização.  Na 
medida do possível, os projetos executados pela organização, alocam recursos para 
garantir a participação de pessoas que almejam ter uma vivência numa área rural, 
oferecendo bolsas que podem incluir hospedagem, alimentação e uma ajuda de 
custo.  Nesta modalidade as possibilidades são inúmeras, pois depende da ação, 
da linguagem artística do projeto, da formação do profissional e da disponibilidade 
de tempo, do residente e da organização. 

A seleção para a residência no ponto de cultura rural acontece durante todo o ano, 
depende do calendário de ações da entidade. O mais fundamental neste processo 
de imersão é garantir um ambiente de formação, criação e difusão, constituindo-
se num espaço de troca de experiências e de fortalecimento da importância da 
dimensão cultura para as áreas rurais. 

Ao longo destes anos recebemos diversos profissionais, envolvendo diferentes 
linguagens artísticas e culturais, que contribuíram com suas expertises para a 
existência de um equipamento cultural na roça. Tendo sido possível constatar que a 
residência artística tem um relevante papel para o apoio, fomento e desenvolvimento 
de práticas artísticas no campo, pois ao mesmo tempo, que sensibiliza profissionais 
para atuarem no campo e cria oportunidades de formação continuada para os 
profissionais envolvidos, permite a garantia do acesso, a produção e a fruição, de 
diferentes linguagens artísticas e culturais, para a população que vive em áreas 
rurais.
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A pesquisa sobre o perfil dos (as) adolescentes e jovens de áreas rurais realizada 
em parceria com a EMATER e com escolas públicas do Distrito de Barra Alegre, 
apesar do recorte geracional, apresenta indicadores que corroboram com a 
importância da dimensão da cultura na vida das pessoas e consequentemente 
para a urgência de ações que permitam a garantia do direito a cultura para áreas 
rurais. Entre as atividades culturais que a população rural mais se identifica estão 
música (39%), dança (22%) e artes em geral (13%), mas apesar desta identificação 
89% não costuma frequentar atividades culturais pelas dificuldades de mobilidade 
existentes nas cidades do interior e pela ausência de oferta destes serviços.  A 
pesquisa revela que os jovens reconhecem que tem direito a cultura, mas para 72% 
dos entrevistados o direito mais violado tem sido o lazer e a cultura, seguida da 
educação (70%), trabalho (55%) e saúde (52%). 

Neste sentido, a existência de um equipamento cultural, como o Sobrado Cultural 
Rural, que fomenta e desenvolve atividades voltadas para o processo de criação, 
formação, promoção, difusão, produção, divulgação e circulação, fruição de 
bens, serviços e expressões artísticas e culturais, possibilita a toda uma geração, 
a oportunidade de vivenciar a dimensão da cultura em suas trajetórias de vida.  
Por isto, espera-se com a escola de formação rural sensibilizar os residentes para 
fortalecer o debate na sociedade sobre a importância de equipamentos culturais 
para moradores de áreas rurais, envolvendo diferentes linguagens artísticas e 
culturais, ampliando o acesso à criação, fruição e produção cultural, estabelecendo 
canais de diálogo entre grupos e artistas da cidade e do campo, possibilitando que 
sejam engendrados processos que permitam a população rural o direito a cultura.  
Desta forma, conforme Brenner, Dayrell e Carrano “os espaços de cultura e lazer, 
com todas as suas potencialidades, se colocam na perspectiva do direito. Falar em 
direito cultural implica criar condições de produção cultural, esta compreendida 
como acesso a produtos, informações, meios de produção, difusão e valorização 
da memória cultural coletiva”.  
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