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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objeto a experiência estesiológica no contexto das 
Bandeirinhas de Touros/RN e sua relação com a educação, objetivando descrever 
as Bandeirinhas de Touros/RN com foco nos aspectos estéticos e simbólicos que as 
constituem como uma manifestação da tradição norte-rio-grandense; identificar 
modos de organização dessa manifestação cultural, considerando o seu contexto 
social e a experiência estesiológica das participantes; e discutir de que modo essa 
produção da cultura constitui um fenômeno educativo. A pesquisa baseia-se nas 
noções de experiência, estesia e reversibilidade dos sentidos, a partir da 
fenomenologia de Merleau-Ponty, dos conceitos de tradição em Almeida e de 
educação sensível, conforme Viana, Medeiros e Vieira, articulando diálogos também 
com Zumthor, Eliade, Porpino, Nóbrega, Chianca, entre outros. Do ponto de vista 
metodológico, o trabalho apoia-se na fenomenologia de Merleau-Ponty, para 
compreensão dos saberes estéticos e simbólicos desvelados pela experiência das 
mulheres participantes das Bandeirinhas; os registros escritos e imagéticos são 
realizados a partir de entrevistas com as brincantes e da participação e observação 
da festa pela pesquisadora. A dissertação está organizada em três capítulos: o 
primeiro presenta uma contextualização das Bandeirinhas, aborda trajetos históricos 
e estéticos de sua existência, situada no município de Touros/RN e no período de 
realização dos festejos juninos; o segundo capítulo trata da descrição da 
manifestação com destaque em três momentos – o preparo, a festa e o cortejo –, em 
que as Bandeirinhas organizam e compartilham suas experiências estéticas 
coletivamente; e, o terceiro apresenta três aspectos pelos quais as Bandeirinhas 
podem ser reconhecidas como fenômeno educativo, assim, discute-se sobre a 
velhice e a resistência a preconceitos relacionados a esse universo pelas senhoras 
que compõem as Bandeirinhas, as relações entre oralidade e escrita mediadas pelas 
recordações das brincantes, e o sentido estesiológico da festa, que faz manter uma 
tradição como modo de educar pelos sentidos. Conclui-se que conhecer e 
reconhecer as Bandeirinhas a partir de seus aspectos estéticos e simbólicos pode 
concorrer para a produção de outros modos de olhar esse folguedo como uma 
prática social e como educação, entendendo esta como aprendizagem da cultura e 
manutenção dinâmica da partilha estética. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bandeirinhas. Tradição. Educação. Estesia.  
  



 
 

ABSTRACT 

 
The present work focus on the esthesiological experience in the context of the 
Bandeirinhas of Touros/RN and its relationship with Education, aiming to describe 
the Bandeirinhas of Touros/RN by focusing on the aesthetic and symbolic aspects 
that regard them as a manifestation of the norte-rio-grandense tradition; identify 
modes of organization of this cultural manifestation by considering its social context 
and the participants' esthesiological experience; and discuss how this cultural 
production is an educational phenomenon. The research is based on the ideas of 
Merleau-Ponty's phenomenology of experience, aesthetics and reversibility of the 
senses, the concepts of tradition according to Almeida and sensitive education 
according to Viana, Medeiros and Vieira, while dialoguing with Zumthor, Eliade, 
Porpino, Nóbrega, Chianca, among others. From a methodological standpoint, the 
work is based on the Merleau-Ponty's  phenomenology, used to understand the 
aesthetic and symbolic knowledge unveiled by the experience of the women 
participating in the Bandeirinhas. Written and imagetic data were collected through 
interviews with the participants and through participant observation by the 
researcher. The dissertation is organized as follows: chapter 1 presents an overview 
of the Bandeirinhas by discussing its historical and aesthetic paths during the 
celebration of festa junina in Touros/RN; chapter 2 describes the preparation, the 
party and the festive processional - moments in which the Bandeirinhas organize and 
collectively share their aesthetic experiences; chapter 3 presents three aspects by 
which the Bandeirinhas can be recognized as an educational phenomenon. 
Furthermore, we discuss old age and prejudice experienced by elderly women who 
make up the Bandeirinhas, the interface of orality and writing mediated by the 
memories of these women, and the esthesiological meaning of this traditional 
celebration as a way of educating through the senses. In conclusion, knowing and 
recognizing the Bandeirinhas by their aesthetic and symbolic aspects may bring forth 
other ways of looking at this tradition as social practice and education by 
acknowledging it as cultural learning and a way of dynamic maintenance of aesthetic 
sharing. 
 
 

KEYWORDS: Bandeirinhas. Tradition. Education. Esthetics. 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como objeto a experiência estesiológica no 

contexto das Bandeirinhas de Touros/RN e a sua relação com a educação. Nosso 

objetivo é o de descrever as Bandeirinhas, com foco nos aspectos estéticos e 

simbólicos que as constituem como manifestação da cultura tradicional norte-rio-

grandense, e o de identificar os modos de sua organização, considerando o contexto 

social e a experiência estesiológica das participantes. Além disso, iremos discutir de 

que modo essa produção cultural constitui um fenômeno educativo.  

Misto de canto, dança e culinária, foi a partir da apreciação de um pequeno 

documentário disponibilizado na internet que tomamos conhecimento sobre a 

existência da manifestação das Bandeirinhas. O referido material foi produzido no 

ano de 2012 por alunos do 2° ano do curso técnico integrado de nível médio em 

Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte – IFRN, Campus João Câmara, como atividade integrante da disciplina de 

Artes. Na ocasião, o encantamento pelo folguedo das Bandeirinhas se deu de 

maneira imediata, e, assim, definimos a manifestação como tema desta pesquisa – 

tendo em vista a existência e a resistência de uma produção cultural exclusiva e que 

já ultrapassava um centenário na cidade de Touros/RN, apesar da pouca visibilidade 

que lhe é dada e da carência de apoio destinado à manifestação dentro do cenário 

cultural Norte-rio-grandense. Posteriormente, identificamos a insuficiência de 

trabalhos acadêmicos sobre o tema, reforçando ainda mais a demanda em 

contribuirmos na ampliação da visibilidade acerca da expressão cultural que a 

tradição das Bandeirinhas carrega consigo – emanando, aos que se aproximam 

dela, uma fartura de elementos estéticos e simbólicos. Esses elementos podem ser 

vividos e sentidos no contexto de uma educação de aprendizagem cultural, indo de 

encontro à constante marginalização das culturas tradicionais e aos seus saberes, 

em relação às instituições científicas. 

Vale ressaltar que o interesse por elementos da cultura popular, em especial 

pela dança, surgiu desde 2003, quando iniciei minha trajetória na dança, em 

Natal/RN. Enquanto dançarina, participei de alguns grupos locais que trabalhavam 

com o estudo e a vivência de danças populares, como a extinta Gênese Cia de 
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Dança (2002-2003)1, que trabalhava diferentes gêneros de dança. Foi lá que 

experienciei pela primeira vez a Dança do Coco. No Grupo Parafolclórico da UFRN2 

(2003), participei do espetáculo Guarnicê, centrado no folguedo do Bumba-meu-boi 

do Maranhão, do Cacuriá e do Tambor de Crioula. Em seguida, vivenciei o início dos 

estudos e das vivências em dança para a montagem do espetáculo Flor do Lírio. 

Mais tarde, no Grupo Uyrande3 (2009-2011), que pautava-se nas danças de salão e 

populares, pude aprofundar um pouco mais as minhas vivências nas danças do 

Coco e Forró. Foi também a partir das discussões realizadas em algumas disciplinas 

acadêmicas, integrantes dos cursos de Licenciatura em Educação Física, na UFRN, 

concluído em 2008.2, e da Especialização em Ensino da Educação Física Escolar, 

realizada pelo Paidéia/UFRN e concluída em 2009.2, que pude ampliar a minha 

compreensão acerca do rico universo do corpo em movimento, do corpo sensível e 

poético – passando a valorizar cada vez mais os diversos saberes que compõem as 

danças e as outras manifestações da tradição. 

Ao pensarmos sobre a compreensão do termo “Folguedo”, trazemos a 

contribuição de Cascudo (2001), estudioso do folclore brasileiro, que afirma tratar-se 

de uma manifestação folclórica que reúne as seguintes características: letra, música, 

coreografia e temática, dando ênfase ao elemento dramático e/ou ao brinquedo. 

Vieira (2012), em sua pesquisa acadêmica sobre o folguedo do Pastoril, considera a 

compreensão de Cascudo e reitera que a característica principal do folguedo é o 

sentido de representação, apresentando um elemento espetacular; e amplia e 

relativiza esse olhar ao afirmar que o folguedo também representa um espaço 

significativo em que os brincantes, a partir de suas experiências sensíveis, 

geradoras de múltiplos sentidos, “engajam sua vida pessoal, sua cultura e suas 

influências, revelando modos de ser e de compreender, que são interiorizados” 

(VIEIRA, 2012, p.11).  

Nessa perspectiva geral sobre o sentido do termo folguedo em Cascudo 

(2001) e em Vieira (2012), podemos identificar alguns desses elementos que 

                                                           

1 Sob a direção de Beto Rocha. 
2 Trata-se de um grupo de extensão permanente de arte e cultura do Departamento de Educação 
Física, da UFRN, criado pela Profa. Rita Luzia de Souza Santos e dirigido atualmente pela Profa. 
Rosie Marie Nascimento de Medeiros. Os diretores dos espetáculos referidos são de: Karenine de 
Oliveira Porpino (Guanicê) e Terezinha Petrucia da Nóbrega (Flor do Lírio). 
3 Sob a direção de Djalma Júnior. 
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também caracterizam as Bandeirinhas, como o fator da existência de uma 

organização estética do cortejo – com ênfase no brincar –, havendo a presença de 

dança e de canções com enredos próprios e com outros já tradicionais – presentes 

nos festejos juninos. Contudo, atentaremos principalmente para o engajamento da 

vida pessoal das brincantes do folguedo tradicional de Touros. Vale destacar que 

apesar de adotarmos frequentemente o uso do termo “folguedo” ao longo do texto, 

em referência às Bandeirinhas de Touros, consideramos essa produção cultural 

multifacetada quando vista sob um olhar que extrapola o caráter de representação, 

na medida em que, no decorrer da pesquisa, um dos aspectos que se mostrou mais 

latente foi a encarnação dessa manifestação na existência das brincantes, 

compondo o modo de viver dessas senhoras.  

Também nos apropriamos do termo “Patuscada” quando em referência ao 

festejo das Bandeirinhas. Esse termo de cunho popular é encontrado em Cascudo, 

ao discorrer sobre as brincadeiras/folias/farras da Congada do Morro Velho, em sua 

Antologia do Folclore Brasileiro, Vol. 1 (2002). Para Ferreira (1988), a patuscada se 

refere a uma reunião de pessoas que se juntam para comer e beber. Nessa 

perspectiva, consideramos o festejo das Bandeirinhas, enquanto patuscada, a 

preparação dos alimentos que serão degustados naquela ocasião, a presença de 

bebidas, de dança, de música e de cortejo; tudo caracterizando a manifestação da 

tradição como uma produção cultural, bastante original no contexto em que está 

situada.  

No decorrer da pesquisa, investigamos possíveis fontes que tratassem da 

manifestação, e encontramos, no contexto da literatura Norte-rio-grandense, uma 

breve menção sobre o assunto feita pelo estudioso, professor, poeta e folclorista, 

oriundo de Areia Branca/RN, Deífilo Gurgel, em uma de suas obras4,  Espaço e 

Tempo do Folclore Potiguar (1999). A obra apresenta um recorte sobre algumas 

danças folclóricas do Rio Grande do Norte – autos, danças de roda e de ciclos 

festivos –, contemplando também, de modo breve, o fenômeno das Bandeirinhas, 

enquanto exclusividade de Touros. O autor refere-se à manifestação como uma 

dança sincrética em que há louvação a São João, paralelamente ao animado forró 

                                                           

4 Danças Folclóricas do Rio Grande do Norte; João Redondo – teatro de bonecos do Nordeste; 
Manual do Boi-Calemba; Cais da Ausência; Os Dias e as Noites; etc. 
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dançado pelas mulheres, destacando que se trata de um ato exclusivamente 

feminino. Ainda segundo Gurgel (1999), o evento começa em ambiente fechado, 

diante de uma bandeira, e, após danças iniciais, sai pelas ruas em cortejo até o Rio 

Maceió – onde todas se banham –, para só aí retornar ao local de início do festejo, 

para seu encerramento. 

No contexto do estado do Rio Grande do Norte, assim como em outros 

contextos brasileiros, as produções culturais tradicionais, mesmo com seu caráter 

agregador, possuem grandes dificuldades para manter-se “vivas”. Muitos grupos, 

geralmente, não possuem apoio financeiro dos poderes públicos, e seus 

participantes são pessoas de baixa renda. Gurgel (1999) já abordava esse aspecto 

da desvalorização, afirmando que valorizar outras culturas contemporâneas, em 

detrimento à cultura popular tradicional, acarreta por vezes o desconhecimento por 

parte até mesmo da população local. O autor ainda reforça a importância de que os 

jovens precisam conhecer, valorizar e respeitar de fato sua cultura. 

Através de trabalhos, predominantemente acadêmicos e apoiados na 

fenomenologia de Merleau-Ponty, pudemos subsidiar esta pesquisa, tendo por base 

autores que produziram trabalhos no âmbito acadêmico da Pós-Graduação em 

Educação da UFRN, nível mestrado e doutorado, e que abordaram o tema das 

manifestações da tradição, corroborando outros referenciais do campo da Educação, 

Filosofia, Artes, etc. Dentre eles, destacamos, Porpino (2006), que em sua pesquisa 

intitulada “Dança é educação: interfaces entre corporeidade e estética” permite 

reflexões acerca da dança e da educação, apoiando-se na concepção 

fenomenológica de Rezende (1990) que compreende a educação como 

aprendizagem da cultura. Observamos também Viana (2006)5, que, em sua 

pesquisa sobre corpo, estética e educação no contexto da tradição Maranhense do 

Bumba-meu-boi, afirma que os saberes produzidos no cenário da tradição não 

podem ser concebidos enquanto elementos imóveis, mas sim como saberes que se 

renovam. Ou seja, para ele, os saberes são como propulsores de uma linguagem 

sensível que se dá no corpo e amplia as relações entre o sujeito e o mundo. Já a 

                                                           

5O Bumba-meu-boi Como Fenômeno Estético – Tese de Doutorado defendida no Programa de Pós-
Graduação em Educação da UFRN. 
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pesquisa de Vieira (2012)6, sobre a educação no corpo e no riso no contexto do 

Pastoril, apresenta, dentre tantas contribuições, a resistência do folguedo da 

tradição ao tempo e a tradição sendo concebida enquanto aprendizagem que advém 

dos processos culturais.  

Partindo desses e de outros referenciais apresentados logo mais adiante, o 

olhar que lançamos sobre as Bandeirinhas extrapola o conceito segregador do termo 

“Folclore” e situa o folguedo enquanto manifestação da existência dos que vivenciam 

seu contexto. A manifestação produz referências a partir do canto, da culinária, da 

dança e do festejo, e todos eles integram a memória cultural daquela cidade, pois se 

trata de uma tradição que transita entre o campo da estesia do corpo e o campo do 

sensível – que diz respeito às experiências do corpo e às suas relações consigo 

mesmo, com o outro e com o mundo, considerando os modos de viver e sentir das 

Bandeirinhas possíveis (pela vivência da estrutura de seus simbolismos), e o 

imaginário desses sujeitos (criando e recriando sentidos por meio de suas danças, 

suas cantigas, pelo preparo dos alimentos da festa e pelas reuniões de 

planejamento e festejo do folguedo).    

Tradicional e exclusiva do município de Touros/RN há mais de cem anos, as 

Bandeirinhas são originalmente formadas por senhoras idosas que festejam e saem 

em cortejo pelas ruas do município, à meia-noite, cantando, dançando e louvando 

aos santos católicos – João, Pedro e Sant’Ana –, nos meses de junho e julho. A 

manifestação é repleta de simbolismos que evocam muitos olhares e reflexões, 

como observaremos no decorrer do trabalho.  

Jean Chevalier (1982), na introdução ao Dicionário de Símbolos, destaca a 

importância do uso das palavras para imputar sentidos aos símbolos, entretanto, 

afirma que ainda assim tais palavras não serão capazes de retratar o real valor dos 

símbolos:  

[...] um símbolo escapa a toda e qualquer definição. É próprio de sua 
natureza romper os limites estabelecidos e reunir os extremos numa 
só visão. Assemelha-se à flecha que voa e que não voa, imóvel e 
fugitiva, evidente e inatingível. As palavras serão indispensáveis para 
sugerir o sentido ou os sentidos de um símbolo: mas lembremo-nos 
sempre de que elas são incapazes de expressar-lhe todo o valor. 

                                                           

6 Pastoril: uma educação celebrada no corpo e no riso: obra fruto da Tese de Doutorado defendida 
pelo autor no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN. 
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A afirmação do referido autor muito se aproxima à realidade observada no 

contexto do folguedo das Bandeirinhas, na medida em que os símbolos e sentidos 

criados pelas brincantes, partem do vivido e, dessa maneira, as palavras, a 

oralidade são fundamentais na tentativa de expressá-los, apesar da impossibilidade 

de dizerem tudo, todos os sentidos. 

Para Rezende (1990), o símbolo é diz respeito a concentração do sentido e 

dos sentidos da existência. Nesse entendimento, a aprendizagem humana 

significativa se dá a partir da busca de sentidos articulados aos símbolos, como 

presenciamos no contexto das Bandeirinhas. Durante a manifestação, o sentido de 

existência do folguedo se confunde com a existência das brincantes, na medida em 

que, naquele tempo e espaço simbólico da tradição de Touros, a manifestação 

mostra-se compondo a vida das brincantes, seus modos de ser, agir e pensar. 

Para Eliade (1991), os símbolos são um meio de conhecimento capaz de 

revelar determinados aspectos profundos da realidade, atendendo à uma 

necessidade, possuindo a função de dar a conhecer as modalidades mais ocultas do 

ser. Nessa perspectiva, do símbolo enquanto meio de conhecimento que busca 

revelar os sentidos mais profundos do ser, consideramos que ao atravessarmos o 

universo simbólico das Bandeirinhas nesta dissertação, universo este composto por 

corpos dançantes que registram suas histórias  vida ao longo do tempo e que 

apresentam-se como territórios ricos em conhecimentos sensíveis, que se 

manifestam através de expressões e histórias contadas e recontadas a cada 

geração através da voz e de gestos, sinalizando uma educação pautada na 

sensibilidade.  

A partir do contexto dessa manifestação, levantamos as seguintes questões 

de estudo: como se constituem as Bandeirinhas de Touros, do ponto de vista 

estético e simbólico? De que modo as experiências vividas nessa produção cultural 

podem ser pensadas e reconhecidas como fenômeno educacional?    

Em consulta ao Banco de Teses e Dissertações da CAPES, ao Repositório 

Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e à Base de Dados do 

Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
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PPGED, pudemos observar várias produções7 que se aproximam de nosso estudo. 

Destacamos, também, alguns trabalhos defendidos no PPGED da UFRN por 

pesquisadores que hoje integram o Grupo de Pesquisa em Corpo, Fenomenologia e 

Movimento – ESTESIA, grupo do qual também faço parte. Dele, destacamos as 

pesquisas: Pastoril: uma educação celebrada no corpo e no riso, por Vieira (2010); 

Uma Educação Tecida no Corpo, por Medeiros (2008); O Bumba-meu-boi Como 

Fenômeno Estético, por Viana (2006); Em Cada Canto, Um Conto, Uma Canção: o 

velho, a tradição oral e a educação no Mato Grande/RN, por Aquino (2013); O que 

as tramas simbólicas e estéticas da cultura do Candomblé nos revelam para se 

pensar o corpo na Educação Física, por Ingrid Patrícia Barbosa de Oliveira (2016); A 

tradição do Grupo Araruna: compondo proposições estéticas sobre o corpo, a dança 

e a educação física, por Emanuelle Justino dos Santos (2016); dentre outras 

produções.  

No decorrer desse levantamento, tomamos conhecimento de que o Grupo 

Parafolclórico da UFRN estreou em 2008 o espetáculo de dança intitulado Debaixo 

do Barro do Chão8. Nele, havia uma coreografia inspirada no folguedo das 

Bandeirinhas. A partir da análise da conformação estética dos espetáculos Debaixo 

do Barro do Chão e Flor do Lírio, ambos produzidos pelo mesmo grupo, Oliveira 

(2011), em sua dissertação de mestrado intitulada Trajetos Cênicos do Grupo 

Parafolclórico da UFRN: que dança é essa?, cita brevemente sobre o processo de 

composição da coreografia inspirada no folguedo das Bandeirinhas de Touros.  

Destacamos que não foi localizada, nas referidas bases de dados 

consultadas, nenhuma pesquisa com a presença das “Bandeirinhas” como o objeto 

central de estudo. No entanto, além da já referida menção sobre o folguedo feita por 

Deífilo Gurgel (1999), sabe-se que elas também foram citadas pela docente e 

pesquisadora da UFPB, Luciana Chianca (2007), em artigo originado de uma 

pesquisa realizada em 2001 sobre festas aos santos católicos do mês de junho em 

                                                           

7 Nestas bases, restringimos a pesquisa a estudos na área da Educação, no nível de mestrado e 
doutorado, buscando temáticas relacionadas à nossa pesquisa através das seguintes palavras-chave, 
utilizadas no buscador: “saberes da tradição”, “cultura popular” e “Bandeirinhas”. Através da palavra-
chave “saberes da tradição”, destacamos alguns trabalhos: Lagoa do Piató: a educação como uma 
obra de arte, por Ivone Ramalho; e Saberes da Pesca: uma arqueologia da ciência da tradição, por 
Sergio Moraes. 
8 Dirigido pela Profa. Larissa Kelly de Oliveira Marques Tibúrcio.  
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Natal, e que subsidiou uma tese de doutorado, defendida na Université Bordeaux 2, 

em 2004. O referido artigo, intitulado Devoção e Diversão: expressões 

contemporâneas de festas dos santos católicos, ao se referir às festas e às 

procissões religiosas brasileiras que possuem a presença de bandeiras/estandartes, 

faz a seguinte menção às Bandeirinhas de Touros: 

No litoral da Paraíba e em alguns municípios do Rio Grande do Norte 
(em Touros) há relatos de que essas bandeiras estejam presentes 
até os dias atuais. Nessa última cidade, ela aparece com o nome de 
‘Bandeirinha de São João’, como um estandarte de tecido no qual é 
bordada uma representação do santo batista, e guia uma procissão 
de fiéis para um banho coletivo noturno – reservado às mulheres – 
na noite de 23 de junho. Realizado de modo informal nesse 
município pelo menos até 2001, esse ritual sofreu algumas 
modificações: o aspecto lúdico parece ganhar importância sobre o 
litúrgico com o esquecimento de certas proibições, no que toca, por 
exemplo, à exclusividade da participação feminina no banho 
(CHIANCA, 2007, p.66). 

Do ponto de vista metodológico, esse estudo lança olhares sobre as 

Bandeirinhas de Touros em uma perspectiva fenomenológica, com base em 

Merleau-Ponty (1999; 2014). De matriz filosófica, essa abordagem trata do estudo 

dos fenômenos tal como eles são e como se apresentam, buscando suas essências 

na existência, utilizando-se das dimensões da descrição, redução fenomenológica e 

interpretação. Considerando a adoção da redução fenomenológica enquanto 

exercício de distanciamento dos referenciais já existentes, mergulhamos nas 

experiências junto ao fenômeno das Bandeirinhas e, a partir do vivenciado, das 

impressões sensíveis que se deram no corpo, partiu a nossa descrição.  

Conforme Viana (2006), a partir da descrição, demanda-se a interpretação e 

a identificação das unidades de sentido da experiência pelo pesquisador: 

A descrição assume a forma de um texto à espera de interpretação; 

é ele que fornece indicadores do solo perceptual onde ocorre a 

experiência da qual são destacadas as unidades de significados, isto 

é, unidades da descrição ou do texto que fazem sentido para o 

pesquisador a partir das interrogações formuladas (VIANA, 2006, 

p.25). 

Partimos então da leitura da realidade experienciada com as Bandeirinhas 

de Touros, descrita no decorrer dessa pesquisa. Nesse trajeto, conhecemos a 

cidade de Touros e as integrantes dos dois grupos de Bandeirinhas, suas histórias e 

o contexto do folguedo – o preparo, a festa e o cortejo –, e destacamos algumas 
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temáticas que nos despertaram um maior interesse de pesquisa, levando-nos a 

elencar as seguintes unidades de sentido: um modo de ser velha, já que se trata de 

mulheres idosas que conseguiram subverter a discriminação por idade ou gênero no 

contexto do folguedo, apresentando-se como protagonistas das Bandeirinhas; o 

universo simbólico do sagrado e do profano, que permeia a manifestação; a festa 

estesiológica9, que permite amplas significações a partir de sua experienciação 

pelos sujeitos; e a oralidade e a escrita presente no universo da tradição. 

E para a interpretação dessas unidades de sentido, recorremos também às 

imagens captadas durante o processo, bem como às impressões obtidas e anotadas 

em diário, a partir da experiência vivida in loco, para as visitas de reconhecimento da 

cidade, para o acompanhamento do preparo da festa, para o festejo e para o cortejo; 

além dos dados obtidos através dos relatos orais nas entrevistas e nos diálogos 

informais. A partir dos dados fornecidos pelo fenômeno estudado, dialogamos com 

os referenciais teóricos.   

Para Nóbrega (2010, p. 37), sob pensamento de Merleau-Ponty, “ o corpo, o 

gesto, o conhecimento sensível e os processos perceptivos são trazidos para o 

primeiro plano de reflexão”. A experiência vivida é tomada como referência, já que 

precede qualquer teorização, rompendo com o racionalismo enfocado na 

modernidade. A autora ainda discorre sobre o método fenomenológico, afirmando 

que se trata de uma 

Atitude de envolvimento com o mundo da experiência vivida, com o 
intuito de compreendê-la. [...] um envolvimento que permite a 
experiência, a reflexão, a interpretação, a imputação e a 
compreensão de sentidos (NÓBREGA, 2010, p.38).  

Nessa perspectiva, com a adoção da redução fenomenológica, buscamos 

distanciamento dos pressupostos teóricos já estabelecidos durante a experiência 

inicial junto ao fenômeno, tentando lançar outros olhares sobre a manifestação a 

partir da experiência das próprias Bandeirinhas, enquanto organizadoras e 

participantes protagonistas do festejo, e nossa, enquanto participantes do festejo, 

para que fosse possível ampliar os sentidos e a compreensão sobre a essência da 

manifestação pesquisada. Vale ressaltar que todo esse processo de redução nunca 

se dá por completo, tendo em vista que os sujeitos já são imbuídos de 

                                                           

9 Noção da Fenomenologia discutida por Merleau-Ponty, abordada logo mais adiante. 



24 
 

conhecimentos retomados de suas inúmeras experiências ao longo da vida 

(MERLEAU-PONTY, 1999; NÓBREGA, 2010).  

Dessa maneira, nos pautamos nas noções de experiência, de estesia e de 

reversibilidade dos sentidos, a partir da fenomenologia de Merleau-Ponty (1999; 

2014); de tradição, em Almeida (2010); símbolos, em Eliade (1991) e Chevalier 

(1982); Gheerbrant (1982) e de educação sensível, a partir de Nóbrega (2009; 2015; 

2016), Viana (2006), Medeiros (2010) e Vieira (2012), como também dialogamos 

com outros autores que tratam dessas compreensões e que foram de grande 

importância para respaldar os diálogos acerca do fenômeno das Bandeirinhas.  

Tendo em vista a perspectiva fenomenológica de que o mundo já está posto 

em primeiro plano, antes de qualquer análise, partimos da experiência sensível junto 

ao folguedo das Bandeirinhas, considerando primeiramente o contato e o 

reconhecimento do fenômeno in loco, da reflexão e da busca de sentidos 

particulares inerentes ao vivido – que surgiram da relação com o olhar das 

brincantes e com o nosso próprio (como pesquisadoras participantes dos processos 

que compreendem o preparo, o cortejo e o festejo da manifestação); e, somente 

após esses processos e reflexões experienciais, seguimos tecendo diálogos com os 

referenciais teóricos ao longo da pesquisa. 

A experiência diz respeito “à abertura ao nosso mundo, de fato” (MERLEAU-

PONTY, 1999, p.298). Ou seja, uma abertura ao mundo expresso, ao mundo vivido 

que antecede as reflexões, possibilitando o reconhecimento de um espaço 

expressivo, sensível e simbólico, que produz significações particulares a cada 

sujeito. É a partir da nossa experiência, do sujeito enquanto consciência, que a 

linguagem adquire sentido para nós.  

“Percebida, doravante, como nosso modo de ser e de existir no mundo, a 

experiência será aquilo que ela sempre foi: iniciação aos mistérios do mundo” 

(CHAUI, 2002, p.161). Partindo dessa concepção fenomenológica, o sujeito e as 

suas experiências são o prelúdio para o alcance do conhecimento, pois, motivados 

pela experiência, as relações com o mundo e com as outras pessoas e coisas 

adquirem sentido, como aponta Merleau-Ponty, ao afirmar:  

Eu sou a fonte absoluta; minha experiência não provém de meus 

antecedentes, de meu ambiente físico e social, ela caminha em 
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direção a eles e os sustenta, pois sou eu quem faz ser para mim (e, 

portanto, ser no único sentido que a palavra possa ter para mim) 

essa tradição que escolho retomar, ou este horizonte cuja distância 

em relação a mim desmoronaria, visto que ela não lhe pertence 

como uma propriedade, se eu não estivesse lá para percorrê-la com 

o olhar (MERLEAU-PONTY, 1999, p.3-4). 

Nóbrega (2008) endossa a concepção de experiência apresentada por 

Merleau-Ponty (1999) quando aponta que é a partir da experiência do corpo, 

concebida enquanto conhecimento sensível, que se amplia o campo criador de 

sentidos. A autora afirma que a experiência do corpo 

Configura um conhecimento sensível sobre o mundo expresso, 
emblematicamente, pela estesia dos gestos, das relações amorosas, 
dos afetos, da palavra dita e da linguagem poética, entre outras 
possibilidades da experiência existencial NÓBREGA, 2008, p. 147). 

Nóbrega (2010, p. 89), ainda afirma que “o sensível é a presença revelada 

em saberes enraizados no corpo”. Segundo a autora, o sensível assume lugar de 

destaque no pensamento de Merleau-Ponty (1999), inclusive no que diz respeito à 

linguagem sensível. Para o autor: 

O sensível não é somente as coisas, é também tudo quanto nele se 
desenha, mesmo em baixo relevo, tudo quanto deixa nele o rastro, 
tudo quanto nele figura, mesmo a título de desvio e como uma certa 
ausência” (MERLEAU-PONTY, 1991, p.190). 

A despeito da linguagem sensível, Nóbrega (2010) afirma que ela se funda 

no corpo e na experiência de movimento, enfatizando que o corpo não se restringe a 

linguagem conceitual, pois considera também a linguagem gestual e outras formas 

de linguagem, como a das artes. Entretanto, a autora destaca que existem lacunas 

na compreensão da linguagem, dada a demanda da experiência vivida para que a 

linguagem adquira sentido – tendo em vista que o sensível constitui o ser e os seus 

conhecimentos, que, fortemente ligado ao corpo, se manifestam nos processos 

corporais.  

Viana (2006) discorre sobre o sensível, considerando-o como ponto de 

partida para apreensão das parcelas do mundo pelo corpo e por transformá-las em 

um conteúdo dotado de significações e de sentidos. A fenomenologia do sensível 

apresenta assim uma densa marca do olhar com a significação, processo em que 

não há distinção entre o ato e a significação. O sensível “constitui a síntese da 
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percepção e do movimento, nível constituinte do ser e do conhecimento” 

(NÓBREGA, 2010, p. 84).  

Nos pautamos também na compreensão de educação enquanto 

aprendizagem da cultura, apresentada por Rezende (1990) e apoiada na concepção 

fenomenológica de Merleau-Ponty (1999), que estabelece uma sólida relação do 

homem com o mundo, caracterizando assim a experiência existencial na forma da 

cultura imbricada ao homem.  

Rezende (1990) nos apresenta a cultura como a existência significativa do 

homem no decorrer da história, sendo ela sua experiência mais primitiva e 

duradoura. O autor aponta alguns aspectos da cultura, dos quais destacamos dois 

deles por se aproximarem de nossos olhares nesta pesquisa: a cultura enquanto 

forma própria da existência e a cultura como visão ideológica do mundo.  

A primeira enfoca a cultura em sua natureza fenomenal e em seu caráter de 

manifestação da existência pela cultura, sendo ela um campo de variadas relações 

entre homem e mundo em que se estabelecem diversas formas de significação 

existenciais. A exemplo dessas formas, tem-se as artes, as maneiras de utilização 

do mundo, a religião, dentre outros aspectos que, no decorrer da história, se 

consolidam na constituição de um mundo com tópicos ou lugares sólidos dotados de 

sentido em meio a uma infinidade de sentidos. “É de forma estruturada que a cultura 

exprime a existência, e a interpretação desta última, a aprendizagem da cultura, 

coincide com a interpretação dos diversos tópicos de maneira estruturada” 

(REZENDE, 1990, p.60). 

A segunda afirma que a cultura também sofre processo de ideologização, 

implicando em olhares sobre o mundo por sujeitos e grupos que nunca são neutros, 

pois só o enxergam a partir de sua representação e de seu imaginário, e não da 

maneira como realmente é. Nesse aspecto, o autor apresenta a concepção de 

educação enquanto aprendizagem da cultura também como perspectiva crítica para 

com as ideologias, pois elas implicam em desaprendizagem da cultura e em 

violência simbólica. A partir da redução fenomenológica abrem-se portas para um 

pensamento crítico a despeito da visão ideológica do mundo que deturpa o sentido 

da existência (REZENDE, 1990). 
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No trajeto dessa pesquisa, nossos olhares sobre as Bandeirinhas se 

aproximaram de alguns aspectos culturais defendidos por Rezende (1990). A 

experiência junto ao folguedo trouxe clareza sob a perspectiva de uma cultura 

encarnada na existência das brincantes, que, quando interpretada, podemos 

observar a aprendizagem da cultura que compõe vida e história dessas senhoras e 

dos citadinos envolvidos no festejo. Já eles transformam o olhar sobre o mundo, 

dada a presença do imaginário e das representações do processo. Nesse contexto, 

tal como referido pelo autor, a história constrói a cultura e vice-versa, em constante 

movimento, gerando mudanças nos sujeitos envolvidos e no mundo. E, ao longo do 

tempo, a manifestação das Bandeirinhas segue esse fluxo motriz, que traz 

mudanças e manutenções em certos elementos dessa tradição. Com sensibilidade, 

elas partilham diversas funções, trabalham em prol da resistência do grupo, buscam 

recursos financeiros, cozinham quitutes para venderem na festa e mostram-se 

críticas e atuantes diante das dificuldades encontradas. 

Ao tratarmos de aspectos de uma educação sensível a partir do contexto 

das Bandeirinhas, tem-se em Vieira que a educação se dá no corpo, por meio da 

voz, da visão e do gesto:  

Fundada nos desdobramentos do ver e do ouvir, compreendida na 
gestualidade, fundamentam a educação como fenômeno que se dá 
no corpo, pois não vemos e não ouvimos apenas com os olhos e os 
ouvidos, visto que carregamos nessas ações nossa própria história, 
que também é história coletiva (VIEIRA, 2012, p.11). 

Para a compreensão de uma educação que se dá no corpo a partir das 

experiências, trazemos, para fortalecer ainda mais esse olhar que lançamos sobre 

as Bandeirinhas, a compreensão de Nóbrega, que discorre sobre a estesiologia 

proposta por Merleau-Ponty (1994) nos cursos sobre a Natureza, apresentando-a 

como uma  

Ciência dos sentidos, cuja característica abre o corpo para o exterior, 
transformando-o em um corpo poroso, que permite a comunicação 
do meu corpo e dos outros corpos. A sensorialidade é um 
investimento que configura a estesia, a capacidade fisiológica, 
simbólica, histórica e afetiva de impressão dos sentidos (NÓBREGA, 
2008, p.143). 

A noção de estesia apoia-se então na tese do sensível. Ou seja, em uma 

compreensão sensível da vida e dos saberes, retratando um corpo capaz de sentir, 
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desejar, expressar, comunicar e criar, como perceberemos no contexto sensível das 

Bandeirinhas. Para Nóbrega, essa noção diz respeito a 

Uma comunicação marcada pelos sentidos que a sensorialidade e a 
historicidade criam, numa síntese sempre provisória, numa dialética 
existencial que move um corpo humano em direção a outro. Pela 
estesia do corpo é possível compreender a experiência vivida em 
suas múltiplas significações (NÓBREGA, 2010, p.95). 

Acerca das significações, Merleau-Ponty (1999, p.19) afirma que “não há 

uma palavra, um gesto humano, mesmo distraído ou habitual, que não tenha uma 

significação”. 

É a partir da estesia do corpo, da busca de uma compreensão do sensível 

na experiência das Bandeirinhas de Touros – quer seja em sua comunicação verbal, 

gestual ou em sua cultura – e de minha experiência vivida, enquanto participante do 

festejo, que buscamos compreender uma educação que se estabelece no corpo. 

A noção de reversibilidade dos sentidos, também tratada por Merleau-Ponty 

(1999), nos apresenta uma simultaneidade no ato de perceber, pois na medida em 

que encontramos sentido em algo, encontramos sentido em nós mesmos, pois o eu, 

o outro e o mundo entrelaçam-se no emaranhado do vivido. Merleau-Ponty (1999, 

p.105) ilustra tal noção ao afirmar que “olhar um objeto é vir habitá-lo e dali 

apreender todas as coisas, segundo as faces que elas voltam para ele”. Ainda nessa 

perspectiva, trazemos também Porpino (2006, p. 59), que discorre sobre a noção de 

reversibilidade, tendo em vista as relações entre o sujeito, o outro e o mundo, 

afirmando que “o homem percebe o sentido do percebido percebendo-se, pois, 

percebido e percebedor imbricam-se no mundo intercorporal”. 

Ainda sobre essa noção, Nóbrega (2010) discorre que se trata da 

compreensão da circularidade entre corpo e mente, tornando as coisas mais 

profundas e apresentando um corpo na experiência do movimento e na 

comunicação entre os sentidos, a partir da visualidade, sendo capaz de ver e se ver, 

tocar e ser tocado, concomitantemente, afetando e sendo afetado. “O corpo como 

órgão dos sentidos se encarrega da metamorfose da existência” (NÓBREGA, 2015, 

p.63). 

A partir dessas relações, abrem-se as portas de acesso à comunicação 

entre os sentidos que constituem o ser, tendo em vista que os sentidos se revelam a 
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partir do ato perceptivo, possibilitando diferentes maneiras de pensar e refletir para 

além da razão, acessando conhecimentos por meio da percepção do corpo como 

um todo – corpo que afeta e é afetado, sente e é sentido, entrecruzando atividade e 

passividade. 

No contexto do folguedo pesquisado, consideramos que a reversibilidade 

apresenta o corpo das brincantes das Bandeirinhas e da pesquisadora enquanto 

espaço de diálogo e de interação entre os sentidos (ver, ouvir, degustar, tocar, 

cheirar). A experiência do movimento dos sujeitos que se relacionam naquele 

contexto amplia a compreensão de cada um acerca de seu corpo, como por 

exemplo, na experiência da produção da canjica pelas idosas.  

Para compreendermos o sentido de tradição vivido no contexto das 

Bandeirinhas, buscamos Almeida (2010), que aponta a compreensão de saberes da 

tradição enquanto conjunto de conhecimentos construídos pelas pessoas mais 

comuns – saberes mais próximos à natureza e transmitidos a cada geração, com 

forte marca da intuição e da lógica, como operadores do pensamento. Almeida 

afirma que 

Saberes tradicionais são uma das formas de explicação de 
fenômenos e fatos da vida social a partir da articulação de um 
conjunto de relações priorizadas, sistematizadas coerentemente. 
Mais que isso, as formas de conhecimento não científicas são 
capazes de articular um número maior de relações na direção das 
totalizações do que os níveis de especializações temáticas que a 
ciência consegue aprender (ALMEIDA, 2001, p.81). 

Almeida (2010) também destaca a relação entre os saberes científicos e os 

da tradição, afirmando que estes ainda são marginalizados devido ao julgamento de 

certa parcela da população em classificá-los como não-científicos. Essa rotulação 

acaba reduzindo-os ao teor de saberes do senso comum, ao serem conservados, no 

sentido de negação, às mudanças que eles também experienciam. São também 

taxados como saberes populares, em uma conotação de inferioridade, em 

detrimento aos que são reconhecidos e enaltecidos pela ciência. É dos saberes da 

tradição que parte os saberes científicos, todavia, eles ainda se expressam distantes 

do senso comum, por constituírem uma ciência com contextos, narrativas e métodos 

próprios que, apesar de atravessarem gerações, se mostram distintos da ciência que 

se apresenta comumente. 
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Em sua pesquisa sobre o bumba-meu-boi como fenômeno estético, Viana 

(2006) articulou os estudos da fenomenologia ao pensamento de Almeida, apoiando 

seu estudo na concepção fenomenológica de corpo (em que é concebido como 

linguagem; como corpo vivo, em movimento; e como corpo de afetos e desejos, que 

percebe a si, aos outros e ao mundo, sendo portador de múltiplos sentidos em sua 

existência) e na concepção de saberes de tradição (em que a manifestação da 

tradição é percebida enquanto um espaço em que os saberes se entrelaçam e são 

inscritos no corpo, apresentando-se em constante transformação, dado que os 

sentidos modificam-se nesse corpo vivo, em constante movimento). A partir dessa 

junção, percebemos aproximações daquele estudo com o fenômeno das 

Bandeirinhas de Touros. Para Viana, é pela tradição que são registrados e 

renovados os saberes que compõem os corpos dos sujeitos que a integra: 

Pela tradição, os saberes inscritos nesses corpos brincantes são 
reatualizados, comunicam, guardam nos seus corpos o passado sob 
a forma de técnicas, experiências formativas e de vivências 
incorporadas, afirmando tais experiências no presente, esboçando 
prontidões para o futuro. Os brincantes trazem nos seus corpos toda 
a sua história, os seus saberes (VIANA, 2006, p.23). 

A partir disso, nos apropriamos do entendimento de tradição apresentado 

pelo autor, enquanto saberes incorporados e saberes sensíveis, ricos em 

historicidade e que propiciam experiências formativas/educativas a partir do preparo 

da manifestação e dos alimentos, da vivência da festa e do cortejo. 

No trajeto investigativo sobre as experiências com as Bandeirinhas de 

Touros, realizamos quatro visitas à cidade: duas no ano de 2015 e duas no ano de 

2016, sendo sempre uma visita no início do ano e outra no dia do festejo de São 

João, dia 23 de junho. Sobre os bastidores das viagens, é importante citar a 

presença de minha mãe D. Conceição, que apoiou as atividades de campo, 

capturando as imagens por meio de câmera digital.  

Os dois grupos de Bandeirinhas existentes no município são compostos em 

sua maioria por senhoras naturais daquela cidade, com faixa etária de sessenta 

anos de idade em diante, de estatura baixa à média, de origem pobre, muitas delas 

com baixa escolaridade, sendo boa parte constituída por aposentadas. Porém, 

algumas ainda produzem artesanatos ou alimentos para obtenção de renda.  
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No primeiro encontro, conhecemos brevemente a cidade e conversamos 

informalmente com as representantes de cada um dos grupos das Bandeirinhas – 

graças à mediação de uma funcionária do Centro de Turismo de Touros, que 

agendou o encontro. A mediadora partilhou um pouco do que sabia sobre o folguedo 

e nos apresentou um documentário turístico sobre Touros/RN produzido por ela, que 

apresentava os belíssimos atrativos turísticos e as manifestações da cultura local, 

entre eles, o das Bandeirinhas. Falamos sobre a origem dessa manifestação e 

compreendemos um pouco sobre as etapas da comemoração aos santos católicos: 

a preparação da festa, o cortejo e a festa/forró dos idosos. Durante a conversa, elas 

cantaram algumas das canções herdadas, partilhadas com vozes e gestos repletos 

de emoções. Outros diálogos foram possíveis durante a preparação do festejo do dia 

23 de junho de 2015. Tivemos acesso desde o turno da manhã, logo cedo, 

acompanhando o processo de limpeza, a organização do espaço, a ornamentação e 

o preparo dos alimentos feitos pela Bandeirinha de D. Francisquinha, até o momento 

do festejo noturno, quando pude participar, observando as integrantes e os 

convidados, realizando registros de imagens, em fotos e vídeos, e me integrando ao 

cortejo que foi às ruas. 

No início do ano de 2016, realizamos entrevistas com base em um roteiro 

elaborado (anexos), contando com o critério de disponibilidade das integrantes para 

participação. As entrevistas de D. Francisca10 e de D. Maria da Paz11, da 

Bandeirinha de D. Francisquinha, foram realizadas na sala da residência da 

primeira. A entrevista com D. Geralda12, integrante da Bandeirinha de D. Vitória 

ocorreu em sua própria casa. A participação de D. Vitória, coordenadora do grupo 

mais recente, não foi possível, na ocasião.  

Fomos muito bem acolhidos. No primeiro momento, explicamos como se 

daria o processo e quais temáticas seriam abordadas. Após esse momento, 

iniciamos o registro de áudio e imagem, com o auxílio de uma câmera fotográfica 

                                                           

10 Francisca de Assis Cruz, 70 anos de idade, natural de Touros, “dona de casa” e coordenadora do 
grupo tradicional de Bandeirinhas. 
11 Maria da Paz Costa, 58 anos de idade, natural de Touros, professora aposentada e coordenadora 
do Clube de Idosos João Penha Filho. 
12Geralda Moura, 82 anos de idade, natural de Touros, Labirinteira (trabalho artesanal com agulha, 
linha e tecido), rezadeira (pessoa que reza com uso de um ramo de folhas sobre o enfermo, no 
intento de curá-lo), além de também produzir cocada e dindin (suco congelado vendido em pequenos 
sacos plásticos), trabalhos em macramê, varanda de rede e rede. 
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digital e dois aparelhos celulares. Nesse momento introdutório, apesar de tentarmos 

tranquilizá-las sobre aquele processo de partilha de saberes, e explicar que se 

tratava de uma conversa descontraída, notamos momentos de ansiedade e de 

nervosismo aparentes, sinalizados por seus corpos: pelas mãos, que se tocavam 

sucessivas vezes durante a conversa; pelas pernas, que se balançavam de modo 

apressado, quando as integrantes estavam sentadas; pelo balbuciar diante da 

preocupação com o conteúdo da fala, que era interrompida diante do “querer dar 

uma resposta certa”; além da a fisionomia do rosto, retratando angústia, quando, em 

um primeiro momento, julgavam não saber responder às perguntas e perdiam a 

linha de pensamento.  

Nos guiamos a partir do roteiro de entrevista (anexos) para buscarmos 

compreender como se dava a experiência das Bandeirinhas e a minha própria, 

enquanto observadora e participante do festejo. Em princípio, definimos um número 

menor de questões que se referiam aos dados de identificação das brincantes 

entrevistadas e outras questões acerca do vínculo delas com o referido folguedo. 

Após as entrevistas roteirizadas, surgiram outros questionamentos sobre como o 

grupo se organizava. Com isso, soubemos que elementos estéticos se constituíam 

como referências para a manutenção do grupo ao longo dos anos, quais os sentidos 

de alguns dos símbolos presentes na manifestação e como ela se constituía uma 

educação sensível.  

As entrevistas estão anexadas no final da pesquisa e separadas por pessoa. 

Subsidiaremos nossa discussão com trechos dos relatos obtidos, identificando cada 

uma pelos nomes com que são conhecidas na cidade: D. Francisquinha, D. Da Paz 

e D. Geralda. Ressaltamos que na ocasião as participantes assinaram o termo de 

livre consentimento para realização da entrevista e dos registros de imagens 

utilizadas em anexo. 

Ainda em 2016, em 23 de junho, também pudemos acompanhar, 

brevemente, no turno vespertino, parte da organização do festejo da Bandeirinha de 

D. Vitória. Na ocasião, encontramos cinco integrantes muito atarefadas em concluir 

o preparo dos alimentos e da ornamentação do local, ambos já em via de 

finalização. Foi possível conversar com algumas delas e realizar alguns registros 

fotográficos. Já no final da tarde, seguimos para o clube de idosos, que cede espaço 
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para a Bandeirinha de D. Francisquinha. Lá, havia considerável movimento de 

pessoas, finalizando os preparativos. Registramos algumas imagens. À noite, 

quando os dois festejos iniciaram, partilhamos o tempo entre ambos os grupos. 

Passamos algumas horas em cada um, realizando o máximo de registros possíveis 

e vivenciando as festas. Nesse ano, o cortejo não foi às ruas com nenhum dos 

grupos, ambos permaneceram festejando em seus respectivos salões. 

Ao longo do processo, produzimos registros diversos – anotações, 

fotografias, filmagens –, provenientes das visitas realizadas. Bem como vivenciamos 

experiências estéticas a partir de vídeos e da participação junto aos festejos das 

Bandeirinhas nas noites de 23 de junho de 2015 e de 2016.  

Além da introdução do texto que aqui se encerra, nossa pesquisa está 

disposta em três capítulos: no primeiro, contextualizamos o município de Touros/RN, 

suas festas juninas e a manifestação das Bandeirinhas; no segundo, tratamos da 

descrição dessa manifestação – o preparo, a festa e o cortejo –, considerando os 

dados obtidos a partir das entrevistas e das conversas informais – além das 

impressões experienciadas; e, no terceiro, discutimos sobre velhice, recordações, 

oralidade e escrita, e sobre a festa estesiológica – sendo esses os modos com que 

as Bandeirinhas constituem um fenômeno educativo. Por fim, concluímos com as 

considerações finais e com as referências.  
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1. BANDEIRINHAS: TRADIÇÃO NA “ESQUINA DO BRASIL” 

1.1 A festa situada: Touros/RN 

O acesso ao município de Touros, pela BR 101, para além das placas de 

trânsito, é sinalizado pela escultura de um barco à vela (Imagem 1) de concreto e 

madeira, em tons de branco e azul, com dois banquinhos de madeira pintados em 

azul. Sobre um deles, avistamos um samburá – cesto bojudo e de boca estreita feito 

de cipó ou taquara, muito utilizado para carregar iscas e utensílios para pesca, ou 

para recolher o pescado.  

Imagem 1: Acesso à cidade de Touros pela BR 101 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Adentrando naquela direção, é necessário percorrer uma estrada estreita e 

desgastada, que nos apresenta um enorme coqueiral em seu entorno. Já nas 

proximidades da entrada de Touros, há uma espécie de portal de entrada (Imagem 

2), composto por dois postes com uma espécie de faixa de lona contornada com 

pequenas imagens das belezas naturais da região, possuindo o nome da cidade em 

destaque, impresso com a seguinte frase: “A esquina do Brasil” – título esse devido 

à proximidade do município ao KM 0 da BR 101, ponto em que descreve um ângulo, 

uma curva no litoral.  
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Imagem 2: Entrada da cidade de Touros 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O cantor e compositor potiguar Pedro Mendes, ao cantar sobre algumas 

belezas do litoral do Rio Grande do Norte, faz referência à praia de Touros, em sua 

música Esquina do Continente: 

 

Areias e pedras se encaixam na praia do Forte 

O rio é tão grande, é Norte, estrela dos Magos 

Coqueiral, nas palhas, a luz de uma lua 

E o farol, Mãe Luíza, uma luz que é tão sua 

 

A ponta é uma negra que aponta à visão de um quadro 

Passeio, costeira, serpente de dunas e mares 

O luau arrasta uma festa marinha 

Pôr-do-sol, Potengi, ai de mim, sem Redinha 

 

O sol tá praqui como a lua nasceu prá São Jorge 

O céu vai se abrir quando o azul descobrir o avião 

O barco no mar sobre a linha horizonte da Terra 
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Bonfim, a lagoa, Extremoz, água pura na mão 

 

Praia de Touros, ponta do calcanhar 

Uma esquina, uma fronteira no mar 

 

Ô, ô, ô, ô, ô, ô (uma esquina no mar) 

Ô, ô, ô, ô, ô, ô (uma fronteira no mar) 

E o sol também, Muriú (uma esquina no mar) 

Areal de Genipabu (uma fronteira no mar) 

E o mar de Maxaranguape (uma esquina no mar) 

 

Detentora de diversos atrativos e de um povo acolhedor, a cidade de Touros 

apresenta estabelecimentos comerciais variados, dentre eles: padarias, sorveteria, 

pizzaria, lojas de roupas, casas de ração, loja de material de construção, entre 

outros, de pequeno e médio porte. Possui como principais atividades econômicas o 

turismo, a pesca, a pecuária e a agricultura – essa última destacando-se na 

produção de batata-doce, abacaxi e coco.  

No âmbito do turismo, a cidade é conhecida pelas belezas naturais das 

praias e parrachos, e pelo patrimônio histórico-cultural, como os canhões coloniais 

deixados pelos portugueses; a Igreja Matriz; o farol do Calcanhar; a praça projetada 

por Oscar Niemeyer – localizada no KM 0 da BR 101, onde encontra-se o Arco do 

KM 0 (Imagem 3) e a réplica do Marco de Touros; o museu de Touros, inaugurado 

em 2004 – sendo boa parte do seu acervo constituído por objetos doados pela 

população, dentre outros atrativos turísticos (TOUROS, 2016).  
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Imagem 3: Praça e monumento idealizado por Oscar Niemeyer, no KM 0 da BR 101 

 
Fonte: http://www.panoramio.com/photo/40509032 

 

Em breve apanhado histórico, observamos que, em 1501, a orla marítima de 

Touros, mais precisamente na divisa entre os municípios de Pedra Grande e São 

Miguel de Touros (já desmembrado do município e que passou a se chamar São 

Miguel do Gostoso), foi o cenário no qual os colonizadores portugueses, na 

esquadra enviada pelo Rei de Portugal e comandada por Gaspar de Lemos, 

desembarcaram, visando reconhecer as terras recém descobertas e formalizar o 

domínio sobre elas. Um marco em mármore foi fixado, e nele havia registrado o 

referido ano juntamente a uma imagem da cruz da Ordem dos Cavaleiros de Cristo. 

Conhecido como “Marco de Touros”, ele é considerado o monumento mais antigo do 

Brasil, e passou a ser estimado como sagrado, chegando ao ponto de extraírem 

lascas dele, acreditando em suas propriedades milagrosas. Porém, devido aos 

danos sofridos ao longo do tempo, ele foi transferido para Natal e, na praia de 

Touros, foi posta uma réplica (SEBRAE/RN, 1999). 

Em 1638, houve um segundo desembarque, sob o comando de Luiz 

Barbalho Bezerra, na praia do marco – tendo em vista não terem conseguido 

desembarcar diretamente em Olinda para atacar os holandeses. De lá, seguiram 

para Salvador, deixando alguns canhões na praia, encontrando-se ainda hoje em 

exposição na localidade (SEBRAE/RN, 1999). 
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A cidade de Touros também possui a Igreja Matriz Bom Jesus dos 

Navegantes, construída em 1800. Ainda com traços coloniais, ela abriga a imagem 

de Bom Jesus dos Navegantes, encontrada no final do século XVIII nas águas do rio 

que banha a cidade, porém, não se sabe ao certo sua origem. Ela recebe visita de 

fiéis e de turistas durante todo o ano (TOUROS, 2016). 

Em 1908, deu-se a construção do farol de Touros ou Farol do Calcanhar, 

situado na praia do Calcanhar. Após algumas reformas, ele foi considerado um dos 

maiores da América Latina. 

O território passou a desenvolver-se no período que compreende o final do 

século XVII e início do século XVIII, dada a expansão agrícola nos municípios de 

Ceará-Mirim e de Extremoz. Entre 1972 e 1975, período de grande seca no Rio 

Grande do Norte, Touros recebeu um grande número de trabalhadores em busca de 

terra para cultivo agrícola e para criação de gado.  

Com nome de origem desconhecido, Touros foi desmembrado de Extremoz 

em 1833, sendo reconhecida como município em 1835, pela Lei Provincial 

(SEBRAE, 1999).  

Localizada no litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte (Imagem 4), no 

território do Mato Grande13, Touros possui uma área territorial de 838,870 km2, onde 

estão distribuídos 31.089 habitantes, com um quantitativo equilibrado da população 

residente, sendo 16.068 homens e 15.021 mulheres.  

Desse total de habitantes, apenas 19.919 são alfabetizadas, de acordo com 

dados do Instituto Brasileiro e Geográfico no último censo demográfico, realizado em 

2010 (IBGE, 2014).  

 

                                                           

13Esse território é detentor de 16 municípios (Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, 

São Miguel de Touros, Touros, Parazinho, Jandaíra, Rio do Fogo, Pureza, João Câmara, 

Maxaranguape, Ceará-Mirim, Taipu, Poço Branco, Bento Fernandes e Jardim de Angicos), 

abrangendo uma área de 5.758,60 Km2 e uma população de 226.540 habitantes. 
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Imagem 4: Mapa do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: http://www.tourosrn.com/docs/mapas.php 

 

E é nessa cidade litorânea que se encontram as Bandeirinhas, inseridas no 

contexto das festas juninas. Estas, são de matriz católica e muito expressivas na 

região Nordeste. A festa católica no Brasil foi trazida pelos padres jesuítas no século 

XVI, sendo originalmente marcada por rituais da Igreja Católica, em que os santos 

eram celebrados em missas e procissões. Com o decorrer do tempo, passaram a 

ocorrer, paralelamente, festejos profanos em espaços distintos, com a presença de 

bebidas alcoólicas, comidas típicas, forró e as quadrilhas juninas (CHIANCA, 2007).  

De acordo com Chianca, a quadrilha junina é: 

Originária de uma contradança de mesmo nome trazida ao Brasil 
pela corte imperial portuguesa, ela teve suas figuras e passos 
modificados ao longo do tempo e dos lugares em que foi sendo 
executada. A princípio, eram quatro ou oito casais que se 
organizavam em duas filas uma em frente à outra, com as quatro 
extremidades formando um quadrado – daí seu nome francês, 
quadrilles (em espanhol, cuadrilhas; em italiano, quadriglia). Nobre e 
cortês na origem, a quadrilha tornou-se uma dança e um espetáculo 
popularizado e reinventado, marcando as festas de São João em 
todo o país. Ao longo dos anos, a quadrilha democratizou-se, até se 
tornar uma dança praticada pelos menos abastados. [...] O que hoje 
conhecemos como quadrilhas tradicionais/matutas apresentam essa 
versão da dança nobre na origem e que se tornou popular. Nesse 
modelo de quadrilha, duas filas de casais matutos alinham-se frente 
a frente, seguindo as ordens do animador da quadrilha (ou 
“puxador”), em passos preestabelecidos e fazendo uma sequência 
de passos ensaiada antecipadamente, ou não. Essas duas filas não 
competem entre si, mas compõem um conjunto com evoluções 
ordenadas e harmonizadas (CHIANCA, (2007b, p.50-51). 
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Acerca do universo do sagrado e do profano, Eliade (2010) afirma, em sua 

obra intitulada “O sagrado e o profano”, que para o homem religioso, o espaço é 

compreendido como não homogêneo, apresentando assim roturas que resultam em 

espaços qualitativamente diferentes, coexistindo assim um espaço sagrado, 

considerado forte, significativo e real e, em oposição, um espaço não-sagrado/ 

profano, que se apresenta sem estrutura, sem forma, sem consistência. O autor 

destaca também que a interrupção do sagrado produz um ponto de rompimento que 

viabiliza a comunicação entre Terra e Céu, profano e sagrado 

[...] a experiência do sagrado torna possível a “fundação do Mundo”: 
lá onde o sagrado se manifesta no espaço, o real se revela, o Mundo 
vem à existência. Mas a interrupção do sagrado não somente projeta 
um ponto fixo no meio da fluidez amorfa do espaço profano, um “ 
Centro”, no “Caos”; produz também uma rotura de nível, quer dizer, 
abre a comunicação entre os níveis cósmicos (entre a Terra e o Céu) 
e possibilita a passagem, de ordem ontológica, de um modo de ser a 

outro (ELIADE, 2010, p.59). 

Eliade (2010) também afirma que, da mesma maneira que o espaço não é 

homogêneo nem contínuo para o homem religioso, o tempo também não é, 

destacando que “Há, por um lado, os intervalos de Tempo sagrado, o tempo das 

festas (na sua grande maioria, festas periódicas); por outro lado, há o Tempo 

profano, a duração temporal ordinária na qual se inscrevem os atos privados de 

significado religioso”. Ao diferenciar esses tempos, o referido autor destaca que o 

tempo sagrado é reversível, recuperável, na medida em que toda festa religiosa “[...] 

representa a reatualização de um evento sagrado que teve lugar num passado 

mítico [...]”, e o tempo profano, trata-se de uma experiência humana onde a 

presença divina não pode ser inserida (ELIADE, 2010, p. 63). 

Ao contextualizar as festas no Brasil colonial, Del Priore e Amantino (2000, 

p.27) afirma que elas dizem respeito a espetáculos simbólicos que possuem, 

historicamente, caráter religioso e profano atrelados, pois, sendo “espaço de 

múltiplas trocas de olhares, de tantas leituras e de tantas funções políticas e 

religiosas, a festa e o seu calendário transformaram-se, no período colonial, na 

ponte simbólica entre o mundo profano e o mundo sagrado”. Ainda segundo a 

autora, as festas promovem o divertimento, o lazer e a fantasia, mesclando 

diferentes estilos, corpos e sons, que tendem a incitar o rompimento de regras e de 

certos padrões, considerando que a festa beirava certos exageros, como o uso de 
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trajes e figuras alegóricas, muitas luzes – que consagravam as festas e se opunham 

às noites escuras, que eram sinônimo de temores ou ocasião para repouso –, e a 

presença dos mais variados sons. 

É nesse universo amplo da festa como espetáculo simbólico, campo de 

divertimento que congrega diferentes sujeitos, saberes e emoções, conforme Del 

Priore e Amantino (2000), que localizamos as festas juninas. Sobre elas, Luciana 

Chianca (2007), em sua pesquisa intitulada Devoção e Diversão: expressões 

contemporâneas de festas dos santos católicos, afirma que as festas católicas no 

Brasil foram trazidas pelos padres jesuítas no século XVI. Ela também destaca que a 

sua aceitação foi imediata, devido ao conteúdo estético dos fogos e fogueiras e por 

seu caráter agregador das famílias e amigos: 

Assim, o São João é uma festa coletiva na qual uma comunidade 
estreita sua identidade através de símbolos e práticas que reafirmam 
este pertencimento. A dimensão e a extensão da rede social é o que 
garante o sucesso da festa (CHIANCA, 2007, p.51).  

Tratando-se de um evento coletivo repleto de simbolismos, representando 

também um espaço de estreitamento de identidades da comunidade, a festa 

expressava-se através de luzes coloridas, de sons estrondosos e até de um aroma 

peculiar de pólvora, gerado pelos fogos de artifício – tornando-se tradição em alguns 

grandes festejos, como na comemoração da chegada de um novo ano e no São 

João. Segundo Del Priore e Amantino (2000), os fogos de artifício são de origem 

chinesa, e tornaram-se tradição em Portugal, passando posteriormente a compor as 

festas coloniais, para celebrar suas aberturas, para anunciar a saída ou chegada de 

um cortejo ou para homenagear personalidades importantes da época. 

No festejo das Bandeirinhas, os fogos luminosos – principalmente os que 

emitem forte som, os chamados rojões e bombas – são acesos por jovens que 

circundam a frente do clube e as ruas próximas, provocando fumaça com forte odor 

de pólvora e verdadeiros estrondos. O barulho chega a incomodar muitas pessoas 

no local e até alguns animais nas áreas externas, demostrando que a referida 

tradição de soltar fogos não era praticada nem aceita por todos que participam dos 

festejos juninos e das Bandeirinhas. 

Em ambos os festejos, juninos e Bandeirinhas, o santo João é exaltado, 

assumindo o lugar de destaque. De acordo com Cascudo (2001), em seu Dicionário 
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do Folclore Brasileiro, o santo São João é festejado com caráter familiar e/ou 

comunitário, atravessado pela religiosidade e simbolismos e regada à “farta 

alimentação, músicas, danças, bebidas e a uma marcada tendência sexual nas 

comemorações populares”.  

Em sua obra São João na Cidade: ensaios e improvisos sobre a festa junina, 

Chianca (2013) nos conduz a raízes mais profundas do teor profano presente nos 

festejos para São João, destacando a questão do simbolismo da fecundidade, 

afirmando que 

A concepção de João é cercada do simbolismo da fecundidade, pois 
sua mãe era estéril e já estava “na velhice”. [...] Como festa 
importada, vemos que o São João foi incorporado com as mesmas 
influências pagãs da sua ancestral portuguesa, inclusive no que diz 
respeito à fecundidade. Algumas práticas confirmam essa herança, 
como as adivinhações de São João, batismos e casamentos de 
fogueira (CHIANCA, 2013, p. 17). 

Ainda na obra de Cascudo (2001), encontramos alguns exemplos de 

adivinhações e crenças que apresentam essa tendência ligada à fecundidade e ao 

matrimônio:  

3) Em noite de São João, introduz-se numa bananeira uma faca que 
ainda não tenha servido; no dia seguinte, aparecerá na faca a inicial 
da noiva ou do noivo. [...] 5) Em noite de São João, escreve-se em 
pedaços de papel o nome de várias pessoas, enrolam-se os papéis, 
e se põem numa vasilha com água; o papel que amanhecer 
desenrolado indicará o nome da noiva ou do noivo. [...] 15) Quem, na 
noite de São João, tirar de uma pimenteira uma pimenta verde, 
casará com moço; se encarnada, casará com velho”. A ligação do 
santo com cultos agrários, visível pela insistência do desabrochar de 
flores, reverdecimento de folhas, acresce à ideia de matrimônio, de 
união carnal (CASCUDO, 2001, p. 299-300). 

Segundo Del Priore e Amantino (2000), a festa católica passa a ser ocasião 

para a realização de sortilégios dos mais variados tipos, das curas mágicas e das 

tradições das moças que queriam casar e que insistiam em descobrir se 

encontrariam ou não o seu par – como também percebemos esses sortilégios com 

as adivinhações apresentadas acima por Cascudo (2001). A referida autora ainda 

destaca que “as práticas mágico-religiosas encontravam assim seu lugar no interior 

das festas católicas e indivíduos de todos os seguimentos sociais entrelaçavam a 

tradição mágica com a devoção piedosa. Era uma das maneiras de apropriar-se da 

festa” (DEL PRIORE & AMANTINO, 2000, p.126). 



44 
 

Em algumas músicas entoadas pelas Bandeirinhas, também é possível 

observar o caráter profano na manifestação tradicional e popular. Em trechos14 de 

músicas tradicionais de São João cantadas no movimento, as brincantes se referem 

ao santo como uma figura elegante e gentil com as mulheres. A seguir, percebemos 

essa exaltação profana em trechos do Hino das Bandeirinhas de São João e 

também quando citam o referido santo banhando-se junto às mulheres, no trecho da 

música São João Batista, destacados, respectivamente, abaixo:  

 

[...] Chamou-se João, 

por ser tão galante [...] 

 

------------------------------------------- 

 

[...] São João foi tomar banho  

com vinte e cinco donzelas 

 

As donzelas “caiu” na água,  

São João caiu com elas 

 

Todo santo bota flor,  

São João, sua capela 

 

São João subiu ao céu,  

foi falar pelas donzelas [...] 

 

Chianca (2007) destaca que a Igreja se deparou com um obstáculo: 

dissociar o fogo, um aspecto pagão, da festa, pois seu teor era profano e exultava 

carne e sensualidade. Mas, apesar disso, o cristianismo conseguiu dar novos 

significados a antigas práticas que envolviam o fogo, com o intuito de criar uma festa 

sincrética. Inclusive, práticas como banhos, danças e cantos – que também 
                                                           

14 Extraídos dos registros do caderno de D. Da Paz, em visita realizada em 23 de junho de 2015. 
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observamos no contexto das Bandeirinhas –, antes perseguidas por serem 

associadas ao paganismo, passaram a se aproximar das festas cristãs, depois de 

algum tempo, emoldurando-se na atmosfera do sagrado: 

Considerando as fogueiras como sobrevivências do paganismo, a 
Igreja retomou a distância de seis meses entre os nascimentos de 
Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este 
último de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu 
com suas tradicionais fogueiras se tornaram “Fogueiras de São 
João”. Mas a festa do fogo e da luz (o solstício de verão celebra o dia 
com maior duração da luminosidade do sol, na Europa) não foi 
imediatamente associada ao São João Batista, homem austero, 
comedor de mel e gafanhotos. Desde o séc. XIV algumas práticas 
tradicionais da festa (como banhos, danças e cantos) foram 
perseguidas localmente por monges e bispos obstinados em 
erradicar todos os ritos associados à religiosidade pagã. Somente no 
Concílio de Trento (1545-1563), a Igreja resolveu enquadrar esses 
rituais em torno do fogo e associá-los à doutrina cristã (CHIANCA, 
2007, p.59). 

Dessa maneira, observamos que o fogo é um elemento que se destaca nos 

festejos juninos, expressando-se nas fogueiras e nas piracas15 que eram utilizadas 

pelos brincantes, antigamente. Grande parte do simbolismo desse elemento é 

proveniente da doutrina hindu, que admite imensurável valor ao fogo. Para o I Ching, 

base da sabedoria chinesa, o elemento corresponde, dentre outras coisas, ao 

coração, simbolismo das paixões, do espírito ou do conhecimento intuitivo. Para o 

Masdeísmo, religião dos Persas, ele é um símbolo divino essencial. No Ocidente e 

no Japão, desenvolve-se o caráter purificador (assim como na China antiga) e 

regenerador do fogo (como também para os Astecas). No tantrismo tibetano, trata-

se do fogo interior, fazendo correspondência com o fogo do coração. O fogo também 

se liga ao simbolismo sexual, em função de que na primeira técnica de obtenção do 

fogo por fricção, o movimento vai-e-vem remeteria a imagem do ato sexual 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982).  

A partir desses simbolismos do fogo, podemos tecer relações com as 

Bandeirinhas, quando inseridas ao festejo junino, na medida em que a 

correspondência do elemento com o coração, com as paixões e com o simbolismo 

sexual se aproximam do que já foi posto por Cascudo (2001) acerca da forte 

tendência sexual e do desejo e busca pelo casamento – aspectos que marcam o 

                                                           

15 Tipo de lanterna a gás de carboreto utilizadas por pescadores. 
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festejo junino. O caráter divino do fogo também se apresenta no contexto do 

folguedo pesquisado, quando inserido dentro da perspectiva cristã, em que as 

fogueiras eram postas como símbolos ligados à tradicional festa de São João.   

Chianca (2013) afirma que na tradição oral brasileira conta-se a “lenda” que 

a presença das fogueiras nas festas juninas deve-se a uma comunicação entre 

Maria e Isabel, mães de Jesus e João, respectivamente. Uma fogueira teria sido 

acessa no alto de uma colina para sinalizar para Maria que Isabel havia dado à luz a 

João Batista. Entretanto, vale ressaltar que a referida versão sobre a comunicação 

entre Maria e Isabel através da fogueira não consta no escrito bíblico católico.  

Em pesquisa realizada na cidade de Natal/RN, Chianca (2007) também 

destacou que, no início do século XX, as festas juninas eram marcadas por rituais 

oficiais da Igreja Católica. Os santos (Antônio, João e Pedro) eram louvados e 

festejados, nos ciclos juninos, através de procissões, de novenas e de missas. Os 

almanaques (Imagem 5), forma de texto literário do início do século XX, no período 

dos festejos, traziam títulos/temas com clara relação aos festejos.  

Imagem 5: Capas de edições do Almanaque Brasil 

 
Fonte: http://carissimascatrevagens.blogspot.com.br/2009/05/os-almanaques-de-pharmacia-

do-meu-avo.html 
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Ainda acerca dos almanaques, o cantor, dançarino, compositor e 

instrumentista pernambucano, Antônio Nóbrega, compôs, juntamente com Wilson 

Freire e Bráulio Tavares, uma música intitulada Lunário Perpétuo. Esse título 

também foi dado para um antigo almanaque elaborado pelo astrólogo valenciano 

Gerónimo Cortés, publicado na Espanha, em 1594. O almanaque de Gerónimo teve 

sua primeira tradução para o português em 1703, tornando-se referência para os 

almanaques brasileiros. Na letra da música, Antônio Nóbrega retrata o olhar poético 

sobre o lunário: 

 

Meu lunário tem antigas 

Alquimias de almanaque 

Já enfrentou intempéries, 

Roubos, incêndios e saques: 

Dos homens, das traças, das garras das eras 

Carrega segredos, decifra quimeras, 

Venceu todos os ataques 

 

O meu lunário perpétuo 

Sob o sol é luzidio 

Meu lunário foi forjado 

Num fogo de desafio, 

Que vibra, esquenta, atiça, aperreia, 

Faísca, enlouquece, que pega na veia 

Pelos séculos a fio 

 

O meu lunário perpétuo 

Guarda as vozes seculares 

Do profeta de canudos 

E do mártir dos palmares, 

Sonhando com o reino do espírito santo 

Na terra, no céu, em todo recanto, 
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Nos terreiros e altares 

 

O meu lunário perpétuo 

É meu livro precioso, 

Minha cartilha primeira, 

Minha bíblia de trancoso 

João Grilo, Chico, Malasartes, Mateus, 

Os órfãos da terra, os filhos de deus, 

Heróis do maravilhoso 

 

Meu lunário é a memória 

De um país que vai passando 

Diante dos nossos olhos, 

Rindo, mexendo, cantando, 

Mestiço, latino, caboclo, nativo, 

É velho, é criança, morreu e tá vivo... 

Presente, mas até quando? 

 

Meu lunário é conselheiro, 

Meu folheto é meu missal, 

Atravessando os milênios, 

Cada ponto cardeal 

De Norte a Sul, de pai para filho, 

De lá para cá, meu livrinho andarilho, 

Fabuloso romançal 

 

Com as festas anunciadas também nos almanaques do século XX, 

motivava-se a cidade de Natal/RN a decretar feriado – conduta que ocorre ainda 

hoje em algumas cidades brasileiras, como por exemplo em João Pessoa/PB 

(CHIANCA, 2007). Nas décadas seguintes, as festas ganharam maior dimensão, 

ampliando sua importância para a cidade. A festa profana ocorre em paralelo à 
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religiosa, porém, em espaços sociais diferentes, ultrapassando o domicílio e 

ganhando às ruas, ampliando-se. A própria imprensa reduziu, em seus artigos 

escritos, os holofotes sobre a festa religiosa. Diante da diminuição de sua “força”, a 

Igreja passou a abrir, após as cerimônias formais, seus pátios para a realização das 

festas, como forma de recuperar influência. Na ocasião, também eram 

comercializados artigos religiosos e comidas típicas. A renda disso permitiu certa 

independência financeira às paróquias, e o caráter comercial passou a acompanhar 

os festejos. Porém, o público das festas laicas era sempre superior (CHIANCA, 

2007).  

A referida autora destaca em sua pesquisa a crescente expansão da festa 

junina, tendo um crescente apoio da prefeitura e do incentivo privado, mantendo 

caráter religioso com as quermesses realizadas junto à Igreja: 

Mais que uma evocação religiosa, São João se tornou um sinônimo 
do ciclo festivo e uma festa laica em homenagem ao interior na 
capital Natal. Com a expansão dos arraiais ao longo dos anos 1990 e 
até 2008, a participação crescente da Prefeitura [de Natal] e dos 
investidores privados nas festas populares, o aspecto religioso do 
São João pôde resistir graças ao relativo sucesso das quermesses 
da Igreja: assim o culto aos santos no mês de junho resistiu 
paralelamente aos arraiais laicos, publicidades, comércio e 
concursos diversos (CHIANCA, 2007, p.56).  

Chegando ao século XXI, apesar das contínuas ressignificações ao logo do 

tempo, as festas ainda apresentam fortes marcas da religiosidade católica por 

coexistirem com o caráter festivo. Dependendo do contexto histórico, elas alternam 

entre devoção e diversão, sagrado e profano – como observado na manifestação 

das Bandeirinhas, que, devido ao seu festejo paralelo ao junino, estabelece 

aproximações e coexiste ao longo do tempo entre os aspectos sagrados, a exemplo 

da louvação aos santos católicos, e profanos, a exemplo da livre ingestão de 

bebidas alcoólicas.  

Desde 1910 que as Bandeirinhas de Touros se manifestam no contexto das 

festas juninas. No mês de junho, elas comemoram São João Batista e São Pedro; e, 

em julho, Sant’Ana. O primeiro santo tem destaque, pois é na véspera de sua festa, 

dia 23 de junho, que elas festejam e saem em cortejo pelas ruas da cidade; 

cantando, dançando e louvando.  
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A despeito dos cortejos que integram o festejo das Bandeirinhas, recorremos 

a Del Priore e Amantino (2000), em seu estudo sobre as festas no Brasil Colonial, 

para compreender um pouco mais sobre esse ato. Para a autora, os 

cortejos/procissões tratavam-se de ações capazes de colocar em evidência o modo 

de pensar da população, admitindo também ao rito as funções de proteger e de 

tranquilizar os envolvidos. Tal entendimento nos permite refletir sobre o contexto das 

brincantes de Touros, que naquele ato partilham as crenças de matriz católica, a 

maneira de exercer a fé e a diversão – harmonizando sagrado e profano, agregando 

pessoas e contagiando-as com sua expressividade. 

 

1.2 “Para não deixar a bandeira cair”: tradição em movimento 

Em 28 de fevereiro de 2015, em uma manhã ensolarada e de intenso calor, 

ventos quentes sopravam a maresia enquanto seguíamos rumo ao Centro de 

Turismo, que também sedia o Museu Histórico da cidade. O local rapidamente 

chamou nossa atenção, mesmo antes de sabermos do que se tratava, devido 

fachada grafitada em cor azul celeste (Imagem 6) e ao canhão colonial presente na 

entrada. Foi em uma sala desse local que se deu o primeiro encontro com algumas 

brincantes das Bandeirinhas, graças a mediação de uma funcionária da Secretaria 

de Turismo de Touros, que detalharemos mais adiante. 

 

Imagem 6: Fachada do Centro de Turismo de Touros (2015) 

 
Fonte: Captura de imagem via Google Maps. 
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Uma manifestação da tradição constituída por idosas, elas se autointitulam 

como Pastoras das Bandeirinhas. Segundo as integrantes, tal denominação era 

similar àquela utilizada pelos participantes do folguedo do Pastoril. Observamos 

também no discurso das representantes a frequente utilização do termo “Brincar na 

Bandeirinha”, que consideramos ser referência ao ato de participarem da 

Bandeirinha enquanto ação prazerosa, divertida e tão esperada. Foi depois de 

conhecermos esse termo que adotamos a denominação “brincantes” para nos referir 

às integrantes do folguedo.  

Senhoras ricas em memórias afetivas e saudosas sobre as histórias vividas 

com o grupo, é desde muito cedo que a admiração pelo folguedo brota. A 

manifestação é uma herança de cultura e de suas próprias mães, quando elas ainda 

eram membros ativos do grupo, e até os dias de hoje, em que suas vivências 

enquanto brincantes travam juntas uma batalha para “Não deixar a bandeira cair!” – 

expressão essa utilizada pelas integrantes, em referência à ideia de não deixar que 

a manifestação das Bandeirinhas acabe. Essa inspiração é originada por um trecho 

de uma das canções para São João, que diz: “Segure a bandeira, não deixe cair. 

Senhor São João nos é de acudir”. As Bandeirinhas apresentam uma tradição que 

se renova para sobreviver, mantendo viva a chama da continuidade que as motiva a 

resistir.  

Segundo relatos das integrantes em entrevista informal realizada em nossa 

primeira visita, no início de 2015, o grupo surgiu em 1910, tendo como fundadora D. 

Joana Pacheco – que por meio da tradição oral ensinou para as integrantes daquela 

época as músicas cantadas e todo o contexto da manifestação. Atualmente, a 

tradição das Bandeirinhas segue sendo transmitida prioritariamente pela oralidade, 

processo este em que alguns saberes são mantidos, enquanto outros s perdem e/ou 

transformam-se.  

Ao pensarmos no canto presente no folguedo, recorremos a Zumthor (1993), 

que, ao discutir a oralidade e a escrita, afirma que quando um intérprete lê algo para 

os ouvintes proveniente de um livro é visto como autoridade, ou quando um 

intérprete canta, a ação da voz lhe confere autoridade; bem como o prestígio da 

tradição contribui para essa valorização do sujeito que fala/canta. Nessa 

perspectiva, ao falarem sobre a tradição das Bandeirinhas ou ao cantarem as 
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músicas do festejo, as brincantes podem ser vistas, pelos apreciadores da 

manifestação, como autoridades no assunto, pois usam a oralidade para expressar 

os saberes que fazem sentidos para elas com a propriedade de quem experienciou 

e experiencia o fenômeno em questão. 

Diante da preocupação com o canto das músicas, com a organização da 

festa e do cortejo, os aprendizados, ali constituídos e reconfigurados, apresentam-se 

como motivadores da resistência dos grupos das Bandeirinhas ao longo do tempo. 

Coadunamos com Aquino (2013), que reconhece a educação que se concretiza na 

oralidade e na gestualidade dos velhos mestres brincantes de 5 dos 16 municípios 

da região do Mato Grande. A autora já destacava que o aprendizado do canto era 

prioritário para os aprendizes das brincadeiras daquele contexto, sendo considerado 

como elemento central, como guia das brincadeiras e também como forte motivador 

dos participantes. Apesar da autora não contemplar os brincantes do município de 

Touros, que compõe a mesma região pesquisada por ela, consideramos as suas 

contribuições a partir dos contextos de manifestações da tradição, tendo em vista 

que muito se aproximam do contexto das Bandeirinhas. Aquino afirma em sua 

pesquisa, considerando também os estudos de  Paul Zumthor, que o canto pode 

apresentar-se 

Grave, agudo, sonoro, imponente, suave, dançante, melodioso, lento, 
rápido, curto, extenso, intermitente e pausado. Nos grupos, é 
aprendido como tradição, transmitido de geração em geração, ou 
criado a partir da realidade em que está inserido (AQUINO, 2013, 
p.79-80). 

Oriunda de Areia Branca/RN, a fundadora do folguedo, D. Joana Pacheco, 

residiu por alguns anos em Touros, período no qual acompanhou seu marido, que se 

encontrava trabalhando naquela região. Segundo relatos, anos depois, o esposo de 

dela teria adoecido e o casal mudou-se para a cidade do Recife, em busca de 

tratamento médico. Com a saída da precursora, a coordenação do grupo das 

Bandeirinhas passou para D. Francisca Condurú (conhecida por “Chiquinha 

Condurú”), depois para D. Geracina Nascimento, e, em seguida, para D. Josefa 

Melo (conhecida como D. Finha). Mais tarde, D. Finha passou a função para Maria 

Inês (conhecida pelo apelido "Nêga"), que, após certo tempo, devolveu a 

coordenação do grupo novamente para D. Finha. Nesse período, havia apenas um 

grupo de Bandeirinhas na cidade. Atualmente, a Bandeirinha que era coordenada 
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por D. Finha encontra-se aos cuidados de sua filha, D. Francisca de Assis Cruz 

(conhecida por "Francisquinha”), que também recebe significativa ajuda de D. Maria 

da Paz Costa, integrante do grupo e coordenadora do Clube de Idosos João Penha 

Filho, local de encontro do grupo e da realização do festejo.   

Há alguns anos, houve uma cisão no grupo das Bandeirinhas, culminando 

no surgimento de uma segunda Bandeirinha. Coordenado por D. Vitória Monteiro, 

com o auxílio da experiente integrante D. Geralda Moura, o novo grupo funciona no 

Clube de Idosos Maria do Carmo Ribeiro e conta com a participação de outras 

integrantes do grupo original.  

Optamos por adotar a denominação utilizada oralmente pelas brincantes 

para cada grupo, identificados por meio do nome de sua respectiva coordenadora, 

estabelecendo-se: a Bandeirinha de D. Francisquinha (grupo “original”) e a 

Bandeirinha de D. Vitória (grupo “novo”). Ambos coexistem até hoje no município de 

Touros. 

A partir das fortes representações femininas, a manifestação mantém-se 

viva por mais de cem anos, sempre seguindo a premissa do trecho de uma de suas 

canções já citado: “Segure a bandeira, não deixe cair”. Atentamos para a sabedoria 

das duas coordenadoras, protagonistas de um cenário difícil de sobreviver, no que 

diz respeito à falta de apoio do poder público para a manutenção e incentivo da 

manifestação. É importante deixar claro que elas conseguem, na força, persistência, 

sabedoria e amor, dar continuidade a essa importante expressão da cultura popular 

local.  

Concordamos com Almeida (2008) sobre o pensamento de que os saberes 

da tradição são considerados como uma ciência primeira, que se aproxima da 

natureza e propõe um outro modo de pensar o conhecimento, sendo criativo e 

desafiador. Apoiados nesse olhar, podemos considerar que as brincantes das 

Bandeirinhas tomaram a dianteira do grupo, partilhando uma riqueza de 

conhecimentos construídos ao longo do tempo, atravessando gerações. Tratam-se, 

apropriando-nos do termo da referida autora, de “artistas do pensamento, [...] que, 

distantes dos bancos escolares e universidades, desenvolvem a arte de ouvir e ler a 

natureza à sua volta” (Idem, p. 46). Nessa perspectiva, as brincantes demonstram 

sua própria arte de viver, sua sabedoria ao desenvolverem uma maneira própria de 
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lidar com o mundo, com a natureza, apresentando sua criatividade ao cantar, 

dançar, cozinhar, e em sua maneira de viver a vida. 

Observamos aproximações com o universo das Bandeirinhas também em 

Medeiros (2010), quando a autora discute os folguedos sob o ponto de vista da arte 

e da educação sensível. Ela afirma que a arte é dotada da função de criar os 

símbolos, apontando também que essa função artística transcende às experiências 

vividas pelos brincantes dos folguedos em suas comunidades de origem, 

apresentando uma rede de signos e significados construídos historicamente, e que 

se renovam continuamente. Nessa perspectiva, observamos que no contexto do 

festejo as brincantes ultrapassam certas ações rotineiras praticadas junto à 

comunidade. Elas atribuem novos sentidos às diferentes ações e funções que 

assumem e desempenham durante a realização do festejo aos santos católicos. 

Lançando olhares criativos e sensíveis, as brincantes dão cor e forma para uma 

festa de sabores típicos, com base no milho, de cantos alegres e de um dançar 

revigorante. A festa conta com a presença de diversos símbolos, criados e recriados 

ao longo do tempo, como as bandeiras/estandartes que se renovam ao ganharem 

novas cores e texturas, pinturas, bordados e flores, sobre seu tecido. Ainda acerca 

dos símbolos, coadunamos com Viana (2006), quando ele afirma que a existência 

deles é demanda de primeira necessidade para viabilizar a captação do sensível nas 

relações entre o homem, o mundo e os outros. 

Consideramos que o fenômeno das Bandeirinhas encontra-se situado nesse 

enovelado, enquanto arte da tradição também dotada da função de criar símbolos. 

Esses são pontes para o sensível, pois são capazes de espalhar sua arte, em canto, 

dança, culinária e festejo, agregadores na cidade de Touros – tratando-se de um 

folguedo com fortes marcas simbólicas, que permitem o afloramento dos sentidos 

entre as brincantes, os outros participantes e o mundo. 

Conforme Maffesoli (1996), a estética diz respeito ao sentir comum, 

sugerindo-a como um meio possível para designar, em conformidade com o que 

vemos nesse universo de partilha de sentimentos e sensações latentes. 

Consideramos que o caráter estético que permeia a manifestação das Bandeirinhas 

extrapola as ações do cotidiano, se fazendo presente em contextos outros, como o 

da ornamentação do local da festa até a escolha dos trajes que as idosas utilizarão. 
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Esse caráter estético é também cênico, e, para além do sentido de representação, 

trata-se de um sentir partilhado por meio dos laços sociais estabelecidos – no 

manifesto das Bandeirinhas, estão presentes nas experiências estéticas da 

organização do grupo, dos músicos, dos participantes que desfilarão durante o 

cortejo pelas ruas da cidade, dos possíveis espectadores e da partilha de técnicas e 

sensibilidade que cercam os sabores envolvidos no processo de preparo dos 

alimentos. 

Nesse aspecto, podemos afirmar que o simbolismo que compõem essas 

manifestações se faz presente nos corpos das brincantes, que, ao festejarem os 

santos católicos, expressam sua fé e devoção. Em se tratando de uma manifestação 

de caráter religioso cristão, trazemos Eliade, que discute acerca do simbolismo 

cristão, afirmando que: 

Para os apologistas cristãos, os símbolos estavam carregados de 
mensagens: mostravam o sagrado por meio dos ritmos cósmicos. A 
fé cristã está suspensa de uma revelação histórica: é a encarnação 
de Deus no tempo histórico que assegura, aos olhos do cristão, a 
validade dos símbolos (ELIADE, 2010, p. 113). 

Nessa perspectiva, segundo Eliade (2010), para os defensores da corrente 

cristã, os simbolismos são repletos de mensagens validadas pelo olhar de fé 

lançado por esses sujeitos, são as chamadas hierofanias, manifestações do 

sagrado.  

Atravessadas por esse olhar de fé, iniciavam-se os festejos do folguedo, 

ocorrendo originalmente na casa da coordenadora do grupo. Nesse momento, as 

Bandeirinhas confraternizavam-se ao som de forró, dançavam entre si, degustavam 

comidas típicas do período junino (canjica, pamonha, bolos, caldos, etc.), e bebiam 

vinho e a popular meladinha (bebida feita de aguardente e mel). Na ocasião da 

festa, os maridos/namorados podiam acompanhá-las, comprar bebidas e também 

dançar com elas, desde que a coordenadora e seu esposo, donos da casa onde 

realizava-se o festejo, consentissem. 

Quando dava meia-noite, as Bandeirinhas tradicionalmente saíam em cortejo 

pelas ruas da cidade, trajadas com roupas festivas – vestidos rodados ou blusas 

com belas saias rodadas, coloridos e enfeitados para aquela ocasião tão especial 

para as participantes. Uma das senhoras era responsável por portar um estandarte 
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adornado e com a imagem do santo celebrado ao centro. Outras seguiam com 

piracas, para iluminar os caminhos. O percurso era acompanhado pelos músicos, 

que antes estavam a tocar forró na festa, agora passavam a acompanhar as 

músicas e os cantos de louvor aos santos festejados, enquanto rumavam em 

direção ao Rio Maceió. Em um determinado ponto, os homens que acompanhavam 

o cortejo paravam e ficavam aguardando as integrantes, que seguiriam para uma 

porção mais afastada do rio, onde iriam despir-se para um tradicional banho.  

A presença do banho nessa manifestação nos fez pensar sobre a simbologia 

da água e sobre possíveis aproximações com o contexto do folguedo, como 

veremos no decorrer do texto. Recorremos a Eliade (2010), que afirma que as águas 

simbolizam a soma universal das virtualidades, reservatório da totalidade de 

possibilidades de existência, antecedendo toda forma e apoiando toda criação. Seu 

simbolismo implica em morte e renascimento. Implica também em regeneração, pois 

a dissolução das formas é seguida de novo nascimento, e da imersão multiplica-se o 

potencial de vida. As águas são purificadoras e regeneradoras. “Em qualquer 

conjunto religioso em que as encontremos, as águas conservam invariavelmente sua 

função: desintegram, abolem as formas, ‘lavam os pecados’, purificam e, ao mesmo 

tempo, regeneram” (ELIADE, 2010, p.110). Eliade (1991) destaca a virtude santa da 

água, desde a formação do homem, afirmando que: 

Na formação do homem em si, Deus utilizará a água para acabar a 
sua obra... Toda água natural adquire logo, pela antiga prerrogativa 
com a qual ela foi honrada na sua origem, a virtude da santificação 
no sacramento, quando Deus é invocado para tanto (ELIADE, 1991, 
p.153). 

Partindo do apresentado por Eliade (1991; 2010), percebemos que a água 

que integrava o fenômeno das Bandeirinhas também dizia respeito a um elemento 

que permeia o sagrado, purificando e regenerando as senhoras que ali se banhavam 

no rio.  

Em contrapartida a esse viés do sagrado, vale destacar que as invocações 

realizadas através do canto tradicional no momento do banho eram voltadas à figura 

que já foi humana, São João – muito citado nas músicas das Bandeirinhas, como 

mostra o trecho de A Ida ao Banho, a seguir: “Ó, meu São João, linda flor do Norte; 

casai estas moças, dá-lhes boa sorte!”. Ao pensarmos sobre as figuras dos santos 

católicos, para os adeptos ao catolicismo, precisamos ter em mente que elas 



57 
 

representavam seres humanos que já foram vivos, e que buscavam levar uma vida 

seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, passaram a ser vistos como 

exemplos de que é possível seguir uma vida Cristã. Talvez, por tamanha admiração 

a alguém considerado pela história por seus serviços a Cristo, eles foram eleitos 

como exemplo de servidão cristã a ser seguida, havendo, assim, tanta comoção e 

respeito aos santos católicos pelos adeptos do catolicismo. 

Ainda sobre o trecho acima, o santo São João é invocado em meio a 

pedidos de concretização de um bom casamento e de boa sorte. O casamento, 

elemento ligado a fecundidade, e por assim dizer ligado ao caráter profano da festa 

religiosa, é almejado tradicionalmente por muitas mulheres que, em meio aos 

festejos juninos, insistem em descobrir, através de práticas mágico-religiosas, com 

adivinhações e simpatias, já mencionada antes por Del Priori (2000) e Cascudo 

(2001), se encontrariam ou não seu par. A “sorte”, também clamada no trecho da 

música citada, estando ligada ao acaso, a acontecimentos comuns, desprende-se do 

contexto Cristão – para seus adeptos, os feitos do mundo se dariam pelas bênçãos 

de Cristo. 

Ambos os elementos citados, o casamento e a sorte, conotariam, portanto, 

um caráter profano nesse contexto, pois, nessa perspectiva, eles vão de encontro a 

sacralidades cristãs. 

De acordo com Eliade (2010, p. 20), o sagrado e o profano são elementos 

constituintes de “duas modalidades de ser no Mundo, duas situações existenciais 

assumidas pelo homem ao longo da história”. Banhadas por elementos religiosos e 

não-religiosos, entre águas que lavam os pecados e os fazem renascer em pureza. 

Conforme consta na Bíblia Sagrada sobre o batismo, afirma-se que 

Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da 
Judeia [...] pessoas de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda 
circunvizinhança do Jordão vinham a ele. Confessavam seus 
pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão (Mateus 3, 1; 
5-6). 

 

A partir da fala de D. Da Paz, por meio de entrevista, percebemos que ela 

estabeleceu relação entre o banho que as brincantes praticavam no rio após o 

cortejo, como sendo uma ação análoga ao batismo cristão no Rio Jordão: 
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Pelo que eu sei, essa história do banho... Se sabe que tem uma 
parte na bíblia que diz que Cristo batizou São João e São João 
batizou Cristo, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso aí, 
né? O banho, o batismo, São João. Então, elas tomam banho, acho 
que é comemorando, relembrando este momento (D. Da Paz, em 
entrevista). 

 

No tocante a esse contexto, Eliade (2010, p. 112) afirma que “há uma 

valorização do batismo como descida ao abismo das Águas para um duelo com o 

monstro marinho. Esta descida tem um modelo: o do Cristo no Jordão, que era ao 

mesmo tempo uma descida nas águas da morte”. O autor afirma que há também a 

valorização do batismo como repetição do dilúvio, simbolizando tanto o batismo 

como a descida às profundezas do mar. Tertuliano apud Eliade (2010, p. 113) afirma 

que “pelo batismo o homem recupera a semelhança com Deus”. 

Em relação ao despir-se para o banho, ato simbólico presente no contexto 

das Bandeirinhas, trazemos também Puech apud Eliade (2010, p.113), que 

estabelece uma interessante reflexão acerca desse ato, tratando as vestes como 

representação das impurezas, da dessacralização; sendo, através da nudez 

batismal, a via de acesso à purificação, à retomada da inocência e à condição 

original de Adão: 

A nudez batismal encerra, ao mesmo tempo, um significado ritual e 
metafísico: o abandono da antiga veste de corrupção e pecado da 
qual o batizado se despoja por Cristo, aquela com que Adão se 
cobriu depois do pecado. 

Segundo a versão de D. Francisquinha, a execução do banho seria uma 

representação do que dita a letra da música A Ida ao Banho, das Bandeirinhas. Já a 

versão de D. Geralda associa o banho a um momento de celebração através do 

canto, frisando também a tradição das mulheres em buscar ver o reflexo de seus 

rostos na água, enquanto garantia de vida até o ano seguinte. D. Geralda afirma que 

desconhece que a precursora do folguedo, D. Joana Pacheco, tenha feito menção a 

essa relação do banho com o batismo bíblico:  

A gente quando tomava banho ia só fazer a parte no Rio Jordão, com 
25 donzelas... Tem uma parte da música que diz “[...] São João caiu 
na água com 25 donzelas. [...] Representava e representa que São 
João tomou banho no rio de Jordão. Então, ele saiu pra tomar banho 
com 25 donzelas, aí, as donzelas caíram na água e São João caiu 
com elas também (D. Francisquinha, em entrevista). 
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E quando chegava o banho, nós entrava com ela [referindo-se às 
piracas] também. Só das mulheres ficarem à vontade e cantar o hino 
do banho, e olhar a cara da gente, o rosto na água... Na água bem 
paradinha e visse o rosto da gente [iluminados pelas piracas trazidas 
por elas], para o ano, a gente era viva. [...] Não tinha relação com 
batismo, não, porque ela [referindo-se a precursora da Bandeirinha, 
D. Joana Pacheco], num é porque ela num trouxe, ela num disse, 
num tinha. Aqui mesmo ninguém ouviu falar, que era só mesmo o 
que cantava no banho (D. Geralda, em entrevista). 

Na hipótese do banho das Bandeirinhas ser análogo ao batismo cristão, 

podemos considerá-lo como mais um espaço de hierofanias no contexto do 

folguedo. O cortejo também pode ser considerado, tendo em vista que, entre 

cânticos aos santos e com estandarte do santo em punho, representa um espaço e 

um ato em referência à manifestação do sagrado – para aqueles que se permitem 

vivenciar a experiência religiosa.  

Porém, entre o desejo de vida longa que motivava esse banho, com 

mergulhos e muita descontração, perpassavam elementos profanos: da superstição 

acerca da suposta garantia de mais um ano de vida, isso atrelado a conseguir ver o 

reflexo de seus rostos sobre a lâmina d’água; e da rendição de algumas brincantes 

ao deleite dos sabores inebriantes da meladinha e do vinho, sob os feixes luminosos 

que partiam das piracas enfileiradas à beira do rio. Essa cena foi adaptada pelo 

Grupo Parafolclórico da UFRN, no espetáculo de dança, intitulado Debaixo do Barro 

do Chão, integrando a coreografia Dança das Bandeirinhas, coreografia de Larissa 

Marques, que estreou no ano de 2008. Conforme podemos ver (Imagem 7), as 

piracas foram mantidas e, para representar o rio na cena em que as mulheres 

buscam seu rosto no espelho de água, utilizaram bacias com água.  
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Imagem 7: Coreografia Dança das Bandeirinhas, do espetáculo Debaixo do barro 

do chão (2008), do Grupo Parafolclórico da UFRN 

 

Fonte: http://parafolcloricoufrn.blogspot.com.br/2010/06/danca-das-bandeirinhas.html 

 

Sobre a presença do álcool, recorremos a Chevalier e Gheerbrant (1982), 

que discorrem sobre o simbolismo desse elemento, afirmando que ele sintetiza o 

fogo e a água, a comunhão da vida e do fogo, símbolo da energia vital. Eles ainda 

afirmam que o álcool contribui para diversas experiências íntimas, sendo também 

inspiração criadora para os que dele fazem uso. A própria denominação da bebida 

alcoólica utilizada na base na feitura da meladinha, “aguardente”, diz respeito a uma 

bebida muito forte à base de cana-de-açúcar. 

Ainda sobre às experiências íntimas permitidas pelo uso do álcool, 

poderíamos compreendê-las como experiências de abertura ao mundo, 

“aproximando-se” à vivência de atitudes profanas, relativas ao rompimento dos 

preceitos cristãos, da moralidade e do serviço a Cristo. Os autores afirmam também 

que os ritos que envolviam a ingestão de bebidas alcoólicas, assim como os 

banquetes, possuíam também caráter de comunhão e aliança, como na China e em 

outras regiões. Relativo as bebedeiras noturnas, elas teriam o objetivo de 

restauração das energias vitais (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1982).  

A partir disso, podemos tecer aproximações, por exemplo, ao aspecto 

agregador da manifestação e à presença da bebida em um rito noturno de 

renovação e de restauração da energia vital. Coexistiam ambos os elementos, fogo 
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e água. O banho sob a luz das piracas fortalecia uma crença de caráter profano, já 

que se apresenta como uma superstição. A crença era de que, vendo o reflexo do 

próprio rosto sob o espelho d’água, elas teriam mais um ano de vida, até o próximo 

festejo, como retrata a letra da música abaixo, São João, a ida ao banho16: 

 

Ó, meu São João,  

eu vou me banhar 

(bis) 

 

Se eu cair no poço,  

mandai-me tirar 

(bis) 

 

Quem quiser 

 festejar São João, 

é chegado o dia  

e ocasião 

(bis) 

 

Ó, meu São João,  

galho de alecrim, 

na vida e na morte, 

 lembrai-vos de mim 

 

Ó, meu São João,  

linda flor do Norte, 

Casai estas moças,  

dá-lhes boa sorte 

                                                           

16Essa e as demais letras de músicas das Bandeirinhas foram cedidas, em visita realizada em 23 de 
junho de 2015, por uma brincante do grupo de D. Francisquinha, que possui um caderno com o 
registro de algumas das músicas das Bandeirinhas. 
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Ó, meu São João,  

eu já me banhei 

(bis) 

 

Quando for para o ano,  

me banho outra vez 

(bis) 

 

Findado o banho, todas retornavam para a casa da coordenadora de seu 

grupo e seguiam festejando ao som de forró até o dia amanhecer. 

Considerando que os corpos registram a história de vida do sujeito ao longo 

da vida, com narrativas que se tecem na pele, consideramos que os corpos 

dançantes das Bandeirinhas são territórios ricos em conhecimentos sensíveis. 

Através de seus gestos e vozes, as histórias são contadas e recontadas a cada 

geração através da experiência do sentir, que diz respeito a um modo de 

conhecimento atado ao corpo. Para Nóbrega (2016, p.33): 

É a partir da experiência sensível que atribuímos sentidos e 
conhecemos o mundo, os fenômenos, as situações, as relações. 
Nesse contexto, a sensação não é apenas um dado físico, mas o 
sentido para mim, o modo como as coisas, as pessoas e as 
situações me afetam. Por isso, o dado físico da sensação já aporta 
um sentido afetivo. 

Nesse entendimento, a experiência sensível das Bandeirinhas se faz sentir e 

faz sentido a partir do contato com elas, que nos afetam ao expressarem o orgulho e 

o empenho nas atividades do folguedo, o respeito e a paixão por cada momento, e o 

detalhe que constitui todo aquele universo – desde o momento do preparo da festa 

(do enfeite que adorna as paredes ao cuidado em alcançar o “ponto” certo da 

canjica) até a organização das integrantes em bloco para o cortejo, emocionando 

boa parte dos presentes. Percebemos, assim, que todo o “rito” está envolto de 

afetos que simplesmente nos atingem – muitas vezes não expressando claramente 

os “porquês” disso, mas nos alcançam –, afetam nossos corpos, nossos sentidos, 

nos permitindo conhecer um pouco mais sobre o mundo à nossa volta, sobre o 



63 
 

fenômeno das Bandeirinhas e os conhecimentos que ali habitam. Nóbrega (2016, 

p.41), sintetiza muito bem a profundidade da experiência do sentir, afirmando que se 

trata de uma “experiência corporal ligada à espessura do mundo, sendo uma 

recriação dele”. 

Almeida (2008) também destaca a relevância da sensibilidade do sujeito no 

surgimento de novas formas de conhecer. Segundo ela: 

Favorecer a consciência da incerteza e da aposta, em uma 
sensibilidade mais plena do sujeito diante de si e do mundo, talvez 
sejam princípios fundamentais a resguardar para fazer nascer um 
outro modo de conhecer (ALMEIDA, 2008, p.50). 

E, nesses outros modos de conhecer, dentre saberes sensíveis da 

manifestação, temos a dança apresentada em dois momentos: no cortejo e no forró 

dos idosos. No primeiro, percebemos uma caminhada ritmada e acompanhada de 

acenos e balanços com os braços para o alto, sempre ao som das músicas tocadas 

e cantadas ao vivo, durante o percurso. Quando realizadas as paradas em atenção 

ao santo da Bandeirinha, ocorre uma movimentação simples: as senhoras avançam 

um passo à frente e, em seguida, retornam com um passo para trás – semelhante a 

um balançar do corpo para frente e para trás. No segundo momento, observamos o 

dançar nas Bandeirinhas. Essa festa é centrada no ritmo do forró, gênero musical 

disseminado pelo sanfoneiro, cantor e compositor, Luiz Gonzaga, também 

conhecido como pé-de-serra. A base desse gênero é composta pelos instrumentos: 

zabumba, triângulo e sanfona; e se aproxima das raízes sertanejas, sendo 

considerado como representativo de uma tradição (COSTA, 2012). Dançado aos 

pares, entre as integrantes das Bandeirinhas e os participantes do festejo, o forró ali 

não se manifestava no caráter formal de uma dança de salão – no que diz respeito 

aos movimentos técnicos variados e codificados. O forró dançando pelos presentes 

no festejo se apresentava fundado no abraço e em movimentos básicos de pernas, 

com duas aberturas laterais para o lado e, depois, para o outro. Os dançantes 

passavam incontável tempo deslizando pelo salão, aparentando alegria, satisfação e 

ausência de cansaço ao vivenciarem a dança – quer fosse entre mulheres ou entre 

casais de diferentes sexos.  

Compreendemos a dança como linguagem sensível e educação, já que não 

podemos isolar os espaços e tempos em que se educa, bem como o ato de dançar, 
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repleto de múltiplos sentidos e manifestações (PORPINO, 2006). A comunicação, 

que a exemplo da dança é fortemente expressa pelo gestual, exige a consideração 

do mundo sensível. E esse mundo é considerado, e de fato vivido pelas brincantes 

das Bandeirinhas, quando observamos seu canto fervoroso, sua dança descontraída 

e seu forró sem pretensões coreográficas formalizadas – disposto por gestos 

espontâneos, através dos quais exprimem suas emoções, sua fé e sua alegria em 

viver aqueles momentos.  

Ainda nesse universo, Nóbrega (2008, p.143) afirma que a linguagem 

sensível “configura possibilidades de outro arranjo para o conhecimento, expresso 

na dimensão estética”, que age como propulsora para o surgimento de novos 

sentidos e de novos saberes. É sob essa ótica que percebemos o fenômeno das 

Bandeirinhas, enquanto expressão do sensível de diferentes maneiras, seja pela 

estética das brincantes (que com as marcas do vivido tatuadas no corpo se 

recobrem de cores através de vestidos e/ou de saias rodadas), seja através da 

magia do preparo dos alimentos ou da confraternização propiciada pela festa e pelo 

convidativo forró (que é dançado individualmente ou a dois, em uma manifestação 

tradicional que emana sons, aromas, sabores, cores e texturas – estabelecendo 

relações com/entre os diferentes sujeitos ali presentes e permitindo acessar novos 

saberes e admitir diferentes sentidos a cada aproximação com esse universo).  

No que diz respeito à dança, Nóbrega (2000) também estabelece relações 

entre essa e a educação, quando faz referência às danças populares brasileiras 

como possibilidade de tematização na Arte e na Educação: 

As danças populares brasileiras, com seus gestos e dramaticidade 
próprios, configuram uma estética, ou seja, uma percepção que 
conforma um estilo, visível nos códigos gestuais, criando uma 
linguagem que pode vir a ser tematizada na Arte e na Educação, 
considerando-se os diferentes modos de fazer e compreender o 
conhecimento (NÓBREGA, 2000, p.54). 

A partir das visitas realizadas, identificamos também que existiram algumas 

modificações expressivas nas Bandeirinhas, rompendo com a compreensão do 

senso comum de que as manifestações de tradição popular seriam estáticas, 

imutáveis e ultrapassadas. Na realidade, as manifestações da tradição em geral 

apresentam, sim, sujeitos e histórias que possuem movimento no mundo, com 
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elementos que são resinificados ao longo do tempo – criando, reconfigurando e 

projetando um mundo cultural em constante transformação (VIANA, 2006). 

Acerca do movimento que perpassa o contexto da tradição no que diz 

respeito também às recordações do vivido, Porpino (2013, p.47) afirma que, ao 

realizar registros de histórias da tradição, desvela-se “interpretações diversas para 

uma tradição que se renova a cada dia e que é capaz de expressar, de formas 

diferentes, algo que se repete com o tempo”. A autora também fala que essas 

memórias da tradição são detentoras de valiosas e plurais informações sensíveis 

sobre nossos antepassados, conforme pudemos acompanhar nos relatos das 

brincantes, que pareciam naquele momento garimpar recordações distantes e 

profundas sobre suas genitoras, fazendo brotar um universo de emoções. Porpino 

ainda diz que:  

As histórias de nossa tradição, registros escritos, falados e muitas 
vezes esquecidos, podem nos dizer muito sobre as formas com que 
nossos antepassados lidaram com as emoções, gestualidades e 
sonoridades de vários contextos, com os acontecimentos de uma 
época e com a tradição que herdaram e, ao mesmo tempo, criaram 
(PORPINO, 2013, p.47). 

Considerando que a memória na tradição é palavra viva que se renova – 

tendo em vista que no berço da tradição a voz inspira-se na memória, conferindo 

sua capacidade de perceber –, Zumthor (1993) afirma que a memória repousa sobre 

uma espécie de memória popular, que é incessantemente ajustada, modificada e 

recriada a cada evocação. Para o autor, a memória “envolve toda a existência, 

penetra o vivido e mantém o presente na continuidade dos discursos humanos” 

(ZUMTHOR, 1993, p. 140).  

Diante do exposto pelos referidos autores, reafirma-se a existência da 

manutenção de alguns elementos que compõem o contexto da tradição, bem como 

nota-se transformações e surgimento de outros elementos e sentidos, como 

veremos a seguir com as Bandeirinhas de Touros. Exemplo desse movimento de 

transformação, por exemplo, foi a cisão do grupo tradicional, há aproximadamente 

20 anos atrás. Dela, deu-se o surgimento da Bandeirinha de D. Vitória, sendo notória 

a delimitação dos espaços de cada grupo – talvez ainda em função das motivações 

que levaram à separação do grupo tradicional. 
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Acerca da transição do caráter inicialmente religioso para o caráter profano 

da festa das Bandeirinhas, Chianca (2007, p.66) afirma que “o aspecto lúdico parece 

ganhar importância sobre o litúrgico com o esquecimento de certas proibições, no 

que toca, por exemplo, à exclusividade da participação feminina no banho”. 

Outra alteração refere-se ao local de realização da festa, que passou da 

casa da coordenadora do grupo para o Clube de Idosos – segundo elas, em uma 

tentativa de reavivar o manifesto e também de agregar mais as senhoras do clube. 

Nota-se aqui uma preocupação com o idoso, que é mais ampla que as Bandeirinhas. 

A preocupação com o envelhecimento populacional destaca-se no Brasil desde o 

século XX, e segue ganhando força no século seguinte, dado o aumento da 

expectativa de vida e a redução do número de nascimentos (MORAES, 2011).  

A autora aponta que na virada do século XIX para o XX a velhice ganhou 

visibilidade e atenção na sociedade moderna, destacando-se o surgimento e 

desenvolvimento de saberes médicos nessa área, a institucionalização das 

aposentadorias e pensões, e o surgimento de asilos, com o intuito de assistir 

socialmente a velhice desamparada. Vinculada à ideia de status de pobreza e 

improdutividade, “a velhice, nessa conjuntura, é pensada e experienciada como um 

afastamento da vida produtiva, de reclusão ao espaço privado” (Idem, p.431). Já na 

segunda metade do século XX, essa perspectiva dividiu espaço com uma imagem 

de velhice atrelada ao prazer e à realização pessoal, que também pode estar ligada 

à continuação da vida laboral. No final da década de 1970 e início de 1980, propaga-

se a gerontologia e a geriatria, e o envelhecer “passa a ser visto como um processo 

manipulado pelo sujeito, gerando discursos que valorizam o autocontrole individual 

sobre o corpo” (Idem, p. 433). Na Europa, surge uma nova velhice, intitulada de 

“terceira idade”, que é voltada para o lazer e a sociabilidade. Essa fase 

“compromete-se com um estilo de vida que mostra uma velhice oposta à imagem 

tradicional do idoso: no lugar da reclusão, a exposição; no do descaso, a atividade; 

no da doença, a saúde” (Idem, p. 434). 

Nesse contexto, o fim dos asilos e a edificação de locais decentes para a 

velhice de modo a não isolá-los do mundo ativo significaria um passo adiante; desde 

que sedimentem “uma cultura para os velhos com interesses, trabalhos e 

responsabilidades que tornem sua sobrevivência digna” (BOSI, 1994, p.81). 
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A existência desses espaços (associações, clubes, entre outros) destinados 

aos idosos auxiliam na redução do isolamento dessa parcela da população, pois 

permite a socialização e o acolhimento, através de atividades diversas junto a outros 

idosos (SOUTO, 2015).  

No município de Touros, identificamos dois clubes/associações de idosos: o 

da Bandeirinha tradicional, chamado João Penha Filho – que também sedia o clube 

de mães Tereza Penha, em outro de seus salões –, e o clube Maria Do Carmo 

Ribeiro, sede da Bandeirinha mais recente. Cada grupo realiza encontros e festas 

em seu respectivo clube. 

Acerca do apresentado pelas integrantes das Bandeirinhas, os clubes 

(Imagens 8, 9, 10 e 11) carecem significativamente de recursos e de apoio para 

restauração estrutural. Como presenciado na noite de festa, além do brilho das luzes 

e da fogueira que ainda ardia e emanava densa fumaça, fruto da metamorfose da 

madeira em brasa, e, por fim, em cinzas, pude visualizar, sob a luz, a carência de 

reparos estruturais – reparos que estão muito além de uma preocupação meramente 

estética. Trata-se de uma carência de cuidados para com a vida dos idosos que ali 

circulam, e dos demais frequentadores, pois eles são expostos ao risco de sofrerem 

acidentes ou invasões ao espaço, já que haviam janelas e portas quebradas, pisos 

danificados em inúmeros ambientes, paredes com infiltrações e pinturas 

descascando. Tudo isso ameaçando o bem-estar dos idosos. Também nos foi 

relatado a ocorrência de perdas em outro âmbito, a exemplo da suspensão da 

realização de cursos e de atividades destinadas aos idosos, que antes ocorriam 

regularmente e traziam os benefícios da formação, do lazer, além dos momentos de 

socialização. Essas seriam algumas das demandas que estão pendentes nos grupos 

há considerável tempo. As brincantes tentam amenizar essas faltas de forma 

improvisada, realizando bingos organizados e promovidos por elas, na tentativa de 

arrecadar recursos para pequenos ajustes estruturais. Os prêmios, dentre eles, 

peças de artesanato e eletrodomésticos, eram doados por integrantes e por outras 

pessoas da cidade. Com a renda apurada em um dos bingos realizados pela 

Bandeirinha de D. Francisquinha, foi possível a realização de reparos na calçada do 

clube, que se encontrava repleta de buracos, e no muro.  



68 
 

Em meio a esse breve contexto de limitações reais vividas pelos grupos, 

surge-nos uma inquietação: será que esses espaços, que deveriam ser de 

acolhimento, confraternização, lazer, aprendizado e socialização, não estariam 

tornando-se meros confinamentos e marginalizações dos idosos? Fica aqui essa 

questão em aberto para as pesquisas futuras. 

 

Imagem 8: Faixada do Clube de Idosos João Penha Filho (2015) 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

No festejo de ambos os grupos, foi possível observar um momento do forró 

dos idosos, tocado ao vivo no canto do salão. Ele conduzia o dançar fervoroso dos 

presentes na festa: homens e mulheres, deidades variadas. Nos chamou atenção 

que, apesar de se tratar de uma festa organizada e promovida por idosos, o número 

de assentos era muito menor do que o de participantes da festa. No clube da 

Bandeirinha de D. Francisquinha, existiam poucas cadeiras plásticas, que ficavam 

alinhadas rentes à parede – inclusive, sobre uma delas estava apoiada a bandeira 

de São João. No clube da Bandeirinha de D. Vitória, os bancos eram compridos e de 

concreto, fixados rentes às paredes do entorno do salão.  

Destacamos, em um dos registros fotográficos, uma cena do festejo da 

Bandeirinha de D. Francisquinha (Imagem 9). Nela, podemos perceber três pares de 

mulheres dançando abraçadas: dois em primeiro plano e outro centralizado ao 

fundo. Isso retrata para nós um momento em que a única preocupação era a da 

diversão, pois não havia traço algum de constrangimento entre elas nem entre os 

presentes. A liberdade fugia das convenções da dança a dois. Nesse registro, 
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também observamos o colorido das bandeirinhas e do grande movimento por todo o 

espaço. Entretanto, não ocultamos a carência de reparos no piso do salão – 

deixando à mostra o risco à integridade física dos que ali se aventuravam a dançar 

forró. 

 

Imagem 9: Salão do Clube de Idosos João Penha Filho (2015) 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O registro seguinte trata-se do clube de idosos onde são realizados os 

encontros e os festejos dos membros da Bandeirinha de D. Vitória (Imagem 10). Em 

sua fachada, é possível perceber um significativo desgaste estrutural, em função do 

tempo e da carência de manutenção/reparos. Em cor marrom escuro, feitas em 

madeira, observamos várias janelas e portas, que se encontram quebradas, 

expondo o local e os seus bens, por exemplo, à entrada de chuva e à entrada de 

pessoas não autorizadas, podendo, com isso, expor os frequentadores aos perigos. 
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Imagem 10: Fachada da Associação de Idosos Maria do Carmo Ribeiro (2015) 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Abaixo, podemos conhecer como se dispõe o interior da Associação de 

Idosos Maria do Carmo Ribeiro, em meio aos preparos para o festejo de 2016 

(Imagem 11). Ainda sobre as carências de atenção à segurança e ao conforto dos 

idosos, percebemos a umidade nas paredes, que acarretaram danos à pintura; o 

desgaste da cerâmica do piso, tornando-se propícia a quedas. Todavia, apesar 

desses obstáculos, encontramos algumas poucas integrantes finalizando as 

produções para a festa: a fixação de flores artificiais, de cor laranja, nas bandeiras 

dos santos; e a finalização do cozimento dos alimentos que seriam servidos logo 

mais à noite. Como típico das festas juninas, também se faziam presentes as 

bandeirinhas coloridas, ornando o “céu” do salão que acolheria o festejo. 
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Imagem 11: Salão da Associação de Idosos Maria do Carmo Ribeiro (2016) 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Retomando as alterações apresentadas no contexto das Bandeirinhas, 

destaca-se também a suspensão do uso das piracas, ocorrida no período em que a 

iluminação da cidade se expandiu, e do banho no Rio Maceió, que, estimam, há 

mais de dez anos não ocorre mais. Segundo as integrantes, isso ocorreu em função 

da densa poluição do rio que, há décadas, recebe dejetos de produtos químicos – 

inclusive das criações de porcos que existiam precariamente à beira do rio. Outro 

motivador para a suspensão do banho no Rio Maceió foi devido ao aumento da 

violência no município, tendo em vista também que os pontos do rio acessados para 

o banho eram um tanto reservados, assim, deixando as senhoras mais vulneráveis. 

Segue o relato de D. Geralda, expondo seu pesar pela falta que o rio faz – do modo 

que era antes, limpo e acolhedor para tantos moradores da região: 

O banho não tem mesmo, agora, porque não dá mais pra tomar 
banho no rio. Você sabe que o pessoal agora tá pegando, assaltando 
mulher, para pegar e fazer as coisas que querem fazer. Nós temo 
mais medo por isso, porque o rio de baixo era cheio de mato. O rio 
descia e a entrada era ao lado daquela casa de baixo, também pra 
lá. Só tinha mulher, homem também não ia. E, depois, começou a 
aparecer essas coisas, eles arrudiavam e iam ficar lá nos cajueiros 
de frente onde nós tomava banho. Aí, nós fiquemo com o maior 
medo. Pudendo um omi desse vir tudo drogado, ninguém num 
espera, esse povo dentro do rio. O rio de cima era tão alvinho, mas 
agora a sujeira tá todo canto. O rio vem trazendo todinho pra cá. A 
gente fazia banheiro na beira do rio. Lavava roupa, a água ainda 
limpinha, ninguém tinha nojo de lavar roupa ali. A gente estendia a 
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roupa, chega ficava alvinha. Faz muita falta esse rio (D. Geralda, em 
entrevista). 

Em relação às vestimentas, as integrantes da Bandeirinha de D. 

Francisquinha relataram que antigamente os vestidos eram muito bonitos e 

elaborados, produzidos por encomenda a costureiras. Porém, relataram também que 

nos últimos anos os grupos tiveram que exercitar a criatividade, a capacidade de 

improviso e precisar de muito esforço, para, dentro do possível, organizarem o 

figurino – algumas vezes tentando padronizar pelo menos parte dele, como as saias 

que a Bandeirinha de D. Francisquinha utilizou no festejo de 2015. O grupo ainda 

relatou que as dificuldades financeiras para manutenção do folguedo têm sido 

imensas. No próprio discurso das integrantes, percebemos o abalo da vaidade 

quando comentam que já tiveram que negar alguns convites para apresentações por 

falta de figurino novo. Já no grupo de D. Vitória, atualmente, as brincantes vestem-

se à vontade, sem cobranças de padronização de trajes. 

Em detrimento a essas e outras descontinuidades que se apresentaram ao 

longo do tempo de existência das Bandeirinhas, certos elementos ainda seguem 

vibrantes, como o preparo do festejo – que envolve desde à organização e à 

ornamentação do local da festa até o preparo dos alimentos –, bem como o 

tradicional forró dos idosos e o cortejo pelas ruas da cidade, como detalharemos no 

próximo capítulo. 
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2. UMA PATUSCADA ESTESIOLÓGICA 

No início de junho de 2015, fomos informados de que apenas a Bandeirinha 

de D. Francisquinha iria sair em cortejo pelas ruas de Touros na véspera do dia de 

São João. Em função disso, acompanhamos os processos apenas do grupo 

tradicional, sendo possível a sua realização desde o início da manhã – o que nos 

permitiu uma maior densidade de registros de todo o processo.  

Já no ano de 2016, foi possível acompanharmos um pouco das atividades 

do grupo mais novo. Prestigiamos ambas as festas, cada uma realizada em seu 

respectivo clube. Nesse ano, nenhum dos grupos saiu em cortejo pelas ruas da 

cidade. Apenas apresentaram-se brevemente, no intervalo do forró, com sua fé, 

devoção, bandeiras e canções, dentro do próprio salão onde ocorria a festa.  

Diante desse encantamento sensorial e histórico, trazemos trechos das 

entrevistas realizadas em 2016 para compor a narrativa sobre o contexto do 

preparo, do festejo e do cortejo dos grupos das Bandeirinhas.  

 

2.1 O preparo 

Os preparativos para a festa de São João organizada pelas participantes da 

Bandeirinha de D. Francisquinha e agregados iniciaram-se logo cedo, na manhã do 

dia 23 de junho de 2015, no Clube de Idosos João Penha Filho. Esse local também 

cede parte de suas instalações para o funcionamento do Clube de Mães e para as 

reuniões da Bandeirinha tradicional. No referido ano, pude acompanhar (Imagem 12) 

os ajustes e os acabamentos feitos na bandeira de São João, realizados por D. 

Francisquinha, para a festa que ocorreria naquela noite. Próximo a ela, havia uma 

criança que circulava no ambiente, provavelmente neta de alguma das integrantes, 

que tentava distrair-se e, em alguns momentos, colaborar com algo da organização 

da festa. D. Francisquinha costurava o pano, com delicadeza e destreza, junto às 

hastes de madeira, no intuito de firmá-lo bem, e fixava flores brancas para adornar a 

imagem do santo, pintada ao centro. Também pude auxiliar D. Da Paz (Imagem 13), 

recortando as fichas que seriam utilizadas para as vendas de comidas e bebidas, à 

noite.  
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O espaço físico do clube é um tanto amplo, com vários ambientes: o salão 

(Imagem 14), onde é realizado o forró, possui piso de cerâmica, em tons beges e 

marrons, suas janelas e portas de madeira são pintadas de marrom escuro, ambas 

muito antigas e com danos físicos consideráveis – como partes do piso e da 

calçada; um segundo salão, destinado ao funcionamento do Clube de Mães, ao qual 

não tivemos acesso, pois é aberto apenas quando há reuniões desse público; e 

existem também outras salas, além da cozinha, que funciona em dois ambientes 

(Imagem 15). Ela possui paredes revestidas, até a metade, por azulejos antigos, nas 

cores branco e bege. Sobre uma mesa de madeira, as integrantes apoiavam as 

espigas de milho e, com uma faca, exerciam o labor de debulhá-lo e colocá-los em 

uma bacia plástica verde. Os chamados sabugos, centro da espiga de milho, 

acumulavam-se no canto da mesa, ao longo do trabalho. Na Imagem 16, as 

senhoras expressam a satisfação com o registro feito. Nela, observamos, ao fundo, 

um processador, e, em primeiro plano, bacias, já com o milho processado, junto ao 

leite de coco e peneirado. Além disso, observamos a existência de dois banheiros, 

um masculino e outro feminino, nas proximidades da cozinha. De modo geral, era 

visível a carência de reformas no local, para que haja maior conforto e segurança 

aos frequentadores. 

 
Imagem 12: D. Francisca fazendo ajustes na Bandeirinha de São João, no Clube de Idosos 

João Penha Filho, em véspera de São João – 23/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Imagem 13: Eu, auxiliando D. Da Paz a recortar as fichas do bar, no Clube de Idosos João 
Penha Filho, em véspera de São João – 23/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Imagem 14: Salão do Clube de Idosos João Penha Filho na véspera de São João (2016) 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Imagem 15: Debulhando milho – Cozinha do Clube de Idosos João Penha Filho – 

23/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Imagem 16: Triturando e penerando o milho – Cozinha do Clube de Idosos João Penha 
Filho – 23/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Ao tratar da experiência estética, Porpino (2006) afirma que o cerne dela se 

dá na vivencia do sensível, no enovelado entre aquele que sente e a coisa sentida, 

se fazendo presente, inclusive, na decoração de interiores. Nessa perspectiva, 
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percebemos, na preparação do ambiente do Clube de Idosos, em seu 

embelezamento para a festa, uma preocupação estética própria do São João, e que 

é retomada no festejo das Bandeirinhas, dando visibilidade às bandeirinhas 

decorativas de São João e aos bonecos de papelão ou peneira – que representam a 

imagem caricata do “matuto” –, além da montagem da fogueira. Era notório o 

empenho e a cooperação das pessoas ali presentes. Elas prezavam por fazer o seu 

melhor, proporcionando uma linda festa prevista para logo mais à noite.  

As atividades eram divididas, alguns cuidavam da limpeza do ambiente, da 

ornamentação, enquanto outros preparavam os alimentos. Notamos que a maioria 

dos materiais que seriam utilizados para a ornamentação do local da festa eram 

comprados e organizados previamente. As típicas bandeirinhas de São João 

pareciam pré-fabricadas industrialmente, eram coloridas e feitas em material 

plástico, com certo brilho, e já vinham presas ao barbante – ficando pendente 

apenas a disposição estética delas e a demanda de fixá-las no alto do ambiente da 

festa.  

É em clima familiar e de sentir coletivo, de perpetuação da cultura do velho 

para os jovens, superando o preconceito e os modelos sociais, que o festejo das 

Bandeirinhas se apresenta. Desde às oito horas da manhã, o Clube de Idosos já se 

encontrava em pleno movimento, com a presença de algumas das senhoras e 

alguns homens – amigos e familiares, que gostariam de vivenciar a experiência 

estética de ornamentar o local e preparar os alimentos. Os presentes auxiliavam na 

feitura do trançado a partir das palhas de coqueiro, previamente escolhidas e 

extraídas, que resultariam em um belo arco fixado com barbantes logo na entrada do 

clube. As grades que protegiam a frente do prédio também ganharam vida com a 

fixação de enormes e verdes palhas de coqueiro dispostas verticalmente, lado a 

lado. Para a montagem da fogueira, também houve a seleção prévia das toras de 

madeira, que na ocasião foram postas uma sobre a outra, até ganhar certa altura, 

em relação ao nível da calçada em que fora montada. Apenas à noite ela seria 

acesa.  

O fogo – mencionado por Chianca (2007, p.60) como elemento profano 

desses festejos: “O fogo que aquece, civiliza e anima o homem é, para a Igreja, o 

fogo da perdição que enquanto se espalha destrói tudo que o Criador construiu” – 
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também se faz presente nos festejos das Bandeirinhas, na figura das fogueiras e, no 

início da história do grupo, na figura das piracas.  

A área externa ganhou cores vibrantes através das tiras de tecido presas a 

um longo barbante, juntamente às bandeirinhas, que, suspensas, adornavam o local 

e recepcionavam os convidados com seu balanço sinuoso e dançante – graças a 

condução dos ventos. Ainda na área externa, foi montada uma única barraca 

(Imagem 17), composta por uma mesa em madeira. Sobre ela, estendia-se uma 

grande lona azul. Lá, seria o espaço destinado para as vendas de bebidas e de 

alimentos típicos (canjica, bolos, vinhos, refrigerantes, caldos e etc.), estando sob 

responsabilidade de algumas das integrantes do Clube de Idosos – elas contaram 

com a ajuda de duas jovens meninas, parentes daquelas senhoras. Na referida 

imagem, observamos que a figura feminina se encarrega, além do preparo, da 

venda das comidas e das bebidas, enquanto a maioria dos homens presentes 

apenas sevem-se da festa promovida prioritariamente pelas brincantes. 

 
Imagem 17: Barraca para venda de comidas e de bebidas – Clube de Idosos João Penha 

Filho – 23/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

No portal de entrada para os ambientes internos (Imagem 18), havia uma 

faixa produzida artesanalmente. Ela era adornada com bandeirinhas em miniatura, 

na cor vermelha, e com o título Arraiá da Melhor Idade, escrito à mão. Em cada 
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lateral da faixa, havia uma urupema17 ornada de modo a retratar a figura caricata de 

uma matuta, com cabelo trançado, cheio de laços de fita, e bochechas bastante 

rosadas, e de um matuto, com seu chapéu, bigodinho e gravata. As artes nessas 

peneiras e nos pratos de papelão podiam ser vistas fixadas nas paredes do clube, 

alegrando o ambiente. A presença de tais elementos, como a palha, a peneira 

(caracterizando a figura do matuto), a barraca de comidas típicas, a presença da 

fogueira, retratam o esforço para a manutenção de alguns elementos estéticos e 

simbólicos da tradição das festas juninas, que são representativos para as 

brincantes. Concomitantemente, eles vivenciam também o fluxo inevitável de 

transformação da tradição, ao longo do tempo.  

 
Imagem 18: Corredor de entrada do Clube de Idosos João Penha Filho, 23/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Dentro do clube, parte das mulheres estavam em uma sala – espécie de 

anexo da cozinha. Lá, funcionava a dispensa, com armário para mantimentos, e 

podíamos encontrar um fogão e uma mesa retangular de madeira. Era ali que elas 

se empenhavam em debulhar cuidadosamente as espigas de milho verde, já 

descascadas. Nesse processo, o aroma do milho já anunciava ao que vinha. Outras 

senhoras agruparam-se em outro ambiente da cozinha, onde havia uma grande pia 

e duas grandes mesas retangulares em madeira. Ali, estavam as responsáveis por 

triturar no liquidificador o milho já debulhado, junto ao leite de coco (puro ou 

                                                           

17 Espécie de peneira feita a partir do trançado de palha. 
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misturado ao leite de vaca). Depois, somava-se aos demais ingredientes o açúcar e 

uma pitada de sal. Após misturados, nessa alquimia dos prazeres do fazer, nessa 

arte de gerar aromas, texturas e sabores deliciosos, o conteúdo seria posto dentro 

de um caldeirão, que as mulheres deveriam mexer com a colher de pau até o 

completo cozimento e alcance do ponto irresistivelmente cremoso da canjica 

(Imagem 19). Por fim, o creme seria acomodado em recipientes menores e 

polvilhados com canela, dotada de perfume encantador e com poder de colorir o 

fundo amarelo, para serem vendidos logo mais à noite, na festa. Conforme Le 

Breton (2016), “a culinária duplica o corpo dos indivíduos, imprimindo-lhes um 

sentimento de identidade”.  

Imagem 19: Canjicas - cozinha do Clube de Idosos João Penha Filho, 23/06/2016 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Não podemos esquecer o famoso tacho da canjica, onde o radiante e 

dourado creme, a brilhar e seduzir, convidava-nos ao deleite coletivo, tocando-nos o 

paladar em temperatura ainda quentinha, com diferentes nuances de sabores – pois 

em determinada porção do tacho se dava mais suave e em outras, um sabor mais 

forte, em decorrência aos pontos do recipiente em que a massa tinha “pegado”, 

deixando o fundo da panela mais escuro (Imagem 20). Tal recipiente tratava-se de 

uma espécie de panela bem grande, feita em alumínio, que acomodava a massa de 

milho – mexida com uma enorme colher de pau até atingir o ponto de cozimento. Ao 

final da produção, depois que a massa fora distribuída nos potes com uma concha, o 
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tacho era “religiosamente” raspado – momento esse que me retratou aconchego, 

pois as pessoas se aproximavam com suas colheres para raspar um pouco da 

canjica ainda quentinha, se deleitando com aquele tenro sabor e aroma delicioso, 

junção sublime entre o leite de coco, a canela e o milho. Naquela ocasião, entre 

sorrisos de satisfação, os sentidos ali aguçados nos transportaram a memórias 

afetivas com gostinho de infância – nos remetendo, talvez, aos “tachos” similares 

dos mais variados doces que já raspamos junto às nossas avós, da tigela com sobra 

da massa de bolo ainda crua, da panela com sobras de brigadeiro.  

 
Imagem 20:  Tacho de canjica – Clube de Idosos João Penha Filho, 23/06/2016 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Considerando os sabores prediletos como algo que ultrapassa a função 

nutritiva, sendo capaz de alcançar um sacrário de memórias que emergem sempre 

que se come, Le Breton (2016, p. 409) destaca também que a saciedade não se 

mostra apenas pelo alimento ingerido, mas também pelo sentido que ele propicia: 

Não nos saciamos pura e simplesmente do alimento ingerido, mas 
principalmente do sentido que ele propicia. O prazer de comer, a 
degustação dos sabores é uma condição comum ao conjunto das 
culturas que não se satisfazem em usufruir dos alimentos da forma 
como a natureza os disponibiliza, mas segundo os selecionam e os 
preparam. 
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Dentre as receitas preparadas com milho, também foram produzidas 

pamonhas (Imagem 21), doces e salgadas. Essa comida é uma massa similar à 

canjica, porém, mais densa, com mais fibras do milho, cozida em sua palha, que é 

delicadamente costurada à mão. Na festa, também foram preparados caldos, e o 

tradicional “sopão da meia-noite” – grande panela de sopa, a base de legumes e 

carnes, que era servido quando as participantes retornavam do cortejo –, além de 

bolos, que eram trazidos prontos – feitos em casa ou comprados –, e de bebidas 

alcoólicas (meladinha, cervejas e vinho) e não alcoólicas (água e refrigerantes).  

Imagem 21: Pamonhas – Clube de Idosos João Penha Filho, 23/06/2016 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

D. Geralda lembrou sobre as bebedeiras durante a época em que ainda 

havia o banho de rio, ao final do cortejo. Inclusive, detalhou um pouco mais o “ritual” 

de preparo da meladinha. Após somados a cachaça, o mel e o limão, havia um 

modo de finalizar o preparo, um tanto inusitado, que era o fato de enterrarem a 

garrafa, já preenchida com a bebida, dias antes da festa – para que se tornasse 

mais concentrada, encorpada, alcançando viscosidade similar ao mel. Ela também 

destacou um episódio de autoafirmação de algumas mulheres, que, apesar de já 

estarem bêbadas e com os sentidos afetados, não se deixaram reprimir por 

comentários castradores de sua liberdade; inclusive, no que diz respeito às suas 

autonomias para beber sem medidas, desfrutando das sensações propiciadas pelo 

álcool: 
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Mas era muito bom, o banho. Mas vinha mulher beba, eu não, que eu 
nunca gostei disso não. Eu brinco, mas não gosto disso, não. Nós 
fazia uma meladinha e butava numa garrafa grande, cheinha. As 
mulheres faziam antes do dia, ficava butando limão. Era tudo dentro 
da garrafa. Aí, elas enterravam bem enterradinha [risos]. Aí, quando 
é no dia, traziam a garrafa, que ficava bem como um vinho, um 
melzinho. Levavam pra beber tudinho no rio. Mas vinha mulher beba, 
viu? Era tanta mulher beba, que tinha um homem, dono de um 
comércio, no caminho, que disse: ‘Vocês reparem que ali tão os 
homens tocando. Vocês vão sair na rua desse jeito?’ Aí, as mulheres 
diziam: ‘E os homens tão cego?’ Eu disse: ‘É, tão cego’ [risos]. [A 
entrevista é interrompida por uma mulher que surge com uma criança 
na porta da casa, e D. Geralda diz que hoje nem vai poder recebê-la, 
porque estava dando a entrevista. Em seguida, ela comenta] Eu 
também tenho a minha arte de curar. Ela vem pra eu curar as 
crianças. Eu curo, assim, olhado. [Retomando ao tema do banho, ela 
continua] No banho elas demoravam mais quando tavam beba. Mas 
terminou que a gente chamava elas. Mas bebiam tudinho. Quando a 
gente chegava na festa, era só as garrafas vazias (D. Geralda, em 
entrevista). 

De acordo com Del Priore e Amantino (2000, p. 66), assim como o comer, o 

beber também fazia parte da festa desde o período colonial, e “tudo indica que a 

embriaguez era um traço permitido e natural nas ocasiões de festa”. Acerca desse 

traço nas Bandeirinhas, podemos citar outro exemplo de manifestação popular em 

que da cachaça se faz presente: o Coco de Zambê de Sibaúba, Tibau do Sul/RN 

(LINS, 2009). Consideramos que essa permissividade do beber vai além de seu 

caráter de “facilitador” das interações sociais, sendo possível que a motivação se 

manifeste pela busca, por parte das brincantes e também de outros participantes do 

festejo, de vivenciarem outros estados e outras sensações do corpo, proporcionados 

através da ingestão da bebida alcoólica.  

Durante a organização do evento, eram notórios os laços de afeto e de 

companheirismo. Havia grande cooperação entre os presentes, em prol de uma 

festa tão especial. Na cozinha, as mulheres sorriam, trocavam olhares afetuosos e 

conversavam bastante durante as atividades, expressando o quão prazeroso era o 

momento da partilha de saberes e de sensações.  

Nessa perspectiva, Giard (1996, p. 212) afirma que as atividades culinárias 

também são consideradas, por uma parcela significativa de mulheres, como espaço 

de felicidade, de criação, que exige inteligência e detém diversos saberes 

envolvidos. 
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Com seu alto grau de ritualização e seu considerável investimento 
afetivo, as atividades culinárias são para grande parte das mulheres 
de todas as idades um lugar de felicidade, de prazer e de invenção. 
São coisas da vida que exigem tanta inteligência, imaginação e 
memória quanto as atividades tradicionalmente tidas como mais 
elevadas, como a música ou a arte de tecer. 

Nessa perspectiva, percebemos uma ritualização, por exemplo, na produção 

da canjica, pois respeita-se todo um modo de fazer, seguindo-se uma sequência de 

ações – descascar o milho, debulhá-lo, triturá-lo, peneirá-lo, temperar a mistura, 

degustá-la, cozinhá-la, verificar o ponto de cozimento, e servi-la. Uma atividade 

aprendida e repassada através das gerações, como os saberes memorizados e que 

exigem inteligência. Segundo Giard (1996, p.219), essa memória diz respeito a uma 

memória múltipla, “memória de aprendizagem, memória dos gestos vistos, das 

consistências. [...] Exige também uma inteligência programadora”, referente ao 

tempo de preparo e cozimento, respeitando as proporções e as ordens de adição 

dos ingredientes, sendo seguidas quase sempre à risca, para o alcance do resultado 

pretendido. Mas para além das teorias sobre cozinhar, Giard (1996, p.220) afirma 

que a receptividade sensorial é preponderante, dado que o cheiro é utilizado como 

relevante indicador do tempo de cozimento, por exemplo, e também destaca a 

engenhosidade em recriar receitas, demonstrando uma capacidade inventiva, “uma 

inteligência leve e viva, que se revela sem se dar a ver”. 

Nesse meio de saberes sensíveis, de inteligências que se revelam através 

de corpos que se abrem à comunicação com os outros e com o mundo por meio dos 

sentidos, que integram o universo do preparo dos alimentos, percebemos uma 

marcante presença da afetividade. Ela está empreendida, por exemplo, nas relações 

de cooperação e de partilha de saberes, e no modo de fazer cuidadoso de cada 

sujeito durante o processo – demonstrando uma preocupação, um cuidado no intuito 

de agradar e alegrar as pessoas com seus quitutes, com aquele delicioso “manjar” 

de milho, cuidadosamente elaborado. O afeto também se expressa na ocasião da 

partilha do tacho de canjica entre os presentes naquele final de tarde. Momento em 

que as integrantes insistiam com alegria para que os todos próximos à mesa se 

permitissem deleitar-se ao raspar a canjica do tacho, com suas respectivas colheres. 

Eles precisavam experienciar aquela explosão de sabores e aromas emanados pelo 

dourado creme. Naquela ocasião, era como se a satisfação impressa nos corpos 

dos que degustavam a canjica reverberasse nos corpos das cozinheiras, 
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alimentando-as com o prazer do cozinhar – em uma forte demonstração de empatia, 

dado o sentimento de partilha despertado pela relação. São ocasiões como essas, 

do ofertar a canjica produzida por elas, que as brincantes se mostram gratificadas 

por poderem observar o reconhecimento dado pelo consumidor – através de seus 

comentários e gestos, que expressam o prazer e a satisfação gerados ao 

degustarem os quitutes por elas produzidos.  

Em um contexto ainda atual, Giard (1996) já apresentava, décadas atrás, a 

invisibilidade sofrida pelas mulheres no âmbito dos afazeres do lar, como em seu ato 

de cozinhar, não oportunizando a elas a merecida valorização e reconhecimento 

cultural. Aquino (2013) menciona também a questão da invisibilidade, porém, no 

contexto da pessoa idosa, que diz respeito a não valorização das experiências de 

vida dos idosos, ignorando-as como fonte de conhecimentos. Diante disso, podemos 

considerar que, em meio ao festejo, há um certo rompimento desse olhar “comum”. 

O espaço permite uma redução da invisibilidade social, que atinge boa parte 

daquelas mulheres velhas, no que diz respeito aos afazeres do lar (organizar, limpar, 

cozinhar, etc.), pois durante o ritual de preparo dos alimentos para a festa, em que 

há uma espécie de transposição da cozinha “de casa” para a cozinha do Clube de 

Idosos, recria-se um lugar de labores diversos, ali enaltecidos, valorizados, 

esperados e reconhecidos como componente enriquecedor da cultura das 

Bandeirinhas. 

 

2.2 A festa 

Aproximava-se o horário de início da festa. O grupo de forró contratado já 

seguia de uma festa em outro município, e um dos músicos esquecera seu pandeiro 

por lá. De pronto, a organizadora da festa logo se articulou para providenciar outro 

pandeiro para a ocasião. Sanado o imprevisto, o grupo finalizou a organização dos 

instrumentos e começou a animar o local com muito forró.  

Del Priore e Amantino (2000), ao discorrer sobre a origem da festa no 

contexto do Brasil colonial, afirma que ela surge com a repetição dos ciclos agrários 

– em que havia reunião de grupos sociais, dado caráter comemorativo. A festa era 

originalmente tributada a divindades benéficas às plantações, mas, com o advento 
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do cristianismo, passaram a ter dias determinados para os cultos divinos e os dias 

festivos, compondo o ano eclesiástico – incluindo procissões e rituais.  

Para Duvignaud (1989, p. 68), em sua obra Festas e Civilizações, a festa 

possui finalidade nela mesma. Segundo o autor, esse sentido tem sido de certo 

modo deturpado pela ideia de funcionalidade. Afirma também que a festa se 

apropria de diferentes espaços – praças, ruas, espaços fechados – “para o encontro 

de pessoas fora de suas condições e do papel que desempenham em uma 

coletividade organizada”. Nesses encontros, a empatia contribui para o 

estreitamento das relações, permitindo experiências que ampliam as relações 

emocionais, as expressões de afeto e a comunicação, conforme percebemos no 

contexto do festejo das Bandeirinhas.  

De acordo com Del Priore e Amantino (2000), a festa também é percebida 

enquanto uma organização social, acrescentando que se trata de um fato político, 

religioso e simbólico. Para ela, a festa vai além da descontração, pois é através de 

seus elementos que apresenta relevante função social e que permite aos diversos 

participantes “introjetar valores e normas da vida coletiva, partilhar sentimentos 

coletivos e conhecimentos comunitários” (Idem, p.10). A animação proposta pela 

festa ajuda a população a suportar as dificuldades, a lidar com a diversidade, a 

reafirmar laços de solidariedade e a expressar emoções. “Na roda da festa, como na 

roda da vida, tudo volta inelutavelmente ao mesmo lugar, os jovens aprendendo com 

os velhos a perpetuar uma cultura legada pelos últimos” (Idem, p. 10). Nessa 

perspectiva, a referida autora contrapõe-se a ideia de funcionalidade da festa, 

criticada anteriormente. Dentro do contexto da festa das Bandeirinhas, percebemos 

que ambos os sentidos apresentados acima coexistem, o do festejar pelo prazer de 

festejar e o do festejar associado a alguma funcionalidade – como, por exemplo, 

arrecadação de recurso com vendas de comidas e bebidas, revertida às demandas 

do Clube de Idosos e das Bandeirinhas. 

 Preocupada com a manutenção do grupo, D. Da Paz acredita na 

importância do folguedo para a cultura local. Ela mostra-se consciente da 

responsabilidade de manterem a Bandeirinha, tendo em vista tratar-se de uma 

manifestação cultural que existe apenas em Touros, como afirma no seguinte trecho: 

“Eu sinto assim, uma responsabilidade, né? Sobre minha terra, sobre meu povo. 
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Então, eu sinto assim, que eu tenho aquela responsabilidade de fazer alguma coisa, 

para não deixar acabar”. Fica claro, no discurso das integrantes, a assunção da 

responsabilidade pela manutenção da existência do folguedo, reconhecido e 

legitimado para elas enquanto elemento da cultura que compõe a identidade do 

município de Touros.  

Nessa batalha de resistência, as integrantes do grupo de D. Francisquinha 

comentaram que contam com a ajuda das pessoas que contribuem com algum item 

ou valor para a ocasião dos festejos, ou mesmo para os encontros realizados ao 

longo do ano. Elas também recorrem à realização de bingos, para que o recurso 

apurado viabilize a contratação dos músicos que tocarão forró na festa, e as demais 

demandas que se façam necessárias. D. Da Paz rememorou sobre os pedidos de 

auxílio para as festas feitos porta-a-porta, antigamente: 

Na época da Bandeirinha, no tempo de minha mãe, elas saíam nas 
ruas, nos comércios, pedindo, aí, a mãe dela [referindo-se à mãe de 
D. Francisquinha, D. Finha] saía com as pastoras pedindo, aí, o 
pessoal dava aqueles garrafão de vinho, dinheiro para pagar o 
sanfoneiro, era essas coisas. E as pastoras também colaboravam. 
Muitas levavam peixe. Eles assavam peixe na fogueira. Faziam 
comida assim, peixe assado, fritado tudo, né, Francisquinha? 
Levavam também camarão, porque elas tomavam vinho e tinha o 
tira-gosto (D. Da Paz, em entrevista).  

D. Da Paz ainda comenta sobre o afastamento de algumas integrantes, 

devido à idade avançada ou por outros motivos. Ela afirma tentar motivá-las a 

permanecer no grupo. Demonstra também preocupação em relação ao aprendizado 

dos saberes do folguedo, como a importância das idosas aprenderem as letras das 

músicas. Relata que, além do aprendizado pelo ouvir e repetir das letras, pediu para 

um rapaz produzir algumas cópias impressas com as músicas. Para ela, “não é 

normal” terem de usar CD – inclusive, esse foi gravado apenas por uma voz, não 

retratando de fato a ideia do coletivo de vozes que reverberava tradicionalmente 

durante os festejos. Para além disso, percebemos também que essa prática abre 

precedentes para que as senhoras que não aprenderam as músicas silenciem sob a 

máscara do áudio e assumam o papel de ouvintes. Elas precisam cartar ao vivo as 

músicas do grupo, como era feito antigamente em dia de festa, e que segue sendo 

feito pelas integrantes que mais se afinam ao canto, impostando suas vozes sobre a 

voz gravada. 
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A insatisfação apresentada pela brincante sobre a utilização das músicas de 

modo gravado, nos remete, em alguma medida, para uma postura de resistência, de 

negação às mudanças proporcionadas pela tecnologia, na perspectiva de que sabe 

que podem ajudar, mas prefere a maneira tradicional, conforme aprendido. A 

comparação realizada pela brincante entre a música gravada e a cantada ao vivo 

esboça valorização da última, soando até certo tom de vaidade, de esmero pelo 

canto das brincantes. Por isso, talvez, haja motivação em seu discurso para buscar 

a retomada da tradição, época em que as músicas eram sabidas pelas integrantes e 

cantadas ao vivo. Dessa maneira, aos olhos dela, as músicas soavam mais belas e 

sinceras, pois partiam de uma emoção viva, que brotava naquele instante de festa e 

de devoção:  

Nós queremos, assim, voltar ao que era antes. A gente com 
microfone cantando, sabe? Todo mundo é ao vivo! Porque sons de 
CD não fica bem, né?  E a gente nota assim, né?, que elas se 
acomodaram tanto que não ligam de aprender as músicas da 
Bandeirinha (Da Paz, em entrevista).  

Para tentativa de retomada, D. Da Paz comenta sobre sua estratégia, utilizar 

impressões das letras, para as integrantes ensaiarem, buscando facilitar o 

aprendizado de todas. A própria idosa nos mostrou um caderno pautado que possui. 

Nele, está registrado de próprio punho as letras das músicas cantadas pelo 

folguedo. Ele é levado para os ensaios, até mesmo em dia de festejo, para auxiliar o 

acompanhamento das canções, junto aos demais colegas e músicos.  

Entretanto, ainda perdura o sentimento de pesar e a preocupação sobre a 

continuidade da valiosa manifestação que aviva inúmeras lembranças de suas 

genitoras cantando, dançando e celebrando aos santos. Em função disso, nota-se 

que as idosas são solícitas e estão dispostas a ensinar as canções, e outros 

saberes, às colegas que ainda não aprenderam as letras das músicas entoadas nos 

festejos, para que façam bonito em dia de festa. D. Geralda deixa aflorar em sua fala 

o enorme prazer que sente ao partilhar os saberes que adquiriu com sua experiência 

de vida, considerando-os dádivas de Deus. Também irradia satisfação e orgulho 

pelos caminhos que pôde percorrer, do canto para a declamação de poesias. Ela 

expôs, em outro momento da entrevista, que aprendeu a cantar com sua tia, e muito 

sobre poesia foi aprendido com seu pai. Partilhou que saía com ele e com os amigos 

violeiros, cantando poesias até a madrugada, ao ponto de se tornar conhecida por 
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várias pessoas, inclusive fora da cidade. Em sua fala, se fez nítido o prazer que 

possuía em partilhar suas histórias 

Eu tenho um prazer muito grande na vida, graças a Deus, que é eu 
contar as coisas. E que era de mim mesma, a vontade minha de eu 
ser assim mesmo. Foi um dom dado por Deus mesmo. E enquanto 
eu for viva e puder festejar São João, brincar e conversar, eu gosto 
muito! Papai dizia assim: ‘Ou, minha filha...’ Porque eu não parava 
em casa, mas lógico, só ia pros cantos que dava pra eu ir. Eu 
procurava umas coisas que me botasse pra frente. Aparecendo uma 
coisa que desse pra mim, e também ficar ali. Todo mundo me 
conhece, até fora daqui. Eu tenho uma neta que mora no Rio e me 
pediu os parabéns aqui [relatou empolgada, orgulhosa], mandou de 
lá meus parabéns por ter me visto. E cantando a poesia Parracho 
Seco, veio essa menina daí, também pra fazer uma entrevista 
comigo (D. Geralda, em entrevista). 

D. Geralda ainda alerta: “Não estarei aqui toda vida”. Tal expressão imprime 

certa angústia, sentimento de impotência entre o desejo de transmitir a experiência, 

ensinando o que levou uma vida para ser aprendido, os limites trazidos pelo avanço 

da idade e, consequentemente, de sua proximidade da morte, e pelo receio sobre se 

haverá pessoas com mesmo empenho para manter a existência dos grupos.  

Aquino (2013), em sua dissertação de mestrado também destaca aspecto 

semelhante em outros grupos tradicionais da Região do Mato Grande/RN. Os 

integrantes também se mostraram empenhados em ensinar o que sabiam, 

ampliando a expectativa pessoal de que poderia haver de fato continuidade dessas 

manifestações da tradição.  

Seguindo com o festejo das Bandeirinhas, notamos que, apesar de se tratar 

de uma festa junina, os presentes não trajavam roupas “estilo matuto”18, como nas 

quadrilhas juninas. Na verdade, eles se produziam para a festa utilizando as suas 

melhores roupas. As mulheres e senhoras, em especial, adornavam-se no mínimo 

com belos brincos e batom. Perfumadas, algumas mantinham seus cabelos presos, 

enquanto outras, soltos; ambos com alguma tiara, com flores, ou com prendedores. 

No corredor de entrada, estava uma das integrantes sentada próxima a uma mesa, 

ela era responsável pela venda das fichas de consumação. Pouco a pouco, o 

                                                           

18Termo que retrata um homem do interior “desprovido de conhecimento e distante dos processos 

educacionais, esse matuto é ridicularizado no seu modo de falar, andar e de se vestir. Sua cultura, 
diferente da do sertanejo, inexiste. A sua função é criar o lado cômico, sendo ele mesmo o risível” 
(SOUZA, 2009, p.11). 
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corredor ganhava movimento com o entra e sai de pessoas. Alguns curiosos 

entravam, cumprimentavam os conhecidos, ou apenas fitavam das portas de 

acesso. Para adentrar de fato ao salão de dança, no qual havia música ao vivo com 

um grupo de forró, os homens deveriam pagar o valor de dez reais, correspondente 

à entrada. No interior desse espaço, poucas cadeiras foram distribuídas. Elas 

estavam alinhadas à parede, deixando claro o intuito de liberar a maior parte do 

salão para que as pessoas pudessem dançar à vontade.  

Ali, o protagonismo das mulheres era notório, desde a organização da festa 

até sua execução. À noite, elas se divertiam e dançavam entre si (Imagem 22), sem 

temor aparente a preconceitos e até as formalidades clássicas das danças de salão, 

que demandavam um “cavalheiro” para conduzir e uma “dama” para ser conduzida. 

Na maioria das vezes, eram as próprias idosas que abriam o salão e agitavam a 

festa. 

 
Imagem 22: Mulheres dançando entre si no Clube de Idosos João Penha Filho, 23/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

D. Francisquinha relatou sobre a festa na casa de sua mãe. Destacou que 

seu pai não permitia que homens dançassem com as mulheres, mas eram raros os 

pedidos de permissão aos donos da casa para dançarem respeitosamente com as 

suas esposas. Era visto com olhos de aprovação a dança entre mulheres. A 

despeito do pedido de permissão, podemos considerar que representa uma postura 

conservadora do pai, nos remetendo ao patriarcalismo, em que o pai, “o homem da 
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casa”, ditava as regras familiares ante à sociedade. Essa restrição de contato entre 

os pares de sexos opostos também nos remete à presença de uma certa influência 

religiosa, na medida em que o pai parece tentar salvaguardar as mulheres da casa, 

principalmente as filhas moças, de se desvirtuarem, ou de se desviarem do caminho 

religioso, e, com isso, adotar posturas não-cristãs – por exemplo, em função do 

contato e atração pelo sexo oposto. Talvez por isso a restrição do pai para que as 

moças dançassem apenas entre si. A brincante também expressou sua inclinação 

sobre a manutenção/conservação da manifestação e de suas tradições, desejos 

que, ao nosso ver, fogem da dinâmica do tempo e do espaço, em que as coisas e o 

mundo se renovam a cada segundo, implicando em transformações e manutenções 

de certos elementos: 

Antigamente, lá na residência de minha mãe, não dançava homem. 
Era só as senhoras. É. Mulher com mulher, como diz. É, as 
senhoras. Papai não deixava homem dançar, não. Aí, veio, e mudou. 
As casadas podia dançar com o marido se pedisse a ordem para D. 
Finha [E ela relembra]: ‘D. Finha, deixa eu dançar uma parte com o 
meu esposo?’ Modificou muito quando chegou aí, no clube. A 
Bandeirinha não era pra festejar em clube. Era em casa de 
residência (D. Francisquinha, em entrevista).  

Executando passos simples, “chiavam o chinelo”19 ao percorrerem o salão, 

tendo como foco a diversão. Os homens que ali adentravam permaneciam parte do 

tempo sentados nas cadeiras dispostas rentes à parede (Imagem 23), observando o 

movimento no salão. Alguns levantavam-se e arriscavam-se a dançar o tradicional 

“dois pra lá e dois pra cá”20, normalmente já com seus pares certos. Quando não, 

estavam bebendo, comendo, conversando com amigos, ou simplesmente 

observando o movimento no salão. 

                                                           

19 Expressão popular que se remete ao ato de dançar, principalmente atrelado ao forró, em referência 
ao som emitido pelos tradicionais calçados/chinelos rasteiros de couro, que, ao serem arrastados 
pelo piso, emitem determinado som. 
20 Modo como os passos básicos do forró são popularmente conhecidos. 
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Imagem 23: Homens observando as mulheres dançando no Clube de Idosos João Penha 

Filho, 23/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

De modo geral, devido idade avançada da maioria dos participantes, pode-

se pensar que os idosos logo cansariam da festa e iriam se recolher. Entretanto, 

essa visão subestima todo o vigor e afeto pelo festejo. Segundo as entrevistadas, as 

festas normalmente perduram até o raiar do sol. Elas alegam que muitos 

permanecem no movimento até o final da festa, em uma outra relação com o tempo, 

que, na festa das Bandeirinhas, durava o “tempo” determinado pelo corpo das 

brincantes, o tempo vivido em algo verdadeiramente significativo. 

Ainda durante o dia, fomos informados que a festa contaria com a presença 

ilustre da antiga coordenadora do grupo, D. Josefa, mais conhecida como D. Finha. 

Aproximando-se das 21h, eis que surge um movimento maior no Clube de Idosos. 

As atuais brincantes da Bandeirinha de D. Francisquinha vieram pelo corredor e 

adentraram ao salão amparando a radiante D. Finha (Imagem 24). 
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Imagem 24: Chegada de D. Finha ao festejo 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Ela, formosa, trajava roupas claras – com flores brancas da chinela rasteira 

à saia rodada, camisa branca e cabelos prateados. Em seu caminhar já moroso, 

anunciava oitenta e três anos vividos e um amor latente pelas Bandeirinhas. A 

animação dela contagiava os presentes. Ela percorreu o salão sorridente até chegar 

ao outro lado, acenando e distribuindo simpatia a todos os presentes.  

Porém, aquele momento parecia ter sido congelado no tempo, era como se 

tratasse da época na qual ela ainda participava ativamente das Bandeirinhas, anos 

atrás. A emoção foi tamanha que, ao ver a bandeira com a imagem de São João 

pintada no estandarte, ela segurou forte o tecido e o beijou – demonstrado respeito, 

fé e devoção àquela imagem tão representativa para ela e para o grupo. 

Nas cenas descritas, a figura do velho cerca-se de valores e sentidos a partir 

de sua construção histórica. Em sua obra A Letra e a Voz, pautada na oralidade e na 

literatura medieval, Zumthor (1993) apresenta similar olhar sobre os anciãos. Ele 

afirma que eram enaltecidos e muito respeitados, sendo considerados exemplos 

vivos de virtude e de verdade – fiéis depositários da memória coletiva que se 

manifestava pela voz do velho.  

Na ocasião do festejo, temos em D. Finha a figura de uma anciã, como posto 

por Zumthor (1993), apresentando-se como símbolo de sabedoria e tradição. É uma 



95 
 

senhora que segue respeitada e enaltecida no contexto das Bandeirinhas, cena que 

se opõe à desvalorização generalizada ao idoso, ainda presente em nossa 

sociedade. Como podemos ver na imagem a seguir, ela é homenageada e, em 

seguida, abraçada e aplaudida pelas integrantes e demais presentes (Imagem 25).  

 
Imagem 25: Acolhimento e homenagem para D. Finha – Clube de Idosos João Penha Filho, 

23/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

D. Finha compila um brilho emanado de sua experiência, proveniente da 

maturidade, de seu carisma e dos feitos realizados junto ao grupo ao longo de tantos 

anos. Ela simboliza uma espécie de matriarca viva e de grande representatividade 

para o folguedo, apesar de não mais participar ativamente da manifestação.  

Percebemos que ela estava atenta (Imagem 26), observando a 

movimentação do ambiente, talvez até tentando resgatar alguma memória dos 

outros festejos. Ela dançou um pouco de forró com algumas das atuais integrantes 

do grupo e foi receber honrosa homenagem de senhor, integrante da família dos 

fundadores do espaço ocupado pelo Clube de Idosos. Ela aflorava emoções em 

seus gestos, como ao abaixar timidamente sua cabeça diante dos elogios recebidos, 

ao colocar suas mãos sobre o peito, dentre outras gestualidades repletas de 

sensibilidade.  
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Imagem 26: D. Finha dançando no Clube de Idosos João Penha Filho, 23/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Após tantos momentos significativos e memoráveis, ela partiu para a sua 

residência. Seguiria o cortejo...  

 

2.3 O cortejo 

O tempo anunciava o cair de uma possível chuva. Caso se confirmasse, a 

Bandeirinha de D. Francisquinha não sairia em cortejo pelas ruas, ficando apenas 

dentro do salão. Chegada à meia-noite, com o aval de “São Pedro, o chaveiro do 

céu, responsável pelas chuvas”, como diz Chianca (2007, p.67), o grupo se 

organizou para sair em cortejo pela rua principal da cidade. Seguiriam até a Igreja 

Matriz, depois retornariam ao clube. 

Para Chevalier e Gheerbrant (1982), o simbolismo da meia-noite estabelece 

relação com o nascimento de Jesus Cristo no solstício de inverno, no referido 

horário. Entretanto, das três integrantes entrevistadas, duas afirmam desconhecer o 

motivo da definição desse horário no contexto do grupo, apenas seguiam a tradição, 

desde seu início. Já D. Francisquinha sugere que talvez fosse por ser “um horário 

silencioso, que o povo, as mulheres iam tomar banho. Eu acho que era assim”. 
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Ainda antes da saída em cortejo (Imagem 27), algumas das senhoras já se 

encontravam trajadas com as saias de chita, enquanto outras tinham ido se trocar. 

Uma minoria seguiria sem trajes semelhantes. Não havia padronização estética 

rígida.  

Na ocasião, muitas delas utilizavam tiaras de cabeça, adornadas com uma 

enorme rosa vermelha fixada na lateral. Suas saias rodadas, com o comprimento 

abaixo dos joelhos, eram feitas em tecidos bastante coloridos, entre estampado e 

liso, tendo o encarnado como plano de fundo para enormes rosas azuis e folhas 

verdes. Montadas com babados, alternavam o tecido estampado com o tecido liso, 

vermelho, e com fitas de cetim na cor verde claro, costuradas horizontalmente. Junto 

com a saia, algumas vestiam blusas brancas, outras, de cores variadas. Os calçados 

diferiam uns dos outros.  

 
Imagem 27: Integrantes da Bandeirinha tradicional, 23/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Bandeirinhas prontas, as brincantes começam a sair pouco a pouco do 

clube. Parte dos músicos já se encontrava na rua, aguardando o sinal da 

coordenadora para iniciarem o som, compondo o cortejo na rua (Imagem 28). A filha 

de D. Finha, e atual coordenadora do grupo, portava o estandarte com a imagem de 

São João pintado em tecido azul e adornado com flores brancas e folhas. Segundo 

D. Francisquinha, antigamente diziam que, para portar o estandarte, era necessário 
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ser “moça/donzela”21, como na letra de uma das músicas, mas que hoje qualquer 

pessoa poderia levá-lo. Tal regra nos remete à valorização de uma figura que 

retratasse pureza, uma pessoa livre de pecados, para que fosse digna de carregar a 

imagem de um santo – já que ele é considerado exemplo de retidão na vida cristã, 

além de motivarem o festejo. 

 
Imagem 28: Saída para o cortejo – Clube de Idosos João Penha Filho, 24/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A integrante D. Da Paz, extremamente atuante, frente ao grupo, portava o 

caderno (Imagem 29) no qual registrara, feitas de próprio punho, as letras das 

músicas tradicionais daquela manifestação, que tradicionalmente eram cantadas por 

elas.  

                                                           

21Termos que fazem referência às meninas jovem que já alcançaram a puberdade, referindo-se 

também às jovens que não iniciaram vida sexual, e, que, na perspectiva do Cristianismo, eram 
sinônimos de pureza, ausência de pecados da carne. 
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Imagem 29: Cortejo da Bandeirinha de D. Francisquinha pelas ruas, 24/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Compondo um pequeno grupo na rua principal, em torno de vinte e cinto 

pessoas, sendo apenas sete homens, dez integrantes do folguedo, os músicos – 

conduzindo zabumba, sanfona, pandeiro e triângulo – e alguns convidados, que 

queriam participar do cortejo. Os demais aguardariam no clube o retorno de todos.  

Havia uma formação/organização estética do cortejo para sua saída às ruas. 

A coordenadora e a “porta-estandarte” ficavam posicionadas à frente, seguidas das 

demais integrantes. Os músicos localizam-se bem próximos das brincantes, para 

que elas pudessem unir suas vozes ao som dos instrumentos, num só coro, 

homenageando o santo daquela data. Os demais participantes posicionavam-se 

mais ao fundo daquele bloco de pessoas.  

O movimento iniciou-se com o Hino das Bandeirinhas de São João: 

 

Que bandeira é essa que vamos levar? 

É a de São João, para festejar 

 

Segure a bandeira, não deixe cair 

Senhor São João nos é de acudir 
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Viva São João! 

Viva São José! 

 

Viemos adorar 

o filho de Isabel 

 

Filho de Isabel 

E de São Zacarias 

 

Primo de Jesus, 

Sobrinho de Maria 

 

Sobrinho de Maria 

Batizado em Jordão 

 

Por ser primo de Deus, 

Chamou-se João 

 

Chama-se João, 

Por ser tão galante 

 

Estrela do céu, 

Que luz mais brilhante. 

 

Que luz mais brilhante, 

Tão resplandecente 

 

Cantemos na glória 

Com São João na frente 
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Em entrevista, D. Da Paz alegou que preferia a Bandeirinha como era antes, 

na casa da coordenadora, pois afirmou que, naquela época, havia um maior 

engajamento das participantes e uma maior valorização do cortejo, em detrimento 

ao forró pelos participantes da festa, em detrimento ao que ocorre atualmente, com 

a mudança para o clube, em que parte dos convidados se queixam com a saída do 

cortejo, pois leva os músicos para acompanhar o folguedo, suspendendo por 

determinado período a música ao vivo no salão. 

As pessoas que não fazem parte da Bandeirinha ficam reclamando 
quando a gente sai na rua, porque leva o sanfoneiro, aí, fica tudo 
reclamando, que não faça isso, porque o forró vai acabar. Quer dizer, 
então, que eles só visam o forró, não visam a Bandeirinha. [...] 
Gente, a Bandeirinha é o principal! Porque quando eles iam só para 
aquele significado, aí, pronto, todo mundo ia pro cortejo. E alí já não 
vai todo mundo (D. Da Paz, em entrevista). 

Nessa fala, observamos uma preocupação legítima da integrante, em uma 

postura consciente sobre sua parcela de responsabilidade com a manutenção da 

tradição da Bandeirinha. Há uma mudança nos sentidos admitidos para aquela festa 

por parte dos participantes externos. Boa parte deles enaltecem apenas o forró e 

findam por assumir um comportamento de desvalorização e ausência de incentivo à 

continuidade do folguedo – talvez em função do desconhecimento da riqueza 

cultural e dos saberes múltiplos ali expressos.  

D. Francisquinha também se posicionou de modo semelhante, afirmando 

que preferia o festejo do modo como ocorria antigamente, na casa da coordenadora. 

Ela própria pôde vivenciar os festejos literalmente dentro de sua casa, enquanto sua 

mãe, D. Finha, coordenava o grupo. Mesmo querendo resgatar o vivido naquela 

época, sabemos que esse resgate de fato não se faz possível, na medida em que 

implica um tempo passado, decorrido, não sendo possível revivê-lo, dado o 

movimento transformador que impulsiona o mundo e que tem propiciado, ao longo 

do tempo, a manutenção de alguns aspectos, e a renovação e transformação de 

outros, no contexto da manifestação. Talvez, para a brincante, a motivação de sua 

preferência parta do sentimento de segurança que aquele espaço, de alguma 

maneira, legitimara, em função de seu caráter mais familiar, mais íntimo, colocando 

o grupo sob teto literalmente familiar, um ambiente doméstico, com suas respectivas 

regras de convívio, sendo porto de acolhimento, respeito, solidariedade e de 

abertura para uma confraternização. 
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Viana (2006, p.99), em seu estudo sobre o bumba-meu-boi, folguedo da 

tradição que apresenta semelhanças com as Bandeirinhas e com outros folguedos 

tradicionais, já afirmava que “é no espaço doméstico que o brincante sente-se mais 

à vontade”. Independentemente do espaço disponível e de sua estrutura, o espaço 

doméstico é carregado de familiaridade, torna-se ponto de encontro, é agregador 

dos grupos da tradição. Na medida do possível, ajustam e realizam sua patuscada 

com a alegria e vigor, como as Bandeirinhas, ao longo de sua história. Brincantes 

da/na vida em um reencontro fraternal em um berço acolhedor de sua arte, lugar em 

que o brincar determina seu próprio tempo de ser. 

Passada meia-noite, já não se percebia muito a presença de pessoas na 

rota do cortejo. Em véspera de São João, muitas festas ocorriam em locais próximos 

dali, dispersando a população de Touros. Apesar disso, o grupo seguiu dançando e 

cantando pela rua, até a altura da Igreja Matriz. Caso observássemos anos atrás, o 

cortejo seguiria em direção ao rio Maceió, para o banho, que era tradição. Porém, 

apesar de extinto do folguedo, o banho ainda se faz vivo nas lembranças evocadas 

pelas brincantes, como disse D. Francisquinha: 

Aí, meu pai dizia assim: ‘Olhe, os tocadores vão ficar aí, a orquestra 
vai ficar aí. Quem vai pro banho é só as senhoras’. E entrava num 
beco, assim, e ia pro rio. Eu tinha uns dezessete anos. Na 
caminhada, os homens iam, mas no banho só as mulheres. Não 
tinha banho dos homens, só das mulheres. Aí, as mulheres: ‘Ai, que 
água boa, vou tomar banho! Água limpa!’ Nessa época, o rio era bem 
tratado, tudo bom, água boa, limpa. Aí, então, as mulheres tudo 
tirava as roupas, e ficava nua. Ainda tinha mais a dizer! A 
Bandeirinha ia pra lá. Uma pessoa ficava com a Bandeirinha, com o 
estandarte. Aí, as mulheres diziam: ‘Ó, meu São João, eu vou me 
banhar. Se eu cair no poço, mandai-me tirar’. Sabe? Aí, ‘vlup’... e 
mergulhava! Era aquela coisa. E a lamparina acesa! Com a 
lamparina levavam e acendiam. Então, quando terminavam, que 
tavam vestindo a roupa, aí, dizia: ‘Ó, meu São João, eu já me banhei. 

Quando for para o ano, eu me banho outra vez’ (D. Francisquinha, 
em entrevista).  

Da altura da igreja, então, elas davam a volta e seguiam em direção ao 

ponto de partida, o Clube de Idosos (Imagem 30). Nesse trecho, o pequeno 

aglomerado passou diante do Clube de Idosos Maria do Carmo, cede da outra 

Bandeirinha, onde também estava havendo uma festa junina. Não houve o cortejo 

desse outro grupo em 2015. Na calçada, haviam apenas algumas pessoas, que já 
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estavam na rua e observavam o cortejo, porém, pouco interagiram com aquele 

movimento.  

Imagem 30: Cortejo retornando ao Clube de Idosos, 24/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Chegando ao ponto de partida, findou-se o cortejo. Entretanto, a festa não 

possuía hora para acabar. Seu tempo era outro, para além do cronológico.  

Ao pensarmos na questão do tempo, recorremos à França (2016), em suas 

notas sobre a temporalidade, na obra Fenomenologia da Percepção, de Merleau-

Ponty. Nela, ele discorre que a existência do sujeito é apresentada enquanto 

experiência temporal, em que o sentido do tempo – passado, presente e futuro – se 

dá a partir da percepção do sujeito na existência, sempre de maneira dinâmica e 

atual – sendo o tempo e a percepção fundantes da subjetividade. Viana (2006) 

também reforça esse entendimento de que a apreensão do espaço e do tempo se 

dá na existência. Segundo ele, “o corpo não está no espaço nem tampouco no 

tempo; não pensa o espaço e o tempo, ele é o espaço e o tempo, aplica-se a ele e 

os abarca” (Idem, p.132). 

Nesse entendimento, podemos dizer que o tempo da festa das Bandeirinhas 

se constitui a partir da subjetividade que se forma na percepção dos participantes, 

em sua existência. Eles estão diante de um contexto dinâmico, em que há um 

grande movimento festivo, vivido em coletividade e estabelecendo um tempo e 

espaço particular aos envolvidos. Tempo esse que, de alguma maneira, possa ser 
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visto como ocasião que propicia uma fuga da rotina diária dos citadinos de Touros, 

transportando-os de suas obrigações formais para uma outra dimensão: mais lúdica 

e descontraída, de confraternização, de canto, dança e fé, vividos nos corpos em 

movimento.  

Os músicos logo adentraram o salão, juntamente com as Bandeirinhas e 

com os demais seguidores do cortejo, momento no qual ainda foram cantadas e 

dançadas músicas do grupo. Houve também a participação de outras pessoas, que 

não acompanharam o trajeto, mas aguardavam no clube por aquele momento.  

No centro do salão, São João seguia sendo louvado e ganhando movimento 

através do estandarte, graças a condução da coordenadora do grupo. As devotas 

senhoras demonstravam (Imagem 31) fé e emoção com fervor e brilhos nos olhos, 

entoando seus cânticos ao referido santo.  

 
Imagem 31: Bandeirinha tradicional, retorno ao salão, 24/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Entre ritmos mais lentos, similares a uma valsinha, e ritmos mais acelerados, 

como o forró, os músicos tentavam acompanhar o canto das brincantes. Em função 

de não ter tido ensaio previamente, demandou-se improviso. Eles precisaram 

acompanhar o compasso conduzido pelas vozes das senhoras; aliás, desde o início 

do cortejo. Após a segunda canção, já havia maior sintonia entre as partes. 
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A coordenadora mantinha-se de posse do microfone e do estandarte 

(Imagem 32), concomitantemente, o que, em alguns momentos, limitava a 

expressividade corporal da brincante. Esse fato foi percebido, por exemplo, quando 

ela, empolgada, tentava erguer completamente o braço para louvar ao santo, mas 

não conseguia plenamente, pois estava segurando o microfone com o qual estava 

cantando.  

Em determinado momento, outra Bandeirinha tomou posse do estandarte, e, 

D. Francisquinha, agora mais livre para mover-se, prosseguiu canto em primeira voz, 

com as demais formando coro. O canto era acompanhado por gestos, e, ao 

cantarem, dançavam, repetindo o movimento de avançar um passo e retroceder em 

outro, em um balanço ritmado.  

 
Imagem 32: Bandeirinha tradicional, retorno ao salão, 24/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Para Zumthor (2005), a relevância da voz está para além de suas qualidades 

simbólicas e de colorir o que é dito ou cantado, ela é um poder, indicando valores 

fundadores de diferentes formas de arte e de cultura: 

Dentro da existência de uma sociedade humana, a voz é 
verdadeiramente um objeto central, um poder, representa um 
conjunto de valores que não são comparáveis verdadeiramente a 
nenhum outro, valores fundadores de uma cultura, criadores de 
inumeráveis formas de arte (ZUMTHOR, 2005, p.61). 
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Foi através do poder da voz e de seu valor fundador de uma cultura, como 

apresentado por Zumthor (2005), bem como através da oralidade e da gestualidade, 

que a manifestação das Bandeirinhas pôde se tornar uma tradição cultural legítima e 

própria dentro do município de Touros. Através de suas vozes, ao natural ou 

ampliadas graças ao microfone, como observado na festa, as brincantes exibem a 

detenção de um certo poder, conduzindo o coro do grupo ao cantar as músicas, 

como também nos enérgicos clamores de “Viva São João!”, acompanhados de 

gestos simbólicos de devoção aos santos, e atraindo os olhares dos demais para 

aquela manifestação, sempre capaz de alcançar e afetar os presentes.  

As brincantes erguiam os braços em direção aos céus e, por vezes, 

acenavam para o alto. Os seus gestos atuavam como palavras que expressavam 

respeito, doação e alegria em servir aos santos católicos exaltados. Conforme Viana 

(2006, p.54), ao dissertar sobre a relação entre as palavras e os gestos: 

As palavras são gestos e na sua construção sob forma de frases, 
poesias, contos, prosas e toadas, o ser humano inspeciona o mundo, 
permanecem e justificam sua presença. Pelo canto, pela sua toada o 
brincante firma-se no espaço e no tempo. A memória não é só 
receptáculo de lembranças do passado, mas processo por onde 
possa reconhecer seu estado presente e projetar futuros. 

Nessa perspectiva, e conforme observamos no contexto vivido e relatado 

pelas brincantes, palavras e gestos se confundiam: entre o balanço ritmado dos 

corpos – literalmente embalados pelas músicas –, acompanhado com a elevação 

dos braços – que pareciam sinalizar uma tentativa de aproximação com os santos, 

com a atmosfera do sagrado, ali presente. Era como simulassem tocar no céu. 

Algumas delas empunhavam as palmas das mãos uma contra a outra, em postura 

de oração, fazendo da música cantada, de fato, uma oração viva.  

Dessa maneira, as brincantes passaram a estabelecer um tempo e um 

espaço próprio ao folguedo. Em outros momentos mais vibrantes, elas clamavam 

eufóricas a baterem palmas, e, quando a bandeira de São João passava próximo às 

brincantes, a imagem do santo ali pintada era cuidadosa e respeitosamente tocada – 

como se daquela conexão pelo toque representasse um contato de fé, e com a fé 

particular de cada sujeito; como se dali brotassem bênçãos aos devotos, que, por 

vezes, e as brincantes marcavam um tempo e espaço próprio, erguiam novamente 

seus braços e gritavam: “Viva a Bandeirinha!” (Imagem 33). 
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Imagem 33: Bandeirinha tradicional, retorno ao salão, 24/06/2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Após esse momento, encerrava-se a manifestação da Bandeirinhas de D. 

Francisquinha, e os músicos retomaram o forró animado que abriu aquela festa 

junina, convidado os pares para continuarem o movimento no salão, sem hora para 

acabar. 
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3. EDUCAÇÃO: O SENTIR PARTILHADO 

3.1 Velhice: sensibilidade e resistência  

Enquanto corpos que se fazem presentes na esfera social de Touros há 

mais de cem anos, compreendendo-os também na esfera da comunicação, 

poderíamos inferir que as Bandeirinhas, na figura das brincantes, se colocam 

simbolicamente de encontro a um histórico de restrições e de passividade que ainda 

impregna a sociedade.  

Retomando olhares já lançados brevemente nesta pesquisa, acerca do 

preconceito que ainda cerca o universo do velho, Britto da Motta (2002) afirma que 

no imaginário social do velho, o envelhecer pelo avanço da idade se apresenta como 

parte da natureza do homem, ao longo de sua vida. Porém, centram-se perspectivas 

negativas, principalmente atreladas a perdas e limitações diversas, investindo-se 

muito pouco e, às vezes, nada para o lançamento de olhares mais sensíveis e 

positivos sobre esse universo. 

No imaginário social, o envelhecimento é um processo que concerne 
à marcação da ‘idade’ como algo que se refere à ‘natureza’, e que se 
desenrola como desgaste, limitações crescentes e perdas, físicas e 
de papéis sociais, em trajetória que finda com a morte. Não se 
costuma pensar em nenhum bem; quando muito, alguma 
experiência. Nenhum ganho, nessa ‘viagem ladeira abaixo’ (BRITTO 
DA MOTTA, 2002, p.41). 

O autor ainda afirma que (Idem, p.38), historicamente, as mulheres e os 

idosos sofreram e ainda sofrem em função de mecanismos de dominação e controle: 

Da mesma forma como sempre as mulheres foram ligadas à 
‘natureza’, como forma de dominação e controle – e toda a fase 
inicial do feminismo dos anos 60/70 foi um enorme movimento de 
esclarecimento e recusa a esse determinismo bioideológico –, assim 
ainda é feito com ‘os velhos’. Mas de maneira diferente – e pior. É 
como se eles estivessem numa dimensão não produtiva e terminal 
da natureza – resíduos da natureza, objetos de necessário descarte. 
Não se reproduzem mais, não produzem trabalho e bens materiais 
(ou não se permite que produzam, segundo os cânones do 
capitalismo). Em suma, não reproduziriam a sociedade. Portanto, 
‘não pertencem’ a ela. 

Na sociedade industrial, o velho foi rejeitado e não se dava suporte às obras 

já realizadas pelo sujeito ao longo da vida. Ele passou, então, a perder cada vez 
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mais espaço no campo do trabalho: “já não é produtor nem reprodutor (BOSI, 1994, 

p.77). 

Com o envelhecimento, nota-se também a ampliação das diferenciações 

entre homens e mulheres, condicionando aspectos importantes como longevidade, 

saúde e o modo como enfrentam as dificuldades cotidianas. Belo (2013), ao discutir 

a velhice e a mulher, afirma que “a mulher não nasce velha, ela torna-se velha. E, 

mais ainda, tornando-se velha, não perde sua condição de mulher” (BELO, 2013, 

p.2). 

Nesse contexto geral, à primeira vista, poderíamos afirmar que o fenômeno 

das Bandeirinhas, no que diz respeito às brincantes, retratariam a soma dessas 

valências estigmatizadas pela sociedade e que muitas vezes ainda levam à reclusão 

dessa parcela da população. Consideramos que a desvalorização expressa por 

parte da população para com o folguedo se dá por aqueles que não se permitem 

usufruir da partilha do sensível que se constitui ali – focando-se, então, no 

preconceito social ao idoso e na questão epistemológica acerca do não 

reconhecimento da importância do sensível e da questão estética. Quando idealizam 

uma beleza pré-concebida, negam-se à beleza própria que permeia a manifestação 

das Bandeirinhas de Touros. 

Entretanto, em contraponto ao exposto por Belo (2013), por Brito da Motta 

(2012) e por Bosi (1994), as Bandeirinhas mostram-nos o lado oposto ao 

preconceito, pois apresentam-se como portadoras dos saberes da tradição, 

permitindo que suas brincantes, mulheres velhas, sejam o que desejam ser, tendo 

suas escolhas e atitudes respeitadas naquele espaço de protagonismo, a ponto de 

conseguirem transformar seus respectivos clubes de idosos – locais com carências 

estruturais e de serviços, e, por assim dizer, de possível confinamento/reclusão – 

através da criação de uma atmosfera do sentir coletivo,  a partir da festa. 

Pautada em um olhar sensível, percebemos que a expressão dessas 

mulheres velhas, ao demonstrarem protagonismo diante de suas próprias vidas, 

naquela ocasião festiva, liberta-se simbolicamente das amarras do preconceito de 

gênero e de idade, ainda atrelados a mulher, como, por exemplo, no que diz respeito 

ao suposto papel imposto de que elas seriam as únicas responsáveis pelas tarefas e 

cuidados do lar e da família, sendo a figura do idoso ainda notada sob um olhar de 
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fragilidade extrema, com ênfase em suas limitações, e, em função disso, sendo 

comumente apartados das atividades e do convívio social que possuíam em sua 

juventude.  

No festejo das Bandeirinhas, observamos velhas que de fato vivem o 

folguedo, de maneira sensível e atribuindo sentidos pelo vivido. Diante de sua 

sabedoria, iniciam os jovens, fazendo-os sentir o festejo através de sua essência de 

dividir. Velhas que apresentaram autonomia, energia, competência e produtividade 

das demandas relativas ao festejo, e que muitos jovens nos dias atuais não 

apresentam. Logo cedo, encontravam-se no Clube de Idosos para realizar um dia 

inteiro de trabalhos: limpeza, organização e ornamentação do espaço onde ocorreria 

a festa, atuando em diversas funções – coordenação das atividades de organização 

da festa, preparação dos alimentos, recepção dos convidados, vendas e, no dia 

seguinte ao festejo, ainda havendo as demandas de limpeza e de reorganização do 

ambiente. 

Senhoras que carregam infindáveis marcas no corpo, frutos de suas 

experiências de vida, repletas de historicidade e sensorialidade que fortaleceram sua 

condição de ser mulher, agem de maneira empoderada no contexto da tradição das 

Bandeirinhas. Para Lisboa e Vieira (2013, p.93), o empoderamento do idoso está 

relacionado ao processo que auxilia os sujeitos a firmarem controle sobre os fatores 

que interferem no envelhecimento, também se relacionando à aquisição de 

“habilidades de enfrentamento, suporte mútuo, organização comunitária, sistema de 

suporte, participação da vizinhança, eficiência pessoal, competência, autoestima e 

autossuficiência”. Essas demandas solicitam o corpo estesiológico, que se abre ao 

sensível, aguçando seus sentidos, estabelecendo comunicações entre os sujeitos e 

o mundo, como percebemos com as brincantes do folguedo, que, unidas, se 

fortalecem para enfrentar as dificuldades de manterem sua tradição viva – 

desenvolvendo estratégias para angariar apoio e recursos, bem como 

desenvolvendo a capacidade de gestá-los de maneira criativa, de tal modo que tem 

conseguido viabilizar os festejos anuais, espaço valioso de resistência. 

O empoderamento das brincantes também se apresenta, por exemplo, na 

medida em que a maioria delas se permitiram durante décadas à experiência da 

nudez coletiva, que se dava nos momentos lúdicos e ritualísticos dos banhos no rio 
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Maceió – quando esse ainda ocorria ao final do cortejo. Além disso, elas romperam 

com a tradição de que apenas donzelas, moças puras, poderiam carregar o 

estandarte do santo – adquirindo independência e autonomia para que outras 

senhoras pudessem portá-lo. Também, deram-se o direito, ao longo da história do 

folguedo, às bebidas alcoólicas – muitas vezes até a experienciar as sensações 

provocadas pela embriaguez. E seguiram quebrando paradigmas, quando, por 

diversas vezes, inclusive na abertura do festejo, dançam em pares de mulheres, 

abraçadas – rompendo o modelo tradicional proposto para a dança a dois, se 

permitindo sentir coletivamente.  

Enfatizando a importância fundamental desse sentir coletivo, do sentimento 

de vida que provém da partilha da afetividade, expressada enquanto matriz 

propulsora das relações sociais que constituem nossa história nos mais variáveis 

âmbitos da vida em sociedade, Maffesoli (1996, p. 83) lança a hipótese de que “a 

sensibilidade coletiva é, de um certo modo, o lençol freático de toda a vida social”. 

Afirmando também que “o prazer dos sentidos é constitutivo do impulso vital, ele 

‘faz’ sociedade, funda a socialidade primordial” (Idem, 1996, p. 84).   

A partilha do sensível implica na partilha de saberes enraizados no corpo. Ao 

discutir sobre o sentido da visão, Nóbrega (2015) exemplifica a estesia presente no 

âmbito do pintor que, segundo ela, dá visibilidade ao invisível, produzindo uma nova 

inteligência. A autora também afirma que o ato de olhar não é natural, ou seja, 

demanda uma educação do olhar, pela qual se torna possível ver os outros e o 

mundo de diferentes maneiras, em diferentes perspectivas e espacialidades – 

admitindo sempre novos sentidos a nova cada experiência. Aqui, ampliamos essa 

demanda para uma educação dos sentidos, do corpo e da sensibilidade dentro da 

perspectiva das Bandeirinhas de Touros: o espaço admite para a educação dos 

sentidos, na medida em que os corpos presentes permitem a partilha social do 

sensível, quando se doam ao prazer do movimento junto ao cortejo, ao dançarem 

forró, ao degustar um mundo de sabores, de aromas e de texturas que revestem o 

folguedo. Para Maffesoli (1996, p.85) “as refeições, as festas, as procissões, são, 

sabidamente, um modo de dizer o prazer de estar-junto”. 

Segundo Manzi (2016, p.295), “a estesiologia de algo, sua carne sensível, 

reflete nossa própria sensibilidade, porque podemos senti-la – somos esse animal 
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de percepções e de movimentos que se denomina carne”. Além de refletir essa 

sensibilidade particular a cada sujeito diante do percebido pelo corpo, a estesia 

também permite transgressão do fluxo dito “normal” da sociedade contemporânea – 

no que se refere ao ritmo demasiadamente acelerado rumo à produtividade sem fim. 

Esse fluxo tende a desviar nossa atenção dos sentidos do corpo em suas relações 

de abertura aos outros, às coisas e ao mundo. Relações sociais, de afeto e 

históricas, perpassadas pela reversibilidade dos sentidos, em que sujeito e objeto se 

confundem, passando a focar em produtividade interminável – que implica na 

redução ou na anulação do tempo dedicado a atividades prazerosas, e até mesmo 

ao ócio, tendo em vista que poderiam permitir o acesso ao sensível enquanto 

elemento gerador de movimento e vida. O fluxo vivido pelas brincantes mostra 

justamente abertura às coisas do mundo, às vivências das coisas que tocam e 

despertam múltiplos sentidos – como através da diversão promovida pelo dançar 

forró, da prazerosa participação nas rodas de conversa em torno do fogão, em que 

disponibilizam tempo, atenção e emoção em suas narrativas e evocações. As 

brincantes deleitam-se com os aromas e sabores ali cultivados em coletividade. Um 

tempo que é só delas, tempo de sentir, de experienciar tudo que o festejo da 

tradição propicia, tempo de reencontro com o brincar, com uma brincadeira repleta 

de historicidade e ludicidade. 

O convite para o sentir (comer, beber, dançar, cantar, ouvir música e etc.), 

feito pelas Bandeirinhas, assim como a partilha de afeto e de tradição ancestral – 

que se modifica ao longo do tempo –, são elementos que rompem com algumas 

normas e preconceitos sociais impostos às formas de dançar, de viver a 

sensualidade e a sexualidade, de modo que as brincantes se permitiram à nudez 

durante o banho de rio, a dançarem mulher com mulher, ao saírem sozinhas à noite 

para festejar, dentre outros fatores que explicitam tais rompimentos. Vieira (2012) 

também retrata rupturas presentes em outro folguedo por ele estudado, o Pastoril, 

manifestação tradicional de origem religiosa, e que se modificou, acessando o 

domínio do profano na medida em que abriu espaço para a dessacralização da 

dança e dos comportamentos religiosos, abrigando a irreverência, a gozação e o 

ridículo.  

Ao pensarmos nas Bandeirinhas, consideramos que tal manifestação 

ultrapassa a festa pela festa, pois se trata de um convite para repartir o sensível, por 
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meio do festejo e das rupturas de alguns padrões estabelecidos socialmente, 

constituindo uma educação a partir da experiência estesiológica que se permite, 

desde os preparativos até a festa e o cortejo em si, constituindo uma educação 

como aprendizagem da cultura das Bandeirinhas, cultura vivida por elas. 

Na antropologia dos sentidos apresentada por Le Breton (2016), o autor 

destaca que na experimentação do mundo o sujeito é atravessado e transformado 

permanentemente, em um movimento de circularidade entre as sensações de si e as 

sensações das coisas – tendo em vista a primazia dos sentidos em relação ao 

pensamento. O corpo é compreendido como ampliação do sensível, e, através 

desse o caminho, para o alcance da consciência de si.   

Assim, nessas experimentações do/no mundo das Bandeirinhas, elas 

seguem se renovando e renovando a tradição – ao mesmo tempo em que ainda 

mantêm alguns elementos. Elas resistem na manutenção desse espaço 

representativo junto à tradição local, apesar de não receberem os incentivos/apoios 

públicos e privados necessários à sua manutenção, enfrentando as dificuldades e 

fazendo de sua autonomia e criatividade os meios para seguirem ao longo de mais 

de cem anos – em que apenas elas, mulheres experientes e fortes, mantêm a 

dianteira da manifestação. Compartilhamos do pensamento de Aquino (2013), 

quando reafirma a importância de se fazer, a caráter de urgência, conhecer e 

reconhecer os saberes da tradição, pois, a partir disso, novos sentidos poderão ser 

dados ao passado, a partir do olhar presente. Bem como suscitará a possibilidade 

de lançar novas compreensões da linguagem para o futuro.   

Apesar da fragilidade de seus corpos, em decorrência dos desgastes do 

tempo, já não mais dotados de tanta força, disposição e vitalidade, como quando em 

tempos de juventude, elas retratam legítima presença corporal de alegria, de 

resistência e de envolvimento, em uma libertação simbólica, que se dá por meio de 

um festejo – que é para/pelos os santos, mas também para/por elas, mulheres 

fortalecidas em sua autoafirmação. A manifestação celebra o sagrado e ao mesmo 

tempo permeia elementos do profano. Trata-se de um espaço legítimo que permite 

que elas sejam quem são: vaidosas, com seus rebuscados trajes festivos, e libertas, 

no que se refere à permissividade de tomarem suas bebidas alcoólicas, cantarem 
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seus louvores e dançarem, divertindo-se sem censuras, como verdadeiras “donas da 

festa”.  

A reafirmação desse lugar, do ser mulher, sensíveis, porém, fortes quando 

exigidas, enquanto corpos que encantam, comunicam, corpos libertos naquele 

momento de festejo, corpos que dançam, recorremos à Porpino (2006), que destaca 

a estética do dançar como espaço para a transgressão de certos valores impostos. 

A autora afirma que “a experiência estética do dançar em sua possibilidade de 

desvelamento da complexidade humana, presente na polissemia do corpo dançante, 

é conciliador das múltiplas dimensões da existência” (PORPINO, 2006, p.17). O 

folguedo das Bandeirinhas, então, abre espaço para transgressões de alguns 

valores impostos, como, por exemplo, a quebra da convenção contemporânea de 

que a dança a dois se deve fazer entre pares de sexos opostos.  

De maneira leve, descontraída e aparentemente não intencional, as idosas 

vão de encontro a possíveis discriminações, como a do tipo “serem velhos demais 

para...”; ingerir bebidas alcoólicas; festejar até amanhecer o dia; dançar mulher com 

mulher; etc. Como se para experienciar os sentidos isso demandasse uma idade 

idealizada como perfeita ou recomendada como a “melhor” para tal. Consideramos 

que todo tempo é tempo para mover-se, no mais amplo sentido que a palavra possa 

ter.  

Para além de uma atividade física, pode-se pensar na dança, apresentada 

no contexto das Bandeirinhas, como um espaço que permite alcançar emoções 

profundas e desenvolver autoconhecimento.  Ao dançarem juntas, unem 

experiências por meio do abraço, símbolo de afeto, ocasião em que as peles se 

tocam, partilham calor, suor, anseios, angústias, dores, alegrias, amizades, sonhos e 

desejos. É o espaço que propicia elevação da autoestima, da confiança em seus 

potenciais e do autocuidado. É no forró que se dá o ponto de encontro mais íntimo 

de dois mundos diferentes. Dois corações que palpitam no compasso da zabumba, 

evocando sensações ancestrais, despertando novos sentidos a partir do olhar 

presente. Não se tratando de um dançar com preocupações técnicas, coreográficas, 

o forró dançado pelas Bandeirinhas diz respeito a uma comunicação que se dá pelos 

sentidos, pelo corpo em movimento, como forma de existência – com a essência 

agregadora que o autêntico ritmo nordestino carrega por onde transita.   



116 
 

No entanto, a vitalidade apresentada por essas senhoras é despertada e 

alimentada não só pela dança, mas pela fé nos santos católicos festejados, pela 

partilha, pelo estar junto, que se manifesta de maneira a impulsionar o caminhar 

pelas ruas da cidade em cortejo; o vigor de seus corpos ao descascarem e rasparem 

o milho que será pacientemente mexido no caldeirão, até que se alcance o ponto da 

canjica; a desenvoltura das coordenadoras em conduzirem o grupo, articulando as 

demandas de organização do festejo, como um todo; dentre tantas outras ocasiões 

relativas ao contexto das Bandeirinhas – que legitimam esta manifestação como 

espaço que educa pelos sentidos e pela aprendizagem da cultura.      

 

3.2 Recordações... corpo, oralidade e escrita 

Em um de nossos encontros, D. Geralda, integrante da Bandeirinha de D. 

Vitória – trajando um lindo vestido estampado com grandes rosas amarelas e 

adornada com brincos e uma correntinha dourada com a medalha da imagem de 

Nossa Senhora Aparecida –, e D. Da Paz – jovem senhora, que chegou 

acompanhada de sua neta –, as duas dotadas de uma simplicidade, simpatia e 

satisfação sem tamanho em partilhar um pouco do que sabiam sobre o folguedo, 

nos situaram, de modo geral, sobre o contexto no qual os grupos estavam inseridos. 

Nessa mesma ocasião, D. Da Paz – participante há poucos anos, mas muito 

atuante frente ao grupo, junto à coordenadora – trouxe em mãos o livro Espaço e 

Tempo do Folclore Potiguar, de Deífilo Gurgel, e expôs, orgulhosa, algumas fotos, 

contando um pouco da história das Bandeirinhas. Em outro momento, já em novo 

encontro, ela expôs um sucinto texto impresso, extraído da internet, que, segundo a 

própria, fora fornecido por um rapaz que também estaria pesquisando sobre o grupo.  

Em ambas as ocasiões, ao questionarmos sobre a manifestação, 

percebemos que a integrante, em meio à sua fala, buscava em alguns momentos 

validar e de certa forma subsidiar seu discurso com informações sobre o grupo a 

partir dos escritos aos quais acessou. Diante disso, tendo nos deparado com as 

situações descritas, cheguei inicialmente a me questionar, ingenuamente, sobre até 

que ponto o que nos era relatado era realmente fonte de experiências vividas pelas 

integrantes da manifestação, ou se tratavam de apropriações de textos de terceiros, 

externos à comunidade, ao grupo.  
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A partir disso, dessas reflexões acerca das relações entre a oralidade e a 

escrita, encontramos em Porpino (2013, p.51) uma ampliação desse olhar inicial, 

passando a compreender, a partir da autora, que ainda hoje há uma visão ingênua 

acerca de uma suposta pureza nas vozes, na oralidade do povo. Entretanto, ela 

afirma que “essas vozes encontram-se imersas nos sistemas escritos, circulam de 

forma sinuosa”. O sujeito interage com o mundo, tendo o seu modo próprio de ver, 

de compreender o universo à sua volta, ressignificado-o – o que refletirá diretamente 

em suas evocações da memória.  

Le Breton (2009, p.40) ao tratar da comunicação, afirma que “compreender a 

comunicação é também compreender a maneira como o sujeito, de corpo inteiro, 

nela participa”. O autor ainda afirma que não há transparência, por assim dizer, na 

comunicação, visto que a mesma acarreta ambiguidades e ambivalências na 

significação. Dessa maneira, ao refletirmos sobre essa compreensão no contexto 

das Bandeirinhas, podemos inferir que, apesar do esforço das brincantes em se 

fazerem claras e fiéis aos fatos relatados através das lembranças, a transparência 

que se supõe não ocorre em função aos múltiplos sentidos possíveis de serem 

admitidos durante a comunicação. Ao pensarmos sobre a comunicação que 

estabelecemos com as brincantes, podemos observar que a comunicação se 

estabeleceu a partir do corpo dessas senhoras, por meio de gestos repletos de 

sentidos, pela disponibilidade delas em partilhar os conhecimentos que possuíam 

sobre o folguedo e através de esforços para a evocação de memórias ricas – muitas 

dessas de um tempo tão distante, mas que se reconfigura a partir do olhar de hoje; 

olhar esse que se põe em constante movimento, permitindo diferentes leituras do 

vivido, diferentes sentidos a cada nova recordação.  

Quando retomamos ao fato da presença do livro trazido pela brincante no 

momento da entrevista, encontramos em Zumthor (1993) que a transição do vocal 

para o escrito, na idade média, apresentou, para além de uma ruptura, uma 

confluência entre os modos de comunicação, afirmando que a dicotomia entre voz e 

escritura foi preenchida de tensões e oposições conflituosas.  

Certeau (1996), em destaque ao século XVIII, afirmou que o Iluminismo 

desejava que o livro fosse uma ferramenta capaz de transformar a sociedade, seus 

hábitos e costumes, remodelando toda a nação. Entretanto, houve uma expansão e 
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distorção desse propósito inicial, instituindo-se, então, uma espécie de teoria do 

consumo nas estruturas da política cultural. A figura do livro, que antes era atrelada 

à partilha de saberes proposta pelo iluminismo, assumiu o caráter de detentor e 

impositor do conhecimento, passando a moldar o leitor passivo em função da 

barreira criada com as relações de intersubjetividades – relações essas com o outro 

e com o mundo – da aprendizagem tradicional. As produções literárias de 

determinados sujeitos, sábios, eram legitimadas e repassadas como se os leitores 

fossem passivos. A partir disso, podemos considerar que ainda há, na atualidade, 

um caráter de valor muito grande em relação à figura do livro, enquanto detentor de 

saberes. Há também uma perspectiva similar por parte da população, quer seja no 

âmbito do texto escrito como no da “escrita” transmitida pela TV, ou outros meios de 

comunicação, que pressupõe a geração de modelos hegemônicos impostos a 

sujeitos não-críticos – limitando o processo de construção coletiva do conhecimento. 

Zumthor (1993), ao tratar das escrituras e os valores e significados mantidos 

por ela, também discorre sobre o destaque do elemento livro, de seu teor simbólico, 

enquanto autoridade, fonte do saber, afirmando que “se o poeta ou intérprete [...] lê 

num livro o que os ouvintes escutam, a autoridade provém do livro como tal, objeto 

visualmente percebido no centro do espetáculo performático22” (ZUMTHOR, 1993, 

p.19). 

Sendo assim, ao refletirmos sobre a presença do livro no contexto da 

entrevista com a brincante das Bandeirinhas, compreendemos que o referido objeto 

ainda se mostra detentor de uma autoridade respeitada, a ponto de tornar-se uma 

referência sobre o folguedo, um símbolo composto por registros escritos e 

imagéticos, reconhecidos pela brincante como verdadeiros, relevantes e que, de 

algum modo, legitimaria em escritura – mesmo que ali seja brevemente expressa, 

em poucas linhas, o conteúdo da tradição partilhado oralmente por ela. 

Dentro da perspectiva da cultura científica, ainda é notória a valorização do 

que é pesquisado e publicado por intelectuais/estudiosos/acadêmicos, possuindo, 

dessa maneira, relevância assegurada – atestada por seus métodos e teorias 

científicas, capazes de comprovar tais conhecimentos. Esse enaltecimento dos 

                                                           

22Para Zumthor (1993), a situação de performance se dá quando a comunicação e a recepção, e mais 

raramente a produção, coincidem com o tempo. 
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saberes científicos em detrimento aos da tradição é discutido por Almeida (2010), 

que aponta que até o diálogo entre ciência e cultura não é maioria, deixando claro o 

distanciamento existente entre os saberes ditos científicos e tradicionais – tendo em 

vista que, historicamente, o que é da ordem da cultura trava uma antiga luta contra 

acusações de não se tratarem de saberes científicos, dada sua falta de rigor e de 

comprovação (ALMEIDA, 2010). 

Aquino (2013) também faz referência ao enaltecimento da ciência em 

detrimento à tradição, afirmando que a sociedade ocidental contemporânea, ao 

racionalizar sentimentos e valores e ao ceder à indústria de consumo de modelos 

pré-estabelecidos, favorece a homogeneização, reforçando a negação da presença 

vibrante do universo da tradição e suas outras maneiras de conhecer.  

Rememoramos a concepção de Almeida (2010, p.50) acerca dos chamados 

intelectuais. Ela extrapola a compreensão do senso comum, tratando genericamente 

de pessoas vinculadas ao meio acadêmico, adeptas a saberes comprovados e 

respaldados pelas normativas da ciência, e dedica um olhar sensível ao considerá-

los, na verdade, lapidadores das representações, “artistas do pensamento”, capazes 

de transformar informações em conhecimento: 

Lapidadores das representações, capazes de tratar informações e 
transformá-las em conhecimento – estejam eles imersos nas culturas 
tradicionais ou inseridos nas instituições universitárias, se ocupando 
da edificação da cultura cientifica.  

Partindo desse entendimento, consideramos as integrantes das 

Bandeirinhas também como exímias lapidadoras das representações, artistas do 

pensamento, compondo esse folguedo e produzindo conhecimentos sensíveis – que 

contribuem para a organização da condição humana de quem vivencia tal 

manifestação. Ao pensarmos sobre o vivido na experiência sensível junto às 

Bandeirinhas, comungamos com Nóbrega (2010, p. 87), quando afirma que “corpo, 

afeto e linguagem são organizadores da nossa condição humana, de nosso 

encantamento sensorial e histórico na infinita tarefa de imprimir sentidos aos 

acontecimentos [...]. O sentido configura-se no corpo e na percepção”. Viana (2006) 

também reflete sobre os sentidos, e reforça ainda que, na concepção 

fenomenológica, eles são caminhos para a sensibilização do sujeito às coisas, 

harmonizando-se com elas, buscando compreendê-las e experimentá-las.  



120 
 

Nessa perspectiva de sensibilização, buscando compreender as 

Bandeirinhas, considerando o corpo, o afeto e a linguagem enquanto organizadores 

de nossa condição humana, temos a expressão disso muito fortemente, por 

exemplo, quando elas falavam sobre as cantigas que integravam o folguedo – 

especificamente quando D. Geralda fez uma breve pausa em seu relato e começou 

a cantar uma canção a São João. Cantava com tanto vigor e devoção, que seu 

canto tocava os presentes de diferentes maneiras – do sorriso de encantamento ao 

brilho no olhar. Então, de repente, ela parou o canto, tossiu e se desculpou pela voz 

que afirmou ter falhado. Em seguida, tornou a cantar mais um trecho da música. 

Quando concluiu, mais uma vez radiante e emocionada, com os olhos marejados, 

colocou a mão sobre o peito, suspirou e disse: “Parece que estou lá”, referindo-se à 

evocação da memória sobre sua presença em algum dos festejos passados, em que 

cantava com fervor as músicas do grupo. Tal evocação trata da expressão do 

sensível que compõe o corpo das brincantes. Lembramos aqui as palavras de 

Nóbrega (2009), ao tratar da expressão do sensível como algo para além da 

qualidade do objeto ou aparência física, considerando-a como elemento que atribui 

sentido, intencionalidade e significado.  

Percebemos, no canto das brincantes, aproximação com o que é posto por 

Zumthor (1993), sobre a diferença entre a fala e o canto, apontando que a fala utiliza 

de modo reduzido os recursos da voz e generaliza que nenhuma língua utiliza todo o 

recurso permitido pela garganta – em detrimento, afirma que o canto amplia as 

capacidades da voz. “Quando falo, minha presença física tende a se atenuar mais 

ou menos, eu me dissolvo nas circunstancias. Se eu canto, eu me afirmo, reivindico 

a totalidade do meu lugar, do meu estar no mundo” (ZUMTHOR, 1993, p.71). O 

autor ainda destaca que a importância da voz se faz quando a palavra proferida por 

ela enuncia uma lembrança:  

O que importa mais profundamente à voz é que a palavra da qual ela 
é veículo se enuncie como uma lembrança; que esta palavra, 
enquanto traz um certo sentido, na materialidade das palavras e das 
frases, evoque (talvez muito confusamente) no inconsciente daquele 
que a escuta um contato inicial, que se produziu na aurora de toda 
vida, cuja marca se apagou em nós, mas que, assim reanimada, 
constitui a figura de uma promessa para além não sei de que fissura” 
(ZUMTHOR, 2005, p. 64).  
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Lembranças que consideramos tatuadas no corpo são localizadas no 

sensível, impulsionadoras de sensações retratadas, por exemplo, no brilho do olhar, 

na voz afetuosa e embargada pela emoção, ou quando essa mesma voz assume 

tom mais firme e sério, com tom de conselho, de ensinamento proveniente da 

experiência de vida, da maturidade, compreendida para além do avançar dos anos – 

encarando os aprendizados ao longo do tempo como bens mais preciosos. Partindo 

do entendimento de que “o toque não é somente físico, ele é simultaneamente 

semântico” (LE BRETON, 2016, p.257), consideramos que as vozes das brincantes 

ressoam em nossa pele família. Com toque vibrante, movida pelo orgulho e vigor do 

enunciado pelo corpo, surge uma voz que nos traz diferentes sensações. Ela 

também nos alcança em toques mais sutis, fraternos, como quando D. Da Paz 

comentou com determinação e esmero sobre seus aprendizados junto ao grupo, 

destacando o aspecto união como forte marca nas relações do grupo, considerando-

o como uma família. Ela afirmou também que aprendeu um pouco sobre a feitura de 

alguns alimentos e a gestar certas ações do grupo, como quando questionou quem 

iria colaborar, e de que modo (por exemplo, na feitura de comidas para venda ou na 

produção ou compra de peças para sorteio no bingo), para a arrecadação de ajuda 

financeira para o clube e o festejo. 

A oralidade daquelas senhoras se reveste de tons de carinho e afeto, 

enunciando lembranças por meio de palavras, canções e gestos, e fazendo emergir 

emoções para cada narrativa sobre esse universo feminino – totalmente ligado à 

memória de/com suas genitoras, que marcaram e reverberaram, no corpo das 

brincantes, uma saudade imensurável. Zumthor (1993) já afirmava que a voz se 

inspira na memória, adentrando na lembrança, alargando a experiência do ouvinte. 

Dessa maneira, percebemos que as evocações das lembranças das brincantes 

pareciam encontrar-se com as nossas próprias lembranças e sensibilidades do 

vivido, aproximando-nos, tornando suas palavras elementos de imensa tatilidade – 

como exposto por Merleau-Ponty (1991), ao tratar da noção da reversibilidade dos 

sentidos. O autor destaca o tato como sentido que se espalha por todo o corpo, 

corpo que toca e é tocado. Porém, entendendo esse toque para além da pele, 

referindo-se à sensibilização dos sentidos na relação entre o sujeito e o mundo, 

integra essa circularidade que constitui a referida noção que se faz presente também 

no contexto do fenômeno das Bandeirinhas: 
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Logo, toco-me tocante, meu corpo efetua ‘uma espécie de reflexão’. 
Nele, por ele, não há somente relação em sentido único daquele que 
sente com aquilo que sente: a relação inverte-se, a mão tocada 
torna-se tocante, e sou obrigado a dizer que o tato está espalhado 
em meu corpo, o corpo é ‘coisa que sente’ (MERLEAU-PONTY, 
1991, p.184). 

Enquanto corpo sensível, tocados pelos sons, gestos, aromas e sabores que 

circunscrevem o folguedo, podemos remeter à sensação de um abraço fraterno que 

se dá em um reencontro com algo/alguém que há muito tempo não se via, ou a uma 

relação de aproximação pelo sensível – relação que se faz presente um sentimento 

de empatia.  

Palavra derivada do grego emphatheia, empatia é um termo ligado à paixão, 

deveras afetado com algo ou alguém (MOREIRA & TORRES, 2013). Utilizada aqui 

em uma perspectiva fenomenológica, tem-se, segundo Didi-Huberman (2013, 

p.344), que a empatia “nomeia um processo no qual formas inorgânicas são 

incorporadas a formas orgânicas, nas quais a ‘vida’ é projetada sobre a ‘coisa’”, e, 

para Merleau-Ponty (1994), o enigma da empatia tem na estesia a sua fase inicial. 

Segundo ele: 

A Einfuhlung [empatia] é uma operação corporal. A mão de outrem 
que eu aperto é para ser compreendida com o modelo da mão 
tocante e tocada. Venho a sentir alguém no fim da minha mão: 
perceber outrem, é perceber, não somente que eu lhe aperto a mão, 
mas que ele aperta a minha. A Einfuhlung, operação quase corporal, 
é, primeiramente, a posição de um sujeito ‘estesiológico’ (MERLEAU-
PONTY, 1994, p.297). 

A partir disso, podemos compreender que a noção de empatia compreende 

o corpo estesiológico e o corpo como campo de experiência, estabelecendo 

relações, entrelaçamentos com o outro (nesta pesquisa, o “outro” diz respeito, por 

exemplo, à pesquisadora, às brincantes e aos demais participantes do folguedo) e 

com o mundo (nesta pesquisa, compreendido, por exemplo, pelo universo particular 

da tradição das Bandeirinhas no preparo do festejo, da festa em si, do cortejo – tudo 

isso envolto por um complexo de símbolos que afetam nossos sentidos a partir das 

texturas, sons, aromas, aparências e sabores presentes), tornando essas 

comunicações empáticas – a partir dos vínculos sensíveis que se estabelecem 

no/pelo corpo.  
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No instante evocado por D. Geralda, múltiplos sentidos puderam ser 

impressos naquela experiência estesiológica – nos afetou por evocar lembranças de 

entes queridos, mas que distante nos remeteu a um enorme saudosismo; ou foi o 

tom de seu canto que nos tocou, trazendo à tona emoções a ponto de marejar os 

olhos. Entre somas de gestos e expressões diversas, partilhadas em uma atmosfera 

de afetividade impressa desde o cuidado com o qual ela selecionava lembranças de 

tanto valor para si, até o empenho em repartir seus saberes do melhor modo 

possível, com ar de generosidade e felicidade, estaria multiplicando os 

conhecimentos sobre as Bandeirinhas. Maffesoli (1996, p.336) destaca a forte carga 

empática existente em determinados lugares, como “o lugar em que se mora, em 

que se trabalha, que se visita. Eles são sempre o que favorece a experiência de 

grupo, o que tem uma forte carga empática”. 

As duas entrevistadas ainda confessaram que havia algumas dificuldades 

para os grupos se manterem vivos – devido à ausência de incentivos, quer seja 

público ou privado. Segundo elas, boa parte da população desconhece ou não dá o 

devido valor à riqueza cultural do folguedo – constatação partilhada também pela 

funcionária da Secretaria de Turismo.  

Ainda sobre o tema, D. Da Paz relatou um episódio ocorrido com sua neta. 

Esta, ainda criança, havia se prontificado em representar as Bandeirinhas em uma 

atividade de sua escola, que propusera apresentações de elementos da cultura de 

Touros. A jovem, incentivada por sua avó, integrante da Bandeirinha de D. 

Francisquinha, desfilou trajada com o figurino do grupo, cuidadosamente ajustado ao 

seu tamanho, e portando seu estandarte. Porém, a menina sofreu chacota por parte 

de alguns colegas de turma – retratando tamanha falta de respeito para com a 

cultura local. É notória a falta de uma educação sensível para/pela cultura 

circundante.  

Ao refletirmos sobre o contexto escolar, inclusive sobre tal expressão de 

desvalorização, entendemos que a escola pode e deve inserir na pauta de seus 

conteúdos o estudo da cultura local da cidade, e de maneira mais sensível. Por 

exemplo, além de mencionar sobre sua existência em sala de aula, é fundamental 

que possam abrir espaço para os sujeitos que integram os grupos de cultura. Eles 

precisam partilhar saberes junto aos alunos. É de grande valia permitir que as 
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crianças possam também ir à cede dos grupos, elas precisam conhecer de perto a 

realidade de encantos, conhecimentos e desafios que as brincantes vivenciam, 

visando uma educação que se concretize também pela aprendizagem da cultura, 

cultura que expressa a existência humana, compondo a vida e a historicidade dos 

sujeitos.   

Percebemos, a partir da experiência no contexto das Bandeirinhas, 

similaridade ao apresentado por Porpino (2013, p.49), quando afirma que, nos 

relatos de memórias da tradição, há um movimento de descontinuidade temporal 

que se mostra no “retorno contínuo do passado ao presente e do presente ao 

passado, do pensamento à experiência e da experiência ao pensamento, polos que 

se articulam e se retroalimentam”. Essa descontinuidade temporal que ocorre com 

as memórias afirma que elas possuem força subjetiva e se tornam pontes para a 

relação do corpo presente com o passado, também implicando em interferências nas 

representações que se dão no presente. Segundo Bosi: 

A memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao 

mesmo tempo, interfere no processo ‘atual’ das representações. Pela 

memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, 

misturando-se com as percepções imediatas, como também 

empurra, ‘desloca’ estas últimas, ocupando o espaço todo da 

consciência. A memória aparece como força subjetiva ao mesmo 

tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora 

(BOSI, 1994, p.46-47). 

D. Geralda, integrante ativa e uma das mais experientes, aos seus oitenta e 

dois anos de idade, relatou participar dos festejos desde os doze anos, trazendo à 

tona suas lembranças. Ao tratarmos desse aspecto, buscamos em Bosi (1994) a 

compreensão sobre as lembranças. Para a autora, elas tratam de diamantes brutos 

que precisam ser lapidados pelo espírito. A autora ainda destaca que, quando o 

homem maduro deixa de ser ativo na sociedade, ele assume uma função própria: a 

de lembrar, tornando-se “a memória da família, do grupo, da instituição, da 

sociedade” (Idem, p.63). Ela ainda aponta que “um mundo social que possui uma 

riqueza e uma diversidade que não conhecemos pode chegar-nos pela memória dos 

velhos. Momentos desse mundo perdido podem ser compreendidos por quem não 

os viveu, e até humanizar o presente” (Idem, 1994, p.82). 
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Ao refletir sobre o fenômeno pesquisado, podemos considerar que as velhas 

brincantes das Bandeirinhas assumem o importante papel de serem memórias vivas 

desse folguedo, pulsando e lutando para que haja continuidade na partilha dos 

saberes que compõem o manifesto – dando contribuição valiosa para a manutenção 

desse patrimônio imemorial da cultura de Touros. 

Em vários momentos, D. Geralda traz em sua voz lembranças através das 

quais demonstra um enorme carinho pelas Bandeirinhas, que tanto recorda sua 

falecida mãe. Acerca das evocações, Porpino (2013, p.50) discorre que elas estão 

ligadas a “mudanças significativas do corpo, uma vez que desencadeia 

componentes emocionais e mudanças hormonais”. Porém, afirma que não se 

reduzem aos aspectos biológicos do corpo. Pelo contrário, superam-nos, para então 

serem inseridos em um mundo simbólico e de sentidos existenciais.  

Bosi (1994, p.82-83) também discute o quão íntimo e intenso é a evocação 

de um velho, comparando-a a uma obra de arte, dado o afloramento de sentidos e 

emoções que provoca: 

A conversa evocativa de um velho é sempre uma experiência 
profunda: repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo 
desfiguramento das paisagens caras, pela desaparição de entes 
amados, é semelhante a uma obra de arte. Para quem sabe ouvi-la, 
é desalienadora, pois contrasta a riqueza e a potencialidade do 
homem criador de cultura com a mísera figura do consumidor atual. 

Exemplo de nostalgia em função da perda de um ente amado e também de 

resignação, temos, no trecho a seguir, em que pudemos observar tamanha emoção, 

a ponto de embargar a voz e levar às lágrimas a brincante, a evocação de uma 

memória sobre sua mãe e sobre as Bandeirinhas: 

Me recordo muito minha mãe. Que era uma pessoa animada e, 
quando a gente era menino, dizia: ‘Se arrume, minha gente, vocês 
tudinho butando as coisas mais cedo pra nós ir pra Bandeirinha!’ 
Pois, quando chega esse tempo [houve um breve silêncio e lágrimas 
percorreram o seu rosto], me recordo muito ela. [...] Dia de São João, 
que eu completo ano dia 24, aí, ela lá dentro de casa fazia aquela 
festinha, cantando a Bandeirinha, isso tudo eu me recordo (D. 
Geralda, em entrevista).  

Ainda sobre as evocações, Bosi (1994, p.81) aponta a descontinuidade 

temporal que se dá nesse processo, afirmando que “não há evocação sem uma 

inteligência do presente, um homem não sabe o que ele é se não for capaz de sair 
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das determinações atuais”. A autora também afirma que os sentimentos precisam 

acompanhar as lembranças, para que essas sejam reaparições e não repetição de 

algo antigo.  

Merleau-Ponty (1999) aprofunda a discussão sobre as evocações da 

memória – compreensão da qual não nos estenderemos, mas consideramos 

enriquecedora, mesmo sobre breve olhar. O autor, de maneira geral, trata a 

evocação da memória como experiência perceptiva, ou seja, como algo profundo, 

que não se encontra dado ou pronto previamente – tendo em vista que a memória 

se constitui no presente, no emaranhado do sensível. Afirma o autor que: 

Antes de qualquer contribuição da memória, aquilo que é visto deve 
presentemente organizar-se de modo a oferecer-me um quadro em 
que eu possa reconhecer minhas experiências anteriores. Assim, o 
apelo às recordações pressupõe aquilo que ele deveria explicar: a 
colocação em forma dos dados, a imposição de um sentido ao caos 
sensível. No momento em que a evocação das recordações é 
tornada possível, ela se torna supérflua, já que o trabalho que se 
espera dela já está feito. [...] Como se faria a evocação das 
recordações sem ser guiada pelo aspecto dos dados propriamente 
sensíveis, e, se ela é mal dirigida, para que serviria, já que agora a 
palavra já tem sua estrutura ou sua fisionomia antes de buscar algo 
no tesouro da memória?  (MERLEAU-PONTY, 1999, p.44-45). 

Porpino (2016) ao discorrer sobre a memória como presença, aponta que 

nesta há um atravessamento do tempo cronológico, o que permite novas maneiras 

de sentir o vivido, bem como pode “mobilizar novos pensamentos, novos gestos e 

novas compreensões da existência” (PORPINO, 2016, p.182). A recordação, na 

perspectiva fenomenológica em Merleau-Ponty, é considerada uma revisitação ao 

que passou, possibilidade de acesso a um estado sensível do corpo – como foi 

observado na experiência das evocações das Bandeirinhas, que tiveram despertada 

sua sensibilidade ao partilharem memórias, e a da pesquisadora, em uma situação 

em que ambas puderam acessar memórias afetivas, recordando a partir do mundo 

vivido de cada uma. A autora ainda pontua que “lembrar das coisas que apreciamos 

ou que marcaram momentos, é lembrar de nós mesmos, de nossa relação 

indissociável com o mundo” (PORPINO, 2016, p. 190). 

Situadas nesse fluxo entre passado e presente, a memória se faz criação no 

presente, pois é nesse tempo que nos permitimos registrá-la, a partir dos sentidos 

que ela adquire hoje (PORPINO, 2013). Desse modo, as experiências anteriores de 
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cada sujeito impactarão de maneiras diferentes o modo de sentir e compreender os 

elementos simbólicos das Bandeirinhas. A maneira como o meu olhar se lançou pela 

primeira vez sobre a imagem das brincantes, gravadas em vídeo, me tocou de 

maneira particular, mas, certamente, aos que tiveram a oportunidade de ter uma 

primeira experiência em vivenciar a manifestação diretamente com elas, in loco, 

participando pessoalmente durante um festejo, provavelmente foi sensibilizado de 

maneira mais intensa – em função da proximidade de seu corpo com o universo 

estesiológico daquele fenômeno. 

Por meio do sentir através da audição, D. Geralda segue partilhando relatos 

de afeto acerca do seu primeiro contato com as Bandeirinhas, aos 12 anos de idade 

– ocasião em que desnudou sua admiração e afeto pela manifestação, e o quanto 

sua integração e aceitação pelas demais participantes, para o convívio em grupo, se 

mostraram bastante significativas, propiciando alegrias, boas recordações e 

aprendizados que até hoje ela partilha com gosto a quem solicita: 

Quando eu vi a Bandeirinha, eu estava na idade de 12 anos. Eu 
ficava também mais as outras. Foi quando eu comecei a brincar com 
as Bandeirinhas. Nós, já mocinha. Aí, minha mãe levava nós. E por 
ali fiquei acostumada, lá com a Bandeirinha, e até hoje ainda estou. 
Porque eu achava muito bonito brincar na Bandeirinha, e as meninas 
gostavam muito de mim. Aí, eu fazia parte mesmo, junto com elas, e 
dali eu fui ficando mais entendida das coisas, e ainda hoje tudo que 
elas fazem é assim: ‘Geralda, vem cá, nós vai ensaiar assim?’ O que 
eu sei, eu passo pra elas. Comecei com 12 anos, hoje já tô com 82. 
Veja que já faz uma porção de ano [risos]. Eu me sinto tão feliz, 
sabe? [...] Agora que tô nessa idade, muito divertida, muito 
conhecida por muita gente aqui em Touros (D. Geralda, em 
entrevista). 

Ela também relatou sobre sua ansiedade em participar das Bandeirinhas 

quando ainda era jovem, dizendo que todo o ano pedia a mãe para ir, mas sem 

declarar o motivo disso. Apenas a irmã mais velha era autorizada a participar, pois 

tinha por volta de seus 18/19 anos de idade, o que deixava D. Francisca chateada. 

Segundo ela, quando sua mãe, conhecida por D. Finha, tornou-se coordenadora do 

grupo, permitiu sua participação. O banho, hoje ausente do folguedo, ainda se faz 

vivo nas narrativas, relembrado enquanto experiência positiva e bastante esperada 

pelo coletivo de mulheres participantes: 

Eu perguntei: Mãe, eu vou pra Bandeirinha ou não? [...] Aí, ela disse 
assim: ‘Vai, vai!’ Aí, eu falei: Ainda não tô acreditando que ela vai me 
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levar! [...] Saí tão contente, que só! [...] Tomei até banho, mergulhei 
também! (D. Geralda, em entrevista). 

D. Francisquinha também relatou alguns dos aprendizados que partiram de 

sua experiência nas Bandeirinhas. Entre eles, o das músicas cantadas, a tomada de 

atitudes motivacionais com as integrantes, a noção de grupo – compreendendo que, 

para ele funcionar como tal, era necessário a participação, união e cooperação de 

todos os componentes –, e os elementos que constituem educação – experienciados 

por ela no folguedo, através das relações. Ela mencionou também sobre outros 

aprendizados – supomos que sejam referentes às oficinas ministradas para os 

idosos e à organização e à conferência dos elementos da festa:  

Aprendi só na lembrança que a gente tem quando chega naquela 
época, a gente já tá pronta, as músicas, eu vou realizando as 
músicas, incentivando as outras e ensinando pra elas aprenderem 
pra gente cantar, né?, porque só eu não posso, né? Tem que ter as 
outras também pra ajudar. Aprendi as coisas que é passada lá, eu 
aprendi! E de também lembrar no dia, pra poder fazer, de 
organização da festa, a fogueira, fogos, as coisas por ali que tá 
faltando (D. Francisquinha, em entrevista). 

Até hoje, observamos que o grupo não possui integrantes na faixa etária 

infantil ou juvenil. Prevalece o predomínio de idosas maiores de 60 anos, algumas 

um pouco mais jovens. Entretanto, há a presença de crianças e de jovens durante 

os festejos juninos, que interagem e participam de diversos modos. No festejo de 

2015, por exemplo, havia duas jovens auxiliando uma das Bandeirinhas nas vendas 

de comidas e bebidas – uma barraca montada na entrada do Clube de Idosos. 

Também havia participação desse público no salão e acompanhando o cortejo. 

D. Da Paz, ao evocar uma lembrança, partilhou conosco a experiência 

estesiológica de ver sua mãe dançando em casa, como se estivesse ensaiando para 

a ocasião do festejo: “Eu via minha mãe em casa sozinha, dançando, como se 

tivesse ensaiando. Ficava, né?, cantando e dançando as músicas da Bandeirinha”. 

Ela relata também a lembrança da genitora brincando na casa de D. Finha, muito 

animada, compondo aquela movimentação. Tais evocações mostraram-se como 

grandes motivadoras do despertar do encanto e do desejo de D. Da Paz em integrar 

as Bandeirinhas, e também como situações valiosas de aprendizagem daquela 

cultura – que certo tempo depois intensificaria presença em sua vida, a partir do 

momento em que ela ingressara no Clube de Idosos do município, e, de fato, como 

integrante ativa daquela manifestação da tradição: 
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Sempre assim, quando minha mãe fazia parte das Bandeirinhas, e 
ela brincando lá na casa, né?, de D. Finha, eu ia lá olhar, né?, e 
minha mãe muito animada lá. Aí, eu vi aquele movimento todo. E, 
quando eu comecei a frequentar a Bandeirinha foi depois que eu 
entrei no Clube de Idosos. [...] Porque minha mãe fazia parte. E, eu 
lembrando disso aí, e também, assim, é uma cultura que temos aqui 
em Touros, entendeu? (D. Da Paz, em entrevista). 

 

3.3 A festa estesiológica: um modo de educar 

Os múltiplos saberes provenientes das experiências do corpo, enquanto 

vivências que educam e colaboram para a constituição do sujeito, eram bastante 

presentes no movimento das Bandeirinhas, como, por exemplo, os saberes relativos 

ao preparo da festa, englobando desde planejamento prévio, angariação de fundos, 

contratação dos músicos, até organização estética do ambiente e dos figurinos. Na 

ocasião da festa, percebemos um autocuidado estético por parte das senhoras, por 

exemplo, quando demonstravam cuidado ao se trajarem, escolhendo suas melhores 

roupas, se adornando com colares, brincos e batom para aquela noite especial, elas 

se perfumavam, aflorando feminilidade e resgatando vaidade.  

A feitura das comidas típicas era outra vivência em que a experiência 

estesiológica dilatava, entre o toque ao alimento, aroma e sabores, os movimentos 

conduzidos pelas técnicas de feitura – alguns dos elementos que nos afetam os 

sentidos de diversas maneiras, nos permitindo transcender aquele dado momento, 

conduzindo-nos a evocações de lembranças de outro tempo e espaço vivido.  

Sendo o corpo “coisa que sente”23, percebemos o aroma doce do milho, 

proveniente daquela massa dourada ao fogo, se alastrando no ar. Ele tocava e era 

tocado pelos sujeitos presentes. Isso despertava diferentes sentidos e maneiras de 

perceber aquele alimento, como, por exemplo, através do aumento de salivação 

desencadeado pelo aroma que evocou determinada memória gustativa, carregada 

de afetividade – como a que surge, me permitindo revisitar uma lembrança da 

infância: em que minha mãe levava ao fogo o pó da “Canjiquinha São Bráz”, produto 

industrializado e vendido, comumente, nos supermercados, que é dissolvido em leite 

de vaca, e, que, ao entrar em fervura, até alcançar o ponto esperado, desperta o 

desejo e a ansiedade de meu corpo para degustar aquela iguaria doce e ainda 

                                                           

23 MERLEAU-PONTY, 1991, p.184. 
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quentinha; de preferência, raspada direto da panela em que foi preparada, 

representando um dos aromas de minha infância, com a cor do doce sabor e calor 

de afago materno.  

Le Breton (2016, p.403) também discorre sobre a relação do sabor do 

alimento e a história pessoal do sujeito, afirmando que: 

O sabor alimentar é um dado social e cultural, uma forma 
interiorizada de predileção e de evitamento, uma memória em ato da 
infância, da forma como a história pessoal a nuançou ou a requintou. 

O referido autor também discorre sobre a diversidade de movimentos 

corporais presentes nas interações entre os sujeitos, afirmando que tais movimentos 

se aprofundam na afetividade de cada sujeito:  

Os inumeráveis movimentos corporais empregados nas interações 
(gestos, mímicas, posturas, deslocamentos etc.) enraízam-se na 
afetividade individual. Da mesma forma que a pronúncia de uma 
palavra ou o silencio numa conversa, eles nunca são neutros ou 
indiferentes [...], nenhuma parte do homem escapa à afirmação de 
sua afetividade nos momentos em que fala ou se cala (LE BRETON, 

2009, p. 39-40).  

A partir do que foi posto pelo autor, ao pensarmos nas Bandeirinhas, 

percebemos que é diante do discurso e também do silêncio das integrantes, durante 

as conversas informais e a entrevista, que as emoções brotam através dos sentidos, 

tanto do sujeito que integra o fenômeno analisado como para os 

expectadores/participantes.  Elemento que constitui esse folguedo e se manifesta 

em diversos nuances, a afetividade se mostra, por exemplo: no brilho do olhar da 

brincante, que se emociona ao recordar momentos vividos e pessoas queridas que 

já faleceram; na fala interrompida pela ansiedade ao partilhar suas lembranças com 

terceiros ou pela emoção que a faz prender o ar – como uma apneia momentânea; 

ou no tom de voz que oscila entre timbres leves, suaves, denotando, também, em 

outros momentos, entonações mais pesadas, soando como bravo, indignado com as 

dificuldades e falta de apoio para a manutenção do grupo; ou com o nervosismo em 

falar em público, que finda por reverberar nos gestos, sinais – como, cruzar as 

pernas, curvar a coluna, pondo os ombros para frente, e manipular rápida e 

repetitivamente os dedos das mãos durante o diálogo. Como bem exposto por Le 

Breton (2009, p.40), quando se refere ao gesto como figura de ação, “não é apenas 
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a palavra, mas o corpo, as atitudes e as posturas que primeiramente evidenciam a 

presença do outro na interação”. 

Coadunamos e nos apropriamos da compreensão exposta por Vieira (2012, 

p.19), quando ele afirma que o sensível é apreendido pelos sentidos “como uma 

atitude do corpo a cada sentido” – sendo também diretamente relacionado ao campo 

estesiológico. É nesse campo que se compreende o corpo do sensível e do afeto, 

corpo que se move, deseja, pulsa, cria, comunica e se expressa no mundo. 

Portanto, ao vivenciar o fenômeno das Bandeirinhas, e ao observar a experiência 

das integrantes, vivenciamos o afloramento dos sentidos diante dos elementos do 

sensível que perpassam o mundo dessa manifestação, e que nos tocam a partir do 

nosso corpo estesiológico; conforme afirma Manzi (2016, p.295), ao retomar a noção 

de reversibilidade, afirmando que as coisas nos tocam “quando tocamos o mundo, 

pois apenas um corpo estesiológico pode tocar e ser tocado”.  

Tocados pelo acolhimento e partilha de saberes através da voz, de gestos e 

de imagens; pelo afeto envolvido até no simples ato de vestir um figurino antigo para 

nos mostrar quão belo era (apesar de desgastados, um tanto empoeirados, 

provavelmente com cheiro de mofo e descoloridos pelo tempo); pelo cuidado e 

capricho com o preparo dos alimentos, bem como a habilidade e o carisma durante 

a venda das canjicas (que só de olhar para o seu brilho nos enchia a boca d’água, 

além das demais guloseimas); pelo empenho em empostar a voz, expressando sua 

fé com fervor, ao cantar da melhor maneira possível as músicas da manifestação; 

dentre tantas outras ocasiões, que aprendemos pela afetação de nossos sentidos – 

imprimindo marcas no corpo que jamais irão retroceder em nossa história.  

Nesse contexto, no qual são estabelecidas inúmeras relações a partir das 

experiências vividas pelas Bandeirinhas, coadunamos com Medeiros (2010, p. 11), 

quando ele afirma que: 

Nossas relações são construídas a partir das trocas que 
estabelecemos a cada dia, cada minuto, a partir de cada movimento 
que lanço meu corpo no mundo e a partir das relações humanas que 
são produtoras de conhecimento. O conhecimento é construído 
nessa relação, ele não está dado, ele é, sim, experiência do corpo 
com os objetos, com o mundo e com o outro.  

Nessa perspectiva, ao pensarmos sobre o contexto das Bandeirinhas, 

percebemos o quão diverso são as relações de troca de experiências do/pelo/no 
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corpo estabelecidas nesse meio, através das quais se constrói conhecimento – 

como os modos de organização da estética da festa, o zelo afetuoso e o esforço 

dispensado para com a manutenção dessa cultura da tradição. Também notamos 

um fortalecimento e uma renovação de laços de amizade, que se mostram 

resistentes ao tempo e às intempéries da vida. Trata-se de relações humanas 

pautadas fundamentalmente na oralidade, na gestualidade, no ver, no ouvir, no 

tatear, no paladar e no olfato, elementos democratizadores e disseminadores de 

saberes da tradição. O modo como aprenderam e repassam os saberes que 

permeiam o folguedo, através da observação e do fazer, permite uma constante 

reconstrução e ressignificação dos conhecimentos ali presentes.  

Para Rezende (1990), o processo de compreender o mundo e seus sentidos 

a partir do vivido já diz respeito direto à educação, dada sua natureza simbólica, 

visto que “o símbolo é precisamente a concentração de sentidos e dos sentidos da 

existência” (Idem, p.51). A educação, enquanto aprendizagem da cultura, se dá 

atenta ao passado e ao presente, buscando compreender o processo de produção 

da cultura, que também perpassa o mundo do trabalho, viabilizando uma 

participação futura, mais ativa, nos acontecimentos que darão prosseguimento à 

história cultural – no entendimento de que educar-se é aprender a fazer história e 

cultura. Ela implica na compreensão do sentido de dominação e de sua não 

aceitação, para que haja de fato uma existência realmente humana. Essa 

perspectiva da educação aponta também críticas às ideologias referentes à cultura e 

à história, da sociedade e do âmbito político, impulsionando um movimento contrário 

a isso. Como no sentido de um desaprender dessa cultura ideológica, intentando à 

possibilidade de o sujeito encontrar e dar novos sentidos às coisas do mundo, para 

além dos já estabelecidos e convencionados, como propõe a redução 

fenomenológica – ao buscar distanciar-se dos referenciais já existentes –, no intuito 

de alcançar outras compreensões sobre o fenômeno (Idem, 1990).  

Para Le Breton (2009), a educação modela o corpo, imprime suas marcas no 

corpo e nos abre o olhar, permitindo-nos criar novos sentidos: 

A educação dá forma ao corpo, modela os movimentos e o rosto, 

ensina as maneiras físicas de enunciar um idioma. Ela faz das 

atuações do homem o equivalente de uma criação de sentido, 

perante os demais. [...] Imediatamente, o indivíduo exprime e 

corporifica suas palavras e gestos, compreendendo desde logo o 
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conteúdo da fala e dos movimentos dos outros (LE BRETON, 2009, 

p.41). 

Nessa perspectiva, buscamos compreender um pouco do universo de 

saberes das Bandeirinhas a partir das experiências vividas com o preparo da festa, a 

festa em si e o cortejo dessa manifestação da tradição – um contexto cultural rico 

em simbolismos que educam pela multiplicidade de sentidos expressos na 

existência das brincantes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No trajeto percorrido nesta pesquisa, no período de 2015 a 2017, pudemos 

conhecer mais de perto os grupos das Bandeirinhas de Touros, manifestação 

tradicional exclusiva do município. Ela ocorre no contexto das festas juninas e 

resiste há 107 anos às dificuldades com a falta de apoio, de visibilidade e de 

valorização por parte da população local e externa também, ainda como reflexo do 

pensamento discriminatório de uma sociedade em que enaltece os saberes da 

ciência e menosprezam os da tradição, por não reconhecerem “o sensível” como 

saber fundamental para a educação dos sujeitos.  

Através das visitas realizadas à “esquina do Brasil”, desfrutamos de belos 

dias de sol, perfumados com o cheiro de mar e o afago na receptividade calorosa 

dos citadinos – especialmente das integrantes das Bandeirinhas, que tanto se 

dedicaram em partilhar sobre as riquezas do folguedo. Pudemos nos aproximar de 

alguns de seus preciosos saberes sensíveis. Saberes esses que, como conchas, 

metaforizando a formação das pérolas, oscilam entre manutenções e 

transformações de tradições. Apesar das dificuldades que vivenciam para resistir, os 

grupos conseguem reagir com sensibilidade e força, resultando em saberes, como 

as belas pérolas formadas na concha, com suas formas e cores próprias, 

carregadas de historicidade. 

Contamos com a participação empenhada, com vigor e brilho nos olhos, de 

algumas brincantes em nossa entrevista, para que pudéssemos compreender 

melhor o que constituía e mantinha a vivacidade daquela manifestação de cunho 

católico por tanto tempo naquele município. A disponibilidade das brincantes, D. Da 

Paz, D. Francisquinha e D. Geralda, por repartirem seus conhecimentos – pela 

oralidade, enquanto fonte de conhecimento que através de evocações da memória, 

e por seu modo de ser diante do folguedo, já que não apresentaram registros 

próprios escritos – foi preponderante para mergulharmos de corpo inteiro no 

universo estético, simbólico e estesiológico das Bandeirinhas 

Descobrimos que as Bandeirinhas são capazes de romper com o 

preconceito social referente às pessoas velhas e às mulheres, no contexto do 

folguedo. Ali, elas podem ser o que desejam ser, elas empoderam-se juntas, 

vivenciam o respeito sob suas escolhas e atitudes naquele espaço que se torna 
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palco do protagonismo delas – através do sentir coletivo, do aprender a lidar com 

autonomia, vigor, competência e, acima de tudo, da produtividade e da valorização 

diante das atividades desempenhadas junto ao grupo. 

Vivenciamos o preparo da festa, a festa propriamente dita e o cortejo pelas 

ruas da cidade – entre cores, sabores, aromas, texturas e sons que se constituíam 

naquela coletividade, naqueles corpos ali presentes, uma estética própria e repleta 

de simbolismos. Os presentes, em geral, se permitiram vivenciar a manifestação, 

lançavam-se em direção às sensações do vivido, recebendo o toque do aroma da 

canjica e, ao degustar aquela tenra massa dourada, deleitando o doce sabor das 

recordações despertadas, ou ao dançarem o ritmo animado do forró junto a outro 

sujeito, trazia à tona novos aprendizados a partir da experiência estesiológica vivida. 

Nesse festejar das Bandeirinhas, como um todo, observamos velhas que de 

fato incorporam o folguedo às suas vidas, de maneira sensível e atribuindo sentidos 

a partir do que é vivido ali. Diante das sabedorias adquiridas a cada geração, elas 

iniciam os jovens, fazendo-os sentir o festejo através de sua essência de dividir. 

Consideramos que o folguedo das Bandeirinhas ultrapassa a ideia da festa 

pela festa. Na realidade, ela manifesta um convite para a comunhão coletiva do 

sensível, por meio do festejo como um todo e através de certas transgressões que 

ali se fazem permitidas - dançar mulher com mulher, ingerir bebidas alcoólicas, 

tomar banho de rio despidas, degustar a canjica, etc. - constitui, dessa maneira, uma 

educação que é despertada pela experiência estesiológica daqueles que se 

permitem tal abertura para as relações consigo mesmo, com os outros e com o 

mundo, permitindo ser atravessado e transformado ao longo da vida por essa 

circularidade entre as sensações de si e do mundo – desde os preparativos até a 

festa e o cortejo em si –, constituindo uma educação como aprendizagem da cultura 

das Bandeirinhas, cultura vivida por elas. 

O movimento vivo das brincantes nos inspira, permitindo experiências de 

ampliação da sensibilidade emanada. São corpos que se formam e se transformam. 

Senhoras moldadas por saberes sensíveis, repletos de simbolismos que permeiam 

seus gestos, seus movimentos e suas maneiras de ver e sentir, a si mesmas, aos 

outros e ao mundo à sua volta. Elas experienciam relações que geram 
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aprendizados, pois sentidos são criados e recriados ao longo do vivido, tatuando no 

corpo a história de cada uma, sendo propagado pela tradição.  

Dessa maneira, afirmamos que conhecer e reconhecer as Bandeirinhas, a 

partir de seu “modo de ser”, pode produzir outros modos de olhar esse folguedo 

como uma prática social e como educação – fazendo parte da aprendizagem cultural 

de Touros. Visando o entendimento do processo de produção da cultura, a 

educação poderá ser capaz de viabilizar uma participação futura mais ativa, que 

dará prosseguimento à história cultural do folguedo, pois educar-se é aprender a 

fazer história e cultura. 

A partir desta dissertação, lançamos perspectivas para a continuidade da 

pesquisa, para um maior aprofundamento na questão do corpo estesiológico das 

Bandeirinhas e de seus alcances no âmbito da educação formal, escolar e/ou 

acadêmica, buscando proposições metodológicas de inserção dessa e de outras 

manifestações, estimulando e facilitando o acesso aos saberes das tradição, de 

modo que sejam mais reconhecidos e valorizados.  

Intentamos também, no futuro, a produção de um livreto para que seja 

disponibilizado em diferentes espaços – escolas, bibliotecas, centros de turismo, etc. 

– com resumo do conteúdo desta dissertação, adequando a linguagem de maneira a 

torná-la acessível ao público em geral, dando visibilidade a história, aos saberes e 

as características das Bandeirinhas. O livreto seria acompanhado de um CD com a 

gravação do áudio das músicas do folguedo, pelas vozes do coletivo das brincantes. 

Outra possibilidade seria a organização deste conteúdo, para ser disponibilizado em 

algum blog ou site, como por exemplo, no do IFRN, democratizando o conhecimento 

no âmbito de uma instituição de ensino formal. 
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ANEXOS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

– BANDEIRINHAS – 

 

1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

a) Nome: D. Da Paz 

b) Idade:  63 anos  

c) Estado civil: Separada 

d) Profissão: Professora aposentada 

e) Cidade de origem: Touros 

f) Tempo que reside em Touros/RN: Desde que nasceu 

 

2 - ACERCA DO VÍNCULO E ATUAÇÃO COM AS BANDEIRINHAS: 

a) A que se deve o nome “Bandeirinhas”? “Bandeirinhas... Eu acredito assim, 

porque é mais de uma Bandeirinha, né? É... quer dizer, é a Bandeirinha de São 

João, São Pedro e Santana. Essas três Bandeirinhas. Aí, eu acho que, assim, o 

nome Bandeirinhas, porque envolve as três. As Bandeirinhas”. 

b) Quando foi o seu primeiro contato com as Bandeirinhas? Como aconteceu? 

Por que você quis entrar no grupo? “Sempre, assim, quando minha mãe fazia 

parte das Bandeirinhas, e ela brincando lá na casa, né?, de D. Finha, eu ia lá olhar, 

né?, e minha mãe muito animada lá, aí, eu vi aquele movimento todo. E, quando eu 

comecei a frequentar a Bandeirinha, foi depois que eu entrei no Clube de Idosos 

[breve pausa]. Aí, então, a Bandeirinha é [silencia, e sua expressão facial denuncia 

um possível esquecimento]. Aí, foi quando eu entrei no Clube de Idosos, e a 

Bandeirinha [pausa, e segue após risos, pelo esquecimento]. Tava lá no Clube de 

Idosos, aí, eu fiz parte da Bandeirinha, e faz uns 6 anos que estou lá. Porque minha 
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mãe fazia parte, e eu lembrando disso aí, e também, assim, é uma cultura que 

temos aqui em Touros, entendeu? Então, eu me interessei pela Bandeirinha, 

ensaiava lá com o pessoal, incentivava, porque, achando que até usava um termo 

assim: “Segure a bandeira, não deixe cair”, porque, pra não acabar. Porque, dizem 

que só Touros, só em Touros tem a Bandeirinha”. 

c) Como você se sente participando das Bandeirinhas? “Eu sinto, assim, uma 

responsabilidade, né? Sobre minha terra, sobre meu povo. Então, eu sinto assim, 

que eu tenho aquela responsabilidade de fazer alguma coisa, para não deixar 

acabar”. 

d) Existem mudanças entre a Bandeirinha dançada hoje e a de antigamente? 

Quais? Existe. Porque, antigamente, hoje, a gente faz tipo, assim, né?, 

Francisquinha?, uma alazinha pra dançar. E, antigamente, elas ficavam muito à 

vontade, dançando o passo normal, com a Bandeirinha ali, fazia até uma roda, né?, 

e ficava a Bandeirinha ali, dançando com a Bandeirinha. Só que hoje a gente 

também bota a bandeira, só que faz uma ala, e antes era bem à vontade, ficavam 

tudo dançando. Quando elas saíam, né?, pro banho no rio, antigamente, Touros não 

tinha, há muitos anos atrás, que hoje todo canto tem, energia [referindo-se à energia 

elétrica]. Antes tinha um motorzinho aqui, que trabalhava só até dez horas. Dez 

horas dava um sinal e apagava, né?, Então, quando era no São João, no São Pedro 

e Sant’Ana, elas iam em cortejo na rua, o sanfoneiro acompanhando, como ainda 

hoje vai, só que hoje não tem mais o banho do rio, porque o rio acabou, né?, Aí, elas 

iam, botavam uma lamparina na cabeça, porque tava até escura a rua, aí, iam, 

chegavam lá perto do rio, aí, o sanfoneiro, os homens, não iam lá pro rio, porque as 

mulheres tiravam toda a roupa e tomavam banho, lá, despida, e eles ficavam numa 

certa distância, né?, e elas colocavam aquelas lamparinas na beira do rio. Eu 

presenciei com minha mãe, eu pequena, eu presenciei, né?, botavam a lamparina 

na beira do rio e ia tomar banho, e depois voltavam, e lá já estava o pessoal 

esperando, e prosseguia o cortejo com o sanfoneiro tocando e tudo mais, até chegar 

na casa de D. Finha, na época, né?, O trajeto era o mesmo de hoje, porque Touros 

era menorzinho, aí, arrudiava a rua até chegar na casa de D. Finha. Nosso figurino, 

antigamente, não tinha, assim, uma roupa igual, cada um ia com a sua, à vontade, 

com sua roupa que preferisse, sempre assim, que identificasse a época do São 

João, um negócio bem estampado.  
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e) Quando e por que houve a cisão do grupo tradicional? Pelo que eu sei, D. 

Finha, que hoje ela tem noventa e seis anos, né?, mas pelo que eu sei, ela já se 

sentindo cansada, ela já tava velhinha, tinha uma pessoa muito assim, que gostava 

da Bandeirinha, interessada, divertida, e ela passou a Bandeirinha para essa 

pessoa, que chamam ela de Nega, hoje ela está numa cadeira de roda, também ela 

tá meio doente. Então, quando a Bandeirinha tava com ela, D. Finha, assim... o 

grupo, achou que não era como antes como na casa de D. Finha. Ela fazia aquela 

brincadeira mas que não tinha nada a ver com a Bandeirinha. Ela botava a 

Bandeirinha lá no cantinho, né?, assim diziam na época, e não fazia como D. Finha 

que festejava, que botava sabe a Bandeirinha e tudo mais. Aí, ela reclamou não sei 

porque, se aborreceu e devolveu a Bandeirinha à D. Finha. E hoje é Francisquinha 

que tá, filha dela, com a Bandeirinha, e eu sempre ali ajudando, dando uma força 

[risos]. Quando eu entrei a Bandeirinha já tinha voltado para D. Finha. Não sei bem 

há quanto tempo. Depois que a Bandeirinha da gente voltou pra D. Finha, aí, lá o 

outro grupo que também tinha muitos componentes da Bandeirinha, aí, eles criaram 

uma outra Bandeirinha lá, pra não ficar, né? Já tinha o grupo de idosos, aí, quando 

devolveram a Bandeirinha, as pessoas que faziam parte do grupo, alguns foram pra 

Vitória, aí, lá eles criaram uma nova Bandeirinha, tá entendendo? Foi isso. Eu acho 

que tá com uns 20 anos, né?, Francisquinha? [indagava ela, interagindo com a 

colega brincante que estava próximo] É mais ou menos 20 anos. 

f) Qual o motivo de o cortejo sair tradicionalmente à meia-noite? Não sei 

explicar não. Só sei que toda vida, só saí meia-noite. Meia-noite a gente saí. 

g) O que representa o banho no Rio Maceió? Quando e por que findou-se? 

Pronto. Pelo que eu sei essa história do banho, se sabe que tem uma parte na bíblia 

que diz que Cristo batizou São João e São João batizou Cristo, né? Então eu acho 

que tem muito a ver com isso aí, né? O banho, o batismo, São João. Então elas 

tomam banho, acho que é comemorando, relembrando este momento. Faz uns 10 

anos que o rio ficou poluído, acabou o rio, sabe? Era muito limpo o rio. Você tomava 

banho e via assim as piabinhas passando, sabe? Hoje é só lixarada. O mato, né?, tá 

horrível, acabou o rio.  

h) Em sua opinião, o que as pessoas da cidade acham das Bandeirinhas?  

Algumas pessoas ainda têm aquela consideração, sabe? E outras... já nem tanto, 
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sabe? Acho que tanto faz como tanto fez. Mas tem pessoas que querem que 

prossiga, que não acabe. Mas tem outras que não dão nem importância.  

i) O que as participantes do grupo fazem para dar continuidade às 

Bandeirinhas? A gente tem feito assim... a gente nota que elas estão meio assim, 

afastadas, né? A gente convida pra reunião. Agora mesmo a gente tá fazendo o 

seguinte, ontem eu falei com o rapaz pra gente fazer umas cópias das músicas pra 

gente ensaiar com isso, porque quando a gente as vezes vai apresentar a gente usa 

o CD, e a gente acha que isso aí não é normal, não é tudo, né? Nós queremos 

assim, voltar ao que era antes. A gente com microfone cantando, sabe? Todo 

mundo é ao vivo! Porque sons de cd não fica bem, né? E a gente nota assim, né?, 

que elas se acomodaram tanto que não ligam de aprender as músicas da 

Bandeirinha. E toda vida que chega o São João, São Pedro, elas querem o 

sanfoneiro e o sanfoneiro é caro, e a gente também tá agora fazendo bingo. Já 

iniciamos assim a venda das cartelas pra ver se entra dinheiro pra no São João a 

gente combinar um sanfoneiro pra tocar, porque ele sai na rua com a gente e 

quando volta começa o forró até o dia amanhar, enquanto tiver gente ali pra dançar, 

a gente dança. Então junta a festa do clube de idosos com a da Bandeirinha e é uma 

festa só! 

j) O que conseguiu aprender ao longo dos anos, como participante do grupo? 

Até agora que eu vejo assim é a união. A união. Porque viver assim em sociedade é 

sempre assim. Eu fiz parte, eu fui professora muitos anos e a gente lida com muita 

gente, né? Além do professorado, os alunos tudo, então exige assim união. A gente 

considera assim tudo uma família. Na parte das comidas, até que eu aprendi 

algumas coisas. As comidas típicas que a gente vê elas lá com tanto gosto fazendo. 

A gente pede assim, eu peço, “- gente tá chegando o São João, quem vai colaborar 

assim com o bolo?” Bolo de macaxeira, bolo de batata, essas coisas assim mais 

típica da época. E canjica, essas coisas, a gente faz lá mesmo. E participa de tudo 

ali. O dinheiro é pro clube. Aí, então, é a união. Graças a Deus nunca tive problema 

com essas coisas. É união. É, aprendi muita coisa sim... a gente se unir, viver em 

família. Eu via minha mãe em casa sozinha, dançando, como se tivesse ensaiando. 

Ficava, né?, cantando e dançando as músicas da Bandeirinha. Na época da 

Bandeirinha, no tempo de minha mãe, elas saíam nas ruas, nos comércios pedindo, 

aí, a mãe dela [referindo-se à mãe de Francisquinha, D. Finha] saía com as pastoras 
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pedindo, aí, o pessoal dava aqueles garrafão de vinho, dinheiro para pagar o 

sanfoneiro, eras essas coisas. E as pastoras também colaboravam. Muitas levavam 

peixe. Eles assavam peixe na fogueira. Faziam comida assim, peixe assado, fritado 

tudo, né, Francisquinha? Levavam também camarão, porque elas tomavam vinho e 

tinha o tira-gosto. Aquele pessoal, o marido delas que fosse acompanhar a esposa, 

até que eles iam pra lá, mas eles ficavam lá na mesa tomando um vinho com tira-

gosto e elas dançando. Se queria dançar uma partezinha com a Dona, à 

coordenadora pedia licença pra dançar porque alí era só mulher com mulher, os 

homens que vinham participar ficavam lá fora [risos]. Era assim na época. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

– BANDEIRINHAS – 

 

1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

a) Nome: Francisca de Assis Cruz Vitali 

b) Idade: 70 anos 

c) Estado civil: Casada 

d) Profissão: Dona de casa 

e) Cidade de origem: Touros 

f) Tempo que reside em Touros/RN: Desde que nasceu 

 

2 - ACERCA DO VÍNCULO E ATUAÇÃO COM AS BANDEIRINHAS: 

a) A que se deve o nome “Bandeirinhas”? Bandeirinha porque [balbucia ao 

pensar sobre a questão, demonstrando certo nervosismo e ansiedade, manipula um 

papel em suas mãos durante toda a entrevista] porque é as Bandeirinhas, a festa, 

né?, que tamos levando elas, aí, trouxe o nome Bandeirinhas, aí, temos que levar o 

nome das Bandeirinhas das festas juninas. 
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b) Quando foi o seu primeiro contato com as Bandeirinhas? Como aconteceu? 

Por que você quis entrar no grupo? A primeira vez que eu soube das 

Bandeirinhas eu morava em casa ainda, na casa de mamãe, aí, eu via o movimento 

dela. Mas na época das Bandeirinhas nas festas juninas ela era toda alegre, né?, aí, 

aquelas coisas e eu fiquei, né?, fiquei ali ajudando ela, ajudava também, e quando 

era de noite, o forrozão lá medonho e, a festa começava. Aí, era só. E eu falava 

assim: - Mãe! Que hora essa Bandeirinha vai sair? E ela: 12 horas! Aí: Eu posso ir? 

Aí, ela dizia: Pode, pode ir! Aí, a gente se arrumava. Quando era 12 horas, saía todo 

mundo. Meu pai dizia assim: É hora da Bandeirinha sair! Vamos todos! Aí, todo 

mundo descia da calçada, aí, tinha o estandarte, a pessoas que levava a bandeira, 

uma moça! Dizia que quem pode levar é uma moça, uma donzela! Agora, não! 

Qualquer pessoa leva. Mas no início era tudo assim. E saía cantando para o rio 

[empolgada ela narrava e relembrava falas – E qual é o rio que a gente vai? Aí, é o 

fulano de tal... ], aí, as ofertas iam na frente. Aí, tinha uma casa que tinha uma 

calçada bem grande e o rio ficava por trás. Aí, meu pai dizia assim: “Olhe, os 

tocadores vão ficar aí, a orquestra vai ficar aí. Quem vai pro banho é só as 

senhoras”. E entrava num beco assim e ia pro rio. Eu tinha uns dezessete anos. Na 

caminhada os homens iam, mas no banho só as mulheres. Não tinha banho dos 

homens, só das mulheres. Aí, as mulheres: “Aí, que água boa, vou tomar banho! 

Água limpa”! Nessa época, o rio era bem tratado, tudo bom, água boa, limpa. Aí, 

então, as mulheres tudo tirava as roupas e ficava nua. Ainda tinha mais a dizer! A 

Bandeirinha ia pra lá. Uma pessoa ficava com a Bandeirinha, com o estandarte. Aí, 

as mulheres diziam: “- O meu São João, eu vou me banhar. Se eu cair no poço, 

mandai-me tirar”. Sabe? Aí, “vlup”... e mergulhava! Era aquela coisa... E a lamparina 

acesa! Com a lamparina levavam e acendiam. Então quando terminavam, que 

tavam vestindo a roupa, aí, dizia: “O meu São João, eu já me banhei. Quando for 

para o ano eu me banho outra vez”. [...] Eu fiquei participando, né? Aí, eu: - Mamãe 

eu posso dançar? Não, só quando não tiver velha dançando você dança. Eu e umas 

coleguinhas minhas. 40 anos pra cima pode participar. Que é de senhoras 

[referindo-se ao grupo]. 30, 40, tudo essa idade podia entrar.  

c) Como você se sente participando das Bandeirinhas? Já faz uns 20 anos, mais 

ou menos que participo. Eu sinto muito feliz. Muito alegre, né? A gente participar de 

festas juninas, muito boas.  
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d) Existem mudanças entre a Bandeirinha dançada hoje e a de antigamente? 

Quais? Mudou. Mudou porque, aí, antigamente era lá na residência de minha mãe e 

não dançava homem. Era só as senhoras. É. Mulher com mulher, como diz. É... as 

senhoras. Papai não deixava homem dançar não. Aí, veio, e mudou. As casadas 

podia dançar com o marido se pedisse a ordem à D. Finha [E ela relembra a cena: “- 

D. Finha, deixa eu dançar uma parte com o meu esposo?]. Modificou muito quando 

chegou aí, no clube. A Bandeirinha não era pra festejar em clube. Era em casa de 

residência.  

e) Quando e por que houve a cisão do grupo tradicional? A de Vitória ela fez 

mesmo lá, pra viver, coisar com as outras, pra fazer como a gente faz, festejar, ela 

também fez uma pra festejar. Mas a original, é essa de minha mãe. Conheço não o 

motivo da divisão. A minha mãe contou assim, que mamãe vivia nesse clube aí. 

Então, a coordenadora do clube era D. Vina. Aí, então, D. Vina perguntou a ela: - D. 

Finha, e as Bandeirinhas? Ela disse assim: - Minha Bandeirinha assim, tá tão pouca 

as pastoras [termo como também se referem as integrantes  das Bandeirinhas] que 

eu acho que não vou mais apresentar, as pastoras tão muito poucas. Aí, ela disse: 

“Vamo fazer assim, D. Finha. Eu vou perguntar aqui na minha turma quem quer 

participar da sua Bandeirinha”. E então foi um bocado pra Bandeirinha e foi 

continuando lá. 

f) Qual o motivo de o cortejo sair tradicionalmente à meia-noite? A minha mãe 

nunca contou não. Porque eu nunca perguntei. Mas todo mundo já sabia que o 

horário das Bandeirinhas sair pela rua era doze horas da noite. Hora do banho. Por 

certo porque era horário silencioso, que o povo, as mulheres iam tomar banho. Eu 

acho que era assim. 

g) O que representa o banho no Rio Maceió? Quando e por que findou-se? A 

gente quando tomava banho ia só fazer a parte, no rio Jordão com 25 donzelas...  

Tem uma parte da música que diz [referindo-se a música cantada pelas 

Bandeirinhas na hora do banho de rio]. Representava e representa que São João 

tomou banho no rio de Jordão. Então, ele saiu pra tomar banho com 25 donzelas, aí, 

as donzelas caíram na água e São João caiu com elas também. Por isso que diz 

que a Bandeirinha só quem leva o estandarte é uma moça, uma donzela. Se ainda 

tivesse um prefeito interessado, que trouxesse uma draga pra cá, a gente ainda ia. 
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Eu acho que não tem banho desde que mamãe entregou a Bandeirinha. Não houve 

mais banho no rio não. Só sai na rua, faz mais ou menos uns 10 anos. Não houve 

mais banho por causa do rio. Mas na época que eu fazia parte na casa de minha 

mãe, era muita, muita gente que ia pro rio. A beira do rio fica tudo cheio de gente. 

Ainda peguei essa época, a água bem morninha. Aí, eu dizia assim: Mamãe eu 

quero tomar um banho. Ela: Tira a roupa, e mergulha! Aí, eu tirava a roupa assim e 

entregava a uma pessoa e mergulhava. Eu achei muito bom! Umas duas vezes eu 

tomei banho. Aí, começou o povo a jogar lixo, né? O rio ficou com muita porqueira 

dentro, aí, não fizeram mais porque o rio tava poluído. 

h) Em sua opinião, o que as pessoas da cidade acham das Bandeirinhas? As 

Bandeirinhas, o pessoal, o povo daqui, muita gente dão valor a Bandeirinha. Quando 

era na época antes do São João, mamãe tava na porta e o pessoal perguntava: - D. 

Finha e as Bandeirinhas? Mamãe: - as Bandeirinhas vão sair! Mamãe falava assim. 

Atualmente perguntam a mim, perguntam a Da Paz: - Vai sair esse ano? Aí, dizemo: 

‘Vai!’  

i) O que as participantes do grupo fazem para dar continuidade às 

Bandeirinhas? Tem feito... a gente, a pessoa, deve... Né? Fazer as reunião, e tem 

também pra isso aí, tem também força, coragem e vontade, né? Não vamos deixar 

cair, né? Vamos levar, vamos levar sempre, nos animar! Quem pudesse dava uma 

ajuda, arrumando por alí, fazendo um bingo, uma coisa e outra. 

j) O que conseguiu aprender ao longo dos anos, como participante do grupo? 

Aprendi, só na lembrança que a gente tem quando chega naquela época, a gente já 

tá pronta, as músicas, eu vou realizando as músicas, incentivando as outras e 

ensinando pra elas aprenderem pra gente cantar, né?, porque só eu não posso, né? 

Tem que ter as outras também pra ajudar. Aprendi as coisas que é passada lá, eu 

aprendi! E de também lembrar no dia pra poder fazer, de organização da festa, a 

fogueira, fogos, as coisas por ali que tá faltando. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

– BANDEIRINHAS – 
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1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

a) Nome: Geralda Batista de Moura 

b) Idade: 82 anos 

c) Estado civil: União estável 

d) Profissão: labirinteira, faz cocada, dindin, macramê, varanda de rede, faz rede, 

crochê, tudo ali no centro de arte 

e) Cidade de origem: Touros 

f) Tempo que reside em Touros/RN: Desde que nasceu 

 

2 - ACERCA DO VÍNCULO E ATUAÇÃO COM AS BANDEIRINHAS: 

a) A que se deve o nome “Bandeirinhas”? Essa Bandeirinha foi D. Joana que 

trouxe pra aqui. Foi fundada por ela lá em Areia Branca, ela brincava muito lá mais 

as outras, ela que fundou essa Bandeirinha lá, da mãe dela que também era uma 

pessoa que gostava de brincar. Morreu e ficou pra ela. Ela trouxe pra cá, aí, nós 

continuemos a Bandeirinha que ela trouxe, brincando e festejando a Bandeirinha.  

b) Quando foi o seu primeiro contato com as Bandeirinhas? Como aconteceu? 

Por que você quis entrar no grupo? Quando eu vi a Bandeirinha eu estava na 

idade de 12 anos. Eu ficava também mais as outras, foi quando eu comecei a 

brincar com as Bandeirinhas, nós já mocinha, aí, minha mãe levava nós. E por ali 

fiquei acostumada lá com a Bandeirinha e até hoje ainda estou. Porque eu achava 

muito bonito brincar na Bandeirinha e as meninas gostavam muito de mim, aí, eu 

fazia parte mesmo, junto com elas, e dali eu fui ficando mais entendida das coisas, e 

ainda hoje tudo que elas fazem é assim: - Geralda vem cá, nós vai ensaiar assim? O 

que eu sei eu passo pra elas 

c) Como você se sente participando das Bandeirinhas? Comecei com 12 anos, 

hoje já to com 82. Veja que já faz uma porção de ano [risos]. Eu me sinto tão feliz, 

sabe? Porque eu já fui uma pessoa, agora que tô nessa idade, muito divertida, muito 
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conhecida por muita gente aqui em Touros. Eu tenho um prazer muito grande na 

vida, graças a Deus. Que é eu contar as coisas as coisas e que era de mim mesma 

a vontade minha de eu ser assim mesmo. Foi um dom dado por Deus mesmo. E 

enquanto eu for viva e puder festejar São João, brincar e conversar, eu gosto muito! 

Papai dizia assim: - “Ou minha filha...”. Porque eu não parava em casa, mas lógico, 

só ia pros cantos que dava pra eu ir, eu procurava umas coisas que me botasse pra 

frente. Aparecendo uma coisa que desse pra mim, e também ficar ali, todo mundo 

me conhece, até fora daqui. Eu tenho uma neta que mora no Rio e me pediu os 

parabéns aqui [relata empolgada, orgulhosa, mandou de lá meus parabéns por ter 

me visto cantando a poesia “Parracho seco”, veio uma menina daí também pra fazer 

uma entrevista comigo. 

d) Existem mudanças entre a Bandeirinha dançada hoje e a de antigamente? 

Quais? Quase não mudou nada, porque são as mesmas, né? As cantorias são as 

mesmas. É as mesmas coisas. Se formada uma parte, é banho, é tudo uma coisa 

só. O hino da Bandeirinha que a gente canta de uma vai pra outra todinha. O banho 

não tem mesmo agora porque não dá mais pra tomar banho no rio. Você sabe que o 

pessoal agora tá pegando, assaltando mulher, para pegar e fazer as coisas que 

querem fazer, nós temo mais medo por isso. Porque o rio de baixo era cheio de 

mato. O rio descia e a entrada era ao lado daquela casa de baixo, bem pra lá. Só 

tinha mulher, homem também não ia. E depois, começou a aparecer essas coisas, 

eles arrudiavam e iam ficar lá nos cajueiros de frente onde nós tomava banho. Aí, 

nós fiquemo com o maior medo. Pudendo um home desse vir tudo drogado, 

ninguém num espera, esse povo dentro do rio. O rio de cima era tão alvinho, alvinho, 

mas agora a sujeira tá todo canto, o rio vem trazendo todinho pra cá. A gente fazia 

banheiro na beira do rio. Lavava roupa, a água ainda limpinha, ninguém tinha nojo 

de lavar roupa ali. A gente estendia a roupa, chega ficava alvinha. Faz muita falta 

esse rio. Eu já boto assim, uns 10 anos mais ou menos que não tem mais o banho 

das Bandeirinhas, porque nunca mais ninguém foi lá brincar. Mas era muito bom o 

banho. Mas vinha mulher beba... Eu não, que eu nunca gostei disso não! Eu brinco 

mais não gosto disso não. Nós fazia uma meladinha, e butava numa garrafa grande, 

cheinha. As mulheres faziam antes do dia, ficava butando limão, era tudo dentro da 

garrafa, aí, elas enterravam bem enterradinha [risos], aí, quando é no dia, traziam a 

garrava que ficava bem como um vinho, um melzinho. Levavam pra beber tudinho 
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no rio. Mas vinha mulher beba viu? Era tanta mulher beba, que tinha um homem 

dono de comércio no caminho que disse: - Vocês reparem que ali tão os homens 

tocando. Vocês vão sair na rua desse jeito? Aí, as mulheres diziam: - E... os homens 

tão cego! Eu disse: - É, tão cego! [risos] [A entrevista é interrompida com uma 

mulher que surge com uma criança na porta da casa e D. Geralda diz que hoje nem 

vai poder porque estava dando a entrevista. Em seguida ela comenta: - “eu também 

tenho a minha arte de curar”.  Ela vem pra eu curar as crianças. Eu curo assim 

olhado]. [E continua...] No banho elas demoravam mais quando tavam beba. Mas 

terminou que a gente chamava elas. Mas bebiam tudinho. Quando a gente chegava 

na festa era só as garrafas vazias. A roupa que a gente usava era vestido, saía, era 

vestido comprido assim, bem longo, como vestido junino. Outra vez que você vier eu 

escolho as roupas e lhe mostro. As roupas da gente tinha ano que era vestido 

comprido bem largo. Tinha outro ano que era saia e blusa, ainda usemos 3 vestidos, 

3 anos seguidos, cada ano era um vestido de uma qualidade. Depois passamos pra 

saia. Antigamente havia um prefeito que ajudava, aí nos tínhamos tudo, não faltava 

uma agulha pra nós! Porque a gente trabalha muito ali, passava o dia todinho 

trabalhando porque não faltava nada. Ele que trazia cursos pra nós. Tudo que a 

gente sabe, era que trazia pra nós. Hoje se a gente quiser é a gente que compra. Aí, 

Vitoria disse: “Vocês querem saber de uma coisa? Vamos parar com esse negócio. 

Porque vocês têm a verbazinha de vocês pra vocês, que tão se esforçando! Aí, 

paremos [referindo-se as roupas padronizadas custeadas por elas]. 

e) Quando e por que houve a cisão do grupo tradicional? Faz uns 6 anos, eu 

boto assim na minha mente, mas eu acredito que seja mais. Mas eu ainda vou 

perguntar a Vitória e te explico quando você vier aqui de novo. Conta que falaram 

com D. Finha para ela entregar a Bandeirinha para D. Vitoria, mas ela não quis.  

f) Qual o motivo de o cortejo sair tradicionalmente à meia-noite? Porque quando 

a mulher veio ela já disse que a procissão da Bandeirinha saía à meia-noite ia para o 

meio da rua, ia pro banho no rio, dava a volta e retornava para a festa. A história era 

que elas saíam lá também na procissão com as Bandeirinhas as doze horas. Aí, 

saía pra gente ver, cada um com umas candeia grande, chamava as piracas, como 

um candeeiro em latas das grandes. Aí, a gente saía pra tomar o banho. E entrava 

no rio com 2 na cabeça pra iluminar, pra clarear o caminho. A gente levava pra 

clarear o banho e mesmo de lá pra cá, porque antigamente não existia energia aqui, 
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sabe? Aí, saía com elas na rua todinha, aquelas duas piracas pra clarear. Porque 

não tinha energia. E quando chegava o banho nós entrava com ela também. O 

banho era só das mulheres, ficava a vontade, e cantar o hino do banho e olhar a 

cara da gente, o rosto na água. Na água bem paradinha se visse o rosto da gente 

[iluminados pelas piracas trazidas por elas], para o ano a gente era viva. E se 

olhasse e não visse, não era. Quem não via... [ela dá uma gargalhada]. Isso era ela 

que fazia lá e trouxe pra aqui [referindo-se a Joana Pacheco]. 

g) O que representa o banho no Rio Maceió? Quando e por que findou-se? Não 

era com batismo não, porque ela [Joana Pacheco] num trouxe? Ela num disse, aqui 

mesmo ninguém ouviu falar. Era só mesmo o que cantava no banho [Ela começa a 

cantar, com a voz um pouco rouca] -“O meu São João, eu vou me banhar, Se eu cair 

no poço, mandai-me tirar. Quem quiser, festejar São João, é chegado a hora e 

ocasião.  O meu São João, galho de alecrim. Na vida e na morte lembrai-vos de 

mim. O meu São João, eu já me banhei. Quando for para o ano me banho outra 

vez”. Era assim, que no banho cantava. Aí, nós ia cantando até chegar. Era bonito, 

animado [rememora em tom saudoso]. Os músicos esperavam nós tomar o banho. 

Nós trazia meladinha pra dar aos músicos, eles dizia: - Deixa um restinho pra nós! 

[risos] Era animado, animado mesmo. Agora tá animado, mas não é como naquele 

tempo não. Num acabou mesmo porque a gente enfrenta naquela Bandeirinha. Eu 

mais Vitória tamo ali, umas pelas outras [e D. Geralda diz] -Vitória, não vamos deixar 

esse clube cair! Aí, entra todo mundo no clube e quem quiser acompanhar também. 

Era muita, muita [referindo-se a quantidade de pessoas]. Mermo quem não era da 

Bandeirinha e muitas que já tavam esperando na porta, pra sair pra tomar o banho. 

O rio ficava assim, na beira do rio era bonito, era cheinha assim, era um banho bom. 

Eu só ia tomar banho vestida. As outras não. Também muita gente vai pra lá, pra 

renovar, lá vai muitas pessoas e brinca com a gente. Vitória começou ali, nós 

comecemos a nossa Bandeirinha ali com umas 160 pessoas, no clube de idosos. Da 

Bandeirinha mesmo era as pessoas que entravam mesmo assim com a gente, né? 

Aí, isso aí, ninguém contava, porque, só contava os de lá mesmo. Muita gente 

entrava lá pra brincar. Nós temo reunião todo sábado, aí, do clube dos idosos, pra 

organizar as coisas com Vitória, passeio que tem, ela recebe aviso das pessoa que 

vem a convite. Ela faz a reunião pra dizer a nós como é. Todo sábado tem. Tanto a 

reunião das Bandeirinhas como dos passeios. Agora, tamo convidada pra ir pra 
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Poço Branco. Domingo agora teve um em Natal. Nós brinquemo até 5 horas da 

tarde. Sempre elas vem de Natal pra cá brincar com a gente também. 

h) Em sua opinião, o que as pessoas da cidade acham das Bandeirinhas? 

Muita, muita gente acha bom, bonito, viu? Muita gente aqui de Touros que gosta. 

Sempre a Bandeirinha da gente ali foi mais animada. O pessoal vem mais pra ali. Na 

lá da gente o tocador amanhece o dia. A gente vem embora pra casa e o tocador 

ainda fica tocando, até 7h do dia e Vitória fica lá, que ela é dessas danadas mesmo.  

i) O que as participantes do grupo fazem para dar continuidade as 

Bandeirinhas?  O dinheiro deles [dos músicos] a gente tem um carnezinho. Todo 

mês, todo mês a gente dá 10 reais. Esse dinheiro tá todinho no banco. Pra o 

tocador. Quando o tocador chega o dele tá pronto. E pra passeio, que a gente não 

tinha mais, porque a prefeitura vinha um ônibus pra ir pros passeios, mas não vem 

mais. É São João, São Pedro e Santana. Mas Santana ninguém comemora muito 

assim não. Agora o São João e São Pedro é que comemora mais, é mais certeza de 

ter festa. Só brinca na rua quando não chove, por causa da pessoa da sanfona, por 

causa da chuva que derrota, né? Quando tá só aquele nevoeirozinho a gente ainda 

dá uma voltinha na rua, só pra num ficar em branco. O que é que a gente tem feito, 

porque as vezes tem umas que querem cair, né? Aí, Vitória diz assim: - Quem quer 

cair caia, eu mesmo num quero cair não! E eu digo: - Nem eu também! Aí, tem umas 

que diz: - Geralda eu tô pensando em sair daqui. Aí, eu digo: - Mulher, não faça isso 

não! Vai pra um lugar tão assim sem graça, sem vida, e aqui já é acostumada a 

brincar. Eu boto muita coisa, muitas minhocas na cabeça delas [risos]. Aí, elas: - É 

mesmo, mulher! Vamos mais é brincar. Eu e vitória conversamos com elas [...] – 

Mulher, deixe de moleza e vamos brincar. Tem as Bandeirinhas, aí, nós chama as 

pastorinhas da Bandeirinha. É o começo da Capelinha tem as pastoras, as 

pastorinhas de São João, quando brincava de São João, é tudo as pastoras de São 

João, pastoras de São Pedro.  

j) O que conseguiu aprender ao longo dos anos, como participante do grupo? 

Eu aprendi tudinho com a banda de mamãe que sabia ela todinha decorada [as 

músicas], aí, eu aprendei decorada mais mamãe em casa. Quando eu ia pra dançar 

já sabia tudo decorado. E mamãe cantava era muito que ela era de lá, tinha tudo 

decorado, ela tinha um juízo de aprender com das coisas. Aí, quando chegava perto 
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das Bandeirinhas ela dizia: - Geralda, vamos cantar o hino das Bandeirinhas que é 

pra nós aprender. E eu aprendi! Quando chegava as meninas dizia: - Menina, e tu já 

aprendeu? Eu digo: - Já! De primeira eu ia lá pra casa de uma tia minha, quando ela 

ficou com a Bandeirinha, tomando conta da Bandeirinha, foi eu que ajudava ela, 

cantando mais ela lá, ela tocava até viola e já tava me ensinando, eu tinha vontade 

de aprender, mas, aí, também ela faleceu. Mas eu cantava, cantava muita poesia lá. 

Papai sabia de muita poesia e eu aprendi muito. Agora mais não porque meu 

pulmão tão mais fraco do que outra coisa, mas eu cantava poesia, eu mais meu pai, 

sempre que a gente saía pra rua e podia chegar de manhã, não tinha preocupação. 

Eu saía com papai, mais 3 violeiros, passava a noite todinha na rua. Antigamente 

chamava-se farra, agora não, é seresta. Pai saía farriar mais os outros e eu ia 

também! Amanhecia o dia cantando poesia aqui na minha porta. Aí, mamãe: - Mas 

isso é que ser uma arrumação bonita, num é não? [e seguiu tecendo outros 

assuntos para além do roteiro aqui previsto].  

 


