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Na rota daCultura

Sobre cinema, fraldas e Pato Donald
Na cidade de Rio Negro, a 160 quilômetros de Cam-

po Grande, moradores e comerciantes das pequenas

lojinhas do centro param todos os seus afazeres para

escutar aquele chamado. É um carro de som, que cru-

za vagarosamente as ruas do local, anunciando a atra-

ção da noite: uma maratona de filmes de animação.

O público de cinema para animações é bastante

restrito. Muitas delas nunca estrearam em circuito fe-

chado e passam a vida sendo exibidas em meio a mos-

tras e festivais. Até mesmo em Campo Grande, duran-

te o alardeado Dia Internacional da Animação – em

que mais de 300 cidades brasileiras exibiram produ-

ções selecionadas de todo o planeta – a apresentação

conseguiu conquistar a atenção de apenas meia dúzia

de espectadores.

Mas as coisas pareciam ser diferentes em Rio Ne-

gro. Antes mesmo da hora combinada os moradores

se acotovelavam, disputando espaço na sala improvi-

sada pela prefeitura. Ainda sem ligar os projetores,

Lidiane Lima toma a frente para uma breve explicação

do filme.

Com cuidado para não antecipar o enredo, ela cha-

ma a atenção para algumas partes do vídeo. Alertada

pela intermediadora, a plateia aguarda ansiosa a cena

comentada, sem se importar com qualquer possível

spoiler. No final sobem os créditos e mais uma vez é

Lidiane quem se adianta para discutir a experiência ci-

nematográfica da noite.

Assim como em Rio Negro, esta é uma cena que se

repete nas apresentações do Rotacine, promovido pela

    POR

ANDRIOLLI COSTA

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Com

coordenação de Lidiane, responsável pelo setor de

audiovisual, o projeto surgiu para levar um pouco da

magia do cinema para as cidades do interior, onde

muitas vezes nunca existiu sala de projeção alguma.

Não importa o espaço: seja com sessões montadas

em salas adaptadas, improvisadas ou até mesmo em

praça pública, os moradores de mais de 40 municí-

pios do estado já puderam apreciar um pouco do acer-

vo de mais de 200 filmes nacionais disponíveis para

todas as idades. Todas mesmo.

Sentada no carro da Fundação em Jaraguari e aguar-

dando o horário de exibição, no período da noite,

Lidiane resolveu improvisar. Levou a van até uma cre-

che e, com nada além de um projetor e uma parede

branca, organizou em poucos minutos uma sessão de

animações infantis. Todas cem por cento brasileiras.

“As crianças não sabiam nem falar, mas adoravam! As

cores dos desenhos brasileiros são dos trópicos. São

quentes, são vivas. É diferente de um Mickey ou Pato

Donald.” Ainda rindo da lembrança, ela completa: “Foi

um verdadeiro cine-fraldinha!”

As pílulas de informação sobre cinema, tanto an-

tes quanto após a exibição, foram a saída encontra-

da por Lidiane para capturar a atenção do público.

Ela conta que o cinema é o espelho de uma socie-

dade e que, enquanto os filmes hollywoodianos são

repletos de cenas de ação e heróis capazes de salvar

o mundo em 24 horas, os filmes brasileiros carre-

gam uma vertente mais ligada à crítica social e aos

regionalismos.

PROJETOS

EM DIVERSAS

CATEGORIAS DAS

ARTES RODAM O

INTERIOR DO

ESTADO EM UM

TRABALHO DE

FORMAÇÃO E

AMPLIAÇÃO DE

PÚBLICO.

RODRIGO OSTEMBERG
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“O que acontece é que a gente cresceu assistindo

aos filmes americanos. Então, quando pega um na-

cional para assistir, acaba estranhando e não gosta.”

Com a diferença da linguagem, oposta à velocidade

frenética a que se está acostumado, a produção

brasileira termina por ser rotulada como de baixa

qualidade. “Agora, se a gente para um pouco para

explicar o que aquela cena quis dizer, o que está por

trás da movimentação da câmera ou da montagem da

sequência, então tudo muda de figura.”

“A gente sempre tem um público muito legal nas

cidades do interior”, conta João Benevenuto, também

do núcleo de audiovisual da FCMS. “Aqui em Campo

Grande, foram três ou quatro anos até conseguir jun-

tar uma dúzia de pessoas nas salas do Cine Brasil.

Agora, no interior é difícil dar meia casa.” Lidiane con-

corda, e acrescenta: “Diferente da capital, onde exis-

tem várias opções de entretenimento, a chegada da

mostra de filmes em cidades que por vezes contam

com pouco mais de cinco mil habitantes é sempre

algo novo.”

“As pessoas iam muito por causa da novidade e

pelas sessões serem gratuitas. Mas como não tinham

o costume da linguagem dos filmes, logo começavam

as conversas, as dispersões...” Ninguém consegue amar

aquilo que não conhece. E entender, mesmo que mi-

nimamente, um pouco da linguagem cinematográfica

pode mudar completamente a opinião de um especta-

dor. Dialogar com o público é um caminho para mu-

dar essa situação e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a cons-

truir um novo olhar sobre a arte.

 

Cultura a passos bem ritmados
Apurar olhares e ampliar horizontes estéticos. É esse

o trabalho da gerência de Difusão Cultural da FCMS,

em que o Rotacine está inserido. A supervisão de todos

os projetos fica por conta da gerente da unidade, Soraia

Rodrigues, que chama a atenção para uma questão

importante: o objetivo dos projetos não é “levar cultura

para o interior”. Afinal, cada cidade possui sua própria

cultura. “O trabalho, na verdade, é voltado para apre-

sentar novas manifestações artísticas e culturais.”

Além das sessões de cinema, outras ações da Fun-

dação também circulam pelos municípios, colaboran-

do para a capilarização da cultura em Mato Grosso do

Sul. É o caso do Circuito Dança no Mato. Não impor-

ta se a dança é de rua ou de salão; os grupos mais

expressivos de cada estilo são selecionados para parti-

cipar de apresentações conjuntas.

“Na mesma noite pode ter um pouco de street, um

pouco de tango... A ideia é que com pelo menos um

dos estilos o espectador se identifique”, conta Renata

Leoni, coordenadora do núcleo de dança da FCMS.

Neste ano de 2010, foram oito companhias selecionadas

para o circuito: Ararazul Cia. de Dança/UCDB, Bailah

Grupo de Dança de Salão da UFMS, Cia de Artes –

Anhanguera-Uniderp, Cia. Dançurbana, Cia. do Mato,

Grupo Funk-se, Grupo de Dança Isadora Duncan e Gru-

po de Ballet Nova Geração. Todas de Campo Grande.

Todas se apresentando gratuitamente.

O projeto de circulação de espetáculos de dança,

que surgiu em 2007, foi retomado este ano e já circu-

lou por dez cidades em todo o estado. Renata, que

Apresentação de cinema

durante o Festival de

Inverno de Bonito

(ao lado) e apresentação

do Circuito Dança do

Mato: conhecer o novo

para aprender a gostar.

DANIEL REINO
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desde o início acompa-

nha o Dança no Mato, co-

memora as pequenas con-

quistas já alcançadas:

“Olha, no começo era

mais complicado. A gen-

te montava o projeto e ti-

nha que ligar de cidade

em cidade oferecendo as

apresentações.” Hoje, a

situação mudou tanto que

as companhias não são só

objeto de desejo dos mu-

nicípios, também geram

crises de ciúme entre os

vizinhos. “Se veio na ci-

dade ao lado, porque não

veio na minha?”, pergun-

tam. “É! Eu ouço muito

isso hoje em dia”, ri a

coordenadora.

Apesar da mudança

de mentalidade do poder

público, em seus três anos

de atuação o projeto ain-

da sofre com os mesmos

problemas do circuito de

cinema. “Nosso trabalho

está apenas começando, a dança ainda não faz parte

da vida dessas pessoas. Elas não sabem ao certo a

hora de aplaudir, a hora de sair da sala...”

Nos dois primeiros anos do Dança no Mato, Rena-

ta apresentava antes dos espetáculos um vídeo

institucional, falando um pouco dos estilos de dança e

com algumas dicas de etiqueta. “Não é de bom tom,

por exemplo, aplaudir antes do final das apresenta-

ções, sair no meio do espetáculo e, principalmente,

atrapalhar a apresentação com conversas paralelas.”

Na verdade, “conversas paralelas” não é o melhor

termo para definir o que a equipe e os dançarinos tive-

ram que enfrentar recentemente durante uma apre-

sentação em Rio Brilhante. Naquela oportunidade, após

horas preparando o ginásio de esportes para receber o

espetáculo, maquiando-o minimamente para buscar a

imersão da plateia, a apresentação teve que ser inter-

rompida logo no começo. É que um grupo de 30 ado-

lescentes estava disposto a fazer o seu show à parte.

Apesar do cuidado na seleção dos grupos, justo

naquela noite o Dança no Mato não ia apresentar ne-

nhuma street dance. Ignorando completamente a apre-

sentação de dança contemporânea que estava prestes

a começar, os jovens levaram para o ginásio um apa-

relho de som e começaram a curtir seus próprios mo-

vimentos. Desconcertada, Renata ainda tentou con-

tornar a situação:

– Gente! Vocês não querem subir no palco e dan-

çar para todo mundo?

Não quiseram. E não apenas isso: a apresentação

particular continuou, mesmo enquanto a Cia. do Mato

– que se apresentava naquele dia – já iniciava seus

primeiros passos. Renata teve que tomar uma atitude:

parou o espetáculo.

“Foi a primeira vez que isso aconteceu...”, relata,

desconcertada. “Não tinha jeito. Estava concorrendo

com a apresentação. Pedi que eles parassem ou fossem

embora. Foi superchato, porque até quem não tinha

nada a ver com a história ficou com medo!” O espetá-

culo foi um silêncio só até o final. A bronca calou tão

fundo que a plateia teve medo até de aplaudir.

“Parece cruel, mas a Renata agiu certíssimo fazendo

aquilo”, comenta Chico Neller, um dos fundadores da

Cia. do Mato. “Não se pode enfiar cultura ‘goela abai-

xo’ nas pessoas, mas desrespeito é demais.” Para ele, o

que aconteceu foi uma falha na comunicação. Assim

como no caso do cinema, quando as pessoas debanda-

vam das salas por não entenderem a linguagem do fil-

me, a falta de contato com a dança causa esse

estranhamento na plateia, que é pega de surpresa.

Ainda assim, o diretor não condena o projeto nem

a cidade. “Eu tenho 30 anos de dança em Campo

Grande, e no começo acontecia a mesma coisa por

aqui. Vira e mexe a realizadora tinha que parar espetá-

culo, explicar com quanto amor e carinho ele foi feito

e pedir que alguns se retirassem.” Para Chico, as apre-

sentações do Dança no Mato começam a trilhar o ca-

minho da inserção da dança na cultura dos sul-mato-

grossenses. “Mas é só o começo! É o princípio da

formação de um público para esses espetáculos. Se a

ação não tiver continuidade, não vai ter efeito nenhum

a curto prazo.”

Caminhando com os próprios pés
Não é exclusividade da dança, seja clássica ou con-

temporânea, a dificuldade de encontrar um público

interessado. Outra manifestação artística que carrega

o pesado rótulo de ser de elite é o teatro. E o respon-

sável por mais este circuito da FCMS é o coordenador

Márcio Veiga.

Também em seu terceiro ano de existência, o Cir-

cuito de Teatro de Mato Grosso do Sul nesta edição é

composto por seis companhias: Circo do Mato, Palco,

Flor e Espinho, Teatral Grupo de Risco, Arte e Risca

Cia. de Animação e, por fim, a Hendÿ – única partici-

pante que não pertence à capital. Cada uma delas é

selecionada para se apresentar em uma cidade

interiorana.

Aos poucos, aceitação

do público aumenta.

Companhias de dança

e teatro já são convidadas

por gestores municipais

para apresentar seus

espetáculos.
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Márcio conta que as companhias são selecionadas

por meio de editais e que o alto número de partici-

pantes de Campo Grande reflete a realidade do teatro

no estado: existem pouquíssimos grupos do interior

estruturados para realizar as apresentações. Encarado

como uma exceção, o Hendÿ, que é de Dourados,

participou das três edições, cada uma com uma apre-

sentação diferente.

Mas como é para um grupo que já é do interior

circular entre as cidades vizinhas? A experiência, se-

gundo o produtor Aristeu Serranegra, é curiosa. “A

gente acaba sendo mais bem recebido nos outros lu-

gares do que na nossa própria cidade. Sabe como é,

né? Santo de casa não faz milagre.”

Para quem vive na capital, por mais distante que

se esteja dos corredores culturais do país, é difícil

visualizar o número restrito de atividades culturais em

algumas localidades de Mato Grosso do Sul. Aristeu

percebeu isso em Rio Negro. Enquanto montavam a

apresentação da peça “Nova Califórnia” – inspirada

na obra de Lima Barreto – os moradores comenta-

vam, curiosamente:

– Ah, é teatro? Então eu já vi.

Conversando um pouco mais, as coisas passaram

a fazer sentido. Fazia cinco anos que uma apresenta-

ção teatral havia passado pela cidade, e os moradores

achavam que aquilo era O Teatro. Todo o teatro. “Acha-

vam que era sempre igual. Que nem uma missa, sabe?

Eles não entendiam que uma peça não tinha nada a

ver com a outra.” Apesar do choque cultural, a cida-

de ficou marcada na memória do produtor. “Eles ado-

raram! É uma peça forte, um pouco polêmica. Mas

foi muito bem recebida!”

Quanto ao público, o depoimento de Aristeu é

padrão, e poderia ter saído da boca de qualquer pro-

dutor cultural. Se em sua cidade um bom espetáculo

enche meia casa – sempre contando com os conheci-

dos e familiares – no interior é sempre casa cheia.

Uma discrepância enorme de público, principalmente

quando ele se lembra das apresentações em Campo

Grande. “Teve noite que a gente juntou umas 27 pes-

soas no [teatro] Aracy Balabanian. Umas 12, pelo

menos, tinham ganhado cortesia!”

Agora cabe a questão: se as sessões não fossem

gratuitas, será que teriam reunido tanta gente? “Com

certeza não”, conclui Aristeu. Márcio Veiga reconhe-

ce a importância da iniciativa para a formação de pú-

blico e como modo de levar a cultura para o maior

número de pessoas possível. Mas uma coisa que ain-

da o incomoda é a gratuidade. “Meu plano é reescre-

ver o projeto. Fazer com que as apresentações cus-

tem um preço simbólico... um real, dois, que seja.

Mas, se a pessoa está pagando alguma coisa, ela vai

valorizar.”

A preocupação de Márcio é com a acomodação.

É fácil para qualquer um se acostumar com as facili-

dades. Tanto os espectadores quanto o próprio poder

público. De acordo com ele, a proposta do Circuito é

integrar o máximo possível as ações da Fundação com

as contrapartidas das prefeituras locais. Assim, cabem

ao poder público municipal as articulações necessárias

para conseguir transporte, alimentação e local para

apresentação dos grupos, enquanto a FCMS entra com

o cachê e a infraestrutura. “É muito fácil chegar ao

local, montar a apresentação e ir embora, sem deixar

nada para a cidade. Mas esse não é o objetivo.”

Para ele, o ideal seria que, com o tempo, os muni-

cípios percebessem que realizar uma apresentação de

teatro não é nenhum bicho de sete cabeças para os

cofres públicos. Às vezes a prefeitura tem uma van e

pode usá-la para o transporte dos atores, apenas pa-

gando a diária do motorista. É muito mais barato que

passagens de ônibus, por exemplo. Percebendo as fa-

cilidades e conquistando um pouco de autonomia, os

municípios seriam capazes de trazer espetáculos para

a população sem necessidade de a Fundação intervir.

“Algumas cidades estão bastante próximas disso. Em

Ivinhema, por exemplo, eu sei que posso marcar a

apresentação de um grupo, pois tudo vai estar pronto

na hora certa; é só ligar uns dias antes. A produção já

é toda feita por eles”, finaliza Márcio.

A mesma situação se reflete em todos os outros

projetos de circulação. No âmbito do audiovisual, por

exemplo, Lidiane já teve notícias dos primeiros resul-

tados. Em Nova Alvorada do Sul, a prefeitura montou

uma sala de exibição e estabeleceu que todo mês um

filme diferente deve estar em cartaz. “Não é difícil

montar uma sala própria. É só ter um projetor, uma

tela branca e uma sala. Eu cansei de ir a cidades que já

tinham esse equipamento e ele ficava encostado”,

relembra. Após a conquista de um espaço próprio para

exibição, resta saber onde encontrar os filmes adequa-

dos. O objetivo, segundo a coordenadora, é que eles

busquem montar seus próprios acervos, fazendo con-

tato com organizadores de festivais, editais públicos

ou o próprio Ministério da Cultura.

Mãos que moldam o futuro
Muito se falou em formação de público. Agora,

cabe um pouco de atenção também para as ações

que visam o outro lado da atuação cultural: o artista.

Um exemplo disso é o Artesania. Não é exatamente

um circuito, mas uma série de oficinas de capacitação

que rodam as cidades do

interior do estado, cada

uma buscando aprimorar

as potencialidades de

grupos de artesãos lo-

cais. Desde 2007, o pro-

jeto já atendeu mais de

mil participantes em 22

cidades.

TRABALHO

CONJUNTO DE

PRODUTORES,

DIRETORES,

GESTORES

ESTADUAIS E

MUNICIPAIS VEM

DESPERTANDO

INTERESSE:

ALGUNS

MUNICÍPIOS JÁ

DISPONIBILIZAM

ESTRUTURA PARA

APRESENTAÇÕES.
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Mais de mil

participantes, em

22 cidades do estado,

já passaram pelas

oficinas do Artesania.
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Na Fundação, a gerên-

cia de artesanato é coor-

denada por Arlene Vilela,

que explica a proposta do

projeto – transmitir para os

participantes conceitos de

melhoria de produção,

design e até mesmo

comercialização de seus

produtos. Seja couro de

peixe, fibras naturais, osso

ou madeira, todos os seg-

mentos têm vez no proje-

to. “O artesanato é uma

arte tradicional e está liga-

do fortemente à comuni-

dade. Então, um dos cui-

dados das consultoras é

descobrir qual trabalho se

realiza na região e

potencializá-lo”, relata a

coordenadora.

Outro elemento

pesquisado antes das ofi-

cinas é a viabilidade do

negócio: questões como

quantidade disponível de

matéria-prima, necessida-

de de mercado e habilidades pessoais dos participantes

também devem ser levantadas. É o que conta Ana Carla

Madrid, gestora de Artesanato do Sebrae/MS. A entida-

de oferece oficinas voltadas para a gestão comercial.

Para ela, por seu potencial de renda, o artesanato pode

ser uma importante atividade para a comunidade. Mas

alerta: “Para isso, é preciso aplicar a ele as mesmas prá-

ticas de gestão de uma empresa tradicional.”

Um exemplo claro envolve o momento da forma-

ção de preço de venda. Pode parecer simples colocar

valor numa peça, mas na verdade a questão é muito

mais complexa. “Você tem que considerar a margem

de lucro, percentual de perdas e até o tempo que de-

mora para produzir outra peça.” Madrid propõe ainda

uma nova situação: a diferenciação de valores. “É pre-

ciso ter um preço de varejo e outro de atacado. Se

você encontra um lojista de São Paulo que vai com-

prar várias peças, não vai cobrar dele o mesmo que

para aquele que vai levar só uma.”

Quem aprendeu bem as lições do projeto foi a ar-

tesã Sebastiana Alvarenga, que participou da oficina

de design junto com as colegas da Associação de Se-

nhoras Vida Mulher, de Jaraguari. O grupo mescla palha

de bananeira aos fios do algodão, formando toda sor-

te de tapetes, mantas, echarpes e jogos americanos.

“A professora me ensinou a fazer novos desenhos com

a fibra da bananeira. Agora vou produzir novas peças

com o que aprendi aqui no curso”, diz, satisfeita com

um pequeno conselho da consultora: incorporar às

peças um pouco da iconografia do estado.

O som que a banda toca
Destoando um pouco do Artesania – por ser um

projeto voltado para a circulação, tal como o de dança

ou teatro – o Circuito de Bandas e Fanfarras de Mato

Grosso do Sul também possui outro foco, que não

especificamente o da formação de público. É o que

sintetiza o maestro Isac Tubino da Silva, da Banda

Musical de Rio Verde:

– O que importa são as crianças, né?

Na FCMS o coordenador do Circuito de Bandas e

Fanfarras é Edilson Aspet. Ele conta que o projeto co-

meçou em 2007, voltado para a socialização por meio

da música e da cultura. A ideia é promover o inter-

câmbio cultural entre os integrantes das corporações.

“Com o Circuito, cada grupo toca em uma cidade

diferente do estado. É muito interessante, porque em

Terenos, por exemplo, o pessoal é diferente de Naviraí;

em Porto Murtinho, de Rochedo, e assim por diante.”

Para um grupo composto por crianças de nove anos

de idade até jovens beirando os 21, a experiência de

sair da cidade natal para tocar em outro lugar – mes-

mo que seja a poucas horas de distância – é valiosa.

Não só pelas trocas musicais, mas também pelo cres-

cimento pessoal. Um dos mais antigos membros da

banda de Rio Verde, Valdiney Pereira da Silva tem 17

anos e, além de aproveitar as viagens do grupo, tem a

responsabilidade de cuidar dos companheiros.

“Por causa da diferença de idade, às vezes fica com-

plicado. Os mais novos ficam chorando, sentem sau-

dade da mãe... mas é uma experiência bem legal!” A

responsabilidade realmente pesa mais sobre os om-

bros de Valdiney. Afinal, é ele o subcomandante da

banda. Tal como no exército, cada participante, além

de tocar um instrumento, deve ostentar uma posição.

Quem entra começa como soldado sobe para cabo, e

assim por diante. A cada degrau que avança, também

aumenta a cobrança.

Hoje os repertórios das bandas são bem variados.

Podem ir de um clássico até uma música do NXZero

(como no caso de Porto Murtinho). No entanto, para

o maestro Isac é outra a característica que torna ban-

das e fanfarras atuais até hoje. “Elas são fundadas em

conceitos do militarismo. Isso incentiva nas crianças o

compromisso, a dedicação, que são características fun-

damentais para o mercado de trabalho.” A opinião é

parecida com a de outro maestro, dessa vez da cidade

de Três Lagoas. Luiz Carlos Relíquias, da Banda Mar-

Um dos objetivos das

bandas é a socialização

por meio da música.

Nas fotos, Banda Marcial

Cristo Redentor, de

Três Lagoas (ao alto),

e Banda Anjos de Ouro,

de Corumbá (acima).

F
O

T
O

S
:
 
D

A
N

I
E
L
 
R

E
I
N

O

7 6 CULTURA EM MS - 2010 - N.3



7 7CULTURA EM MS - 2010 - N.3 7 7CULTURA EM MS - 2010 - N.3

cial do município, comenta que cansou de ver casos

de meninos que não conseguiam decorar geografia

ou matemática, mas lembravam a partitura de cabe-

ça. “Isso por acaso é falta de inteligência?”, lança,

retoricamente.

Em Três Lagoas, a Banda Marcial existe há 43 anos.

Relíquias é maestro dela há quase 15 e acompanhou o

crescimento de centenas de jovens que passaram por

sua tutela – mais de 90% vindos de escolas públicas.

O orgulho do regente é circular pela cidade e encon-

trar ex-pupilos gerentes de banco, militares ou advo-

gados. “Eu vi crianças que achavam que não iam ter

futuro por terem nascido na periferia, meninos que

não acreditavam em si mesmos e que ganharam con-

fiança através da música. Hoje eu ando na rua e vejo

esses mesmos garotos fardados de policiais.”

Não só os conceitos de disciplina, mas a própria mú-

sica pode ser a porta de entrada dos jovens para o merca-

do de trabalho. É o que sonha o jovem Valdiney. Tendo

galgado todas as posições na banda de Rio Verde – na

qual atua desde que tinha dez anos de idade – este ano

encerra sua participação para tentar um novo caminho.

“Vou ser corneteiro do exército. Se Deus quiser.”

Plantar a semente
As crianças também são o foco de mais uma ação

da Fundação de Cultura: a Educação Patrimonial. Se

“só se preserva aquilo que se ama e só se ama aquilo

que se conhece”, como dizia o ex-diretor do Iphan

Aluísio Magalhães, a estratégia da gerência de

Patrimônio Histórico e Cultural da Fundação foi apos-

tar nessa relação logo no início, como conceitua a

coordenadora Maria Christina Félix:

– É um trabalho de sementinha.

O projeto teve início em 2009, com a proposta de

a cada ano trazer um tema diferente para envolver

toda a comunidade escolar. No ano passado, “Educar

para Proteger – Na Rota do Trem do Pantanal” movi-

mentou os alunos das 20 escolas participantes de Cam-

po Grande, Terenos, Aquidauana, Miranda e Dois Ir-

mãos do Buriti. Cada uma delas livre para executar

ações diferenciadas com seus alunos.

Envolver os alunos é o primeiro desafio do projeto,

mas não foi tão difícil para Yolanda Borges, diretora

da Escola Municipal Nero Menezes de Ávila, em Dois

Irmãos do Buriti. No município, apesar de existir uma

estação de parada para o trem, não havia muitos mo-

radores que trabalharam na linha férrea. “Só uns dois

ou três”, ela esclarece. Os alunos não estavam

interagindo. Até que veio a primeira visita. “A gente

trouxe para a sala de aula algumas pessoas que vive-

ram a época do trem para dar seu depoimento. São

pessoas que não trabalhavam diretamente nele, mas

sempre iam lá vender peixe, chipa... pessoas que tive-

ram seu cotidiano alterado com a chegada da ferro-

via.” A partir desse contato direto com as histórias de

vida dos antigos moradores, os estudantes do sexto ao

nono ano do ensino fundamental se animaram com o

trabalho.

Além das entrevistas, foram acrescentados ao con-

teúdo da disciplina de história elementos sobre o

surgimento das locomotivas, ainda na Inglaterra, sua

chegada ao Brasil e, por fim, o impacto social e eco-

nômico da vinda do trem para Mato Grosso do Sul.

No final, com pesquisas na internet e conversas com

as famílias mais antigas, os alunos montaram uma

exposição fotográfica em formato de linha do tempo

– desde a construção até a retomada do Trem do Pan-

tanal, em 2009.

Já em 2010, o tema do projeto de Educação

Patrimonial, que ampliou a participação para 26 esco-

las, é outro: “Educar para Proteger – Culinária de MS”.

Quem explica um pouco mais é Lucélia Santiago, co-

ordenadora da Escola Municipal Visconde de Taunay,

que fica no distrito de mesmo nome, na cidade de

Aquidauana. “Este ano, o trabalho é sobre a

gastronomia pantaneira e todas as suas influências. E

não é só a chipa ou a sopa paraguaia. Aqui, por exem-

plo, a gente tem oito aldeias ao redor da cidade. E

com certeza a culinária sofre uma influência muito

forte da cultura indígena.”

Isso estará representado no projeto da escola de

Taunay. Os alunos estão realizando uma série de en-

trevistas filmadas com os moradores mais tradicionais

da cidade, que compartilham um pouco de sua vida e

de suas receitas. Uma delas será uma anciã indígena.

“Também tem muita gente que veio de outros esta-

dos, mas que mora aqui já há uns 40 anos. Com isso,

até o jeito de fazer a comida acabou ganhando ares

regionais”, completa Lucélia. O plano, ao final de tudo,

é escrever um livro de receitas e montar um DVD com

as gravações editadas.

A escola do distrito tem um total de 120 alunos.

Destes, só a turma do oitavo ano, que curiosamente

conta com somente oito alunos, participa. O motivo

é a facilidade: são muitas ações fora dos muros da

escola e é mais fácil conseguir interação e dedicação

com uma turma menor. Mas os outros estudantes não

vão ficar de fora. “Todos vão acompanhar o que está

sendo feito durante a nossa feira de ciências”, conta a

coordenadora.

Resgatar a história e abrir os olhos dos morado-

res para a cultura regional desde pequenos não são

ações pontuais, mas sim

propostas de planeja-

mento a longo prazo.

Um processo demorado

de plantar, regar e espe-

rar a semente crescer.

Resta continuar o traba-

lho e esperar para colher

os frutos.

VALORES COMO

DISCIPLINA E

FRATERNIDADE

INCENTIVAM

CRIANÇAS E JOVENS,

DANDO-LHES

OPORTUNIDADE E

FORMANDO

CIDADÃOS.

Atividades de educação

patrimonial nas escolas

envolvem e despertam

interesse pelos saberes

das comunidades.
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Espalhar as raízes
Mesmo que haja planejamento, que existam proje-

tos a longo e médio prazos e que se tenha vontade de

fazer a diferença, a tão falada capilarização da cultura

por todas as cidades do interior não pode ser bem

sucedida se depender das ações de uma única entida-

de. É preciso buscar aqueles que vão dar continuidade

ao trabalho. Buscar multiplicadores. E é assim que fun-

ciona o InterAção: não só com a proposta de plantar

uma semente, mas de espalhar suas raízes.

Também responsabilidade da gerência de Difusão

Cultural da FCMS, o programa existe em duas verten-

tes. Uma delas, que já vem sendo executada desde

2007, é voltada para a capacitação em elaboração de

projetos. Gestores públicos, diretores de teatro e agentes

culturais de forma geral de 40 municípios participam

de oficinas e palestras em que passam por todas as

etapas da elaboração de projetos para editais: criação,

elaboração, pré-produção, captação de recursos, es-

tratégias de patrocínio, orçamento, prestações de con-

tas e relatórios finais.

Dessa forma, ganhando conhecimento e indepen-

dência, os participantes podem buscar recursos, tanto

regionais, como o Fundo de Investimentos Culturais

(FIC), quanto nacionais, por meio de editais de empre-

sas como a Petrobras ou o próprio Ministério da Cul-

tura, para execução de ações. Cerca de 800 partici-

pantes já puderam ampliar suas noções de elaboração

de projeto.

Se a primeira vertente do InterAção consiste na

capacitação de executores de seus próprios projetos, a

segunda é voltada para toda a cadeia produtiva da

cultura. Iniciando suas atividades em 2010, a

Capacitação em Artes e Cultura ofereceu mais de 30

cursos para cerca de mil agentes culturais de Campo

Grande. Foram oficinas de iluminação, artes cênicas,

trilha sonora e uma série de outras para que, no final,

um grupo dos participantes fosse indicado pelos

ministrantes para repassar o conhecimento adquirido

para o interior do estado. Serão oito municípios, que

vão receber 15 cursos cada um durante a segunda

fase do projeto, que teve início em setembro, pela

cidade de Coxim.

Ideias e projetos são o que não falta para Rosana

Montovani, coordenadora de cultura de Iguatemi, que

participou das oficinas. No começo, ela achava que

uma semana inteira só para isso seria desnecessário,

mas a opinião mudou quando percebeu que o tempo

ainda seria pouco para todas as minúcias de um plano

de trabalho. “A gente só fazia projeto menor. Para as

escolas, sabe? Nada tão complexo. Só quem faz e ela-

bora um projeto sabe como é difícil.” Ela é um dos

raros casos de participantes que já entraram na aula

com uma proposta. Queria aproveitar os editais de

pontos de cultura e enviar um projeto próprio.

O Ponto de Cultura Caminhos da Arte era a pro-

posta da gestora pública para beneficiar a Associação

dos Amigos da Vila Rosa – um dos bairros da cidade.

Com o projeto, a ideia é criar um espaço para a inclu-

são social de jovens e idosos, integrando várias ofici-

nas, como artesanato, dança, artes plásticas e compu-

tação. Ela encaminhou o projeto no último dia do edital.

“É o primeiro, então não temos muita esperança, né?

Mas quem sabe?” O projeto acabou não sendo apro-

vado desta vez.

Anthony Orteney, que trabalha na Secretaria de

Educação de Batayporã, não chegou a enviar seu pro-

jeto. Mas isso não significa que ele foi abandonado. A

ideia era criar uma escola de circo, aberta para toda a

comunidade. O gestor público vem de uma família

que há nove gerações trabalha com o circo, e até hoje

ainda dá aulas para “retirar os jovens da ociosidade”.

“As aulas seriam de graça para quem quisesse par-

ticipar. Mas as apresentações não”, ressalta. Os so-

nhos vão ainda mais alto, e a proposta é que, com o

tempo, a escola de circo seja capaz de formar uma

companhia itinerante. “Eu vou dar oficinas para os

primeiros. Depois, eles serão os meus multiplicadores.”

Adriane Cação, coordenadora desta vertente do

InterAção, conta que o projeto veio para suprir a lacu-

na que ainda existe de autonomia cultural no interior.

“Muita gente sabe fazer cultura, mas essa parte buro-

crática ainda fica de fora.”

Já a Capacitação em Arte e Cultura fica por con-

ta de Soraia Rodrigues. Com a experiência de quem

supervisiona não apenas este, mas todos os proje-

tos da Difusão Cultural, a gerente entende que os

cursos fazem parte de um processo. “Eles não vão

conseguir atingir a todos e muito menos encerrar

tudo o que se precisa conhecer numa ação cultural.

Mas são estímulos para que as pessoas e as próprias

prefeituras busquem novos cursos, novos conheci-

mentos... novas fórmulas de trabalhar a arte e a

cultura no interior.”

Circuitos e projetos formam o público, oficinas e

treinamentos formam os artistas. Sete projetos dife-

rentes, mas com um único objetivo em comum. Em

cada um deles, um fragmento do grande mosaico que

é Mato Grosso do Sul. Juntos, tramam a teia da cultu-

ra no estado. No interior, as atividades têm outro rit-

mo. Os departamentos têm pouca autonomia, recur-

sos financeiros e de pessoal são limitados. As ações da

Fundação deram o primeiro passo, mas o caminho

trilhado na rota da cultura ainda tem muito a ser per-

corrido.  “O espetáculo, o show, é fantástico. Mas

fazer as ações se desenvolverem na prática é funda-

mental”, conclui Soraia.

NÃO BASTA

FAZER ARTE, MAS

TAMBÉM CAPTAR

RECURSOS E

GERI-LOS:

MAIS DE MIL

AGENTES

CULTURAIS

PARTICIPARAM DE

OFICINAS DE

CAPACITAÇÃO E

ATUAM COMO

MULTIPLICADORES.

Interesse dos jovens

é cada vez maior em

oficinas como as de trilha

sonora, home studio,

iluminação de espetáculos

e artes cênicas.
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