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Falar não é trocar nem fazer escambo – das idéias, dos objetos -, falar é antes abrir a boca e atacar o 

mundo com ela, saber morder. O mundo é por nós furado, revirado, mudado ao falar. Tudo o que 

pretende estar aqui como um real aparente pode ser por nós subtraído ao falar. 

A fala não se comunica como mercadoria, como bens, como dinheiro, ela se transforma, ela passa e dá. 

Viva de um a outro, a fala é um fluído. ... A fala se lembra, anuncia e transmite. (NOVARINA) 
 

Narradores e suas brincadeiras promove encontros com narradores natos, alguns deles mestres em suas 
tradições populares. Nesses encontros, o público compartilha das histórias de vida desses mestres, cada um 
com sua performance peculiar no ato de narrar. 
Como espaço de troca e discussão são realizadas mesas de debate, tendo como tema o papel do narrador no 
século XXI. 
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A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores”. 

(BENJAMIN) 
 
Os mestres da cultura popular que compõem a programação deste evento têm o papel de sustentáculo 
dentro das expressões artísticas de que fazem parte. São pessoas que têm a vida imiscuída nessas expressões. 
As histórias que contam se fundem à história das brincadeiras. São eles: Sr. Sebastião Biano, da Banda de 
Pífanos de Caruaru – SP e do grupo Sebastião Biano e seu Terno Esquenta Muié - SP, Sr. Inácio Lucindo, 
do Cavalo Marinho Estrela do Oriente – PE, Dito Assunção, do Batuque de Tietê – SP, D. Anicide 
Toledo, do Batuque de Capivari – SP e Dirceu, da Irmandade do Rosário de Justinópolis – MG. 
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Integra o time de narradores, a Sra. Marilene Paschoal, cabeleireira em São Paulo há mais de 40 anos, que 
se configura como a narradora que se forma em sua oficina de trabalho, se alimentando das histórias que 
passam por ali. 
Os dois tipos de narradores que irão compor a programação se aproximam dessa classificação feita por 
Benjamin, em O Narrador: 

A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos. "Quem viaja 

tem muito que contar", diz o povo, e com isso imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas 

também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país e que 

conhece suas histórias e tradições. 

 
Além das narrações, a proposta integra apresentações artísticas das tradições a que estes narradores fazem 
parte. São apresentações em que os narradores são peças fundamentais e ficam a vontade para expressar sua 
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sabedoria. Seriam elas: Sebastião Biano e Seu Terno Esquenta Muié, Batuques de Tietê, Piracicaba e 
Capivari (D. Anicide e Sr. Dito), Irmandade do Rosário de Justinópolis (Sr. Dirceu) e Cavalo Marinho 
Estrela do Oriente com Núcleo Manjarra (Sr. Inácio). 
Completando a programação, com o objetivo de refletir sobre a arte do narrador e abrir essas reflexões ao 
público interessado – pesquisadores, professores, artistas, estudantes e geral – serão realizados debates com 
convidados. A ideia é que, a partir da apreciação dos Encontros com os narradores, se confronte textos 
como O Narrador, de Benjamin, Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, de Jorge Larrosa e Diante 

da Palavra, de Novarina, com reflexões e posições de pesquisadores, estudiosos e artistas, dedicados aos 
estudos da oralidade. Dentre eles serão convidados: Marianna Monteiro (IA/UNESP), Zebba Dal Farra 
(ECA/USP), Paulo Dias (Associação Cachuera!), Andréa Soares (Núcleo Pé de Zamba), Juliana Pardo e 
Alício Amaral (Cia. Mundurodá e Núcleo Azougue). 
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Programação 
 
Primeiro dia    
Encontro com os narradores: Marilene Paschoal e Sebastião Biano. 
Show: Sebastião Biano e seu Terno Esquenta Muié. 
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Segundo dia 
Encontro com os narradores: D. Anicide Toledo, do Batuque de Capivari e Dito Assunção, do Batuque de 
Umbigada de Tietê e Barueri. 
Apresentação do Batuque de Tietê. 
 
Terceiro dia 
Mesa: Marianna Monteiro, Paulo Dias e Antonieta Antonacci. 
Mediação: Juliana Mado. 
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Quarto dia 
Encontro com o narrador: Sr. Dirceu, da Irmandade do 
Rosário, de Justinópolis – MG. 
Apresentação da Irmandade do Rosário. 
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Quinto dia       
Encontro com o narrador: Mestre Inácio Lucindo, do Cavalo Marinho 
Estrela do Oriente, de Camutanga – PE. 
 
Sexto dia 
Apresentação do Cavalo Marinho Marinho Estrela do Oriente, com 
participação do Núcleo Manjarra (SP). 
                                      
Sétimo dia 
Mesa: Andrea Soares, Juliana Pardo, Alício Amaral e 
Zebba Dal Farra.                                                                                              
Mediação: Leandro Medina 
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Sinopses das apresentações 
 
Sebastião Biano e Seu Terno Esquenta Muié – AL / SP 
Sebastião Biano, um dos maiores representantes da cultura popular brasileira, fundador e último 
remanescente da formação original da Banda de Pífanos de Caruaru, aprendeu a tocar pífano aos 5 anos de 
idade. Prestes a completar 93 anos, esbanjando vitalidade e paixão pela música – "o dom melhor que Deus 
me deu", ainda faz shows, compõe e participa de novos projetos como seu Terno Esquenta Muié, numa 
formação que nada se assemelha com a tradicional Banda de Pífano, com a Zabumbateria do músico Eder 
"O" Rocha (Mestre Ambrósio) o baixo de Renata Amaral (A Barca), a viola e a rabeca de Filpo Ribeiro (Pé 
de Mulambo), e ainda o pífano de seu principal pupilo Júnior Caboclo, que veio substituir seu finado irmão 
Benedito na atual formação da Banda de Pífanos de Caruaru. 
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Batuques de Tietê, Piracicaba e Capivari - SP 
O batuque de umbigada é uma manifestação cultural africana trazida para o Brasil pelos escravos em que, 
junto à batucada, há uma dança na qual um homem e uma mulher encostam seus umbigos. Nas cidades 
de Tietê, Piracicaba, Capivari, entre outras, encontram-se os últimos grupos da velha guarda de 
batuqueiros que mantêm viva a tradição secular.1 

 
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis – MG 
A Irmandade de N. Sra. do Rosário de Justinópolis/MG é uma comunidade tradicional instalada no bairro 
de Justinópolis, Ribeirão das Neves, desde 1889. Cultivando aspectos da religiosidade popular, traz em suas 
manifestações traços de ancestralidade africana, claramente identificáveis nas suas guardas de congo e de 
moçambique. (vide release anexo) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fonte:	  https://catracalivre.com.br/samba/samba-‐sp/indicacao/noite-‐do-‐batuque-‐de-‐umbigada-‐reune-‐velha-‐guarda-‐em-‐piracicaba/	  
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Mestre Inácio e Núcleo Manjarra de Cavalo Marinho – PE / SP 
O espetáculo-brincadeira “Sambada de Reis” é uma recriação cênico-musical referenciada na Dança 
Tradicional do Cavalo Marinho Pernambucano, carinhosamente batizada e apadrinhada pelos Mestres 
Inácio Lucindo do Cavalo Marinho Estrela do Oriente de Camutanga (PE) e Aguinaldo da Silva do 
Cavalo Marinho Estrela do Ouro de Condado (PE). O espetáculo-brincadeira busca uma identidade 
própria compartilhando do espírito de celebração, da festa e do rito, contribuindo nesta nova organização 
cênica para a difusão de aspectos pouco conhecidos da brincadeira tradicional e da cultura popular 
brasileira. Nesta apresentação o Manjarra conta com a participação de Mestre Inácio e quatro integrantes 
de seu Cavalo Marinho Estrela do Ouro, de Condado. 
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Contato 
julianacatahistorias@gmail.com 
Tel.: 11 96364-5965 / 3384-3968 (Juliana) 
Observação : o projeto pode acontecer em versão reduzida. 
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