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Resumo 

Na geografia, muito vimos a respeito o “homem” e sua relação com a terra, entretanto a partir desta 

linguagem sexista, impossibilitamos a construção da mulher como sujeito de sua história. Este 

ensaio tem como intuito investigar a perspectiva das mulheres que vivem no ambiente rural, pois 

ela traz algumas especificidades, muito importantes para a compreensão da relação delas com a 

natureza. A vida e o modo de organização destas mulheres propiciaram a continuidade de sua 

identidade, guardando as experiências como possibilidade de renovação. Visando compreender tal 

relação, o presente trabalho aborda as experiências de organização, práticas e conhecimentos 

autóctones das mulheres rurais, e seu potencial para a conservação da sociobiodiversidade. 

Trazemos a fenomenologia como aporte teórico/metodológico pois ela trata das questões essenciais 

do ser, o retorno as coisas mesmas, que é possibilitado pela análise das experiências vividas sobre 

um fenômeno. Neste ensaio pretendemos dialogar com tais autores  aliando a isso a discussão da 

geografia que trata das questões do corpo como uma construção contínua e de sobreposições, o que 

propicia descontinuidades e possibilidades de subverter a ordem cultural hegemônica. A partir das 

nossas experiências queremos entender o papel destas mulheres e a importância deste lugar para 

elas, e qual a importância das mulheres para a conservação da sociobiodiversidade. As mulheres se 

locomovem, porém a locomoção delas na comunidade, ou comunidades do entorno são 

diferenciadas, das dos homens. Elas transitam entre quintais e casas, ajudando na capina e no 

plantio de subsistência, suas organizações são diversas. A sociobiodiversidade leva em 

consideração os aspectos culturais e sociais, não penas aspectos naturais, afinal de conta o ser 

humano faz parte da natureza. Este conceito ajuda a entendermos como são complexas estas 

relações e como a suposta dicotomia não se efetiva nestes ambientes. A diversidade social aqui é 

vista como aspecto que dialoga com as práticas e que faz parte do que propicia as comunidades 

continuarem resignificando os lugares e as tradições. Para isso usamos como material de discussão, 

relatos tirados dos diários de campo levados a tradicional Cavalhada feminina de André do Mato 

Dentro(MG), e outras experiências com mulheres da comunidade associados ao levantamento 

teórico-metodológico discutidos a  o cerne das construções e representações das mulheres, que são 

historicamente responsáveis pelo cuidado, pela saúde, por trabalhar a terra, manter as sementes, 

coletar os frutos, conseguir água, cuidar do gado. Esta responsabilidade trouxe ao acúmulo de  

conhecimentos sobre a natureza.  
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Introdução 

Na geografia, muito vimos a respeito do “homem” e sua relação com a terra, entretanto a partir 

desta linguagem sexista, é dificultada a construção das mulheres como protagonistas de suas 

próprias histórias. Quando generalizamos eventualmente deixamos de lado especificidades, mas na 

verdade se trata mesmo de uma escolha, que deve ser feita. Porém os dois são diferentes, existe uma 

história oculta das mulheres ou porque eram socialmente rechaçadas, imorais e não, portanto como 

algo “natural” a elas, e foi a partir da linguagem que se tornam materiais as características 

subjetivas inscritas nos corpos, ou seja características sociais que são inseridas no discurso 

hegemônico do que é ser mulher. 

Este trabalho tem como intuito investigar a respeito das práticas das mulheres que vivem no 

ambiente rural Metropolitano, pois elas trazem algumas especificidades, muito importantes para a 

compreensão da relação destas com a natureza. Existem alguns relatos e trabalhos que fizemos na 

comunidade rural de André do Mato Dentro, santa Bárbara em Minas Gerais/Brasil( FIGURA 1) 

onde pudemos perceber o papel das mulheres no que se refere ao trabalho de subsistência, de 

cuidado, porém ás vezes somos levadas a pensar que já compreendemos suas dinâmicas, na verdade 

conhecemos partes do todo que é a efetivação da conservação do lugar onde vivem. 

A vida e o modo de organização destas mulheres propiciaram a continuidade e resignificação de 

suas identidades, guardando as experiências como possibilidade de renovação. Visando 

compreender tal relação, o presente trabalho aborda as experiências de organização, práticas e 

conhecimentos autóctones das mulheres rurais, em especial trazemos nossos relatos de experiência 

da festa religiosa dos padroeiros São Geraldo e Santo Antonio iniciada por uma das matriarcas da 

comunidade e resignificada com a chegada da Cavalhada Feminina a 17anos, na tentativa de (re) 

conhecer nesse evento o potencial para a conservação da sociobiodiversidade local. 

 

 

 

Figura 1 Localização da comunidade de comunidade rural de André do Mato 

Dentro, Santa Bárbara em Minas Gerais/Brasil. Fonte: Melo (2014) 



 

 

Foram as experiências na comunidade e a vontade de saber quem são aquelas mulheres, como 

vivem, quais são seus interesses, que instigaram a pesquisar sob uma perspectiva de gênero, já 

que identifica-se nos trabalhos academicos uma visão androcentrica do campo brasileiro 

(SILIPRANDI, 2009). 

A sociobiodiversidade leva em consideração os aspectos culturais e sociais, não penas aspectos 

naturais, afinal o ser humano faz parte da natureza. Este conceito ajuda a entendermos como são 

complexas estas relações e como a suposta dicotomia não se efetiva nestes ambientes. A 

diversidade social aqui é vista como aspecto que dialoga com as práticas e que faz parte do que 

propicia as comunidades continuarem resignificando os lugares e as tradições. Pretendemos aqui 

não naturalizar a relação da mulher com a natureza, e sim descortinar os mecanismos que são 

utilizados para legitimar esta falsa impressão. 

Tal percepção nos ajuda a tratar a questão, levando em consideração as especificidades das 

assimetrias de gênero, associada à vida das mulheres do campo, pois quem não tem voz na 

comunidade, pode não ter voz na família e, consequentemente, na sociedade. Esta falta da 

perspectiva das mulheres nas histórias, torna tudo que é vivido, experienciado e proposto pelas 

mulheres invisível, ficando apenas no âmbito do querer, do sonhar e não poder. Diante desta 

reflexão este estudo propõe uma aproximação sobre a complexidade das vidas destas mulheres 

que vivem no campo, pois um fato comum no Brasil é a concentração da população mais pobre no 

campo, sendo que desta, as mais afetadas são as mulheres(Comissão para a cidadania e igualdade 

de gênero, 2011) 

Portanto, a questão é retomada sob os diversos fatores, culturais históricos, geográficos que 

podem ter contribuído para que algumas mulheres e homens, criassem uma ligação de cooperação 

com a natureza, na medida que os conhecimentos que repassam de geração em geração possam 

perpetuar a conservação da sua diversidade. Ou seja, estes conhecimentos e práticas podem ter 

permanecido resistentes diante da lógica moderna reproduzida no agronegócio. 

A partir das nossas experiências de campo queremos entender a vida destas mulheres e a 

importância deste lugar para elas, o que poderá contribuir para uma reflexão anteriormente posta 

sobre qual o papel das mulheres para a conservação da sociobiodiversidade local.  

As mulheres se locomovem na comunidade, ou comunidades do entorno, porém elas são 

diferenciadas, as motivações são variadas, mas se dão em uma outra escala, não a da grande 

produção. Elas transitam entre quintais e casas, ajudando na capina e no plantio de subsistência, na 

coleta, suas organizações são diversas. Incluem inclusive a organização dos eventos sociais, 

políticos e religiosos do local.  

Ao longo da evolução das sociedades agricultoras, as mulheres construíram uma bagagem de 

conhecimento tradicional que passa através das gerações. Esse conhecimento está relacionado ao 

conhecimento da biodiversidade local utilizada por meio de chás, infusões, culinária de forma 

geral, artesanato, artefatos, ferramentas domésticas, ritos e rituais. 

Desta forma, com este trabalho, pretendemos evidenciar a relação singular das mulheres com a 

conservação da biodiversidade, destacar o conhecimento adquirido por meio dessa relação, 

evidenciar o papel dessas mulheres enquanto guardiãs da segurança alimentar e da saúde familiar, 

ou seja, desses saberes autóctones. Esses são, na maioria das vezes, perpetuados por relações e 

valores sociais, políticos e religiosos por elas construídos.  

Para isso, temos como objetivos específicos: analisar os relatos de nossa experiência de campo na 

festa local, ocorrida em outubro de 2014, e pesquisar o protagonismo do grupo de mulheres da 

comunidade estudada no evento religioso; identificar relações desse protagonismo  com o papel 



 

 

do trabalho das mulheres rurais que historicamente foi invisibilizado e precarizado; verificar 

como as funções femininas na festa contribuem para  trazer a tona o conhecimento tradicional das 

mulheres e em ultima análise, encontrar evidências de como esse conhecimento pode contribuir 

para o desenvolvimento socioambiental e conservação da diversidade biológica e sociocultural e 

refletir sobre essa manifestação cultural feminina e sua relação com as práticas de resistência das 

mulheres, em especial daquelas agricultoras e  ainda como essa prática se insere no modo de 

produção capitalista. 

Caminhos de uma experiência pelo espaço da festa dos padroeiros de André do Mato Dentro 

(Procedimentos metodológicos) 

Para desenvolver esse trabalho optamos pelo diálogo com a Geografia Humanista se aproximando 

da linha fenomenológica. Esse aporte teórico/metodológico trata das questões essenciais do ser, o 

retorno as coisas mesmas, que é possibilitado pela análise das experiências vividas sobre um 

fenômeno. Neste ensaio pretendemos dialogar com tais autores  aliando a isso a discussão da 

geografia humanista que trata das questões do corpo como uma construção contínua e de 

sobreposições, o que propicia descontinuidades e possibilidades de subverter a ordem cultural 

hegemônica. 

Para isso usamos como material de discussão, relatos retirados dos diários de campo por ocasião da 

festa religiosa, quando acontece a tradicional Cavalhada Feminina do povoado de André do Mato 

Dentro, no município de Santa Bárbara (MG), e outras experiências com mulheres da comunidade 

associados ao levantamento teórico-metodológico  onde discutimos o cerne das construções e 

representações das mulheres (Capanema et al. 2014), que são historicamente responsáveis pelo 

cuidado, pela saúde, por trabalhar a terra, manter as sementes, coletar os frutos, conseguir água, 

cuidar do gado. Esta responsabilidade, acumulou conhecimentos sobre as plantas, ervas, receitas e a 

regeneração da natureza.    

Para Holzer (2011) (...)“na fenomenologia o processo eidético e o processo experimental nao estão 

ligados por relacionamentos de sucessão. As essências só podem ser visadas a partir da experiência 

do fato e o fato só pode ser tratado considerando-se a visão das essências há um relacionamento 

dialético entre os processos, ou melhor, holítico. Ao se propor uma ciencia eidética, deve-se se 

referir à existência humana e a sua experiência do mundo (lenbenswelt), enquanto se constituem os 

conceitos”. O autor citado menciona que Dardel ao  ao distinguir entre o espaço geométrico e o 

espaço geográfico, afirmar que a geografia tem seu papel enquanto uma ciencia das essências.(...) 

Para Dardel a ciência formal do espaço, no entanto, é a geometria, e a sua essência seria 

espacialidade. A ciência regional do espaço seria a Geografia, e a sua essência seria o que Dardel 

denominou de geograficidade (p.151) 

Dardel (2011) exprime a importancia da experiencia e do espaço vivido para o geógrafo. 

“Igualmente imaginário é o fato de que nas relações indicadas por habitar, construir, cultivar, 

circular, a terra é experimentada como base. Nao somente como ponto de apoio espacial suporte 

material mas condição de toda “posição”da existencia, de toda ação de assentar e de se estabelecer 

(...) Em nossa relaçao primordial com o mundo tal como se manifesta nesse gesto banal (o sono, 

grifo nosso), ao nos abandonarmos assim “`as vietudes protetoras do lugar”(Lévinas citado por 

Dardel), firmamos nosso pacto com a Terra(...) É desse lugar, base de nossa existência, que 

despertando, tomamos consciência do mundo e saímos ao seu encontro, audaciosos ou circunspetos 

para trabalhá-lo.(...) Existir é para nós partir de lá, do que é mais profundo em nossa consciencia, do 

que é fundamental. Para destacar no mundo circundante “objetos” aos quais se reportarão nossos 

cuidados e nossos projetos. (...) podemos mudar de lugar nos desalojarmos, mas é ainda a procura 

de um lugar; nos é necessária uma base para assentar o Ser e realizar nossas possibilidades, um aqui 

de onde se descobre o mundo, um lá para onde nós iremos”.(p.40 e 41) 



 

 

Mas ousamos aqui adotar o pensamento do autor para a nossa reflexao sobre a  também a 

experiencia que essas mulheres e moradores de André do Mato Dentro vivenciam durante a Festa e 

Cavalhada feminina. 

Respaldados também na fala de Besse que se manifesta sobre a obra de Dardel complementando 

com igual lucidez: (...) “ A compreensão e a interpretação se tornam possíveis e transformam assim 

a experiencia geográfica em um verdadeiro saber, pela participação do geógrafo na realidade que 

ele julga representar. O geógrafo atinge o ser e o exprime por que ele “é”.(...) ele a “compreende” 

no sentido de que ele “possui”uma experiencia.(Besse, 2011 p.132 e 133) 

(...) A historicidade do ser humano repercute em sua geograficidade (...) Essas relações (do homem 

com a terra, grifo nosso), para Dardel, definem uma geograficidade primordial (...) O mundo 

geográfico só é autenticamente acessível a partir do nível da experiência vivida, em que o terrestre 

eo humano se ajustam a uma medida original”.(Besse, 2011  p.112).  

Considerando o encontro da historicidade e geograficidade, fomos buscar na história explicações, 

por meio da autora Mary Del Priori (2009), para as relações sociais, religiosas e políticas expressas, 

em especial pelas mulheres, nas experiências vividas durante a festa.      

                                                                

                 

 

 

Festejando São Geraldo e Santo Antônio em André do Mato Dentro - o entrelaçamento 

feminino 

“André do Mato Dentro me parece sempre novo. Cada vez que venho aqui sinto como se a 

felicidade pudesse me tocar, esta sensação de se sentir parte de algo, de ser dona dos meus 

sentidos.” (Natali s/ data) 

É no encontro com o outro e com o lugar, que está o inusitado, o dramático é onde acontecem os 

fenômenos que estamos interpretando, a festa é um acontecimento que faz parte da natureza dos 

homens há tempos, as festas sempre representaram a felicidade dos povos de viver de celebrar com 

um encontro em um lugar que tenha significado para quem ali vive. Pousamos no povoado de 

André três dias - do dia 17 a 19/10/2014 e participamos do processo de chegada das pessoas que 

vieram para a festa.  

" No final de semana do 17 ao 19 de outubro de 2014, se celebrou a festa de Santo Antônio e São 

Geraldo em André do Mato Dentro. Nos chegamos lá na sexta-feira a tarde, pelo caminho de Sabará 

e Caeté. Depois de Caeté, a estrada entra na mata e vai só para André e para as minerações deste 

Figura 2 Imagens da Cavalhada Feminina na festa de Santo Antônio e São 

Geraldo. Localizada em  André do Mato Dentro. Conceição do Rio Acima/MG. 

Fonte: Acervo particular de Maria Estelina de Oliveira s/data. 



 

 

lado da Serra. Passamos por uma barragem de rejeito bem feia, mas também vimos um veado 

atravessando a estrada em frente do carro e desaparecendo na mata”. (Diário de Campo, 17 de 

novembro, Anne Huencker) 

Entre todos os dias de imersão as principais vivências que tínhamos convergiam para a tradicional 

Cavalhada Feminina, o que foi criando muitas expectativas, 

“A “praça”, no centro da comunidade, já estava decorada com bandeiras coloridas. Ficamos 

conversando com uma moça que trabalha lá no bar, mas ela falou que morava muito lá em cima, eu 

acho que já em direção a Peixoto e descia sempre para trabalhar no bar. Chegaram também uma 

moça e um moço que conhecia do trabalho de campo, porque tínhamos visitado a casa 

deles.”(Diário de Campo, 17 de novembro, Anne Huencker) 

Quisemos buscar o que significava para além daquela experiência, sem nenhum pressuposto a 

representação, o que é a Cavalhada. A moradora que nos recebeu em sua casa durante a festa conta 

que originalmente as cavalhadas representavam as batalhas entre Cristãos e Mouros, com a 

conseqüente derrota dos Mouros, se convertendo ao cristianismo. Esta tradição interpretada pelo 

ritual da Cavalhada foi trazida pelos portugueses, entretanto também acontece o festejo dos reis e 

rainhas do Congado, manifestação cultural religiosa de influência da cultura africana, em 

homenagem a São Geraldo e Santo Antônio, que se misturam, e “ só podem ser decifrados através 

das formas visuais, materiais, sensíveis, com que são representados e literalmente incorporados nas 

linguagens corporais e nas estruturas sonoras que lhes dão forma como experiência subjetiva, 

diferenciadas em distintos contextos. É assim que a festa revela o verdadeiro sentido da transição 

que opera entre a vida comum e a arte, colocando-se como signo de mentalidade.(Montes, 2014 p. 

9) 

As festas são permeadas de contradições e os espaços são vividos de seres no mundo, que tem 

experiências, costumes, hábitos, mas portanto que contém fissuras e se abre para o novo a cada 

novo encontro com pessoas e lugares, as festas não são representação de forma oficial e retilínea, 

atemporal, é o fator tempo que se torna fundamental para compreendermos que o que vivemos é 

uma recriação, a partir do passado. E já que é uma recriação pode ser mudado. No caso dessa festa 

local, a cavalhada que em outros lugares era de origem masculina chega para ser uma função das 

mulheres locais. Fato que nos intrigou, como pesquisadoras, tendo em vista o registro verbal do 

protagonismo histórico de algumas matriarcas da comunidade. 

Nas derivas e andanças pelo lugar, fomos nos descontraindo depois de uma almoço regado a suco 

de tamarindo e oro-pró-nobis vendo fotos de Cavalhadas passadas, fomos deixando tais questões 

para depois e voltamos as inquietações do início da representações tidas como femininas. O que me 

faz voltar ás questões postas no início do trabalho, de como a linguagem faz parte do discurso 

hegemônico que cria estereótipos que não se verificam como todo. Afinal quando são as cavalhadas 

apenas com homens, não houve de se dizer que eram cavalhadas masculinas. Em outras situações 

haveríamos de nos perguntar se não haviam mulheres de fato, ou apenas a linguagem generalista 

tornou a solapar a diversidade. Entretanto, isso não vem ao caso, o fato é que a partir do 

conhecimento  que se tem destas batalhas foram os homens que historicamente foram retratados 

como guerreiros fortes. 

A mulher se torna metáfora para a mãe terra, como portadora de vida e fertilidade para criação da 

vida, porém esta mulher é a representação hegemônica da mulher mãe, que não deixa de existir, de 

fato. Representa a reprodução de uma ordem cultural hegemônica que também pode ser permeada 

de contradições, criando atos de subversão a esta suposta ordem. As mulheres serem protagonistas 

de tal festa exemplifica um passo para a desconstrução de papeis que não devem ser fixos nem 

limitadores. Para Marilyse Meyer,  



 

 

(...) “as metáforas, motivos, temas e situações do célebre romance Grande Sertão: Veredas estão 

profundamente identificados com aquele universo configuracional, sendo sua própria estrutura 

narrativa marcada pela idéia do combate entre os mouros e os cristãos. Compreende-se ainda que 

tenha se cristalizado nas tradições populares das comunidades rurais brasileiras até o presente, 

exercendo verdadeiro fascínio entre os homens do campo, ganhando corpo em seus festejos e em 

textos de literatura de cordel.”(p. 13 e 14) A festa nos permite ler, através dela, o que a sociedade 

diz sobre si mesma (Geertz, 1978) 

Del Priori (2009) explica que historicamente o projeto de exploração do sistema colonial Ibérico 

baseava-se e (...) “só vicejaria com maior eficiência mediante o adestramento social da população 

na colonia, adestramento que deveria oreintá-la para o trabalho organizado e produtivo. A serviço 

do Estado, a Igreja metropolitana foi mentora desse projeto, podendo desenvolver também os 

compromissos reformistas estabelecidos no concílio de Trento. Assim adequar as necessidades de 

povoamento à “devoção mariológica” deve ter significado uma concreta hipótese de trabalho para a 

normatizaçào das populações femininas.confinada à casa, delimitada pela privacidade doméstica, a 

mulher (...) poderia fazer todo o trabalho de base para o estabelecimento do edificio familiar, para 

reproduçào dos ideias tridentinos e para a procriação dos brasileirinhos.” A autora trabalha e 

argumenta sobre (...) “ a hipótese de que as mulheres da colônia sofreram um processo gradual 

adestramento para encaixarem no papel de maes ideiais retira-as da silenciosa estereótipos 

femininos, recolocando-as como objetos históricos (...) Para Del Priori (...) “A maternidade foi, 

assim, o espaço onde maes e mulheres organizaram sua revanche contra uma sociedade misógina. 

Foi o nicho onde se abrigaram contra a exploração doméstica e sexual, que se traduzia muitas 

vezes, em humilhações, abandono e violencia.” (2009 p.40 a 42) 

Dessa forma,  as mulheres tiveram e tem tido um papel fundamental na transmissão dos valores 

religiosos e na sua perpetuação. Del Priori expressa em sua obra, Ao sul do Corpo (2009) que houve 

um projeto mariológico e tridentino para a organização da sociedade colonial incipiente e que 

impregna até hoje a organização familiar. É muito explícito este papel feminino nos grupos sociais. 

No caso de André do Mato Dentro, os próprios moradores - mulheres e homens - contam que a festa 

dos padroeiros foi uma promessa de uma das matriarcas locais, diante de uma dificuldade 

doméstica. Ao conseguir a graça, por intercessão de São Geraldo e Santo Antônio, ela, muito 

devota, procurou o pároco local e pediu que se fizesse estes santos padroeiros da comunidade. 

Passou-se então a comemorá-los juntos, na festa de São Geraldo no mês de outubro - mesmo sendo 

o mês em junho o mês de Santo Antônio. Essa senhora também foi a primeira professora da 

comunidade e quem conseguiu que a prefeitura construísse uma escola para as crianças. “Dona 
1
Vida, a matriarca da comunidade, tinha dificuldade em lidar com o marido, que era alcoólatra e a 

impedia de tomar decisões sobre o dinheiro da família. Ela teve a idéia de fazer uma promessa para 

São Geraldo, de que se conseguisse seu próprio dinheiro, iria começar uma escola na comunidade. 

Parece que a promessa deu certo, pois a escola foi criada e junto com ela a cavalhada feminina que 

se tornou uma comemoração pela promessa alcançada.” (relato de campo de Natali, outubro de 

2014) 

“Outra matriarca, muito lembrada durante os festejos, foi uma parteira da comunidade, que contam 

ter trazido ao mundo toda a geração que hoje é aquela dos mantenedores da comunidade. Com 

exceção de algumas famílias que vieram de fora e se estabeleceram em André. Essas duas mulheres 

foram sempre reverenciadas durante os festejos. Suas filhas, noras, netas e parentes fazem questão 

de perpetuar a festa e transmitir àqueles de fora a sua história. O Congado e a Cavalhada vieram 

depois. Curioso ou não, é que também em outubro comemora-se tradicionalmente, em especial em 

                                                
1 Grifo do autornome fictício que expressa a impressão passada pelos interlocutoras sobre a pessoa mencionada, criado 

para não dar identificar na fala. 



 

 

Minas Gerais, Nossa Senhora do Rosário, virgem festejada pelo Congado.” (relato de campo Janise, 

outubro de 2014). Verifica-se no relato dessa experiência o protagonismo das mulheres 

historicamente ligado a religiao, politica e cumplicidade descrita por Mary Del Priori (2009). A 

autora descreve que (...) “A obrigação ou papel social dessas mulheres consistia em manter, zelar, 

cuidar e educar a prole diversa, acima mesmo da licitude de sua origem”.(p.48) (...) “os filhos 

validavam o papel social da mulher enquanto mãe, reforçando-lhe o poder no interior deste espaço 

quera exclusivamente seu; o fogo doméstico. Nesse papel, e na ausencia temporária ou definitiva do 

companheiro, ela tornava-se guardiã do lar. Para cumprir essa tarefa, contava com a solidariedade 

de outras mulheres que viviam com ela, mimetizando a maternidade num fio que costurava 

existencias femininas variadas e que reforçava a solidadriedade do gênero”.  

Essa “A rede de auxílio mútuo” (Del Priori, 2009 p.50) nomeada pela autora, é reforçada ainda hoje 

nos laços sociais dessas comunidades, a cumplicidade feminina. Como na colonia (...) “Mães e 

filhos legítimos ou não contavam com suas prórpias maes, irmãs, comadres e amigas para criá-los, 

sublinhando a necessidade de sustento para as crianças conveniente”(...)(op cit. p.50). Uma 

realidade hoje, nas comunidades de área minerárias, onde os homens jovens estão sempre fora, no 

trabalho externo, a prática da cumplicidade e solidariedade se reproduz e permanece.  

A moradora anfitriã que nos acolheu em sua casa, contou-nos como foi que a Cavalhada chegou a 

festa de André do Mato Dentro:  

" Tinha fotos dos ensaios da cavalhada em André e nas comunidades vizinhas, de reuniões e 

projetos na comunidade, etc.. Ela falou que em uma das comunidades (Socorro) a cavalhada tinha 

quase 200 anos e antigamente em André não tinha Cavalhada. Mas tinha umas mulheres 

participando nas outras cavalhadas. Elas vieram e ensinaram para as mulheres de André, há 17 anos 

atrás. Assim, se manifestou a primeira Cavalhada no André.( relato do diário de campo de Anne)"  

"Já naquele dia (18/10/2014) chegaram pessoas dos arredores, de carro ou a cavalo. Tinha três 

mulheres que vieram de Barão de Cocais para passar o final de semana da festa. Elas contaram que 

assim faziam em várias dessas festas na região. Elas iam sem os maridos ou namorados saberem. A 

filha de 15 anos de uma das mulheres participou por primeira vez na cavalhada. A mãe falou que a 

filha estava doida para poder participar, ela tinha começado a trabalhar e com o primeiro dinheiro 

que ganhou ela comprou botas para a Cavalhada. O pai dela e as filhas mais velhas nem sabiam que 

elas estavam em André, porque eles acham que era coisa de homem e "xingam"
2
 a menina por 

querer participar. Mas elas mesmas achavam ótimo o fato que era uma cavalhada de mulheres, a 

única na região.” 

Na tarde da festa, neste lugar normalmente tão calmo, já se podia sentir a emoção com mais e mais 

pessoas chegando. A festa começou a noite com a Cavalhada: 

“As mulheres vestidas com coroas e blusas brancas e calças e botas pretas entraram nos cavalos 

decorados com fitas coloridas e sinos. Tinha quatro mulheres que vestiam uma capa branca e 

fizeram uma apresentação no meio, contando da história. A parte principal da cavalhada foi a 

levantada do mastro com a imagem de Santo Antônio (acho) pelos homens e depois foram 

trançadas as fitas coloridas ao redor do mastro pelas mulheres a cavalo. Depois da cavalhada tinha 

fogos de artifício. As mulheres tinham preparada a tradicional da canjica comunitária e logo depois 

começou um show de sertanejo com forró. Dava para perceber que esse era o evento principal do 

ano na comunidade. Tinha muita gente no André, vários homens vieram de cavalo já a tarde, muitos 

de carro, mas também tinha muitos jovens. Eu me perguntei: De onde vêm tantas pessoas? Como é 

possível que numa comunidade tão pequena uma festa anual atraia tantas pessoas? Uma resposta 
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certamente é essa: parentes voltam para a comunidade e famílias se reúnem, pessoas que já 

moravam lá vêm para a festa ou mesmo para participar da cavalhada, amigos visitam o André, 

moradores das comunidades vizinhas com festas parecidas frequentam a festa; a tradição, a religião 

e a diversão vivida na festa atrai eles. Talvez mais a diversão. Mas será que é só isso? Ou será que 

uma cavalhada feminina chama mais a atenção do que uma masculina?” (Anne) “Porque só em 

André é feminina a Cavalhada? Qual o papel das mulheres nesta comunidade?” (relato de campo de 

Natali) 

“Quando se trata do ser humano, de encontrar na linguagem a emoção nativa que lhe suscita a 

experiencia do lugar, a palavra mítica imediatamente se impoe, prolongando a emoção em palavras 

e imagens” afirma Besse (2011) (...) o mito “é aquilo que jamais podemos ver em nós, a energia 

secreta de nossas visões de mundo, de nossa devoção, de nossas idéias mais caras” (Leenhardt, 

1954 citado por Besse, 2011 p.135) (...) o mitico é a linguagem de um homem que se sente 

fundamentalmente solidário ao mundo.(...) Essa experiência de aderencia ao mundo se encontra, 

muito precisamente, no encontro mítico com o espaço(...) espaço mítico é um espaço substancial, 

carregado de valores, um espaço sagrado.(...) (Besse, 2011 p. 136) 

Para o autor “o mito, com efeito, se prolonga e exprime na figura plástica. (...) O mundo, lá onde é 

encontrado por meio das sensações, das emoções, dos sentimentos, das crenças, se manifesta como 

a vida das formas, na participação estética.(op cit. p.138) (...) A geografia, ao mesmo tempo saber, 

mito e arte, é originária, para Dardel, porque ela é uma das direçoes possíveis da experiência da 

promoção da existência humana e do mundo à linguagem”.(Besse, 2011 p. 139) 

As celebrações da festa se seguiram no domingo: “Tinha várias pessoas bebendo no bar ainda e 

estava acontecendo uma missa. Quando acabou a missa, as pessoas saíram da igrejinha formando 

uma procissão, com uma cruz na frente, seguido pelas figuras do São Antônio e São Geraldo e uma 

banda de música. A procissão atravessou a “praça”, subiu a estrada até a bifurcação e voltou. Eram 

muito menos pessoas do que no dia anterior, e principalmente membros das famílias mais 

tradicionais do lugar. Mesmo assim, o ritual da procissão parecia uma prática muito importante para 

os participantes, pois se vestiam de roupas boas e elegantes.” (relato de campo de Anne) 

A função social das mulheres nesse ritual católico da celebração eucarística e da procissão reforça o 

respeito e perpetua a devoção. A consolidação e perpetuação desse comportamento foi moldado na 

construção da sociedade colonial católica, projeto Estado/Igreja, como apresentado por Del Priori 

(...) A Igreja sabia que a mãe representava o elo de transmissão de normas e valores ancestrais, e 

que o isolamento da faina doméstica permitia a gestação de elementos culturais peculiares. 

Introduzir no mais recondito do lar, do fogo doméstico, o modelo da boa-e-santa-mae tinha o 

objetivo valorizar o matrimonio, e a Igreja acenava com a idéia reconfortante de estabilidade 

conjugal, respaldada na legislação eclesiástica para incentivar mancebas, concubinadas e amasiadas 

a perseguirem a aliança sacramentada. (2009 p. 94 e 95) Esse comportamento é ainda observado em 

grupos sociais restritos e composto por poucas famílias. 

Na festa, no entanto, o estereótipo feminino perpetuado “camufla” para alem de outros ritos 

miscigenando no espaço mitico que envolve essa manifestação cultural. Dardel descortina esse 

universo mítico e o torna translúcido pra nossa reflexão. Para ele (...) “ A terra, no universo mítico, 

é origem.(...) (p.48 e 49). (...) “Essa relação vivida dos homens com lugares determinados faz 

verdadeiramente deles, num sentido rigoroso, “gente do lugar” autóctones, como diziam os gregos. 

(...) (p. 50) 

 Ele desvenda para nós o espaço geográfico mítico ao qual vamos ao encontro (...) “O espaço 

geográfico mítico não comporta qualquer ponto de referência objetivo, qualquer linha ideal ou 

convencional a partir da qual sao medidas as distancias e fixadas as direções. (...) contudo o espaço 

mítico nao é uma confusão total dos lugares, dos planos, das regioes. Ele comporta referências 



 

 

seguras, os centros de referencias, os pontos de partida que não confundem.(...) trata-se de uma 

estrutura mítica, pode–se dizer, qualitativa, em que se distingue os espaços “fortes”ou sagrados, e 

os espaços “fracos”ou quaisquer; lugares marcados, santificados (...).Uma hierarquia de valores 

espaciais, uma organização a partir de um centro ao qual se retorna sempre, sobre o qual “são 

orientados”. A experiencia do sagrado é inseparável aqui de uma apreensao estética (...). Esse 

espaço flexível e demarcado já aparece nas vilas, em seu horizonte mítico e local.(p.60 e 61) 

Nossa vivencia da Festa de André do Mato Dentro sugere que a religiosidade é um dos centros de 

referência do espaço geográfico mítico local. A festa hoje recebe influência de “espaços quaisquer” 

demarcados pela lógica de reprodução do capital hegemonico, no entanto os “lugares marcados e 

sagrados” permanecem, miscigenando culturas, valores sociais e religiosos. São reafirmados nos 

“lugares sagrados” que servem sempre como ponto de partida, referenciais seguros, das quais a 

presença feminina se destaca e é marcante. Essa se revela e expressa nos rituais e saberes que são 

repetidos, mas renovados  e perpetuados na festa de São Geraldo e Santo Antonio reverenciados 

pela Cavalgada Feminina.  

Para o “devenir” 

A paisagem não é, em sua essência, feita para se olhar, mas a inserção do homem no mundo, lugar 

de um combate pela vida, manifestação de seu ser com os outros, base do seu ser social. A 

paisagem pressupõe uma presença do homem, mesmo lá onde toma forma de ausência. Ela fala de 

um mundo onde o homem realiza sua existência como presença circunspeta e atarefada.(...) Há na 

paisagem, uma fisionomia, um olhar, uma escuta, como uma expectativa ou uma lembrança.(Dardel 

p. 32 e 33) A paisagem da Festa de São Geraldo e Santo Antonio anfitrionada pelas mulheres do 

local e marcada pela Cavalhada Feminina foi para nós a paisagem de nossa reflexão. Mas a maneira 

de Dardel optamos pela reflexão por meio da nossa inserção e vivência nessa instigante experiência. 

Chegamos com expectativas, voltamos com muitas lembranças. Nesse trabalho procuramos 

considerá-la em seu conjunto “uma convergencia, um momento vivido, uma ligação interna, uma 

impressão, que une todos os elementos”(p.30), como recomendou Dardel. Exercitando a paisagem 

na tentativa de colocar “em questao a totalidade do ser humano, suas ligações existenciais com a 

terra” em busca de uma “geograficidade original” proposta pelo autor e bem interpretada por Holzer 

(2011 p. 147) 

Ao optar, nesse ensaio, pelo aporte teorico-metodologico da geografia humanista para refletir sobre 

o protagonismo das mulheres rurais de André do Mato Dentro nos seus rituais e festejos buscamos 

essencialmente a relação original dessas com a Terra, e mesmo o protagonismo das mesmas 

“femeas” em transmitir e perpetuar ritos e rituais que conservação esta intima relação, seja através 

de mitos ou valores construídos ao longo do consolidar da sociedade. Entendemos se tratar da 

geograficidade proposta por Dardel. (...) “Cabe observar que a geograficidade, enquanto essência, 

define uma relação – a relação do ser-no-mundo.”(Holzer, 2011, p.151) A Geografia enquanto 

ciencia das essências (...) “se refere a um espaço adjetivado, o espaço geografico (...) e essa 

qualificação do espaço implica na geograficidade do ser-no-mundo. Para Holzer (...) “ Mundo, para 

a fenomenologia, engloba muito mais coisas do que o suporte físico, ou do sistema de coisas que 

percebemos à nossa volta – a ambiente”. O autor se baseia em Tuan, para quem (...)”o mundo é um 

campo de relaçoes estruturado a partir da polaridade entre eu e o outro, ele é o reino onde nossa 

história ocorre, onde encontramos as coisas, os outros e a nós memsos e é desse ponto de vista que 

o mundo deve ser apropriado pela geografia.” ( 2011 p.152)  

Para iniciar nossa reflexao, por meio da experiencia vivenciada naquele fim de semana festivo nessa 

comunidade, a “Cavalhada Feminina” da Festa de André do Mato Dentro é uma manifestação do 

ser-no-mundo, permeado pelo espaço geografico mítico e expresso em sua geograficidade, que 

reafirma o protagonismo das mulheres do campo naquela comunidade rural metropolitana.  
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