10 ANOS
FESTIVAL

A PROSA ENTRE AS CULTURAS
POPULARES E URBANAS

1

10 ANOS

2

Realização
Instituto Curau
(Associação Pró-Cultura de Piracicaba)
Concepção, pesquisa e autoria
Leo Magnin, Mari Pedrozo e Mayra Krisitina
Ilustração
Edson Ikê
Diagramação
Leo Magnin e Edson Ikê
Fotografia
Equipe de cobertura Festival Curau
incluindo: Coletivo REC. (Fran Lodde, Isabela Borghese, Gabriel
Albertini), Jaque Altomani, Renata Prado, Karen Silveira, Stella
Sampaio, Punk Mello, Gustavo Filipe, Thais Chiyo, Victor Sanches,
Perê Mello, Felipe Garcia, Gustavo Palma, Marcelo Cabala, Enzo
Ferraro, Vande Bastos e colaboradores.
Textos (Colaboradores)
Coletivo REC (Fran Lodde, Isabela Borghese, Gabriel Albertini),
Diane Boda, Ediana Arruda Raetano, Morgane Retiere, Débora
Pedrozo, Coletivo Beleza Preta, Francisco Galvão, Casa do Hip
Hop, Mestre Zequinha, Natália Puke, Andréa Martins
e Jaque Altomani
Artes Gráficas Festivais
Leo Yu, Helô Barbi, Caju Perencin, Edson Ikê e Estúdio Risco.

5

Canoa, canoa desce
No meio do Rio Piracicaba, desce
Levando os sonhos que dançam, desce
Levando os sonhos que cantam, desce
Levando os sonhos que resistem, desce
Levando Mestras e Mestres, desce
Canoa encantada desce
Canoa de diversidade de gente desce
E todas se encontram
E fazem o Festival Curau!
Este livro é dedicado a todas(os) canoeiras(os) que descem o rio
Piracicaba rumo ao CURAU, vindas(os) dos afluentes límpidos da
cultura de resistir para a realização de felizes sonhos juntas(os) de
nós! Este livro é dedicado ao nosso público.
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ABRINDO A RODA

Bem vindas(os) a este CURAU! O nome do festival representa a sigla de
CUlturas Regionais e Artes Urbanas, que diz muito sobre a integração proposta:
valorizar a cultura popular, abrangendo não só as culturas tradicionais como
também linguagens contemporâneas de origem popular, promovendo este contato
fundamental para a salvaguarda e desenvolvimento das tradições, através de
diálogos do novo com o ancestral, do campo com a cidade e da juventude com
as mestras e mestres. Não despropositadamente, o nome se refere também a um
símbolo da culinária piracicabana e de diversas regiões interioranas do Brasil.
Tanto para os caipiras quanto para os sertanejos, o CURAU é algo que alimenta e
que dá força às pessoas e à cultura local.
No Curau, a cada ano, ingredientes como oficinas, vivências e processos formativos,
agregados à feira de economia solidária, se unem a espetáculos e apresentações
em palco, no chão ou em cortejo, dando forma a um festival multi-linguagens,
atravessado pela cultura popular de todo Brasil, mas com foco especial nas tradições
afro-paulistas e nas manifestações piracicabanas. Todos estes encontros têm como
epicentro a beira do rio Piracicaba - espaço onde a ancestralidade se manifesta
a partir de séculos de memórias fundamentais para a cultura popular do interior
paulista. Para além do rio, o festival reverbera bastante em toda a cidade através de
ações em espaços comunitários e de uma programação que dialoga a todo tempo
com os movimentos periféricos.
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A temática desafiadora somada à vontade de realizar um evento gratuito e
acessível ao público, multiplicada pelo compromisso de valorizar os artistas
e colaboradores, resulta em um festival único, que só continua existindo
e crescendo ano a ano pela vontade e dedicação coletiva de dezenas de
produtoras(es) e artistas da região de Piracicaba. Parte das inúmeras
histórias, visões e desafios que constituem a realização de 10 edições anuais
consecutivas deste festival é o que compartilhamos neste livro colaborativo,
escrito a muitas mãos que buscam representar as centenas de braços que
contribuem para manter o Curau aquecido e potente.
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Contemporânea tradição
O Batuque de Umbigada marca presença nas edições do Festival Curau
com muita gratidão e orgulho em apresentar nossos tambores ancestrais
e nossas mestras e mestres a um novo público, que sempre recebe essa
tradição com muita alegria e curiosidade.
Desde os terreiros tradicionais das fazendas, a Caiumba se faz festa,
celebrando o umbigo — a “primeira boca”. Eventos como o Festival
Curau são espaços fundamentais para a perpetuação do movimento
cultural, pois o ancestral precisa do novo para caminhar em frente —
uma cultura que não é ensinada a outros está fadada a desaparecer.
Integrar um movimento social e artístico tão intenso é um privilégio e um
compromisso com a cultura afro e é uma forma de homenagear nossas
mestras e mestres, que na sua simplicidade carregam essa grandiosidade
de conhecimento. Compartilhar essas vivências com grandes nomes da
música brasileira é sempre um grande momento de celebração.
Em 2015 tivemos a participação surpresa da grande Juçara Marçal
cantando conosco! Foi lindo dividir o terreiro com essa artista, que
também leva no seu trabalho a marca da ancestralidade, cantando nossa
cultura afro num diálogo permanente entre o tradicional e o tempo
presente.
Andrea Martins do Batuque de Umbigada e Casa de Batuqueiro
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A Bênção Mestras e Mestres!
Agora chegou mais uma vez o momento de pedirmos a bênção às
mestras e mestres, porque estarmos juntos a eles, pisando num mesmo
território consagrado pelas vossas presenças carregadas de sabedoria, é
termos a proteção ancestral no festival e, agora também, aqui nas páginas
deste livro.
Reverenciar aqueles que são as raízes da nossa cultura é também dar
continuidade a uma luta de resistência, pois a partir do momento que
o festival proporciona a integração entre gerações, a sabedoria desses
anciões marca, sagradamente, a passagem de seus ensinamentos para
todas(os) que estão dispostas(os) e preparadas(os) para recebê-los.
Pedimos a benção às nossas mais velhas e velhos, que passaram pelo
festival e que habitam e abençoam esse território chamado Curau. Salve
Alessandra Ribeiro, Anicide Toledo, Carmela Pereira, Cecílio Elias Neto,
Ediana Raetano, Lia de Itamaracá, Mama África (Dona Odete), Maria
Helena Embaixatriz, Marta Joana, Pedro Soledade, Dona Tina, Rosa
Sales, Sebastião Biano, Valdir Dica e Zequinha.
Pedimos também a benção aos encantados, pois relembrá-los é algo que
nos traz força para continuarmos aprendendo. Seu Faé, Dado, Moacyr
Siqueira, Môa do Katendê, Alceu Estevam, Oscar Rosa.
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VEM CHEGANDO
OS GRUPOS POPULARES
PIRACICABANOS

A programação do Festival Curau propõe ao público uma viagem de
reconhecimento em manifestações culturais de todo Brasil e até diálogos mais distantes com tradições irmãs de outros países como Colômbia, Austrália e Guiné. Essa programação, que flutua encontrando
novas expressões ano a ano, é sustentada por raízes profundas fincadas
no solo piracicabano, através da participação permanente de grupos
da cultura popular local, que se apresentam com a potência e a confiança de quem está em seu território.
As palavras dos representantes de alguns destes coletivos, que nos referenciamos como alicerçadores do festival, seguem em uma breve apresentação sobre as suas manifestações, representando todos os artistas
e grupos piracicabanos que marcaram presença no Curau, a partir de
linguagens como teatro, audiovisual, contação de histórias, brincadeira, música, circo e dança.
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Samba de Lenço Mestre Tonho
Originado das culturas africanas dos negros de raízes Bantu e com
elementos da cultura portuguesa e indígena, o Samba de Lenço em
Piracicaba esteve adormecido há mais de 60 anos, sendo praticado
somente em encontros familiares da família da Mestra Ediana. Com a
fundação do grupo, começou-se um trabalho de resgate, preservação
e divulgação desta cultura, que pratica o tradicional samba de lenço,
incluindo sempre canções atuais relacionadas à manutenção da
tradição.
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Escola de Capoeira Raiz de Angola
Nasceu em 1996 e foi a primeira escola de Capoeira Angola de Piracicaba. Com o
propósito de preservação da originalidade e tradição da Capoeira Angola, através do
estudo da africanidade, musicalidade, ritmos e cantos próprios da capoeira, a escola foi
fundada por José de Almeida Filho, conhecido como Mestre Zequinha, praticante de
capoeira há 45 anos, formado professor de capoeira pelo saudoso Mestre Cosmo em 1985
e mestre em 2003 por Mestre Lua de Bobo e Mestre Boca Rica.

Casa do Hip Hop de Piracicaba
É uma Associação Comunitária, que há 18 anos desenvolve atividades sociais, culturais,
esportivas, dentre outras. Estas atividades são gratuitas e permeiam temas e ações
relevantes para a comunidade relacionados a assuntos e acontecimentos atuais. Tem
como propósito principal oferecer aos jovens e adolescentes da periferia o benefício
da escolha, ou seja, oportunizar inúmeras possibilidades de conduzir a vida a partir do
desenvolvimento de suas habilidades.
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Porto Maracatu
Fundado em 2006 pelo recifense Tony Azevedo, artista plástico, músico e produtor
cultural, que possui uma vivência profunda na cultura nordestina. O grupo de Maracatu
de Baque Virado busca sempre manter suas raízes africanas e nordestinas, mas também
dialoga com as culturas locais. Todos os anos no carnaval, o grupo protagoniza o Bloco
da Ema, um dos maiores e mais tradicionais desfiles da cidade, que percorre a beira do
rio Piracicaba, ao som do maracatu de baque virado, coco, ciranda e afoxé.

Coletivo Beleza Preta
Nasceu no ano de 2018, quando um grupo de MULHERES PRETAS, de diferentes
atuações profissionais, se reuniram para falar sobre a condição da mulher preta brasileira. Nesse encontro, discutiu-se sobre racismo, genocídio, autoaceitação, autoestima e
autoconhecimento da mulher preta. A repercussão do encontro foi muito positiva, o que
fez o coletivo querer ir além, buscando mais recursos para o desenvolvimento de outros
projetos, visando atingir cada vez mais mulheres.
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Baque Caipira
É um grupo percussivo que tem como referência o Maracatu de Baque Virado. Fundado
em 2013, tem se constituído como um espaço artístico, educacional e cultural de
valorização e difusão da cultura brasileira. O grupo, que é um coletivo independente,
tem desenvolvido uma linguagem própria em relação às composições rítmicas e integra
às batidas do maracatu um sotaque afro-caipira, característico das manifestações
populares da região do Vale do Rio Tietê.

Curau e suas danças
Danças plurais espontâneas de grupos contemporâneos, tradicionais e urbanos que
se lançam em estado de graça para o Curau ao som de batuques, bandas e DJs. A
expressão destes corpos é um ritual que sela o querer coletivo, entre artistas e público,
de ser feliz, de se encontrar e celebrar a vida em apresentações, como as da DJ Paina
com o grupo Samba Rock de Ponta, as coreografias das danças urbanas do saudoso
Oscar Rosa, os movimentos poéticos do Coletivo Anônimos da Dança e as saias
rodando dos grupos tradicionais.
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MCs
As ruas do interior têm seus ritmos, o swing caipira, os macetes do mato e da roça, os
batuques tradicionais vão do cururu até os bailes negros do 13 de maio, e a cultura se
transforma em outros estilos - um deles é o Rap. Parte da cultura hip hop, o ritmo e
a poesia de Piracicaba se tornam destaque ao longo do Festival Curau na presença de
Coruja BC1, Tasha e Tracie, Ras, Daniel Garnet & Peqnoh (Daniel, também em projeto
solo), figuras que por vezes até interagindo com o Cururu, transformaram o palco em
um grande ritual de trocas, danças e reflexões musicais.

Batuque de Umbigada ou Caiumba
De origem bantu, ocorre no interior de SP nas cidades de Piracicaba, Tietê, Capivari
e Rio Claro, envolvendo canto, dança e percussão. O modista cria um verso, que será
cantado pelos batuqueiros, que se organizam em fileiras de homens e mulheres para
executar a dança, que começa ao som da matraca marcando a velocidade do quinjengue,
dando base rítmica para o tambú (tambor solista). Segue afirmando a identidade afro e o
orgulho de ser povo negro.
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A CADA EDIÇÃO
MUITA HISTÓRIA
Como é que nasce coisa que não é gente, nem bicho
e nem planta? Como nasce um festival?
Em 2012, nascia de dentro do cardume Coletivo
Piracema, que nadava no contrafluxo do Rio
Piracicaba, o festival chamado CURAU. Foi um
encontro de gente que gosta de celebrar a cultura e que
tinha um impulso vibrante de organizar um festival
gratuito e acessível capaz de proporcionar para artistas
e público uma experiência pioneira. Assim, nos unimos
à Rede Brasil de Festivais, a movimentos sociais, a
outros coletivos, a grupos de cultura tradicional, a
Mestres e Mestras e ao público que, por sua vez, é
equipe colaboradora, é canoeiro e tá juntim de nóis.

10 Edições Realizadas
350 horas de programação gratuita

Mais de 1000 artistas contratados

118 Shows

95 Atividades formativas
Público total de 70 mil pessoas

Ao longo dessas dez edições realizadas, nos
aprimoramos em conectar pessoas, instituições, saberes
e sonhos, em acessar recursos de fomento à cultura
e em fortalecer artistas e produtores independentes.
Convidamos o(a) leitor(a) a se conectar com cada
edição, desde o impulso de nascimento do Curau até os
dias de hoje, a partir dos cartazes de programação das
próximas páginas, com as artes de Leo Yu na 1ª, 2ª, 3ª
e 5ª edição, ilustrações de Helô Barbi e desenho gráfico
de Leo Yu no 6º, 7º e 8º Festival, arte de Caju Perencin
na 4ª edição e ilustração de Edson Ikê e desenho gráfico
do Estúdio Risco na 9ª e 10ª edição.
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PALCO LARGO DOS PESCADORES - RUA DO PORTO
SEXTA, 02/11

SÁBADO, 03/11

DOMINGO, 04/11

RAPADURA

PEGADA DE GIGANTE,
DE BUENAS CREW E CURURUEIROS

THAÍDE (SESC)

(BRASÍLIA-DF)

DONA ZAIRA
(PIRACICABA-SP)

PROJETO FUÁ
(CAMPINAS-SP)

CATAIA
(ILHA DO CARDOSO-SP)
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(PIRACICABA-SP)

(SÃO PAULO-SP)

CORUJA BC1

VEJA LUZ

GRUPO DE CHORO

CHINELA
BAIXA
(SÃO CARLOS-SP)

(BAURU-SP)

REGIONAL CAIPIRA
(PIRACICABA-SP)

MAZZAROPPI CONTRA O CRIME
(PIRACICABA-SP)

(TABOÃO DA SERRA-SP)

BNEGÃO
(RIO DE JANEIRO-RJ)
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PIRACICABA-SP
Governo do Estado de São Paulo,
Secretaria da Cultura apresentam:

Dona Zaíra - Pira/SP

Cataia - Ilha do Cardoso/SP

Dub FX - Australia

SEXTA

07

$EHUWXUD)HVWLYDO&85$8
SESC PIRACICABA
K([LEL¦¢RGR'RFXPHQW ULR
“Curau e Prosa - Histórias da cultura
popular piracicabana”
K5RGDGHFRQYHUVD
Cultura popular piracicabana
Participantes: Leonardo Magnin,
Rita Moura, Vande Batuque de
Umbigada, Cecilio Elias Netto
K6KRZGH$EHUWXUD
Dona Zaíra e Banda de Pífanos
de Caruaru
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SABADO

CASA DO POVOADOR
KK2ƩFLQDYLRO¢REUDVLOHLUR
com Ramon Saciloto
KK2ƩFLQDGHPRQWDJHPGH*HRG¨VLFD
com Negra Xue e Helo Barbi
16h - 17h - PósTV
KK2ƩFLQDLQIDQWLOGH&ORZQ
com Laura Alves

09 DOMINGO
LARGO DOS PESCADORES
14h - 22h - Geodésica Zen: yoga, massagem relaxante,
contação de histórias e arte terapia
16h - 22h - Feira de artesanatos e feira de trocas
15h - 17h - Sarau Culturupira
Casa do Hip Hop de Piracicaba

17h - 17h30 - Encontro de Maracatu

17h - 18h - Capoeira de Angola
Mestre Zequinha

LARGO DOS PESCADORES

18h - 18h40 - Atração TNB
Seleção pelo tnb.art.br

16h - 22h - Feira de artesanatos e feira de trocas

18h40 - 19h - Apresentação Circo Mania
19h - 19h40 - DJ Drips Janczur + Trompetista Manchúria

17h30 - 18h - Apresentação de Maracatu
com Porto Maracatu e Baque de Santa
18h - 18h40 - Espetáculo infantil: “Solozinha”
com Palhaça Corolida
18h40 - 19h20 - Mazzaroppi Contra o Crime
KK*UXSRGH6DPEDGH/HQ¦R
Mestre Antônio Carlos Ferraz
19h40 - 20h10 - Moacir Siqueira (Cururu)
+ participação MCs

19h50 - 20h10 - Intervenção Teatral
“Liberdade, Liberda(...)des”
com Grupo Por Volta de Logo Depois
20h30 - 21h30 - Cataia (Ilha do Cardoso-SP)

ESTUDIO ARAGEM
20h - 21h - Espetáculo: "Mais uma vez Marias"
com Nécessaire Coletivo Teatral

20h30 - 21h30 - Atração Internacional
Dub FX (Austrália)
KK*UXSRGH%DWXTXHGH8PELJDGD
Mestre Herculano

Realização:
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Apoio:
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FEIRA DE ARTESANATO E TROCAS - CAPOEIRA ANGOLA
OCUPE O LARGO - REUNIÃO DE BACANAS/XÔ SEGUNDA
MOSTRA DE CINEMA PIRACICABANO
BENEDITA NA ESTR
ADA (HISTÓRIAS)

11.NOV
12.NO
SESC PIRAC .16
ICABA
ENGENHO CV.16
EN
(SEXTA)

(SÁBADO)

TRAL

BALADAS CURAU (R. DO PORTO, 1879 - ÀS 23H)

11.NOV SAMBA MARIÔ + DOM PESCOÇO 12.NOV BARAÚNA + SAMBA DE LENÇO

WWW.FESTIVALCURAU.COM.BR
REALIZAÇÃO:
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APOIO:
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13 A 15 DE SETEMBRO
EM PIRACICABA, SP

GRATUITO!
13.09 SEXTA-FEIRA
BARRANCO CULTURAL, ENCONTRO DE SARAUS

oﬁcina de poemas um salve das minas
lucas afonso maikão julia motta

um lugar diverso

14.09 SÁBADO
PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO, ROTA NEGRA PIRACICABANA
CASA DO HIP HOP DE PIRACICABA, FÓRUM DAS TRADIÇÕES POPULARES DE PIRACICABA
E CICLO DE CULTURA TRADICIONAL

campeonato de skate feira de economia solidária
roda de conversa samba de lenço de piracicaba
batuque de umbigada jongo dito ribeiro
samba de bumbo nestão estevam lia de itamaracá
itamara
15.09 DOMINGO
LARGO DOS PESCADORES

feira de economia solidária encontro da beleza preta
núcleo performe-se baque caipira daniel garnet
roda da escola de capoeira raiz de angola CONVIDA
angoleiro sim sinhô drik barbosa afoxé amigos de katendê

luedji luna

d craoiame

paz
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A PRESENÇA
DOS RITUAIS
O ritual se faz presente em cada apresentação e atividade do festival, desde
o esquentar dos tambores do Batuque de Umbigada na beira rio, do grito de
axé ao fim da apresentação do Samba de Lenço, da afinação dos berimbaus
da capoeira, da lavagem das escadarias do largo dos pescadores a conexão
com o sagrado é fundamental e inseparável dos momentos de festejo.
Nós, mulheres da cultura de tradição, ao chegarmos ao festival, olhamos,
nos olhamos e logo sabemos onde ficaremos: o local reservado antes de cada
apresentação, pois ali acontece a nossa preparação para estarmos totalmente
presentes, onde acontece o nosso ritual, o nosso presente ritual. Ali são
nossos olhares, risos, abraços, nosso encontro com nós mesmos e com nossas
antepassadas, o encontro entre as mais novas e as mais velhas.
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Nossos colares, nossos brincos, nossos batons, nossas saias, nossos turbantes
e mais risos. Saímos desse lugar diferentes; não mais fortes do que entramos,
pois enfrentar o dia a dia para chegarmos até ali são dias feitos de forças,
nossas forças, mas saímos desse lugar para cada apresentação mais belas e
a nossa beleza contém a força do dia a dia e também do poder de tudo que
carregamos durante esse nosso ritual.
Mayra Kristina - Produtora do Festival Curau e batuqueira
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Salve as forças do Baque Caipira
Do barranco do Rio, o pavilhão verde e branco vem abrindo o caminho
para as forças da natureza saudar. Os agbês e os ganzás anunciam a
pureza das águas doces, pedindo licença à nossa mamãe Oxum, que nos
traz amor para cuidar. O som do ferro repercutido no gonguê assenta a
potência guerreira de Ogum, que nos guia nas batalhas dia a dia. As caixas
e as alfaias movimentam as forças da mata, evocando a energia de Oxóssi,
que nos provém criatividade e prosperidade — Okê Arô!
O maracatu de baque virado, ritmo de matriz negra das terras de
Pernambuco, hoje encontra uma linguagem caipira nas terras iluminadas
por Guaraci. Nesse terreiro caboclo, permeado pelas memórias Paiaguás,
pedimos licença à ancestralidade sagrada, que abriu passagem para nossos
tambores rufar. No rito de preparação, cuida-se do corpo, do espírito e
firma-se o ponto. É preciso concentração para que o coração acolha a
vibração. Juntos, o corpo comunitário se faz força e unifica tudo que está
aparentemente separado. Eis que o estado de maracatu se faz presente e
se multiplica por todos os seres. O axé fortalece e estamos prontos para a
batalha! Assim, revela-se a tamanha responsabilidade que desafia o nosso
entendimento sobre tudo aquilo que a razão ocidental tenta explicar e
controlar. Saravá às nossas forças!
Natalia Puke – Educadora e Batuqueira do Baque Caipira”
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PERCORRER
OS TERRITÓRIOS

A Riqueza dos Encontros
no Largo dos Pescadores
Eu tenho o Largo dos Pescadores como o quintal da minha casa, um lugar onde
me sinto bem, onde divulgo minha arte, encontro meus amigos e me delicio com as
atividades artísticas e culturais de nossa cidade. Com o Festival Curau eu me realizo por
completo, porque é nele que tenho a oportunidade de encontrar os Bambas do Samba,
da Capoeira, do Batuque de Umbigada, do Jongo, Maracatu, músicos da melhor
qualidade e os fazedores de cultura, pessoas detentoras de saberes ancestrais, a quem me
junto entre uma apresentação e outra para conversar e trocar informações de grande
valia para nós.
A importância desses encontros no Festival é o fortalecimento para nossas ações do dia
a dia, o combustível para continuarmos indo em frente, semeando a cultura, carinho,
amor e afeto — coisa que a cada dia se torna mais rara no mundo.
O mundo precisa dessa coletividade! Individualidade não nos leva a lugar nenhum.
O Festival consegue reunir pessoas de todas as idades, etnias, religiões, orientações
sexuais, sem preconceitos e sem discriminar ninguém. É com esses princípios que vamos
ao Largo dos Pescadores exercer o propósito da vida que é amar e ser feliz com as
diferenças.
Povo sem cultura é um povo sem identidade. Povo sem cultura é como uma zebra sem
listras! (provérbio africano).
Mestre Zequinha - Escola de Capoeira Raiz de Angola
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Do Rio às Periferias
A descentralização cultural é um tema de extrema relevância diante da tentativa velada
de excluir da periferia o direito constitucional de fazer e usufruir da cultura. Piracicaba
é uma cidade turística, onde a cultura se faz presente em suas mais variadas formas,
espaços e manifestações. Portanto, a descentralização contribui com a eficiência dos
recursos físicos, humanos e de interesses do público de cada região. Uma cultura viva, de
qualidade, diversificada e contínua contribui para a formação de uma comunidade mais
crítica, capaz de fazer escolhas e fundamentá-las. A parceria entre coletivos e movimentos
sociais faz com que a cultura tome uma proporção ampla o bastante para atingir pessoas
das mais variadas idades, habilidades e preferências. Assim é a Casa de Cultura Hip Hop
de Piracicaba, pois é um espaço inclusivo, eclético e sem qualquer tipo de preconceito,
aberto ao diálogo com coletivos e movimentos dispostos a fazer. A cada parceria iniciada,
um novo aprendizado, um novo olhar, uma nova ação se projeta para a comunidade. Um
espaço de arte baseado no quinto elemento da cultura Hip Hop: a Consciência. Um fazer
organizado a muitas mentes e efetivado a muitas mãos, onde o objetivo principal é a arte
como ponto de partida para alcançar o que se almeja.
Casa do Hip Hop de Piracicaba
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Utopia Sempre
O Festival Curau nasceu sob o signo da utopia e, idealizado pelo Coletivo
Piracema, tem a cultura regional e a arte urbana como inspirações principais.
Consegue unir o universo cultural do interior, com suas manifestações
tradicionais a uma nova cena urbana nascente, diferente das existentes
nas grandes metrópoles, por adotar um tempo criativo regulado pelo rio,
personagem, que com seu “humor” paira onipresente sobre o imaginário
local. Vida longa ao Festival Curau! Que mantenha sempre esse espírito
jovem, criativo, diverso, bases para a construção de uma nova sociedade.
Francisco Galvão - Coordenador da Programação do SESC Piracicaba
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AH...
TODOS OS PALCOS
Os palcos no Festival Curau se formam e se adaptam a partir da diversidade de
propostas, seja no cortejo dos grupos populares, nas ruas e espaços comunitários,
ou na estrutura principal do festival, que é sempre composta por um palco pouco
elevado e um espaço de apresentação no chão — lugares que dividem igual
protagonismo na programação. Dessa forma, o público tem a oportunidade
única de transitar entre momentos de contemplação e troca próximo aos artistas
de palco a partir de olhares, palmas, dança, canto e momentos de apreciar as
apresentações de grupos, que trazem a força da apresentação no chão e que,
muitas vezes, convidam o público a fazer parte da dança, do toque ou do ritual.
Leo Magnin, produtor do Festival Curau
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A representatividade no palco.
No Festival Curau, o Coletivo Beleza Preta tem
uma participação multifacetada, tratando sobre
distintos temas, tais como representatividade,
racismo, profissão, política e moda, para um
público grande e diversificado. O Festival nos dá a
oportunidade de enaltecer a beleza do povo preto!
Com isso, podemos alcançar nossos objetivos: dar
voz e elevar a autoestima das mulheres pretas,
para que elas sejam cada vez mais valorizadas na
sociedade.
Acreditamos que com o aumento da autoestima
as pessoas têm maiores chances de conquistarem
os seus objetivos e, nesse sentido, queremos
mostrar à mulher preta que ela não precisa estar
dentro do padrão para ser aceita, podendo ser ela
mesma, conhecendo e amando os seus traços e
sua cultura, de modo a, irrestritamente, produzir,
ocupar e viver tudo o que ela quiser, inclusive
no palco, onde a mulher preta tem uma melhor
visibilidade social — assim ela pode falar sem ser
interrompida sobre as suas vitórias, lutas, beleza e
representatividade na sociedade. E possivelmente
isso aconteça com as demais áreas da diversidade,
pois o palco tem a potência de ecoar vozes, corpos
e nossas reivindicações. Ocuparmos esses espaços
é ter mais um componente em nossa luta, para
que um dia o país se torne um grande palco para
o bem viver de todas as pessoas.
Coletivo Beleza Preta
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Cuscuz da Débora

DIA DE FEIRA
A feira integra o festival para romper paradigmas ao mostrar que ele é
um território que atravessa o entretenimento, fomentando ações para o
consumo responsável através da articulação com iniciativas de produtoras(es)
urbanas(os), rurais, locais e artesanais, que utilizam a matéria prima
afetivamente e são solidárias(os) por estimular relações humanas calorosas e a
economia colaborativa durante o festival. É um espaço autogerido, educativo
e de ativismo, que sensibiliza o público para a importância do incentivo da
economia local, o consumo responsável e a troca.

Débora é a mãe da Mari, mas no CURAU ela é parte da equipe e é responsável pelo
delicioso cuscuz que alimenta a equipe e os grupos que vêm de longe.
Tempero do frango - alho amassado, chimichurri, folhas de louro, açafrão, páprica picante,
limão, um copo de vinagre e sal (uma colher de sopa rasa para cada quilo de frango).
Colocar 1,5 Kg de frango sem pele nesse tempero e deixar descansando por uma hora e
meia.
Cozinhe o frango com o tempero, cobrindo totalmente com água. Após esse cozimento,
reserve a água e retire o frango para desossar e desfiar.
Em uma panela separada, frite 3 cebolas bem picadinhas, adicione 5 tomates maduros
picados, o frango desfiado e a pimenta do reino. Adicione na refoga 3 latas de milho (se
possível, fresco), acrescente a ervilha na mesma quantidade e, em seguida, toda água do
cozimento do frango. Deixe ferver. Nessa hora é importante experimentar o tempero e o sal
e, se achar necessário, colocar molho de tomate a gosto.
Observe se o tempero e o sal estão agregados aos ingredientes, se o caldo está consistente
e saboroso e, por último, acrescente azeitona, palmito, cheiro verde e molho de tomate (o
equivalente a três sachês).
Quando tudo estiver perfeito no seu caldo refogado, você vai adicionando a farinha de
milho cuidadosamente. A quantidade vai depender do tanto de caldo e o ideal é colocar
pouca farinha de milho e ir mexendo sempre para cozinhar a farinha por 7 minutos. Caso
você prefira o cuscuz mais durinho é só adicionar mais farinha.
Passar no liquidificador e deixar picado pequeno.
Para o risotto: 1kg de arroz, 4 cebolas e 3L de caldo.
Refogar a cebola na manteiga e agregar o arroz. Adicione aos poucos o caldo de 3 em 3
conchas, mexendo sempre e deixando evaporar. No autêntico risotto italiano, a primeira
molhada/evaporada é com vinho branco, mas obviamente não fizemos isso no Curau.
Estava com vontade de testar colocando uma concha de cachaça, quem sabe?
Uma vez que o arroz está no ponto, desligue e misture com o molho. Coloque uns 300
gramas de queijo ralado (parmesão ou meia-cura). Sirva com cheiro verde fresquinho em
cima de cada prato!

68

69

A Sabor do Curau - Arroz 7 Folhas
Dona Lourdes é produtora rural de orgânicos e, junto ao seu esposo Milton e sua filha
Thais, participa sempre da feira vendendo frango caipira frito, sucos de fruta e o famoso
Arroz 7 folhas. A receita foi desenvolvida junto com a pesquisadora e ativista alimentar
Morgane Retiere.
Para o caldo caseiro: 1 cebola, 1 cabeça de alho, 2 cenouras, 2 batatas, alho poró, repolho
e o que tiver de legumes para dar gosto! Temperos: louro, alecrim, tomilho e pimenta do
reino
Refogue na manteiga ou azeite, adicione 3 litros de água e deixe ferver por 1h. O segredo do
caldo é não descascar os legumes, nem mesmo a cebola e o alho.
Para o “molho” do risotto: 1 maço de chicória, 1 de almeirão ou catalônia, ½ de espinafre,
½ de serralha, ½ cabeça de alho e 2 colheres de manteiga.
Picar o alho e refogar na manteiga com um pouco de sal e uma pitada de curry. Agregar as
folhas picadas grosseiramente. Cozinhar até soltar toda a água. Passar no liquidificador e
deixar picado pequeno.
Para o risotto: 1kg de arroz, 4 cebolas e 3L de caldo.
Refogar a cebola na manteiga e agregar o arroz. Adicione aos poucos o caldo de 3 em 3
conchas, mexendo sempre e deixando evaporar. No autêntico risotto italiano, a primeira
molhada/evaporada é com vinho branco, mas obviamente não fizemos isso no Curau.
Estava com vontade de testar colocando uma concha de cachaça, quem sabe?
Uma vez que o arroz está no ponto, desligue e misture com o molho. Coloque uns 300
gramas de queijo ralado (parmesão ou meia-cura). Sirva com cheiro verde fresquinho em
cima de cada prato!
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FORMAÇÃO
CULTURA E CURAU

Ouvir as mestras e mestres, encontrar o Outro e compartilhar da cultura local e popular não
é algo que se faz apenas uma vez ao ano em um festival cultural, mas ter uma celebração
para conhecer o diferente, dar visibilidade e promover o intercâmbio da periferia cultural
para o centro da cultura piracicabana de forma democrática é sem dúvidas um grande passo
para a criação de pontes e de trocas.
Em dez anos de Festival Curau, é possível identificar as mudanças que Piracicaba conquistou
em relação à valorização das culturas tradicionais, populares, jovens e urbanas através da
educação. Nos encontros, festividades, debates, documentários, oficinas, minicursos e ações
de organização e fortalecimento o Festival e seus participantes desenvolveram um ambiente
acolhedor, humanizado e sensível para as culturas da cidade.
Assim, a troca de saberes e experiências não se resume apenas ao encontro das culturas, mas
também está no formato do evento. Desde a primeira edição, o festival se organiza de forma coletiva e colaborativa, de modo que todas e todos são convidados para exercer e trocar
conhecimentos com o diferente.
Jaqueline Altomani - Colaboradora do Festival Curau
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Fórum das Tradições
O Fórum das Tradições Populares de Piracicaba surgiu em 2008 a partir da união de diversas

O Fórum já coleciona 11 edições em variados formatos, sendo que nos últimos três anos

instituições culturais da cidade e fazedoras(es) da cultura com o objetivo da defesa das

encontrou continuidade na programação do Curau, trazendo para o festival, em parceria

tradições. Desde a primeira edição este encontro promoveu oportunidades de apresentação e
reconhecimento de grupos como o Batuque de Umbigada, o Cururu, a Congada do Divino
e a Catira, resultando em grandes conquistas como os projetos de restauro, a exposição dos
Bonecos do Elias (artista popular piracicabano).
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com o SESC Piracicaba, um espaço de reflexão, em momentos como o encontro sobre
patrimonialização em 2017, o percurso formativo sobre as tradições piracicabanas em 2018
e a roda de mulheres pretas lideranças da cultura popular em 2019.
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MEMÓRIA E CONTINUIDADE
DAS TRADIÇÕES
O tambor que nos faz continuar
Eu cresci ouvindo sobre o Samba de Lenço e vendo na minha família a história
ancestral da forma divertida e fácil da dança e das modas, que sempre manteve a
família unida com o respeito à tradição. Meu avô sempre me pediu pra não deixar
essa cultura morrer. Durante o período em que atuo como mantenedora desta
cultura, pude vivenciar em oficinas as crianças despertando o interesse pela cultura, o
respeito pela oralidade, pelos mais velhos, o sentimento de grupo e o prazer da dança
e, em ações com os mais de idade, o interesse pela história, diversão e socialização.
É importante que o Samba de Lenço se mantenha vivo, pois é gratificante e
emocionante ver o sorriso no rosto dos participantes, o que parece tão simples, mas
tem muita coisa envolvida. São essas pessoas que podem um dia dar continuidade
a essa tradição. Não é fácil fazer o trabalho de manter uma cultura de tradição.
Poucas vezes temos recursos e, quando temos, é insuficiente. Para muitas atividades
não temos nem para o transporte. A falta de apoio me deixa um tanto desanimada e
várias vezes pensei em desistir, mas aí eu me lembro do meu avô pedindo pra eu não
deixar o samba morrer e que a gente continue festando — aí mais uma vez eu paro,
respiro, ouço o tambor e continuo.
Ediana Arruda Raetano - Mestra do Samba de Lenço de Piracicaba
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Curau e Prosa
A pesquisa e o registro são atividades constantes na busca da valorização da cultura
popular dentro do festival. O Curau e Prosa foi um projeto de entrevistas com mestras
e mestres de Piracicaba que resultou em uma série transmitida pela TV Unimep e um
filme documentário lançado no Sesc durante o Curau 2015. Esta ação foi importante
por estreitar os laços com estes representantes, conhecer mais sobre a história, dia a dia
e necessidades dos grupos de tradição, e também por possibilitar às mestras e mestres
assistirem as suas trajetórias valorizadas na tela de cinema. Saravá aos entrevistados
Carmela Pereira, Mestre Zequinha, Dona Ana e Ediana, Cecílio Elias Netto, Vande
Bastos e Mama África, Seu Faé, Moacyr Siqueira e a toda equipe de produção em
nome da querida Stella Sampaio, que com muito amor conduziu o projeto.
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PRODUÇÃO COLABORATIVA
A coordenação do Curau é composta por Mari Pedrozo, Mayra Kristina e Leo Magnin,
gestores culturais que integram movimentos sociais, grupos de cultura popular e outros
coletivos relacionados às artes, sustentabilidade e economia solidária. O processo criativo do
festival é realizado a partir da confluência dessas vivências individuais, que se somam com
a escuta de uma comunidade cultural diversa, num trabalho que se dá ao longo de um ano
inteiro e que culmina no Festival.
Quando os dias de Curau se aproximam, o cardume ganha força com a chegança de pessoas
fundamentais, que colaboram para o festival acontecer, cozinhando, montando e desmontando
as estruturas, recebendo artistas, decorando, vendendo produtos, transportando de tudo um
pouco e compartilhando o desafio de construir soluções criativas. Essa família que se forma é
a essência do festival e em dias intensos de vivência e aprendizado são celebrados os encontros,

A ousadia na realização

desde os abraços da chegada aos abraços da partida.

Nos meses que antecedem o Festival Curau, a expectativa toma algumas horas da semana,
desde a escolha da data até a agenda começar a se desenhar vou me preenchendo aos poucos
da sensação da ousadia que, ano a ano, esse coletivo se propõe.
Nos dias em que acontece o Curau, o tempo suspende e o corpo é tomado de uma energia
do querer ver acontecer, alimentada constantemente por todas as pessoas que firmam o
compromisso de integrar essa ousadia pela beleza do ver acontecer.
Fazer parte da produção do Festival Curau é se enxergar girando no meio de um tornado,
onde a produção é vento e força, com momentos de câmera lenta onde os olhares se cruzam
e a gente pode respirar juntas e juntos esse ar de realização, de afeto, de mãos que constroem
juntas esse movimento. É um firmar anual da possibilidade coletiva de ousar!
Diane Boda - Colaboradora do Festival Curau
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Ei, produção!
Ocupar espaços exercendo funções, sejam elas quais forem, têm desafios adicionais
se você é mulher — e isso não é novidade. Nas últimas décadas as mulheres, no
âmbito cultural, extrapolaram o entretenimento exercendo com êxito funções que
vão além. A produção é a preciosa “mão que realiza” e nada mais propício para
que nós mulheres despontássemos neste trabalho em um movimento contínuo de
expansão, fruto de muita luta e resistência de outras mulheres, para hoje podermos
SER artistas, produtoras, técnicas, iluminadoras, empresárias, entre outras funções
do setor. Para cada aperto de mãos, contrato assinado, curadoria, show realizado,
luz aperfeiçoada, som impecável, camarim caprichado e aquele abraço de fundo
de palco na equipe de produção, para cada coisa dessa realizada por nós mulheres
pretas, brancas, indígenas, LGBTQIA+, a cultura se fortalece em reverberações
ancestrais e é para isso que estamos aqui.

Mari Pedrozo - Produtora do Festival Curau

Perspectiva coletiva
Ser parte da cobertura colaborativa do Festival Curau é uma experiência infindável.
A vivência em midialivrismo sentida ali tem impacto permanente para nós, de forma
pessoal e coletiva. São inúmeros os elementos que compõe nossa contribuição para o
festival durante esses anos. A linguagem fotográfica e audiovisual unida à divulgação nas
mídias digitais, os processos colaborativos, trocas, aprendizados e experimentações são
precisos e perpetuam em nosso espírito. O Curau instiga o que há de melhor em nós,
tendo um poder imensurável, visto por trás das câmeras, de nos fazer vibrar, captando
a luta e o prazer de quem se envolve e de quem assiste o festival. A certeza é que
entramos por outros e saímos UM.
Coletivo Rec (Fran Lodde/ Gabriel Albertini/ Isabela Borghese)
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Distribuição gratuita / Venda Proibida
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