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Resumo

As rodas de São Gonçalo é uma tradição popular em todo o Brasil, mas que recentemente vêm sendo menos frequentes em
algumas cidades e comunidades rurais do Piauí, principalmente na região de São Raimundo Nonato-PI, onde apesar de
acontecerem com pouca frequência ainda têm-se constatado algumas apresentações em comunidades rurais, transmitindo
assim alegria e diversão, para todos os participantes. As escolas também tem um papel muito importante no resgate dessa
tradição, pois é também no ambiente escolar que as crianças e jovens podem aprender a cultivar tradições culturais de
nossaregião. É através de apresentações nas escolas que eles aprendem, para que possam futuramente dar continuidade a
tradição.

Palavras chaves: Escola, Rodas de São Gonçalo, Tradição.

Resumen

Lasruedas de São Gonçalo es una tradición popular en todo Brasil, pero que recientementevienensiendo menos
frecuentesenalgunasciudades y comunidades rurales de Piauí, principalmente enlaregión de São Raimundo Nonato-PI, donde a
pesar de que ocurrenconpocafrecuencia, Se constatóalgunaspresentacionesen comunidades rurales, transmitiendoasíalegría y
diversión, para todos los participantes. Lasescuelastambiéntienenun papel muy importante enelrescate de esta tradición, pues es
tambiénenel ambiente escolar que losniños y jóvenespueden aprender a cultivar tradicionesculturales de nuestraregión. Es a
través de presentacionesenlasescuelas que ellosaprenden, para que puedanenel futuro dar continuidad a latradición.
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Palabras claves: Escuela, Ruedas de San Gonçalo, Tradición.

Introdução

As rodas de São Gonçalo é uma tradição nas regiões de São Raimundo Nonato desde os tempos passados, onde o catolicismo
é muito forte, principalmente nos interiores das cidades. É na maioria das vezes nesses lugares que a tradição ainda existe com
mais fervor, no qual muitas pessoas acreditam por meio da fé, que São Gonçalo seja um santo milagroso.

As manifestações de devoção de santos, sempre estiveram presentes nas comunidades, que já realizavam desde cedo
novenários em homenagem a algum santo. Muitas cidades e comunidades rurais realizam até hoje novenas em honra a algum
santo como por exemplo, São José, Nossa Senhora de Aparecida, São Raimundo Nonato, entre outros conhecidos na região.

Em muitas comunidades da região, tambémrealizam-se as rodas de São Gonçalo, que é dançada por homens e mulheres,
quando alguma pessoa tem sua graça alcançada, e convida as pessoas para dançarem em honra e agradecimento ao santo.

São Gonçalo é um santo português, mas muito bem conhecido pelos brasileiros, já que em muitos lugares do Brasil,até hoje
tem-se a tradição religiosa de dançar as rodas de São Gonçalo, em virtude das graças alcançadas pelos fiéis.

De acordo com Cascudo (1954, p. 43), a “festa veio para o Brasil com os fiéis do santo de Amarante” e deixou marcas na
tradição de muitas regiões do Brasil.

Primeiramente fez-se uma pesquisa bibliográfica sobre o santo que dá nome a dança e a festa. Depois da pesquisa, foi realizada
uma entrevista com moradores da comunidade Lagoa de Fora, a fim de descobrir se essa tradição continua com todo o fervor de
antes, ou se a mesma está sendo esquecida aos poucos na região.

As Festas Religiosas

Desde muito tempo atrás, as pessoas sempre realizaram festas religiosas, como o reisado, as rodas de São Gonçalo, entre
outras, que fizeram parte da cultura regional, desde cedo.

O reisado é uma festa comemorada no mês de janeiro, cultura essa que as gerações atuais praticamente desconhecem, as
tradições da semana santa estão sendo mudadas, e muitas vezes o comportamento das pessoas, bem como toda uma tradição
são lembradas apenas pela oralidade, as rodas de São Gonçalo, por sua vez, é uma das tradições que ainda são cultivadas
nessa região, elas são freqüentes até hoje em nosso meio, também comemorado no mês de janeiro, se tornou importante para o
povo, que acredita por meio da fé nos milagres do santo.

A memória é o quese tem de mais valioso nesse contexto cultural, onde é por meio dela e da oralidade que se mantém algumas
das tradições, e o modo como são lembradas e cultivadas até hoje.
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No entanto as transformações culturais são evidentes, apesar do esforço de muitos, o que se tem visto é a mudança nessas
tradições.

Para Canclini (2006, p.284-285), a causa das transformações culturais nãopode ser atribuída unicamente ao sistema midiático e,
sim, são fruto do avanço tecnológico e que afetam a “produção e circulação simbólica”, e à “expansão urbana” que provocou o
que denomina de “hibridização cultural”. Por outro lado, as populações que vivem no meio rural são afetadas pelos meios
eletrônicos.

O avanço tecnológico realmente tem um papel que contribui direta ou indiretamente com a desmotivação dos jovens pela
tradição atual, pois o que é novo sempre chama mais atenção, mas o que provavelmente eles não percebam é que essa
tradição se não for cultivada e promovida hoje, pode aos poucos serem esquecidas. É importante ressaltar que as festas
continuam ativas em muitas comunidades da região, mas com pouca participação de jovens, geralmente essas festas são
dançadas por um grupo de pessoas que sempre dançaram e que continuam com o mesmo fervor na dança.

Características das Rodas de São Gonçalo

A organização da festa acontece, por volta das 17:00 ou 18:00, onde já começam os preparativos de tudo que é necessário para
realização da mesma, a organização da mesa, arcos, etc.

O altar é sempre preparado com a imagem do santo e duas ou mais velas em cima de uma mesa, onde os participantes da festa
dançam de frente para a mesma. A mesa muito bem arrumada fica no terreiro da casa onde irá acontecer as rodas, estando
perto dela os arcos que os participantes dançarão.

A festa inicia-se por voltas das 19:00 até 20:00 horas, onde estão reunidos o sanfoneiro, ao lado do santo e os dançadores em
frente a mesa do santo e todas as pessoas da comunidade e de outros lugares estão reunidas para prestigiar a festa.

O inicio da festa é com fogos que faz parte da tradição, em seguida começam o toque da sanfona, e os dançadores começam as
rodas, com um ritmo sempre igual, jogando o corpo de um lado para o outro e cantando, normalmente poucas pessoas que
estão dançando sabem cantar as cantigas, é comum também durante as rodas se ouvir“Viva São Gonçalo” e gritos de alegria
entre os participantes.

As rodas são dançadas por homens e mulheres, mais precisamente dois homens que são os guias, irão conduzir as rodas, bem
como suas coreografias. Na frente, ficam dois guias, atrás destes, dois contra guias, que na maioria das vezessão homens, que
irão auxiliar os guias e ajudá-los na coreografia. Atrás dos contra guias estão duas filas, uma do lado direito e outra do lado
esquerdo, contendo dez pessoas em cada fila, todas segurando um arco, no qual fazem-se vários movimentos com os mesmos.

Em seguida segue a coreografia acompanhada por todos os participantes da dança, geralmente é dançada de 6, 12 ou 24
rodas, dependendo do promesseiroque irá indicar antes do inicio a quantidade de rodas necessárias para pagamento da
promessa.

Essas festas acontecem ao longo do ano em várias comunidades da região, com a participação das pessoas e todos que
gostam da dança e lutam para que a mesma continue ativa, e não chegue ao esquecimento.

A Tradição das Rodas de São Gonçalo

Durante a pesquisa, foram realizadas entrevistas com alguns dançadores de rodas, que contaram como essa tradição vem
sendo cultivada em comunidades rurais, e como está sendo organizada em algumas cidades, para que assim possa ter a
continuidade da mesma.

Em um dado momento, e de acordo com as entrevistas realizadas, o que se pôde perceber é que as festas de São Gonçalo
continuam frequentes na região, pois alguns grupos que dançam, são convidados a se apresentarem em escolas, ensinando as
crianças a referida dança. Isso é bastante positivo e motivador, ensinar as crianças a dançarem as rodas de São Gonçalo, pode
garantir a continuidade da tradição, e assim também é que os adultos, de certa forma, podem se sentir motivados a assistir e até
participar diretamente da dança.
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Foi observadoainda que a festa de São Gonçalo, apesar de frequente na região, vêm se modificando aos poucos, de acordo
com os lugares em que se dança, a coreografia muda, a música também muda e isso depende da tradição obtida através de
seus descendentes e da região.

Em um momento de participação em umas rodas, realizadas em praça publica de uma comunidade vizinha, pôde se observar a
alegria das pessoas em presenciar e assistir as mesmas, bem como a animação dos dançadores e como eles interagiram no
momento da dança. Tal dança realizada em praça pública é motivador para os jovens da comunidade, e incentiva de alguma
forma, a continuidade da tradição.

Considerações Finais

A apresentação da dança de São Gonçalo em escolas é uma boa alternativa para que as crianças e os jovens aprendam e se
sintam motivados a participar, além de levarem adiante essa tradição.

Para tanto, de acordo com as entrevistas realizadas, pôde-se perceber, que mesmo sendo uma tradição frequente na região, se
os grupos de dançadores não se apresentarem e não organizarem essas danças, futuramente serão lembradas, apenas pela
oralidade, mas para que isso não aconteça, é preciso ensinar as crianças e os jovens essa tradição para garantir a continuidade
da mesma, já que esta dança faz parte da cultura de vários lugares do Brasil, principalmente dessa região.

Contudo, é importante cultivar e realizar festas de São Gonçalo, ao longo do ano para garantir que essa dança tão bonita não
venha ser esquecida em nossa região.
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