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Uma Caravana é um monte de
gente indo junto para algum lugar.
Somos uma pequena tribo, uma
família, uma tribo-família que mora
no planalto central.
Nós adoramos fazer arte, fazer
arte juntos!
Nós adoramos criar, imaginar
coisas, interpretar o mundo, cantar e contar histórias, fazer música,
tocar instrumentos, fazer desenhos
e palhaçadas.
Então, quando saímos em Caravana no nosso ônibus que se chama
Carneirinho, nós queremos fazer
muita arte com todos que encontramos pelo caminho.
O Carneirinho é também a nossa casa, com nossas camas, malas,
bonecos, roupas, instrumentos e
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tralhas de toda espécie! É também
o nosso palco e o nosso camarim. Na
frente do Carneirinho apresentamos
nossos espetáculos e contamos muitas histórias. Dentro do Carneirinho
trocamos de figurinos, de chapéus,
para viver muitos personagens e
para nos transformarmos em várias
gentes e criaturas.
Gostamos de pesquisar outras
possibilidades de fazer artes e
brincadeiras.
Brincadeira é coisa séria! Muito
necessária e fundamental nas nossas vidas! Assim como criar e imaginar novas possibilidades de ser
e estar neste mundo.
Muito necessária e fundamental também, é a alegria, o afeto, o
carinho, e muitíssimo importante:
conhecer novas pessoas e lugares!
Colaborar com todo mundo e colaborar para um mundo melhor.

NA NOSSA TERRA TEm PALmEIRAS
Um mundo melhor é um mundo
mais belo, justo e harmônico, cheio
de árvores!
Um mundo onde a convivência
entre as pessoas gere amor, colaboração e respeito por todos, pelos
animais e pela natureza.
Um mundo com cidades, rios
e mares despoluídos, lixo reciclado, e nada de pobreza! Com boas
escolas, muita arte, conhecimento
saúde e alegria.
Em que todo mundo possa ser diferente, único e especial!
Acreditamos que quando fazemos arte estamos descobrindo
quem somos, estamos manifestando
outras possibilidades de conhecer e
interpretar o mundo, estamos nos
relacionando e criando juntos novos
mundos. Isso torna a vida mais leve
e bela! Isso é bom demais!! Isso é a
essência da nossa Caravana!

TEm BURITIS
HISTÓRIAS, ENCANTOS, PÁSSAROS COLORIDOS
TEm ARCO ÍRIS
LENDAS E PAISAGENS
mUITAS ÁRVORES, FLORES
ALEGRIAS E ENCANTOS
HISTÓRIAS NOVAS E ANTIGAS
ENCONTROS E DESPEDIDAS
SEJAm BEm VINDOS
À TERRA DOS BURITIS
A mUNDOS DIFERENTES
A TERRAS DISTANTES.
VIVA A VIDA! VIVA A ARTE!! E TODAS AS
CRIANÇAS DO MUNDO!!
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Avia suaN mãe
a i rcriando
a , quando
pequena,
um monte de

coisas bonitas. E aos 6 anos decidiu
que queria entrar no mundo dos espetáculos da sua mãe. Dançando,
cantando e interpretando personagens! A Naira gosta também de tocar
músicas na sanfona. Quando o pessoal da Caravana está atrasado é ela
quem grita: “Tá na hora de começar!
As crianças nos esperam!”

Apo! FoiE elal i quem
a n acomeçou
é a mãe do grua criar as
nossas histórias que viraram espetáculos e livros. Ela gosta de dançar,
de inventar e de desenhar. Desde pequena, desenhava tudo que via na
frente, do seu jeito, é claro! A Eliana
gosta de criar roupas diferentes e
coloridas. Essas roupas viram os figurinos dos nossos espetáculos. Ela
é mãe da Naira, de verdade!
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Ochamado
C a rdel Negão,
o s , carinhosamente
gosta de batu-

car e tocar vários instrumentos de
percussão. Ele gosta de conversar
com as crianças e ajuda em tudo
que a gente precisa. Adora aprender
coisas novas. Ah! Ele também dirige
o Carneirinho! É o grande motorista
– percussionista da nossa Caravana!

Omúsico!D aElengosta
i e ldeé tocar
o nosso grande
um monte

de instrumentos diferentes. Quando
ele está com as crianças, gosta de
mostrar esses instrumentos e falar
de música. Ele quer que todo mundo
se encante com a música, como ele
se encanta. O Daniel dirige também
o Carneirinho e até de mecânica ele
entende! Quando o Carneirinho está
preguiçoso e não quer seguir todo
o caminho que temos pela frente, é
o Daniel quem vai reanimar o nosso
querido ônibus.
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AtografaA ltudo
i c equeé acontece
quem filma e fona Ca-

ravana. Ela acompanha todas as
oficinas e espetáculos e fica andando pra cima e pra baixo com a sua
câmera. A Alice gosta de rir muito
e bem alto! Ela também é atriz e
adora fazer teatro.
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No Varal de Histórias,
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Eliana e Naira, chegam carregando um monte de coisas,
sapateando e dançando na sala de aula. Em meio a trapalhadas, as duas posicionam as suas malas e preparam a
mesa para fazer um delicioso chá. Chá de que? De Alecrim,
uma erva que faz bem para a memória, auxilia no aprendizado e é boa para curar resfriado! O chá está no fogo!
Agora é hora de ouvir histórias enquanto o chá fica pronto.
Ouvir histórias é gostoso demais, e nós adoramos contar
várias histórias, mas bom mesmo é poder inventar essas
histórias! É nessa hora que surgem o Jacaré e o Chiquinho
Gira-Gira. Quem vai resolver o problema do lixo nos rios em
que o Jacaré mora? Como o Chiquinho foi parar no circo e
quais as aventuras que ele viveu? São vocês que vão criar as
situações dos nossos personagens! A turma todinha junta!
Vamos colocar a imaginação para funcionar e criar mundos
e histórias fantásticas, do nosso jeito! Ouvindo o outro e
colaborando para fazer uma linda história.
Depois é hora de mexer o corpo! Ficar muito tempo
sentado não faz bem, precisamos movimentar todas as
partes do nosso corpo, e dançar e interpretar os personagens que estavam nas histórias! E o som? E a música?
Que instrumentos são esses que utilizamos? Quais outros
instrumentos existem? Como é bom explorar coisas novas!
Depois de todas essas experiências vamos colocar no papel as nossas impressões, através de desenhos coloridos.

Cada um percebe e desenha de modos diferentes, quanta beleza! Para nos despedir, lembramos
que precisamos sempre ter tempo para brincar,

criar, imaginar, desenhar, dançar, rir e experimentar coisas diferentes! Viva a arte no nosso dia a
dia, que nos faz sorrir mais vezes!
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ros?
gosta de ouvir o canto dos pássa

O som das águas do rio? O som
do vento quando bate nas folhas das
árvores? Uma doce voz a cantar? O
forte som dos tambores e o suave
som de uma flauta?
A música é parte de todas essas
manifestações da natureza a nossa
volta. É a vontade dos homens e mulheres de participar do canto da natureza. Seja com a voz ou com instrumentos, fazer música é estar vivo, é
como respirar o ar mais puro, é como
sorrir de dentro pra fora.
O bom de se fazer música é que todos podem participar, você só precisa
estar disposto a criar e cantar junto com
seus colegas. Mas música não pode ser
tocada de qualquer maneira, é preciso
ter ouvidos abertos e muita concentração. Com ela podemos expressar nossos sentimentos e estar em harmonia
com os outros e nós mesmos.
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Existem muitos tipos de música por aí,
mas nenhum é melhor do que o outro, o
importante mesmo é que a música seja a
expressão verdadeira das pessoas que as
criaram. O mais legal de se criar músicas,
é que quanto mais nos aventuramos e
nos permitimos experimentar, melhores
elas ficam e melhor representam aquilo
que sentimos.
Na oficina de música da Caravana, o
Daniel e o Carlos gostam de cantar e criar
músicas com os professores e alunos na
sala de aula. Eles carregam um monte de
instrumentos diferentes dentro de uma
sacola e sempre chegam de surpresa tocando alguma música pelos corredores
da escola. Eles acreditam que a música
deveria estar sempre presente na escola,
nos corredores e nas salas de aula. Na verdade, isso não é muito difícil de acontecer. Fazer música é muito fácil e, as vezes,
nem precisa de instrumento, só é preciso
que os professores e seus alunos tenham
vontade de cantar e conhecer os infinitos
caminhos que a música pode nos levar.
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A Caravana Buriti
existe desde 2010 e já visitou as seguintes cidades:
Anápolis (GO)
Cocalzinho (GO)
Alto Paraíso (GO)
Aragoiânia (GO)
Rio Verde (GO)
Anastácio (MS)
Aquidauana (MS)
Bonfinópolis (GO)
Orizona (GO)
Silvânia (GO)
Ceilândia (DF)
Brazlândia (DF)
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Paranoá (DF)
Planaltina (DF)
Samambaia (DF)
São Sebastião (DF)
Santa Maria (DF)
Núcleo
Bandeirante (DF)
Varjão (DF)
Itapoã (DF)
Riacho Fundo (DF)
Sobradinho (DF)

Fomos para 36 escolas diferentes,
fizemos 444 espetáculos e oficinas, conhecemos por volta de 14.600 crianças
e professores e andamos 6.500km!!
Neste ano voltamos ao Goiás
para visitar Alto Paraíso, Cavalcante
e Teresina de Goiás. Nessa Caravana,
vamos permanecer por 10 dias em
cada cidade, oferecer 60 espetáculos
-oficinas em escolas, 6 oficinas para
professores, 12 oficinas abertas a comunidade e 6 espetáculos em praças
públicas. As ações artísticas vão ser
divididas nas 3 cidades escolhidas.
Para fazer todas essas atividades
sem custo nenhum para as escolas e
para a comunidade, sempre buscamos
apoios e patrocínios. Já tivemos o pa-

trocínio da Funarte e do FAC DF. Agora
contamos com o Voluntariado BB e o
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alto Paraíso, e o
apoio da Associação Assistencial Paulo
de Tarso, para estar com vocês.
Nosso agradecimento a todos que
acreditam nesse projeto e nos ajudam
a realizá-lo. Agradecemos a Ana Paula
Ratto, a Dona Romilda, Andrea Montini, ao Sérgio Campos, a Carla Cartocci,
ao Carlos Salgado, a Nina Laranjeira,
ao Emmanuel Garcia, a Cleusa Pitanga,
ao Túlio e Fernando Tamanini, a BusCar, e a EuroDiesel. As equipes das escolas, prefeituras e a todas as crianças
e pais que estiveram conosco!
Até a próxima aventura!
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Apoio:
Associação Assistencial Paulo de Tarso Alto

Restaurante da Téia de São Jorge

Paraíso de Goias

Cavaleiros de Jorge

Associação pela Paz de Cavalcante Goiás
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Alto Paraíso
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realização:

Restaurante Alquimia de Alto Paraíso
Maxi Restaurante de Cavalcante

