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1. Introdução

 A mandioca (Manihot esculenta craniz), espécie rica em carboidratos utilizada tanto 
para a alimentação humana quanto animal, é também conhecida no Brasil por diversos nomes 
populares, como: macaxeira, aipim, mandioca mansa, mandioca brava, mandioca margosa, 
dentre tantos outros nomes regionalizados (SOUZA, SILVA E SILVA, 2012). 
 Segundo a Embrapa (2013), a produção da mandioca representa “um símbolo da 
identidade cultural do Brasil” de grande relevância econômica, cultural e social. Trata-se de 
uma atividade comum, exercida nas pequenas unidades produtivas de agricultores familiares 
na qual, além da dieta alimentar, contribui para a geração de trabalho e renda (SILVA E 
MURRIETA,2014).  

Na Comunidade de Brejinho, localizada na área rural do município de São João da 
Ponte - MG, local de pesquisa desse trabalho, a mandioca é utilizada tanto para a alimentação 
dos agricultores familiares e dos animais, quanto para gerar renda por meio da venda da farinha 
e fécula da mandioca, conhecida na comunidade como “goma”. A abundância desse produto foi 
o que fundamentou a criação da “Festa do Bejú” na comunidade. 

Levando em consideração  a relevância econômica e cultural da mandioca para os 
moradores da comunidade de Brejinho, esse trabalho apresentou como objetivo principal 
analisar as principais  motivações que levaram a criação da   tradicional “Festa do Bejú” na 
comunidade. 

Para nortear essa pesquisa, foram utilizados procedimentos metodológicos, a partir do 
método qualitativo exploratório, na qual utilizou para levantamento de dados a observação 
direta e as conversas informais com os agricultores familiares da comunidade. Além de 
levantamento documental nas atas da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Brejinho, 
afim de compreender a origem da “Festa do Bejú” .

2.Procedimentos metodológicos da pesquisa 

Para o atendimento dos objetivos propostos foram adotadas estratégias de investigação 
amparadas numa abordagem qualitativa, afim de analisar o contexto social,  pela qual deu 
origem a “Festa do Bejú” na comunidade de Brejinho. 

Segundo Godoy (1995, p. 62-63), a pesquisa qualitativa é um estudo empírico realizado 
no seu ambiente natural, pois os fatos sociais têm que ser observados e analisados inseridos 
no contexto ao qual pertencem. Ainda de acordo com  Goldenberg(2004, p.53), a pesquisa 
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qualitativa  consiste  na descrição detalhada de situações com o objeto de compreender os 
indivíduos em seus próprios termos.  

Como ferramenta metodológica desse estudo exploratório, foi realizado um levantamento 
bibliográfico contribuiu a contextualização e a caracterização da mandioca. Como técnica 
de coleta de dados  utilizou-se os relatos por meio de conversas informais com agricultores 
familiares e colaboradores que contribuem anualmente para com a realização “Festa do Bejú”, 
além da   observação direta, antes, durante e depois do evento. Foi realizado também, um 
levantamento documental nas atas das reuniões da Associação de Pequenos Produtores Rurais 
de Brejinho, afim de melhor compreender o contexto histórico e a origem da tradicional “Festa 
do Bejú” na Comunidade de Brejinho. 

4-Resultados e discursões 

A Festa do Bejú surgiu em 1998 idealizada pelo senhor Adely de Jesus Campos 
Correia(figura 01), que à época era presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais 
de Brejinho, motivado pelo propósito de incentivar o estreitamento das relações sociais   dos 
agricultores familiares da Comunidade. A mandioca estava ligada não apenas à produção em 
si, mas também como um dos meios de gerar renda, através dos plantios de “fundo de quintal”, 
que anualmente eram transformados em farinha e goma, valorizando os saberes tradicionais 
repassados por gerações, e posteriormente em alimento, meio de troca e dinheiro. Considerou-
se estão os aspectos sociais, culturais e econômicos repassados de geração para a geração e foi 
idealizada a Festa do Bejú.

Figura 01: Senhor  Adely de Jesus Campos Correia, idealizador da “Festa do Bejú.” 

Fonte: Acervo da família Oliveira Correia, 2019 

Nos cinco primeiros anos a Festa do Bejú era realizada no fim da safra da mandioca, em 
meados de agosto. Entre 2003 e 2007, com a troca da diretoria da Associação, esse evento foi 
suspenso e só resgatado em 2008, atrelado ao tradicional festejo religioso da comunidade, que 
tem como padroeiro Santo Antônio. Sendo assim, a festa foi fixada no dia 13 de junho. 

Anualmente a comunidade se reúne. Hoje não apenas os agricultores familiares sócios 
da associação, há interação entre igreja, escola e associação que coletivamente, organizam, 
doam seus trabalhos e fazem acontecer a Festa do Bejú, evento regionalmente conhecido. 

A organização da festa começa em maio. Os membros da associação, escola e igreja 
católica se reúnem para planejá-la. Após o delineamento, inicia o processo de arrecadação. A 
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comunidade doa a mandioca (matéria-prima), leite, rapadura, caldo de cana e dinheiro.
No dia 12 de junho, a comunidade se reúne. Os homens são responsáveis pelas tarefas 

que demandam maior esforço físico, como ir à casa dos doadores arrancar e transportar a 
mandioca à sede da associação. As mulheres se juntam para “raspar”. Enquanto limpam as 
raízes, contam causos, trocam experiências, riem. Outras lavam. Os homens já se preparam para 
triturar. Com o avanço tecnológico que chegou à comunidade, hoje utilizam o motor elétrico. 
Os mais velhos do povoado narram o “sofrimento prazeroso” da época em que utilizavam o 
ralo e a roda no serviço manual. As mulheres passam a lavar a massa da mandioca, que se 
dá no processo de retirar a fécula, conhecido na comunidade como “tirar goma”. Um caldo 
amarelo, devido a mistura da mandioca triturada na água, é cuidadosamente coado e colocado 
para descanso em recipientes de plástico. A massa lavada é colocada na prensa, uma espécie de 
caixote de madeira (figura 02). 

Figura 02: Trabalho coletivo no processamento da mandioca no dia 12/06/2019 

Fonte: Acervo das autoras, 2019 

Ao fim do procedimento, é hora de os homens colocarem pesos sobre a tampa da prensa, 
para espremer a água garantindo que a massa no outro dia esteja enxuta e solta. Agora todos 
podem finalmente ir às suas casas. Banham-se, colocam roupas novas e perfumam o corpo. A 
festa vai começar.

No dia 13 de junho, às 5h da manhã, enquanto os fiéis celebram na igreja o último dia da 
trezena de Santo Antônio, as “bejuzeiras” já estão na oficina de farinha da Associação, tirando 
a massa da prensa e jogando a água das vasilhas fora. A goma firmada ao fundo fica. O ruído 
do motor anuncia que em breve começará a produção do bejú, um colaborador está passando a 
massa, outro peneirando. Uma senhora põe fogo debaixo do forno e outra começa a misturar a 
massa e a goma (figura 03). 
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Figura 03:  Produção do beijú, no dia 13/06/2019 

Fonte: Acervo das autoras, 2019 

Figura 03:  Produção do beijú, no dia 13/06/2019 

Fonte: Acervo das autoras, 2019 

Os primeiros foguetes arremessados ao céu anunciam que a missa sertaneja irá começar. 
Alguns bejús são colocados na peneira e apresentados durante a cerimônia, como fruto do labor 
dos cristãos brejinhenses. O canto final avisa às bejuzeiras que a multidão está prestes a apreciar 
os beijús e às cozinheiras que é hora de servir o almoço, oferecido gratuitamente aos foliões.

Os tachos de arroz, carne de boi e feijão tropeiro saem do fogão à lenha, cedendo lugar 
ao caldeirão que ferverá o leite adoçado com rapadura. O caldo de cana é providenciado no 
mesmo dia, chega fresco à Associação, doado pelos donos de engenho e canaviais. 

Após o almoço, o locutor convida os moradores e visitantes para a abertura da Festa 
do Bejú. Todos os anos o evento presta homenagem póstuma àqueles que colaboraram com 
a edificação da Festa e da comunidade. Após os pronunciamentos, começa-se a distribuir 
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bejú(figura 04), recheado ou não com doce de leite. Isso fica ao gosto do convidado. Os idosos 
não vão à fila, todas as ofertas chegam até eles. No palco improvisado sobre a carroceria de um 
caminhão, violeiros e sanfoneiros tocam e cantam músicas sertanejas que marcaram a história 
daquele povo. Durante toda a tarde a casa da Associação é ponto de encontro, risadas, partilha 
e emoção. 

Figura 04:  Distribuição do beijú recheado, caldo de cana e leite, no dia 13/06/2019 

Fonte: Acervo das autoras, 2019 

As crianças da Escola Constantina Pereira da Silva, que já entendem a importância 
desse festejo, incentivadas pelo professorado e organizadores, apresentam ao público poemas 
e paródias evidenciando a cultura do povoado. O “Miss Bejú”, disputado por meninas a caráter 
sertanejo, finaliza a participação infantil no evento(figura 05). 

Figura 05:  Participação dos estudantes da Escola Municipal Constantina Pereira da Silva

 
Fonte: Acervo das autoras, 2019 
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Figura 05:  Participação dos estudantes da Escola Municipal Constantina Pereira da Silva

Fonte: Acervo das autoras, 2019 

Os violeiros dão continuidade(figura 06). O pôr-do-sol sinaliza o fim da festa. Moradores 
de outras comunidades rurais despedem-se.

Figura 05:  Roda de viola 

Fonte: Acervo das autoras, 2019 

Mais um ano o lema da festa “Comunidade de Brejinho, aqui vive um povo unido e 
acolher” é reforçado na opinião pública pontense. 
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5-Conclusão 

É possível inferir a relevância do cultivo da mandioca na comunidade de Brejinho, não 
apenas como um elemento utilizado para fins alimentares e econômico, mas também como 
um elemento simbólico e imaterial que contribui para fomentar a tradição cultural e social da 
Comunidade de Brejinho. 

Além de que, a  Festa do Bejú é um ambiente que vai muito além do festejar a produção 
de mandioca, sendo ela uma das principais fontes de renda da comunidade local, mas é um 
espaço de encontros e reencontros, que ano após ano, tem atraído grande número de visitantes, 
inclusive de indivíduos que moram em outros estados como São Paulo. 

É um espaço próprio também  para reviver a cultura local, tendo em vista que toda a 
ornamentação e as apresentações que acontecem durante a  festa, buscam retratar as origens da 
comunidade que estão ligadas  inclusive ao modo de vida simples. 

Outro quesito relevante, é a busca constante dos organizados em envolver as novas 
gerações no contexto da Festa do Bejú, inclusive as crianças, que inclusive contribuem para que 
a festa também aconteça, o que foi notório ao observar o envolvimento das crianças da Escola 
Constantina Pereira da Silva, preocupadas em reproduzir a cultura local, através das poesias, 
poemas, parodias e até mesmo no desfile, tendo em vista que buscavam retratar os modos de 
vida dos primeiros habitantes da comunidade.     
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