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Introdução

Tradição é o ato de se passar conhecimento ou hábitos de geração em geração. Nas
últimas  décadas,  aspectos  globais  foram  tomando  o  espaço  de  características
particulares  de  cada  população.  Isso  tem  causado,  especialmente  nas  pequenas
cidades, um sentimento de vazio muitas vezes compensado por ações de valorização
identitária. 
Nessa  mesma  perspectiva,  nossa  pesquisa  propõe  estudar  a  Festa  do  Arroz  na
comunidade  rural  de  Braúna,  no  município  de  São  João  Nepomuceno.  Embora  seja
realizada há apenas cinco anos, podemos dizer que tem se tornado uma tradição local,
pela identificação da temática com a população, tradicionalmente produtora de arroz. 

Objetivos

Buscamos  com esta  pesquisa  entender  o  processo  de  criação  de  uma tradição  que
envolve  aspectos  políticos,  sociais,  econômicos  e  culturais.  Nosso  objetivo  é  assim,
tentar perceber quais as implicações para a sociedade que incorpora uma idéia,  sem
conhecer os principais aspectos que envolvem sua realização. 
Dentro de uma perspectiva do Turismo, o Turismo de Eventos, procuraremos apreender
o que possibilitou a absorção da festa pela comunidade e de que maneira ela influencia o
seu  cotidiano,  verificando  que  tipo  de  relação  os  habitantes  que  participam  da
organização da festa estabelecem com os visitantes.

Metodologia

Nossa metodologia se baseou em entrevistas informais realizadas junto à população, aos
organizadores,  a  políticos  e  agentes  culturais  da  região.  Para  entender  o  grau  de
inserção  e  de  importância  da  festa  para  a  comunidade,  serão  necessários  visitas  à
localizade durante o ciclo de plantação do arroz e da organização do evento. Para que
possamos  perceber  a  forma  de  articulação  social,  é  necessário  compreender  a
participação da cada personagem no contexto da festa, inclusive a dos visitantes. 

Resultados Preliminares

Já no primeiro contato com a população braunense foi possível observar que esta se
mostra resistente à permanência de visitantes no local além do tempo da festa, um único



dia.  Este  fator  que deve ser  considerado  ao  analisar  a  hospitalidade  local.  Entre  os
impactos mais visíveis, está a contribuição econômica da festa na comunidade. 
Apesar de seu pouco tempo de existência, podemos afirmar que a Festa do Arroz é uma
tradição inventada. Esse tipo de tradição nunca se justifica em si mesma, está sempre
inserida  em  uma  situação,e  é  este  processo  que  nos  interessa  verificar  durante  o
desenrolar do projeto.


