
 
INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Patrimônio Imaterial 

 

Município: Muriaé Distrito: Sede Microrregião: Muriaé 

Designação: GRUPO FOLCLÓRICO SANTA TEREZINHA 

Local:  O Grupo Folclórico tem sua sede no Bairro Santa Terezinha e se apresenta em vários lugares do 

município, algumas cidades vizinhas e até na capital nos festivais de Quadrilha.  

Endereço: Rua Abeilard Goulart, 250 fundos – Bairro Santa Terezinha 

Responsável: Helenice Barbosa de Melo (mais conhecida como Shirleyy Melo) 
Registro Fotográfico: 

   
Apresentação na cidade de Barbacena (2008) 

                                      

   
Apresentação na Praça Antônio Carlos na cidade de Juiz de Fora no ano de 2011 
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Concurso de Quadrilhas Arraia do Ouro em Santos Drummond no ano de 2011 – 1º vez 

 

  
          Apresentação na cidade de Santos Dumond (2014)                                             Bicampeão na cidade de Santos Dumond (2014) 

 

 
Apresentação no concurso Arraial de Belô (festival estadual) pela primeira vez no ano de 2015 ficando em 5º lugar  
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Apresentação no distrito de Vermelho – município de Muriaé (2016) 

 

   
Arraial de Belô – fotos de Cesar Augusto  (2017)                                               Apresentação no PEMSE - Muriaé  (2017) 

 

   
Apresentação na cidade de Guiricema - MG (2018)               Apresentação no Colégio São Paulo (2019)      

           

 
Apresentação no Arraiá de Muriaé – 4º lugar (2019) 
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Apresentação no Arraiá de Muriaé – 4º lugar (2019)                                  Apresentação no Arraiá de Muriaé – 4º lugar (2019) 

 

   
Quadriata pelas ruas de Muriaé (2020)                                           Quadriata pelas ruas de Muriaé (2020)                

 

   
Quadriata pelas ruas de Muriaé (2020)                                           Quadriata pelas ruas de Muriaé (2020 

 

Ornamentação: As vestimentas do Grupo Folclórico Santa Terezinha foram mudando ao longo dos anos. No 

início já eram vestes iguais para todos mas eram simples, do tipo “caipirão”. De 1995 em diante as vestimentas 

começaram a tomar formas profissionais, com estilo mais sofisticado, chamado de “quadrilha de salão”. Com a 

consequente participação em festivais e concursos, o Grupo passou a ter contato com figurinos mais elaborados, 

que mudavam ano a ano, e viu a necessidade de se enquadrar ao padrão de qualidade exigido nos certames. 

Hoje as apresentações são temáticas, muitas vezes com a representação de uma história da vida de uma pessoa 

ou sobre um fato específico, e as vestimentas devem seguir o tema escolhido. Isso evidentemente implica em 

maiores gastos pois os tecidos são mais caros e a modelagem mais detalhada. 

Tempo: O Grupo Folclórico se apresenta durante todo o ano em eventos isolados promovidos pelas prefeituras de 

Muriaé e de outras cidades da região, mas nos festejos juninos que geralmente acontecem nos meses de maio, 

junho e julho. Também participa de concursos regionais e estadual de quadrilhas que geralmente são realizados 

neste período tradicional das comemorações juninas. 

Histórico:  Fundado em 1991 na comunidade do Santa Terezinha na cidade de Muriaé MG, o grupo de quadrilha 

inicial, fundado por Shirleyy Mello, ao qual deu seu nome ao grupo de “Quadrilha da Shirleyy ” com a intenção 

de preservar a cultura do estado e levar um pouco de alegria aos moradores da comunidade, seria a origem do 

Grupo Folclórico. Os integrantes da Quadrilha nesta época tinham entre 14 e 20 anos e eram, em quase sua 

totalidade, moradores do Bairro Santa Terezinha, um dos bairros mais carentes do município. Após 5 anos de 

sua criação Shirleyy viu que os motivos de manter o grupo iam muito além da preservação da cultura e desde 
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então passou a ter como objetivo principal o cuidado com crianças e jovens tendo como função social, a 

cidadania e a proteção contra drogas e prostituição precoce.  

A partir daí o grupo passou a ter formas profissionais, passando a se chamar “ Grupo Folclórico Santa 

Terezinha” se uniformizou e se adaptou às regras dos Concursos de Quadrilhas profissionais. Nessa nova 

roupagem, o grupo buscou uma inovação estética que possibilitasse aliar tradição e modernidade. Assim, em 

meio a essa nova dinâmica e com o incentivo da   comunidade, o grupo encarou novos desafios, aprimorando 

seus espetáculos que obtiveram grande repercussão em Muriaé e região. Hoje já coleciona vários títulos em 

concursos em toda Zona da Mata Mineira. Só na cidade de Santos Dumont foi 3 vezes campeão e hoje tem o 

grande prazer de ser a única quadrilha da Zona da Mata Mineira a ser filiada à União Junina Mineira (entidade 

das Quadrilhas Juninas em Belo Horizonte) e participar do Festival de Quadrilha do Estado de Minas Gerais, 

etapa Estadual, representando a pequena cidade de Muriaé. O potencial do grupo reside no reconhecimento, 

valorização e perpetuidade de uma expressão cultural popular que privilegia a história de sua gente. A 

manutenção dessa cultura popular propicia aos seus componentes e equipe de apoio, não somente o fazer 

cultural, mas também o desenvolvimento social de toda comunidade. Como Grupo, seus participantes se ajudam 

mutuamente   em outras áreas para além do fazer cultural, desenvolvem amor pela arte e o orgulho em ser 

quadrilheiro, e elevam sua autoestima quando se apresentam ao público, contribuindo diretamente na melhoria 

da qualidade de vida das pessoas envolvidas. 

O Grupo conta atualmente com 50 componentes divididos entre Dançarinos, apoios e 1 fotografa. Os ensaios 

acontecem na comunidade do Bairro Santa Terezinha na, Escola Municipal Maria Aleluia Soares Bittencourt 

(creche), no espaço do terraço aos finais de semana de 19:30 as 21:00 horas.  

O Grupo já existe há 30 anos na cidade de Muriaé aonde já atendeu uma faixa de 300 jovens que hoje são pais e 

mães de família e ainda continua atendendo independente do fato de fazerem parte ou não do projeto. Também 

promove campanhas para doação de cesta básica, roupas, agasalhos para pessoas em vulnerabilidade.  

 

Motivação do inventário: O Grupo Folclórico Santa Terezinha há muitos anos é orgulho para a cidade de Muriaé 

por sua qualidade e pela preservação que promove da tradição das quadrilhas juninas. Com apresentações 

primorosas, de bom gosto, com vestimentas elaboradas e dança muito bem ensaiadas e de excelente coreografia, 

vem se destacando em nível estadual nos concursos em diversos municípios e na capital mineira. 
DESCRIÇÃO: 

Recursos:      O Grupo Folclórico promove várias ações para custear os seus gastos como: Feijoada, Bingo 

Beneficente, Rifas. Algumas apresentações para eventos particulares são remuneradas para ajudar com os 

gastos de transporte, alimentação e manutenção de vestuário e equipamentos. A entidade já foi contemplada 5 

vezes com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei Alcyr Pires Vermelho, do município de Muriaé, que 

ajudou financeiramente com a manutenção da entidade. O Grupo também recebeu auxílio da Lei Aldir Blanc, 

no ano de 2021. 
 

Programa de atividades:     Os ensaios do Grupo Folclórico acontecem na, Escola Municipal Maria Aleluia Soares 

Bittencourt (creche), no espaço do terraço aos finais de semana de 19:30 as 21:00 horas. É nesta preparação das 

coreografias que são definidos os passos e sequencia das apresentações. É também nestes ensaios que os novos 

integrantes tomam os primeiros contatos com os professores/dançarinos e coreógrafos e vão aos poucos se 

aprimorando para no futuro fazerem parte do elenco principal. As músicas e coreografias são escolhidas em 

conjunto entre a fundadora do grupo, Shirleyy, e seus principais dançarinos. Quando se aproxima a data de 

algum concurso ou festival em que o grupo esteja inscrito, as reuniões e ensaios se intensificam. 

Alguns festivais, concursos, premiações e atividades do Grupo: Festival Estadual de Quadrilhas Juninas – Belo 

Horizonte (Araiá de Belô) (participação por vários anos desde 2015 – 5º lugar e 4º lugar em 2019), Quadriata – 

cortejo motorizado pelos bairros (2020); Festa Junina da Escola São Paulo (2019); Prêmio Ciranda Cultural 

(2018); Mostra de Cinema de Muriaé (2018); Araiá do Ouro - Festival de Quadrilhas de Santos Dumont – MG 

(desde 2011 - 4 vezes campeões); Festa Junina do Colina Country Club; Festival de Barbacena (2008); Pemse – 

Muriaé (2017); Juiz de Fora – Praça Antônio Carlos (2011); Arraiá de Muriaé 2019 (4º lugar); Guiricema 

(2018); Distrito de Vermelho – Muriaé (2016); e muitas outras participações.    
 

Organizadores:    O Grupo tem como coordenadora Helenice Barbosa de Melo (mais conhecida como Shirleyy 

Melo), auxiliada por suas filhas Patrícia Caroline de Melo Martins e Bruna de Melo Martins que é a dançarina 

mais antiga da quadrilha, tendo começado a dançar com 5 anos de idade e nunca deixou de dançar, mesmo 

quando estava grávida. A equipe também é formada por Walbert Luiz que, além de ajudar na coordenação, é o 

Noivo e também coreógrafo já por mais de 6 anos, e a Noiva Bia Couto que ajuda na organização geral. 

Participantes:     Principais integrantes: Helenice Barbosa de Melo, Walbert Luiz da Silva (noivo), Ana Beatriz da 

Silva Couto (Bia - noiva), Bruna de Melo Martins, Bruno Wallace Mantina Pereira, João Vitor Carvalho, Ana 

Cristina Naziozano, Vitória Machado da Silva, Patrícia Caroline de Melo Martins, João Henrique Moreira, 

Augusto Zaron da Silva, Gustavo Brasil Martins, Brenda Francisca Japiassu da Silva, Maikon Souza Oliveira, 
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Leandro Borges Henrique e Vitória Gabriela Moreira da Silva 

 
Público:        Homens, mulheres, crianças e jovens de todas as idades, apreciadores da tradição das festas juninas. 

Narrativas e outros bens associados:        As festas juninas no Brasil são, em sua essência, multiculturais, embora o formato com que hoje 

as conhecemos tenha se originado nas festas dos santos populares em Portugal: a Festa de Santo Antônio, a Festa de São João e a Festa de 
São Pedro e São Paulo principalmente. A música e os instrumentos usados (cavaquinho, sanfona, triângulo ou ferrinhos, reco-reco etc.) 

estão na base da música popular e folclórica portuguesa e foram trazidos ao Brasil pelos povoadores e imigrantes do país irmão. As roupas 

caipiras ou saloias são uma clara referência ao povo campestre que povoou principalmente o nordeste do Brasil e pode-se encontrar 
muitíssimas semelhanças no modo de vestir caipira no Brasil e em Portugal. Do mesmo modo, as decorações com que se enfeitam os 

arraiais iniciaram-se em Portugal, junto com as novidades que, na época dos descobrimentos, os portugueses trouxeram da Ásia, tais como 

enfeites de papel, balões de ar quente e pólvora. Embora os balões tenham sido proibidos em muitos lugares do Brasil, são usados na cidade 
do Porto em Portugal com muita abundância e o céu se enche com milhares deles durante toda a noite. A dança de fitas e o pau de sebo, 

típicos das festas juninas no Brasil, são originários da Península Ibérica. No Brasil, recebeu o nome de "junina" (chamada inicialmente de 

"joanina", de São João), porque acontece no mês de junho. Além de Portugal, a tradição veio de outros países europeus cristianizados dos 

quais são oriundas as comunidades de imigrantes, chegadas a partir de meados do século XIX. Ainda antes, porém, a festa já havia sido 

trazida ao Brasil pelos portugueses e logo foi incorporada aos costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. (Fonte Wikipedia: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_junina_no_Brasil )   

Transformações:         As grandes mudanças no conceito artístico contemporâneo acarretaram na "adequação e atualização" dessas festas, 

em que ritmos e bandas não tradicionais aos tipicamente vivenciados são acrescentadas às grades e programações de festas regionais, 

incentivando o maior interesse de novos públicos. Essa tem sido a aposta de vários festejos para agradar a todos, não deixando de lado os 
costumes juninos. Têm-se, como exemplo, as festas no interior da Bahia, tais como a de Ibicuí, Amargosa e a de Santo Antônio de Jesus, 

que, apesar da inclusão de novas programações, não deixa de lado a cultura nordestina do forró, conhecido como "pé de serra" nos dias de 

comemoração junina. (Fonte Wikipedia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_junina_no_Brasil )   

Problemas detectados:        As atividades de 2020 deram início no mês de março, onde já tinham 50% de todo 

trabalho desenvolvido com a elaboração das coreografias, tema, figurino e recepção dos novos Quadrilheiros. 

Porém, em maio, foram pegos de surpresa com a Pandemia do Covid-19 onde passaram apenas a ter contato 

com os integrantes através de um Grupo de WhatsApp e nas redes sociais Facebook e Instagram. Fizeram 

Reuniões, Gincanas Online, conteúdos diversos para as páginas com enquetes, vídeos, fotos e lembranças de 

vários anos passados.  

Para comemorar os 30 anos de apresentação no ano de 2020, no meio de uma pandemia, tiveram a ideia de 

fazer a “QUADRIATA” carreta junina, levando às ruas de Muriaé o amor que têm por São João, com 25 carros 

enfeitados e carro de som, e com todos os cuidados possíveis com álcool em gel e mascará. O evento aconteceu 

no dia 13 de junho, dia em que é comemorado Dia de Santo Antônio o santo casamenteiro, sendo o único jeito 

que encontraram para comemorar minimamente o São João. A Quadriata percorreu ruas dos bairros Santa 

Terezinha, Porto, Rosário, região da rodoviária, Armação e Centro. 
 

Referências Documentais:  História oral dada em depoimento por Helenice Barbosa de Melo (mais conhecida como Shirley Melo), ao 

projeto Inventário do Patrimônio Imaterial de Muriaé realizado no mês de agosto de 2021, que foi uma ação do município inscrita na 8ª 
Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, promovida pelo IEPHA – MG. O depoimento está disponível em formato de vídeo no 

canal do YouTube da Fundarte – Fundação de Cultura e Artes de Muriaé: 

https://www.youtube.com/watch?v=mgwuiva59xY&t=11s   (GRUPO FOLCLÓRICO SANTA TEREZINHA - 8ª Jornada do Patrimônio 
Cultural de Minas Gerais - Patrimônio Imaterial de Muriaé) 

https://www.youtube.com/watch?v=X7AtL__GMBw (Grupo Folclórico Santa Terezinha de Muriaé - Festival Estadual) 

https://www.youtube.com/watch?v=P9fpHKrYQgY (Grupo Folclórico Santa Terezinha ensaia para temporada de apresentações) 

https://www.youtube.com/watch?v=qkpJ78XrEFQ (APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO SANTA TEREZINHA) 

Redes Sociais: Instagram: @gfstoficial ; https://facebook.com/grupofloricosantaterezinha;  
Wikipedia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_junina_no_Brasil  

Levantamento: Flávia Neves Data: 02 de agosto de 2021 

Elaboração: João Carlos Pereira Vargas Data: 05 de agosto de 2021 

Revisão: Gilda Meg  Data: 07 de agosto de 2021 
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