
Caros amigos, estudiosos e entusiastas da cultura popular e dos

constructos folclóricos:

Muito Boa Noite, com efusivas saudações ambrosianas!

Temos alardeado já a alguns pares de anos, lá no extremo norte do

estado, da importância da vida e da obra do professor Manoel Ambrósio

Alves de Oliveira para a cultura e para o desvelamento histórico de nossas

Minas Gerais. E felizes estamos por perceber que aquele nosso solilóquio

tem reverberado desde os sertões gerais até aqui nestes Belos Horizontes.

Esta noite, peço vênia a todos para pontuar um aspecto do universo

ambrosiano que reputo pouco conhecido, talvez invisível a olhos e

subjetividades destreinadas: trata-se da prevalência das culturas e dos

saberes ameríndios, ora manifestos na obra de Ambrósio-pai, travestidos
que foram nos fazeres e no modus vivendi sertanejo, este-mesmo, fruto

do sincretismo já tão bem descrito por alguns. Cultura e saber de nossos

Brasis-ancestrais que teimam em seu existir perene...

O que ora compartilho com vocês é fruto de um olhar enviesado sob

e sobre o universo de Manoel Ambrósio, só despertado ao tempo e

concomitante com minhas andanças pela Amazônia Oriental, naquelas

mágicas, vetustas e impenetráveis planícies guianenses.

De nosso tenso e contraditório relacionamento com os Brasis

autóctones, nossos pais-avós, cito como oração síntese a assertiva do

mineiro-ameríndio Ailton Krenak: quando afirma que mesmo o elemento

humano africano tem lugar na casa grande e na senzala brasileira. Mas o



índio não, o índio é aquele que está no mato, escondido, a espreita. O

índio não tem lugar no Brasil Arcaico e tampouco no Brasil Moderno.

Vossos saberes, vossas belezuras, só podem aparecer em nossa literatura

travestidos em saberes-outros, culturas-outras vide os heróis

alencarianos lracema e Peri- ou no limite, endemonizados sob o rótulo de
práticos e moralmente bárbaros, incivilizados, como se fosse possível a

alguém acreditar em uma Ëuropa-cristã como paradigma de civilização e

humanidade.

É preciso lembrar prá não esquecer que Tabaréu é quem habita a

Taba, essa antiga e prevalente forma de organização sócio-territorial

indígena, que prevalece cerrado adentro e diferencia os habitantes da

beiro do rio, dos que habitam os campos cerrados.

Sob a égide de uma construção cultural ribeirinha, aparecem a Mãe

D'Água; o Lobisomem; o Dourado; a Zellação; o Caboclo D'água e todos os

encantados de meu asfixiado e anêmico rio de 5ão Francisco. No

território tabaréu o Bicho-homem; o Pé-de-garrafa; os curadores e

mandrakeiros que nada mais fazem do que repetir saberes e práticas

xamânicas em extinção, dos também extintos pajés do Opará. O Anhangá-

diabo-velho; a Onça-Borges: a esta última cabem vastíssimas teses, a fim

de desenredar implícitos Ambrosianos e Indígenas.

Ambrósio-pai registra para a posteridade a existência do lendário

vaqueiro Borges, cuja valentia e franco uso de valores morais

cavalheirescos lhe confere poderes sobrenaturais. Borges é o arquétipo do

Sertanejo forte, que no ostentar da valentia e senso de honra prega a

moral jagunça, sertaneja, o paradigma do homem-macho, do líder

solitário. Ocorre que tal arquétipo não advêm da tradição judaico-cristã;

não emana dos transplantados africanos; não é fruto do sincretismo

ibérico em terras americanas. Borges nada mais é que a emanação do

Pajé-verdadeiro, corporificado na figura do vaqueiro, figura sempre

mística e emblemática, exatamente por seu múnus temerário e

misterioso. ,

Conheço o Borges. Ele usa vários nomes. Vive em realidades outras
que a um branco é impossível apreender e transitar... Vi o Borges



ostentando colares, penas e mandíbulas na lua de outubro do ano
passado, quandq sob efeito do caxiri ritual, pude finalmente adentrar o
círculo mágico do Turé-Marworno. o homem-onça ainda exibe força
moral e poderes d'antes vistos nos campos gerais, mas agora à sombra da
floresta das amazonas. Entre meus irmãos Karib's e Aruaques - a onça-
pintada; o jaguar; ou o cangussú, como registra o velho-sábio, é símbolo
totêmico máximo. Nos topos da cadeia alimentar, nenhuma força humana
ou silvestre pode afetar o poder-Onça. É o ultra-predador terrestre, bio-
indicador das saúdes florestais. Também é ela-mesma quem empresta
vossa força-corpulênta no incorpore d'o espírito dos pajés-verdadeiros,
quando voltam mesmo-eles em andanças terrenas, floresta adentro. lsso
prá dizer que um homem-onça é força ancestral perene, teimosa e
absolutamente indiferente às mandíbulas da morte.

Em Brasil Interior, Ambrósio-pai atribui a danação eterna do
vaqueiro-Borges - que se transforma em onça e não pode tornar ao
convívio humano - ao medo e ignorância de seu discípulo. Não poderia ser
esta uma metáfora ambrosiana à nossa condição de verdugos e
exterminadores das culturas ameríndias que habitavam e ainda teimam
em habitar o cone sul das Américas?

Ao ignorar, temer, odiar e exterminar as civilizações ameríndias não
te;ia4rygs transformado a nós-mesmos em Borges-coletivos? Não teríamos
a0:eilg
ffib mão de nossa forma verdadeiramente humana? Matamos o índio,
mas o europeu não nasceu em nós... Matamos o melhor do humano que
existia em nós, assumindo, doravante, a forma de um predador gigante e
irracional, QUê nos obriga a caçar e odiar aquela mesma teia de
diversidades humanas da qual fizemos parte um dial?l Devaneios de
neblina gelada? Devaneios de neblina ambrosiana? Nonnada...

lsto posto, declaro uma vez mais, e sempre: Ave palavra! salve
Manoel Ambrosio Alves de Oliveira.


