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Dos encantos e das estórias de um Brasil lnterior
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Senhoras e senhores,

A obra Brosil Interior - Polestras Populares Folk-lore dos margens do

Sõo Francisco, do professor, jornalista, historiador, poeta, prosador,

ideal ista, folc lor ista Manoel Ambrósio Alves de Ol iveira, foi

originalmente escrita em l-912; mas só em 1934 foi dada a conhecer,

graças a amizade do autor com o compadre e também professor

Nelson Benjamim Monção.

Adequada aos protocolos editoriais vigentes e com expressa

autorização da família do autor, Brasil lnterior ressurge tal qual foi

escrita em LgLz (Editora Unimontes, 2OL5l, uma vez que os

organizadores da obra e a famíl ia de Manoel Ambrósio decidiram

manter o registro de uma época em que os escritores ora se

orientavam pela fonética - e traziam marcas da fala para a escrita -

ora pela etimologia, buscando na origem da palavra justif icativa para

tal registro.
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Em Brasil lnterior, esse registro mostra-se intencional. É que Manoel

Ambrósio ora fala ora passa" a palavra aos seus personagens,

conforme observou Cosme Damião da Silva em O discurso indireto

livre de Manoel Ambrósio em Brssil lnterior. Quando o autor fala

percebemos a erudição, a concordância, o conhecimento das letras, a

palavra do narrador.  Quando a palavra é dada aos personagens - Só

Francolina, Só Lunarda, o véio Ciryaco, o Joaquino lmperiol, o Poulo

de Santo Antonio e tantos outros, o que se percebe é a tentativa de

transcrever para a escrita a fala dos pescadores, dos vazanteiros, dos

ribeir inhos, do povo da beira do Paranapetinga.

A l inguagem empregada por Manoel Ambrósio nos contos, lendas e

narrativas de Brasil Interior permitem antever um registro dos falares

r ibeir inhos que antecede a Guimarães Rosa. Termos como

resmelengu€, ingrizio, mamporro e tantos outros registrados em

muitas publicações roseanas ja r. faziam perceber em Brasil lnterior.

Af inal ,  não t iveram os dois,  cada um a seu tempo, a mesma

engenhosidade de cunhar os termos e expressões populares tão

característ icos dos r ibeir inhos, catrumanos e geraizeiros?

Francisco de Vasconcelos(L974) na obra O Folclor ista Manoel

Ambrósio ressalta que o mestre barranqueiro "mesmo nas suas

longinquas barrancas, deu alguns passos a mais que seus

contemporâneos, porque teve a preocupação de grafar as palavras



segundo a pronúncia popular da região...".(vAscoNcElos, !974,

p.10e)

Em Brasi l  Inter ior,  as lendas, contos e narrat ivas se sucedem numa

profusão de imagens, cores, sons, sabores divididos em dois volumes

curiosamente cont idos num só. Nesta plast ic idade, mais dourado é o

pente da Mãe d'ógua, mais cheiroso é o pirão de Dono Miquelino -

fei to de curvina seca e gorda - mais saborosos são o quei jo e as

crueiras de mandioca devoradas às escondidas por Rimuardo e o

remeiro Seu Thome. As mulas sem cabeça se mult ipl icam, e o caboclo

d'água toma a proporção de um gigante descomunal.

A descrição das gentes do povo revela figuras caricatas encontradas

em tantas outras culturas: o fanfarrão Paulo de Sonto Antônio, o

bandido Três-Bundos, o curandeiro Mané da Quina, o sovina primo

vieira, o religioso seu Patúrnio, a rezadeira Demétrio. E, ainda, o

matuto visitante do casarão do Cunselheiro Aires da Mata Machado,

o vingador Manoel Nunes Vionna, a inconfidente Moria do Cruz que

ao mesmo tempo que se revelam f iccionais,  remontam o lei tor a

fatos e pessoas reais da histór ia das minas e dos gerais.

lmpossível traduzir os encantos de Brasil lnterior. Tal feito ficará a

cargo daqueles que aceitarem o convite à lei tura dessa obra genial ,

de um homem de hábitos simples e talvez por isso genial ,  que na



observação do modus vivendi dos seus contemporâneos ribeirinhos

soube traduzir  a alma de um povo que ainda hoje pode ser

provocado, segundo o próprio autor, pela endêmico mqnio dos

thesouros enterrqdos só para sober do gosto qté onde podem chegor

os phontasios populares do sertõo.

Aproveitando esta noite onde estamos sendo, certamente

observados pelos seres do rio, volvamos nossos olhos e corações

para o Paranapetinga, o Opará, o Rio de São Francisco como nos

versos do mestre barranqueiro:

O Rio de São Francisco

É um poema a sorr ir ,

Ás águas que ora descem

Não tornam mais a subir .

Elas nos viram nascer,

Deram-nos leite a beber,

Criaram nossos avós,

É uma prenda quer ida

O rio de nossas vidas

E vida de todos nós.

MUITO OBRIGADA!


