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Editorial

Moeda  e comando das relações sociais
José Moreira de Souza

Prezados leitores do Movimento dos Folcloristas, tenho me-
ditado com frequência sobre os desafios vividos pela nossa
Comissão Mineira de Folclore e pelo dos folcloristas em ge-
ral.
Nesse percurso, surge-me a ideia de acompanhar nossa tra-
jetória e suas contradições. Haja contradições. Parto de al-
gumas afirmações que fixam nosso referencial interpretativo.

1.Movimentos sociais ensejam relações comunitárias.
Com isto quero dizer que os movimentos sociais reú-
nem pessoas em comunidade e determinam a partici-
pação graciosa de todos os que se identificam com
os objetivos do movimento. Resulta disso que, num
movimento social, as carências são percebidas por
cada membro, sem elevar nenhum deles à posição de
chefia. A necessidade de coordenação não é perce-
bida como imposição de poder de comando. Os
membros de um movimento podem dizer com orgu-
lho: Nemo nos conducit – Ninguém manda em nós.

2.Movimento se distingue de Mobilização. Na
mobilização, há sempre um núcleo mobilizador em
busca de adesões por interesse. Mobilização é pas-
sageira e os membros que aderem ao aparente movi-
mento são abandonados tão logo o núcleo mobilizador
atinge seus objetivos. Mobilização cria as massas sem
cara, ao contrário dos movimentos em que cada mem-
bro se apresenta consciente de seu poder. Na
mobilização os membros obedecem a palavras de
ordem, no movimento os participantes se movem
obedientes à própria condição. Mobilização somen-
te é possível em relações societárias, ao contrário dos
movimentos que desafiam essas relações. Na
mobilização os participantes agem calculando sem-
pre o custo pessoal e o retorno também pessoal do
agir pela convocação do núcleo mobilizador.  O co-
mando das mobilizações deve calcular sempre o cus-
to segundo valores de poder, prestígio e investimento
de cada passo.

3.Movimentos são permanentes, mobilizações são pas-
sageiras. Movimentos quando surgem reúnem pes-
soas que visualizam os vazios das relações societárias
e podem durar indefinidamente. Por outro lado, as
mobilizações duram até que cálculos apontem para
custos deficitários. Isto implica que os participantes
de movimentos empreguem os próprios esforços sem-
pre atentos aos vazios institucionais vigentes.

4.Os Movimentos sociais incomodam as ordens
institucionais em razão de questionarem os valores
que as institucionalizam. Isto traz como consequência
que esses movimentos sejam rejeitados e combati-

dos. Diferentemente as mobilizações favorecem
negociações atentas aos custos das ordens
institucionais.

5.Movimentos trazem embutida a trajetória trágica
de sua extinção e dramática de sua resistência.
Movimento visualiza o “inimigo” – regra geral, real,
ou mítico -. O inimigo real se apresenta na
mobilização e o mítico na celebração da unidade
do movimento.

Isto posto, acompanhemos o caso do Movimento dos
Folcloristas.
O movimento dos folcloristas se desenvolve no inte-
rior de formação dos Estados Nacionais no Ociden-
te. Esses Estados surgem das contradições do mo-
delo de mando consolidado nos Impérios. Os esta-
dos nacionais celebram o mito da unidade territorial e
desconhecem a realidade da dominação fragmentada
em unidades regionais, étnicas, tribais, de mando e
obediência.
Os estados nacionais repousam sua realidade em dois
fulcros: Território e limite territorial que corresponde
à crença irredutível na Soberania; Valores que sus-
tentem a dominação sobre o território.
Simplificadamente: defesa da extensão territorial e
imposição de uma língua nacional. Isto explica que
todos os estados nacionais valorizem duas instituições
do que se mostra como face da sociedade civil: Insti-
tutos Históricos e Geográficos – Território e História;
território e sua história – e Academias de Letras e
Ciências. O terceiro excluído é Povo e seu Saber.
O Movimento dos Folcloristas se insinua nos
interstícios desses aparelhos necessários à afirmação
dos Estados Nacionais e explicita seu destino trágico:
o Saber Popular afirma tanto a diversidade das con-
dições de viver em território demarcado, quanto a
arbitrariedade dos limites da propriedade. Em Minas
Gerais, descobre-se haver uma Minas além do terri-
tório mineiro, uma Bahia além da Bahia, São Paulo,
além de São Paulo, um Brasil, além do Brasil... Um
Rio de Janeiro que quer dizer de todo o Brasil. E uma
Brasília em esforço pela realização extemporânea de
fundar o Brasil Republicano. Curiosamente, a aten-
ção dos folcloristas revelará que categorias
classificatórias de pertencimento a um estado, rejei-
tadas pelas interpretações hegemônicas, exibem po-
der compreensivo mais consistentes por trazerem à
luz a natureza dos processos de consolidação do sa-
ber viver em determinado território. Tais categorias,
no que diz respeito ao Brasil são:  (cidadão)caboclo
autóctone; imigrante: boçal e ladino; estabelecidos:
crioulo e patrício; descompromissados: burguesia
e patriciados crioulo. O boçal ignora as regras da
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Aconteceu

dominação legal; o ladino conhece as regras e busca
frestas para assegurar a submissão; ao crioulo só lhe
resta outra alternativa  de reconhecer-se como “cida-
dão”, e o patrício se imagina dono da pátria.
O segredo repousa na consolidação do patriciado que
reivindica o título de Pais da Pátria e da afirmação da
burguesia e do patriciado crioulos. A diferença de uma
burguesia crioula para um patriciado crioulo assenta-se
nos discursos universalistas ou nacionalistas na ordem
das trocas e da acumulação.
Eis uma pauta para longas conversas em momento em
que se inventa a celebração dos Trezentos Anos de cri-
ação da Capitania de Minas Gerais. Não se diz das
Minas das entradas de Espinosa, das aventuras de
Fernão Dias Pais, de Borba Gato, do Pompeu de
Almeida, do morgado da Casa da Ponte, menos ainda
dos Botocudos e companhia.
A Herança de Sobreira abre oportunidade para nos-
sas conversas.
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Protagonismo de Andréia Patrícia
Vale a pena acessar semanalmente a página de Andréia
Patricia no Face Book. Regularmente, são colocadas às
sextas feiras interessantes entrevistas realizadas com  mo-
radores do distrito de Justinópolis do município de Ribei-
rão das Neves e pessoas da relação da autora.
Eis algumas entrevistas:
21 de fevereiro: Rosa Margarida - Autora, pedagoga e
consultora
07 de fevereiro: Luiz Tropia -Produtor cultural, folclorista e
sociólogo
24 de janeiro: Emídio Neves da Parayba - Escultor e autor

17 de janeiro: Coral Vozes de Campanhã –

10 de janeiro: Lucilene França - Atriz, professora de teatro
e produtora cultura

27 de dezembro: Dora Oliveira -  Escritora
13 de dezembro: José Moreira de Souza - Professor,
pesquisador,sociólogo, folclorista

06 de dezembro: Delba Menezes - Escritora, atriz, conta-
dora de história, psicóloga e jornalista
29 de novembro: Leida Reis - Escritora, published e jorna-
lista
22 de novembro: Adirson Teles - Escritor
15 de novembro; Edileila Portes - Escritora, artista plástica
e folclorista
07 de novembro: E a tarde do último domingo foi assim:
entre família e amigos.
Lançamento de “Memórias que não se perdem. Histórias
de vidas. História de Campanhã vol II”

BLOG DO ULISSES PASSARELLI
Nosso companheiro de São João Del Rei, Ulisses
Passarelli mantém um interessante blog acessível a
todos os estudiosos de folclore. O blog <tradições
populares das vertentes> exibe estudos em profundidade
sobre essa importante formação de Minas Gerais.
O autor anuncia na abertura:
Bem vindo!Esta página está sendo criada para
retransmitir as muitas informações que ao longo de
anos de pesquisas coletei nesta Mesorregião Cam-
po da Vertentes, do centro-sul mineiro, sobretudo
na Microrregião de São João del-Rei, minha terra
natal, um polo cultural. A cultura popular será o guia
deste blog, que não tem finalidades político-parti-
dárias nem lucrativas. Eventualmente temas da his-
tória, ecologia e ferrovias serão abordados. Espero
que seu conteúdo possa ser útil como documentário
das tradições a quantos queiram beber desta fonte

e sirva de homenagem e reconhecimento aos nossos
mestres do saber, que com grande esforço conser-
vam seus grupos folclóricos, parte significativa de
nosso patrimônio imaterial. No rodapé da página
inseri link’s muito importantes cuja leitura recomen-
do como essencial: a SALVAGUARDA DO FOLCLORE
(da Unesco) e a CARTA DO FOLCLORE BRASILEIRO (da
Comissão Nacional de Folclore). Este dois documen-
tos são relevantes orientadores da folclorística. O
material de textos, fotos e áudio-visuais que com-
põe este blog perten-
cem ao meu acervo,
salvo indicação
contrária. Ao utilizá-lo
para pesquisas, favor
respeitar as fontes au-
torais.
ULISSES PASSARELLI
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Por  onde andamos
ULISSES PASSARELLI

Ulisses e seus múltiplos

01 de fevereiro:  CONVERSAS SOBRE
GRUTAS.

No dia 01 de fevereiro, nos encontramos com a turma
do GUANO, na Praça da Liberdade, para conversar so-
bre Grutas, Cavernas, abismos e depressões. Este será
o tema da próxima edição da Revista da Comissão Mi-
neira de Folclore.

Agradecemos a atenção de nossa companheira Laís
Moreira Fernandino e aos membros do grupo Guano.

Estaremos também no encontro que será realizado na cida-
de de Cordisburgo, Gruta de Maquiné, para conversar so-
bre esse assunto.

Acessem o Informativo Comissão
Goiana de Folclore  - edição nº 5
dezembro 2019
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Neide Rodrigues Gomes Imperatriz do
Divino 01 dezembro

Neide Rodrigues Gomes, da Comissão Paulista de Fol-
clore, no Repouso Iluminado.

Vejam algumas lembranças dessa batalhadora de
Joanópolis, São Paulo, presente em todos os Congres-
sos de Folclore.

Nossa Comissão Mineira de Folclore adorna uma mesa
de nossa sede com prendas oferecidas por ela no últi-
mo encontro acontecido na cidade de Aracaju.

Neide Rodrigues Gomes foi velada desde o dia anterior na
sede da Câmara Municipal de Joanópolis, e no dia 01 de
dezembro houve cerimônia de Encomendação na Igreja da
cidade. À tarde, o corpo foi conduzido até São Paulo para
cerimônia de cremação.

Seu Repouso Iluminado é convite para entoar “Canções de
Ninar”;

“Ponho com carinho sobre os teus olhos a mão devagar.”

Quarta Reunião Ordinária da Assembleia
Geral da Comissão Mineira de Folclore
Os membros da Comissão Mineira de Folclore reuni-
ram-se na sede do Museu Antropológico do São Fran-
cisco  no dia 30 de novembro.

Nessa oportunidade foi lançada a edição 04_2019 do
Boletim Carranca da Comissão Mineira de Folclore.

Para nossa surpresa compareceu à reunião o senhor
Antônio Emílio Pereira. E para maior surpresa, ofere-
ceu para compor o acervo da Comissão Mineira de
Folclore uma de suas obras: “Memorial Januária: Ter-

ra, Rios e Gente”. São 701 páginas dedicadas à histó-
ria com a maior competência e dedicação.

Não se trata de história local como possa imaginar o
leitor, mas da formação de uma região. Nela o autor
insiste na compreensão da formação das Minas dos
Currais, as Minas dos Gerais e sua articulação com as
Minas do Ouro e dos Diamantes. A formação do terri-
tório é examinada com elevada competência para de-
limitar a relação das Minas com o território baiano e
pernambucano. Salgado - Januária - é apresentada com

destaque para pessoas chaves da formação do territó-
rio e os Motins do Sertão.

Além do Prefácio assinado por Saul Martins, vale cha-
mar atenção para este alerta do autor: “Em ciência, ne-
nhuma verdade é definitiva. Uma história, acredito, nun-
ca estará totalmente completa. E essa incompletude
será o elã que motivará outros ou a mim mesmo - a
continuar esses estudos.”

Haverá um momento em que nossa Comissão Mineira
de Folclore poderá disponibilizar todo seu acervo a es-
tudiosos e pesquisadores empenhados em conhecer Mi-
nas Gerais, o saber viver do povo que somos e as condi-
ções que se nos impõem.

Nessa mesma reunião, tomou posse como membro efe-
tivo da Comissão Mineira de Folclore, o senhor João
Damascena, de  Januária MG, por indicação de nosso
companheiro, Carlos Ceza de Carvalho. O novo membro
ofereceu para compor o acervo Comissão Mineira de
Folclore, duas obras: a primeira o livro de sua autoria
“Causos, Poesias e Fragmentos” e o segundo, um CD
duplo em livro “Ternos dos Temerosos”, editado pelo
IPHAN – Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular.
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Nessa oportunidade também foi empossada como
membro efetivo a senhora Marina Miranda, residente
em Belo Horizonte e que, já há anos, vem prestigiando
e contribuindo para a vitalidade de nossa Comissão
Mineira de Folclore.

Agradecimentos a Zanoni Eustáquio Roque Neves que
nos apresentou o museu e nos acolheu generosamen-
te.
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Herdeiros das Origens: um estudo das relações entre
arte erudita e arte popular
Autora: Edileila Portes - ver resenha e comentário na página
13.

Gouveia no dia 12 de dezembro:
lançamento da obra “Comunicação e
Mudança: a decadência do lazer
tradicional”.

12 de dezembro era aniversário da cidade. O lançamento
do livro foi escolhido pela senhora secretária de Cultura,
Sueli Vieira para constar do programa de celebração da
cidade.
Houve apresentação de músicas de salão criadas por com-
positores locais de Datas, Gouveia e Diamantina.
Essas músicas, geralmente, compunham o repertório das
serenatas, mas também faziam parte das festas religiosas.
Nessas festas, armava-se um coreto na porta da casa do
festeiro - Imperador do Divino, Rei do Rosário ou festeiro
de Santo Antônio. Aqui temos os continuadores dessa tra-
dição: o maestro da banda Santa Cecília, Serafim Antônio
de Souza - clarineta - e o presidente do Lar dos Idosos,
João Antônio Azevedo - violão.
Abrilhantaram a cerimônia dois músicos do Conservatório
de Música “Lobo de  Mesquita”, professores David de Je-
sus  Cassimiro e Luiz Antônio de Miranda, e o coral de
serestas conduzido pela Senhora Irene Abreu.
O antigo costume de dançar no salão da casa do festeiro foi
suprimido nos anos de 1960, quando um padre enfrentou
os festeiros declarando que essa manifestação “profana”
maculava o sagrado.
Curiosamente, a partir de um certo momento, os bailes se
iniciavam com a valsa “Senhora do Amparo” como pedido
de benção para os corpos em movimento. Alguma seme-
lhança com a Vesperata?



CARRANCA PÁGINA  9

Por  onde andamos
Aguardando resposta
No dia 26 de abril do ano de 2019, a senhora
Presidenta da Comissão Mineira de Folclore
endereçou ao responsável pela Secretaria de Cultura
do Estado de Minas Gerais, correspondência cujas
palavras finais sintetizam o núcleo da mensagem:

Diretoria da Comissão Mineira de Folclore
solicita de V. Exa a gentileza de receber uma
comissão de membros efetivos para expor e
ouvir diretrizes do atual Governo para a área
que representa em defesa do Patrimônio
Imaterial Popular de Minas Gerais.

Até a presente data não obtivemos retorno.

Reunião: 12 de novembro  na Fundação

Municipal de Cultura

A diretoria da Comissão Mineira de Folclore recebeu no dia 5
de novembro da Gerência de Culturas Populares e Urbanas
da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte a se-
guinte mensagem.
Jadison Nantes <jadison.nantes@pbh.gov.br>
5 de nov. de 2019 16:48
Boa tarde nobres amigos da Comissão Mineira de
Folclore!
Em resposta ao ofício (em anexo) encaminhado pela CMFL
à Secretaria municipal de Cultura e Fundação Municipal de
Cultura, no sentido de buscarmos um melhor entendimento
das demandas apresentadas, e atendendo a solicitação de nos
reunirmos, venho sugerir que esse encontro aconteça na pró-
xima semana, dia 12 de novembro de 2019 ás 10:00 na
sede da FMC (Rua da Bahia 888 - 11º andar). 
Caso a sugestão de data e horário não esteja a contento da
CMFL por favor nos sinalizem e assim buscaremos outra al-
ternativa.
Na oportunidade a reunião acontecerá com a Gerência de
Culturas Populares e Urbanas (GCPUR) - Diretoria de Pro-
moção dos Direitos Culturais.
Será um prazer recebê-los.
Aguardamos o retorno.
Grande abraço!
Jadison Nantes / Gerência de Culturas Populares e Urba-
nas - GCPUR
Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais - Fundação
Municipal de Cultura - FMC  
A reunião foi ralizada com a presença de todos os membros
assessores da prefeitura de Belo Horizonte.

Janeiro 2020. 16 de janeiro. Reunião da diretoria.

• Sobre o encerramento do projeto da CMFL, “O
Movimento dos  Folcloristas”, desenvolvido
junto ao Fundo Estadual de Cultura,

• Lançamento do livro do Professor Antônio de
Paiva Moura , “A Herança de Sobreira”, no
dia 15 de fevereiro na Biblioteca Pública
Estadual

• Destaque ao projeto de Laís Fernandino e seu

grupo de espeleologia ligado à gruta do

Maquiné.

• Tema para a próxima edição da revista da

Comissão Mineira de Folclore para o ano

2020.

• Preparação para composição de chapas tendo em

vista o novo mandato da diretoria que se inicia

em 22 de agosto de 2020.

• Indicação da folclorista Andreia Ribeiro para

compor os quadros da CMFL como membro

efetivo

Fevereiro. Apresentação do projeto Grutas,
Cavernas, sumidouros, dolinas, presépios,
abismos. Com o grupo GUANO.
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O TEMPO DOS PAPAGAIOS

Antônio Henrique Weitzel

Setembro, mês do Jubileu do Bom Jesus, mês das
férias em Congonhas, mês dos ventos soprando para
cima; mês, pois, dos papagaios. Não daquelas aves
psitaciformes palradoras, de bico de torquês e de língua
escura, carnuda e córnea na superfície, o que lhes
facilita imitar a fala humana. Sim, porque papagaio (do
árabe: babaca – essa é boa!) não fala – isto é uma
prerrogativa do ser humano – ele imita a fala humana,
cujo som ele reproduz inconscientemente, sem saber o
que está dizendo. Daí a nossa expressão: “falar feito
um papagaio”, isto é, repetindo o que ouviu, mas sem
compreender o sentido. Eu me refiro é aos papagaios
de papel, aqueles feitos de papel de seda colorido,
armados com varetas de bambu ou de taquara, e soltos
ao vento, mas presos e controlados por uma linha
segura na mão ágil de um garoto ou amarrada na cruzeta
de sua manivela ou máquina ou enrolada em uma
latinha vazia de refrigerante (uma espécie de liberdade
vigiada).

É deles que o povo cunhou esta interessante
adivinhação:

“O que é? o que é?
Um pássaro que em gaiola

não se prende;
Só se prende, quando se solta.
Por mais alto que ele voe,
Preso vai, e preso volta?”

O céu azul ficava, naquela época, coalhado de
tanto papagaio, uns unicoloridos, outros multicoloridos,
todos dançando ao sabor do vento, borboleteando lá
nas alturas, coroando, flutuando ou embicando rápido
para a terra, quando tinha cruzada a sua linha com a
dos garotos da rua em combates aéreos que se tornaram
famosos. Então não se falava em cerol, uma mistura
de cola e vidro moído, nem de linha chinesa, para cortar
a linha do adversário “extra muros”, e que hoje em dia
se tornou perigosíssima, a ponto de degolar
desprecavidos passantes. Tampouco se pensava em
colocar gilete presa na ponta da rabiola também para
cortar a linha do adversário. Essas deslealdades era-
nos desconhecidas. Valia era a destreza ou a linha mais
forte ou a manivela mais possante. E também não
tínhamos rixa alguma com os fios elétricos, porque a
gente soltava papagaio era no grande pátio atrás do
prédio do Juvenato. Aliás, por falar em “soltar
papagaio”, eu jamais usei a expressão “empinar
papagaio”; era sempre “soltar ou mesmo aprumar
papagaio”.

Há muitos nomes para batizar esse
brinquedo encantado que surgiu na China há mais de

3.000 anos. De lá foi para o Japão, a Índia, a Europa e
chegou ao Brasil. A princípio tinha finalidades religiosas
e militares, seja para os homens se comunicarem com
os espíritos dos ares: os dragões (No meu tempo
costumávamos amarrar na linha pedacinhos de papel
como se fossem bilhetinhos com destino às alturas),
seja como sinalização militar dando avisos (Isso ainda
perdura nas favelas para alertar sobre batidas policiais,
quando não são substituídos por foguetes). Foi também
com uma chave amarrada na rabiola de uma pipa que
Benjamin Franklin (1706-1790) aprumara em 1752,
durante uma tempestade, que conseguiu demonstrar
ser o raio uma descarga elétrica e inventou assim o
para-raios.

Entre os nomes de meu conhecimento, faço
diferença entre eles pela armação das varetas que dá
sustentação à folha de papel de seda nela colada com
“grude”(uma cola de farinha de trigo cozida com água).
O papagaio tem o formato de dois triângulos unidos
pela base, formando um quadrado colado em duas
varetas superpostas como se fossem arco e flecha. A
pipa tem o formato de um retângulo em cima de um
triângulo de vértice para baixo. O papel vem colado
sobre uma armação de três varetas: uma grande na
vertical e duas menores na horizontal amarradas
separadas uma da outra e formando uma cruz de quatro
braços. A arraia tem o formato de um polígono de seis
lados (= hexágono), parecendo arredondada como o
peixe que lhe deu o nome. O papel vem colado sobre
uma armação de três varetas de igual tamanho e
amarradas no centro para formar seis pontas. Deve ter
um cabresto bem calculado e uma rabiola bem pesada,
porque, do contrário, não para de dar cabeçadas.

Sei também de outros nomes que jamais usei,
como: pandorga, curica, califa, pião, zoeira, patacho,
quadrado, cometa, coruja, barrelote, carrapeta. Devem
ser regionais. Mas, em Congonhas, nós soltávamos
mesmo era papagaio. As férias corriam rápidas: horas
e horas entretidos naquela diversão encantada.

 Por que que eu parei de soltar papagaio?!...Será
que foi porque eu envelheci?!... Mas no meu tempo de
criança no Morro da Glória eu via muito marmanjo nesse
divertimento em que se mostravam mais craques que
a molecada. Acho que esse brinquedo não tem idade!...
(Excerto de meu último livro “Lembranças de minhas
andanças).
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Minas  completa 300 anos em 2020
Jornalista e historiador, membro efetivo da

Comissão Mineira de Folclore

Em 2020  Minas Gerais  completa  300 anos da criação da
Capitania de Minas do Ouro,  com autonomia administrativa,
separada da Capitania de São Paulo, que integrava desde
1709. A criação da Capitania ocorre em meio a
acontecimentos históricos que marcam os primórdios de
Minas Gerais e que devem ser lembrados.  Em 1717, o rei
de Portugal, dom João V, nomeou Dom Pedro de Almeida
Portugal e Vasconcelos, Conde Assumar, governador geral
da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Assumar
instala-se em Mariana, então Vila de Ribeirão do Carmo, e
ocupa o casarão anexo à Igreja de São Francisco, conhecido
como Palácio de Assumar,  que começa a ser restaurado
após anos de abandono. Assumar trazia como principal
missão organizar e disciplinar a cobrança do quinto do ouro,
o imposto que Portugal cobrava da Colônia e que teria que
ser pago por todos os mineradores que  realizavam a
extração do ouro.
A data enseja  reflexão sobre os três séculos da História de
Minas, desde a  ocupação pioneira dos territórios interiores
do Brasil-Colônia, os conflitos políticos e  rebeldia dos
mineiros,  a evolução econômica, social e cultural, as
dificuldades ao pleno desenvolvimento até os nossos dias,
a contribuição de Minas à nação brasileira. Como também
seria importante para estudo  sobre as dificuldades por que
passa o Estado, embora com rica história e um cobiçado
subsolo mineral que gerou a ocupação do seu território e
lhe deu o  nome. Minas originou-se da mineração e até hoje
debate a presença desta atividade no Estado e seus aspectos
econômicos, sociais e ambientais.  Do Ciclo do Ouro, que
se inicia nos anos finais do Século XVII, ao Ciclo do Minério
de Ferro, hoje bastante discutível, Minas Gerais tem uma
longa trajetória que merece estudo e reflexão.  Importante
ainda é discutir o futuro  desejável e as grandes dificuldades
por que passa no momento.
O Conde de Assumar encontrou forte resistência dos
habitantes quanto à cobrança do imposto. Em 1720, rebelam
os moradores de Ribeirão do Carmo (Mariana)  e Vila Rica
(Ouro Preto), que chegaram a ameaçar Assumar. Refugiado
em  Vila Rica, o governador armou sua reação, enfrentando
o conflitos diversos. O principal deles  vitimou Felipe dos
Santos, português mas habitante de Minas, minerador e
comerciante, que liderou levante. Preso em Cachoeira do
Campo, foi executado com ordem de Assumar,
transformando-se no primeiro mártir mineiro, morto em meio
a luta por autonomia. As condições do assassinato de Felipe
dos Santos, se em Cachoeira ou Vila Rica, ainda geram
controvérsias. Assumar teria também incendiado as encostas

da Serra de Ouro Preto, onde trabalhavam e residiam
centenas de mineradores, e que passou à história como
“Morro da Queimada”.
Os acontecimentos de 1720 levaram o rei de Portugal, dom
João V,  por solicitação e indicação do  conde de Assumar,
a criar a Capitania de Minas Gerais, separando-a de São
Paulo. Por esta época  a Capitania já tinha numerosa
população e vários núcleos urbanos, quase todos com
ocorrências de rebeliões e conflitos, dos quais o mais
famoso, e mais aguerrido, com muitas mortes e combates,
foi a Guerra dos Emboabas, entre 1708 e 1709, entre
paulistas, pioneiros na ocupação do território das minas, e
portugueses e outros emigrantes que acorreram à região
em busca do ouro.
Assumar mudou-se para Vila Rica onde instalou-se no
Palácio Velho, de que hoje só restam alguns paredões em
ruinas, em região que tem esse nome, próximo ao Bairro de
Antônio Dias. O Palácio dos Governadores, hoje
pertencente à Escola de Minas da UFOP, só foi construído
a partir de  1747. Vila Rica tornou-se então a capital da
Capitania e o Palácio da Praça Tiradentes sediou os governos
mineiros, no regime colonial, até a Independência de 1822,
no período imperial  até a República proclamada em  1889,
e  até 1897, quando a capital mudou para Belo Horizonte.
Atribui-se ao Conde de Assumar, que permaneceu em Vila
Rica por apenas mais um ano, a publicação de  um
depoimento dominado “Discurso histórico e político sobre
a sublevação que nas Minas houve no ano de 1720”.
Assumar procura explicar sua conduta, considerada
excessiva, dizendo que se viu obrigado a “proceder
sumariamente ao castigo”, como a execução de Felipe dos
Santos e a prisão de outros sediosos, alguns ricos
mineradores e proprietários na região. É documento de
elevado valor histórico para a compreensão dos primórdios
de Minas Gerais  e a gestão colonial portuguesa nos seus
primeiros anos, o esforço para estabelecer a administração
colonial. E a constante rebeldia mineira, que ocorrerá por
todo o Seculo XVIII, culminando com a Inconfidência
Mineira, de 1789, que levou ao enforcamento de Tiradentes,
em 1792, no Rio, e o degrego para a África dos
inconfidentes.
Em Alvará de 2 de dezembro de 1720, determinado por
Dom João V, foi criada a Capitania de Minas Gerais,
separada de São Paulo, com governo próprio e autonomia
administrativa. A data está confirmada por pesquisa histórica
e requer vários programas comemorativos. E é também
particularmente importante  para Ouro Preto e demais
cidades históricas que também sediadaram vários
acontecimentos relativos à criação da Capitania e a gestão
colonial portuguesa.  E deve ser  comemorada não só pelo
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Governo do Estado mas pelos Poderes Legislativo e
Judiciário, prefeituras,  instituições históricas e entidades
da sociedade civil.
mwerkema@uol.com.br
996.12.35.33

Carta de Antônio Henrique Weitzel.

Acuso o recebimento das publicações sob o selo de nossa
Comissão, as quais você teve a gentileza de me enviar.
Agradeço sensibilizado e, diante do fato, confirmo o meu
sentimento de estarmos no caminho certo, cumprindo
fielmente o disposto no Art. 1º de nosso Estatuto, a saber:
“......... incentivar e coordenar pesquisas, estudos,
promoções, defesas e divulgação do folclore no âmbito do
Estado.” Penso mesmo que tais obras divulgam o nome da
Comissão Mineira de Folclore em todo o país e não apenas
em nosso Estado.

Congratulo-me com seus autores, e não posso furtar-me
aos seguintes comentários:

01. “O livro dos congadeiros”, de Andréia Patrícia. Farta
documentação fotográfica e um excitante mergulho no
universo religioso dos congadeiros.

02. “Herdeiros das Origens”, de Edileila Portes. Louvável
documentação fotográfica, acompanhando um expressivo
embate entre as culturas erudita e popular.

03. “De reinados e de reisados”, de Juliana Garcia Corrêa.
Calcada em sua dissertação de Mestrado, a obra aborda a
experiência da autora em festa tradicional do congado
mineiro em Justinópolis (MG). Em complementação, uma
interessante documentação fotográfica.

04. “Leitura na Calçada”. de Edméia Fatia. A autora se
propõe a resgatar a cultura infantil de sua cidade, a
interiorana Pompéu (MG), e o faz com rara maestria.
Merecem menção especial os fac-similes de ingênuos
desenhos e mensagens das crianças, os quais, sem a
oportuna publicação neste livro, se perderiam
inevitavelmente.

05. “Comunicação e Mudança”, de José Moreira de Souza.
Obra de fôlego, esse alentado relatório de Pesquisa,
elaborado dentro do que preceitua a ciência antropológica,
reserva uma grata surpresa no Posfácio, com a opinião
crítica de nosso grande Mestre Saul Martins, sempre muito
preciso em suas observações.

Essas publicações, com a garantia do selo de nossa
Comissão, só fazem por engrandecê—la e divulgá-la no
meio científico e literário.

Agradou-me, sobretudo, a documentação fotográfica,
imprescindível, a meu ver, em trabalhos que tais.
Infelizmente, nos meus cinco livros publicados, não atendi
a esse quesito por incapacidade mecânico/ilustrativa.
Desculpe-me a franqueza: é que eu sou devoto das
pregações de Frei Tomás. Como reza o vetusto anexim:
“Pregação de Frei Tomás. Façam o que ele diz; não façam
o que ele faz.”

Em tempo: Mandei-lhe, meses atrás, um artigo: “O tempo
dos papagaios”, extraído do meu último livro “Lembranças
de minhas andanças”, o qual não vi publicado nem na

Revista, nem no Carranca. Na hipótese de um extravio, segue
anexa nova cópia daquele trabalho. Se merecer publicado,
ficarei envaidecido.

Mais uma vez volto a pedir desculpas pelas minhas reiteradas
ausências. É que os oitenta e oito anos entrantes boicotam-
me longas jornadas que acabam com a minha periclitante
higidez, e eu não quero pô-la à prova, pois custa-me retornar
à forma anterior. Então, procuro evitá-las, para ver se
consigo emplacar um século. Está chegando perto, mas cada
dia fica mais difícil. Porém, até lá, quero ficar em dia com
todos os meus compromissos. Assim, peço à nossa
Tesoureira Elieth que me mande o valor da anuidade / 2020,
para que eu possa saldá-la junto ao Banco Itaú.

Obrigado pela compreensão de todos, e me despeço com
um longo e afetuoso abraço, com votos de um brilhante 2020
para a nossa querida Comissão.

De seu amigo de sempre,
Antônio Henrique Weitzel.

BH renasce com o  carnaval
             Mauro Werkema     Jornalista

O Carnaval de Belo Horizonte, por seu excepcional  cresci-
mento, em tempo curto, é  fenômeno que merece alguma
análise. A partir de 2013, quando toma impulso de maneira
veloz e continuada,  a grande festa  encanta e mobiliza a
cidade que, por muitos anos, era tida como tímida e
introvertida,  características citadas como  herança  antiga
da  personalidade dos mineiros,  vinda  da  Minas minerária,
no início de ocupação do seu território, nos anos finais do
Século XVII.  Em 2020 a  festa  dobra a população da cida-
de e surpreende  ainda mais quando  envolve  toda a  sua
malha urbana,  com uma  surpreendente  e contagiante es-
pontaneidade  que atrai  as mais diversas  camadas sociais.
Apresentam-se cerca de 450 blocos resultante da livre inici-
ativa popular. E o  belorizontino,  ainda para surpresa de
muitos,  cria  marchinhas carnavalescas com  o colorido da
crítica e da ironia e  até passou  a fantasiar-se, a cantar e
dançar pelas ruas, numa alegria que revela um novo fenô-
meno comportamental..
A  súbita transformação,  que supera o caráter ensimesma-
do pela extroversão  momesca,   torna o  Carnaval   de Belo
Horizonte um dos maiores do Brasil. E atrai foliões de outras
cidades e Estados, com repercussão positiva na economia
turística.  Antes tinham maior fama  apenas os carnavais  de
Ouro Preto, Diamantina e Tiradentes que, nos últimos três
anos, reclamam que perderam  cerca de 25% dos foliões,
que optaram por  permanecer ou vir para  Belo Horizonte,
atraídos pelos  blocos de rua, espontâneos e com plena liber-
dade, receptivos a todos, homens, mulheres, jovens,  mais
seguros, gratuitos, tribais, captados e organizados pela
Internet e sua excepcional capacidade de informação e
aglutinação.
Para registro histórico é preciso lembrar que  em 2012 o
Carnaval de Belo Horizonte, quase restrito ao desfile de es-
colas de samba e blocos caricatos, estava proscrito para o
Bairro Aarão Reis. A Prefeitura de então desdenhava o Car-
naval e a fata não atraia multidões, como hoje.  Em 2013
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transferimos  para a Praça da Estação e, em 2014, por ação
da  Prefeitura e Belotur, retornou para a Afonso Pena , com
palcos por quase toda a cidade, num grande esforço de pla-
nejamento e recursos.  O Carnaval encontrou estímulo e apoio
em um programa amplo dos serviços públicos, com pleno
apoio da Prefeitura e sob a gestão da Belotur.  Os blocos de
rua, também estimulados com apoio planejado dos serviços
públicos,  e que  não passavam então de 40, cresceram ve-
lozmente e hoje  representam a nova identidade do Carna-
val.  Tornaram-se, por parecer da Prefeitura, “manifestação
cultural”, isentos de taxas e outras prescrições.
Coincidentemente, a partir de  2014 Belo Horizonte sediou
vários  eventos, com a Copa das Confederações, Copa do
Mundo, parte das Olimpíadas,  manifestações políticas,
estimuladores da participação popular, criando um clima
participativo que se ampliou rapidamente. Belo Horizonte
despertou para as manifestações coletivas, conquistando pra-
ças e  ruas. Prefeitura e órgãos de segurança, limpeza, trân-
sito  se adequaram a estas novas demandas.
BH consolida-se como cidade da “economia criativa”,  o que
ajuda a explicar seu  novo caráter festivo.  Inovação e
criatividade alimentam  esta nova  economia que demanda
ofertas culturais e artísticas, festas e eventos. Nasce um
novo  belorizontino  deste condicionante histórico, econômi-
co e sociológico  e a cidade se   renova em seu modo de vida,
sua identidade,  sua economia e  prática  cultural.  O Carna-
val se inscreve nesta nova identidade e veio para permane-
cer, para a alegria da cidade, mesmo em tempos obscuros
como os atuais..
mwerkema@uol.com.br

Herdeiros das Origens: um estudo das relações entre
arte erudita e arte popular
Autora: Edileila Portes
Selo: Comissão Mineira de Folclore

No dia 17 de agosto de 2019 foi lançado o livro “Herdei-
ros das Origens: um estudo das relações entre arte erudita
e arte popular”, da artista visual e folclorista Edileila Portes,
na Fundação Municipal de Cultura, em Belo Horizonte.
Segundo a autora, o livro é “fruto de uma pesquisa
etnográfica desenvolvida durante o curso de Especializa-
ção em Cultura Popular e Folclore, entre 1997 e 1999,
numa feliz parceria entre o Unicentro Newton Paiva e essa
Comissão. Vivi, durante o curso, momentos de aprendiza-
do, de “abertura de olhares” e o leitor poderá verificar que
muitas citações, inclusive, são anotações das disciplinas
ministradas por grandes mestres”. Para o sociólogo Pro-
fessor José Moreira de Souza, que fez a apresentação, “Em
Herdeiros das Origens, Edileila propõe um diálogo, me-
lhor, muitos diálogos, entre a arte erudita, aquela que é pre-
parada pela Academia, e a arte popular, aquela em que o
artista obedece aos códigos arcaicos determinados pelo
inconsciente coletivo. Para se enveredar por esses mean-

dros desafiadores, a autora privilegia duas encruzilhadas
impostas pela sua trajetória: a convivência e domínio do
discurso erudito das Belas Artes a que se alia a prática ine-
rente à retórica que institucionalizou algumas formas e ex-
pressões artísticas como belamente elaboradas e, no outro
caminho, a oportunidade de ministrar curso de artes para
moradores “ágrafos” do Vale do Mucuri. Já o também so-
ciólogo e folclorista Luiz Trópia, deixa na orelha de capa
da obra, o seguinte comentário: “se deleitem com essa mag-
nífica obra “Herdeiros das Origens” da mestra Edileila Por-
tes, recomendadíssima não somente para aqueles que apre-
ciam o estudo da Arte e da Cultura Popular e suas relações
intrínsecas, mas também por puro diletantismo e ou busca
da ampliação de conhecimentos sobre a Cultura como um
todo.”
Durante o lançamento, que contou com a presença dos
colegas folcloristas, de amigos e pessoas que se interessam
pelo estudo do folclore. Carlos Farias Maxacali, Tau Brasil
e Samuel Cabral, músicos, abrilhantaram o evento ao can-
tar músicas relacionadas ao tema do livro.
A partir daí, em função do tema da obra, a artista foi convi-
dada para se tornar membro do Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Vale do Mucuri, com sede em Teófilo Otoni,
MG, onde lançou o livro durante a cerimônia de sua posse.
Em seguida, também a convite, fez o lançamento em Fron-
teira dos Vales, MG, no Fórum “Memórias do Mucuri”,
realizado durante o Festival de Arte e Cultura do Vale do
Mucuri.
Alguns leitores fizeram os seguintes comentários so-
bre “Herdeiros das Origens”:

“Parabéns pelos “Herdeiros das Origens...” - que
belo livro! Muito bom sentir a presença da auto-
ra nas páginas escritas com tão belos sentimen-
tos. Razões do coração são mais nobres que as
razões da razão. “ (Mario Santiago - filósofo,
professor aposentado da UEMG e editor da
Atafona - Belo Horizonte, MG)
“Eu quero falar deste livro: ele livro fala de nós,
da nossa cultura...” (kãyrx – Maria Diva
Maxakali, membro da sociedade nativa
Maxakali, Vale do Mucuri)
“Edileila, com este livro, você dá brilho à nossa
terra” – (Carlos Farias Maxakali, psicólogo,
produtor cultural, músico - Belo Horizonte, MG)
“Estou encantada em saber que é possível ver a
arte e a cultura de uma outra forma” (Lorena
Dellorto, engenheira florestal, produtora cultu-
ral, fotógrafa - Pavão, MG.)
“Falar das memórias do Mucuri é muito impor-
tante para a Região, para o Vale” (Miguel
Canguçu – professor, membro do Instituto Váli-
do Mucuri)
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Folclorismo(s), mineirice(s)
e erudição no livro de Zé-
de-Flora:  primeiras impressões

Ramiro Esdras Carneiro Batista
Membro da Comissão Mineira de Folclore (CMFL)

 “[O] folclore não é uma sobrevivência
curiosa de épocas transatas, mas uma
manifestação de vida atual.”  (Papa Pio
XII)

Para reificar ainda mais minha fama de rato-de-biblio-
teca-ante-social (???), eis que recebo, as vésperas do
natal do ano de nosso senhor Jesus Cristo de 2019, um
regalo imperial: cinco livros, duas revistas, e dois peri-
ódicos recém-publicados pelo selo da Comissão Mineira
de Folclore (CMFL). Ante o volumoso pacote, furtei-me
das atividades de cunho natalino que me gasturavam
e detive-me sobre um catatau de quase 600 páginas,
do que seria o fruto de um relatório de pesquisa do
Professor José Moreira de Souza, intitulado “Comuni-
cação e Mudança: a decadência do lazer tradicional”.
Um trabalho realizado sob os auspícios da Universida-
de Federal de Minas Gerais (UFMG) em tempos idos,
que objetivou identificar e salvaguardar peças e docu-
mentos referentes a música erudita historicamente
executada na região diamantífera de Minas Gerais,
tendo em vista a palpável decadência desse tipo de
atividade e a iminente perda do patrimônio musical
produzido no período do esplendor da mineração, que
trouxe, atrelada a riqueza exarada, os paradigmas cul-
turais/musicais do que era então considerado como o
erudito e o “civilizado”, no universo colonial dos sécu-
los XVIII e XIX.

Já nas primeiras páginas descobrimos que o epíteto
“Zé-de-Flora”, alter ego do Professor José Moreira, não
foi emprestado de sua “dona”, como é de uso comum
no norte das Minas (Zé-de-Nida; Zé-de-Margarida; Zé-
de-Jacinta), mas de sua Tia-mãe, a musicista Dona Flo-
ra. Dos prés e pós textuais também se pode vislumbrar
a distinta e frutuosa carreira acadêmica percorrida, que
o autor tenta disfarçar cotidianamente de todos nós,
com a humildade, afabilidade e bom humor que lhe são
peculiares. Trata-se então de parte da obra de um filó-
sofo, cientista social, psicólogo, sociólogo e folclorista
recém laureado com a medalha Mário de Andrade

(Iphan, 2017), ora travestido em pele de folclorista pro-
vinciano. Vale indagar: será que seria possível ser mais
academicamente eclético? Enfim, fiquei imaginando de
início em como será difícil a tarefa do meliante que se
atrever a escrever o texto da Campa do Zé-de-Flora,
daqui uns cinqüenta anos.

Por falar em Medalha Mario de Andrade, preciso dizer
que, de pronto, o trabalho de Moreira me remontou ao
análogo esforço que Andrade1 também empreendeu
em recolher e grafar em partituras os cantos populares
do Brasil interior, aí inclusos os congados do alto e
médio rio de São Francisco, onde, para minha alegria,
encontro os primeiros indícios de colaboração entre
Mario de Andrade e meu Maestro-soberano, o
folclorista januarense Manoel Ambrósio Alves de Oli-
veira (peço que perdoem meu ufanismo norte-
geraizêro). Ocorre que trabalhando com a coleta de uma
tradição musical essencialmente oral, Andrade contou
com ampla rede de colaboradores e folcloristas do in-
terior, no sentido de registrar por escrito como distin-
tas tradições musicais (ibérica, indígena, afro-brasilei-
ra) foram ressignificadas (eu diria “crioulizadas”), por
brasileiros e brasileiras de diferentes regiões do país.
A analogia para por aqui, porque José Moreira não tra-
ta com uma tradição oral que precisa do recurso gráfi-
co para sobreviver ao tempo, mas antes, de uma tradi-
ção escrita essencialmente erudita que pode, ou não,
ter sido folclorizada.2 Além disso, seu trabalho foi rea-
lizado por um exército de um homem só, em princípio,
ele mesmo.

1 No livro Danças Dramáticas do Brasil (Belo Horizon-
te, Ed. Itatiaia, 2002).

2 O Professor Saul Martins (1986), define a folclorização
como o fenômeno que incorpora determinado evento/
conhecimento a tradição de um povo, podendo abran-
ger uma camada da população em diferentes escalas,
como uma comunidade, uma região, ou até um estado.
Martins lembra ainda que nesse processo de transmis-
são o fato ou conhecimento original deve sofrer acrés-
cimos, ao tempo em que perde sua autoria individual.
(1986, p. 31)

Cumpre dizer que para um trabalho realizado há meio
século, o texto traz, surpreendentemente, uma discus-
são muito atual no que tange a percepção científica do
que  possa ser o fato ou evento folclórico. A datação
da obra faz com que alguns de seus pressupostos teó-
ricos possam ser considerados ultrapassados, visto que
meio século de discussão e autocrítica (des)construíram
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alguns conceitos, como é próprio do múnus científico.
Como exemplo, o giro decolonial proposto por uma
miríade de intelectuais na África e na América em pro-
cesso de descolonização, complexificou sobremaneira
o conceito de “civilização”, visto esta estar quase sem-
pre apontada para a produção euro e etnocêntrica. Não
obstante, a intenção e efetivamente o trabalho de sal-
vaguarda, bem como o que chamamos na antropologia
de “cotidiano etnográfico” vivenciados por Moreira
transcendem o tempo e o espaço, visto que nenhum
subjetivismo será capaz de relativizar o tido e o vivido
por Zé-de-Flora nos descaminhos do antigo Arraial do
Tijuco e adjacências, à cata de alfarrábios e letras em
forma de patrimônio musicado.

A esse respeito, aliás, cabe um comentário especial ao
Capítulo IV da obra, que me interessou sobremaneira.
Nele, o autor aprofunda a percepção e o postulado de
que o patrimônio musical eurocentrado, que conhece-
mos como “musica erudita”, passa por um processo de
folclorização nos recônditos das Minas. O apontamen-
to de que a atividade musical erudita teria experimen-
tado uma tendência a folclorização na região recorta-
da pela pesquisa, a partir de meados do século XIX, é
acompanhada, como já apontei, de uma
problematização sobre quais seriam os elementos que
caracterizam o fato folclórico. Ocorre que para o
folclorista nordestino Luís da Câmara Cascudo (2002),
o conhecimento ou evento folclórico se distingue do
popular a partir dos critérios de antiguidade, persis-
tência, anonimato e transmissão oral ou auricular. Sem
pretender polemizar, mas em minha opinião,
polemizando, com ninguém menos que Câmara
Cascudo, nosso José Moreira argumenta que a carac-
terística maior do fato folclórico é sua tradicionalidade,
sendo que o fato de o mesmo ser “[e]scrito ou oral não
aumenta [sua] folcloridade ...” (2019, p. 196). Dessa
maneira, a forma de transmissão seria meramente
incidental e não um componente do fato em si. Para
Moreira é exatamente essa flutuação na forma que
permitiria a folclorização do conteúdo erudito. Saul
Martins parece concordar com a premissa de Moreira,
ao considerar que mesmo com “[o] folclórico vive[ndo]
na boca do povo ... há formas da literatura popular tra-
dicional que se transmitem por escrito e que ... não
perdem seu caráter folclórico” (1986, p. 19-20). Nesse
sentido, as características do fato folclórico seriam sua
espontaneidade, sua relativa plasticidade, e também
sua atualidade, que finalmente traduziriam os modos
de pensar e agir de um povo.

Que diremos nós, folcloristas neófitos, da contra argu-
mentação dos três mestres? Aqui me ocorreu um adá-

gio genial: não diremos nada, “eles que são brancos
que se entendam!”

A segunda parte do trabalho traz ainda o que conside-
ro um esforço hercúleo em praticar a metodologia quan-
titativa em investigação antropológica, que nem de lon-
ge imagino como puderam ser operacionalizados a épo-
ca, visto a ausência dos hard e softwares que hoje nos
permitem tratar com os dados, em termos estatísticos.
Cumpre mencionar ainda que em tempos de
relativização da legislação trabalhista, que historica-
mente tenta nos libertar de nós mesmos – leia-se, de
nossa vigorosa e resiliente psique escravocrata – a
pesquisa do Professor Moreira nos lembra, de forma
peremptória, que o cultivo da música, das letras e das
artes, daquilo que essencialmente nos humaniza, tem
direta relação com o tempo de ócio que cada arranjo
sociológico reserva para si e para seus componentes.
Uma sociedade que “demuda” (prá não dizerem que
não falei do João-Rosa) sua legislação no sentido de
devorar o tempo de lazer e descanso, tradicional ou
não, de seu povo, é inequivocamente uma sociedade
que se desumaniza a passos largos.3 Enfim, do con-
junto da leitura me fica a impressão de que Zé-Moreira/
Zé-de-Flora inicia seu processo de ancestralização ain-
da em vida. Trata-se, portanto, de mais um desses ho-
mens que já nasceram póstumos, seja na forma escri-
ta, seja na forma falada...

3 Qualquer alusão ao Brasil pós-dilúvio bolsominion-
messiânico NÃO é mera coincidência.

4 Antropólogo & Educador. Doutorando em Antropolo-
gia Social pelo programa de quatro campos da Univer-
sidade Federal do Pará (UFPA). Professor do quadro
permanente da Universidade Federal do Amapá
(UNIFAP).
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TTTTTodos contam sua história,odos contam sua história,odos contam sua história,odos contam sua história,odos contam sua história,

TTTTTambém vou contar a minhaambém vou contar a minhaambém vou contar a minhaambém vou contar a minhaambém vou contar a minha.....

José Moreira de Souza
Era uma vez uma inocente criança que, pela graça de Deus,
veio à luz no dia 13 de junho do ano da graça de 1939 num
povoado da Serra da Moeda – Serra da Moeda merece
grifo. Na pia batismal o padre proferiu: “Antônio, ego te
baptiso in nomine Patri, et Filii, et Spiritu Sancti”. Logo, em
seguida, no livro adequado, registrou: “Batizei e pus os san-
tos óleos, ao inocente Antônio. Filho de João Vicente de
Moura e Luiza Conceição de Moura”
No ano de 1944, o inocente Antônio atravessou as Minas
do Ouro e foi residir numa fazenda em Aimorés, zona do
contestado na divisa de Minas Gerais com o estado do
Espírito Santo. Ainda bem que, no batismo, o padre não se
esqueceu de proferir “Espírito Santo”. Nascia a semente
da convivência com a defesa da propriedade aliada ao po-
der político.
Minha história começa recomendando ao leitor a delícia da
obra “Epifania e Estranhamento”.
O menino, Antônio, de volta à “civilização”, com 11 anos, e
já aos 15, tornou-se “servidor público” do Estado de Mi-
nas Gerais. Cursou Geografia e, depois, História; alguma
coincidência?  Projetou-se como pesquisador do Arquivo
Público Mineiro e professor de História da Arte. Pura coin-
cidência?
Nessa peripécia, Antônio publica “História da Violência
em Minas Gerais” – 1983 – e decide ser “contador de
história” em 1989. Publica a primeira edição de “A Heran-
ça de Sobreira”. Em meio a essas peripécias, Antônio de
Paiva Moura, mais do que batizado, publica, em 2014:
MÉDIO PARAOPELA E SEU SABER VIVER.
Eis o emaranhado da segunda edição de “A HERANÇA
DE SOBREIRA” – nova e diferente como o tempo -  que
foi lançada solenemente no espaço da Biblioteca Pública
do Estado de Minas Gerais, no dia 15 de fevereiro, início
da celebração dos 72 anos de fundação da Comissão Mi-
neira de Folclore.
Após,  - ou em meio à – leitura dessa obra cada um irá
multiplicar histórias do Saber Viver em Minas Gerais.
A leitura de A Herança de Sobreira  deu-me uma coceira
danada, algo como coceira de sarna, de sair por aí contan-
do esta história para todos os amigos. Valeria a pena.
Resisti.

Recomendo a leitura. A coceira me fez imaginar algumas
situações vividas na adolescência. Anos de 1950. Eu estu-
dava no Seminário Médio Metropolitano da Arquidiocese
de São Paulo, na cidade de São Roque. Havia jogos em
que a seleção brasileira de futebol disputava campeonatos.
Regra geral, os jogos eram transmitidos à noite. Impossível
assistir. Às 20:30, determinava o Regulamento – O Regula-
mento é o Regulamento, lembra-nos Fellini  no emblemático
81/2  - estávamos todos dormindo. Os padres eram gene-
rosos. Gravavam nos ultra-pós-modernos  gravadores o
desenrolar das partidas para, no dia seguinte, em horário
apropriado, reunir todos os estudantes no auditório do tea-
tro e exibir todo o  enredo sem antecipar as emoções do
desfecho. Conhecer quem ganhou ou venceu , dispensadas
as emoções da trama da luta entre mocinhos e bandidos,
perde a graça. Desse modo, torcíamos sem imaginar o re-
sultado.
Isto retorna quando leio A Herança de Sobreira. Não tem
sentido, nem graça, narrar a história para o leitor que não
viveu as próprias emoções.
A coceira continua. E, juntamente com a recomendação ao
leitor, imagino a constituição de uma roda de conversa em
que o gênero de contos populares se multiplica. Cada um
dos presentes se põe a contar casos sobre o Saber Viver
em Minas Gerais e suas condições.
Obedeço ao roteiro traçado lá nos remotos anos do século
XIV por um tal Boccaccio e proponho a cada um dos pre-
sentes na roda  inventar contos que simulem o Decamerão.
Imagino que um dos presentes buscará no Garimpeiro o
tema da trama, outro irá preferir narrar as peripécias de O
Mameluco Boaventura; haverá quem prefira a história do
Padre Belchior de Pontes;  outro, talvez, para sair dos
limites das Minas – afinal, Minas Gerais é um artifício -
prefira o Rei Negro de Coelho Neto. Ainda para trazer
novos autores à roda, espero que surja a ideia de contar o
caso de Espiridião de Benedicto Waladares – pois não é
que ele escreveu um romance sobre viver em Minas Ge-
rais? -.
Em meio à conversa os peregrinos se imaginarão recons-
truindo Contos de Cantuária... e será a vez de trazer à
roda narrativas de Avelino Fóscolo  em torno do Morro
Velho, ou da peregrinação ao Santuário de Bom Jesus. O
maior espanto surgirá com a descoberta de todos da roda
se darem conta de dominarem a História de Minas Gerais,
sem necessidade de obter notas, diplomas ou
credenciamento.
De minha parte, vou transcrever uma história que retirei de
um relatório de Estatística...
Vamos rir? Relatório de Estatística conta história?
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Confiram e comentem. Mas não deixem de ler A Herança
de Sobreira.
Para o leitor bocejar um pouco transcrevo a ficha da obra
em que foi retirada:

A Herança do Negro Cândido  [O título

corre por minha conta]
Ficha da obra:  DEPARTAMENTO GERAL
DE ESTATÍSTICA. As Grutas em Minas
Gerais. Belo Horizonte: Oficinas Gráficas de
Estatística, 1939.
84.Rio Paranaíba p. 222 – 224.
84.1. Gruta do Paredão. P. 222 – 224
Informa localizar-se no distrito da cidade de Rio Paranaíba
e ser de rocha granítica com um salão.  Para variar, há em
torno da gruta uma lenda preciosa narrada nas páginas se-
guintes:

Conta-se como verídica, a seguinte história da
descoberta de um belíssimo diamante, ocorrida,
há algum tempo, nessa caverna:
O rapaz Gustavo José da Silva pastoreava o
gado em terrenos da propriedade de seu pai, pró-
ximo à gruta. Como o sol se tornasse causticante,
refugiou-se  naquele abrigo, que oferecia uma
temperatura bastante suave.
Distraidamente pusera-se a remover a terra
branca que cobria o chão da caverna, quando,
em dado momento, encontrou uma pequena jar-
ra de barro, da qual, ao abri-la, viu cair uma
pedra branquíssima e cintilante.
A beleza do seu brilho e o modo pelo qual a ha-
via encontrado, induziram o rapaz a se apressar
em levá-la ao pai. Este, já bastante idoso e ig-
norante em matéria de pedras, julgou que devia
se tratar de uma riquíssima pedra, talvez de um
diamante, e resolveu guardá-la, mantendo em
segredo a descoberta.
Passado algum tempo, o rapaz, ouvindo dizer
que em determinado lugar se encontrava um
senhor de nome Lagares, conhecedor de toda
qualidade de pedra,  pôs-se a caminho em sua
procura, levando a pedra encontrada na gruta,
afim de ser verificado o seu valor.
Ao passar pelo lugar Baixadinha, encontrou-se
com um preto velho, antigo escravo, chamado
Cândido, a quem conhecia. Logo ao separar-se
deste, notou o rapaz que já não se achava na
posse da pedra e regressou imediatamente, a fim
de relatar a seu pai o acontecido,

Enquanto isso, o velho preto que se apossara
furtivamente da pedra, constatou logo tratar-se
de um lindo diamante, de uns 650 quilates, uma
verdadeira fortuna , e regressou a Rio Paranaíba,
onde residia. Aí chegando começou a propalar
que se achava bastante rico e poderia ser dono
de todas as terras da redondeza, sem contudo
dizer em que consistia sua fortuna, pelo que nin-
guém lhe dava crédito.
O  velho fazendeiro, que não se conformara com
o misterioso extravio da pedra, relatado pelo fi-
lho, dirigiu-se à vizinha cidade de Carmo do
Paranaíba, onde expôs tudo a seu amigo de nome
Teófilo, pedindo-lhe auxílio para recuperar o
diamante.
Esse Teófilo, homem honesto e direito, tinha mais
confiança na própria justiça do que naquela do
Estado e achava justificado, em certos casos, o
emprego de meios radicais e decisivos. Assim,
dada a suspeita que recaía sobre o negro, man-
dou prendê-lo por camaradas seus e exigiu-lhe
revelasse onde se encontrava a pedra.
Obstinando-se o preto em nada dizer foram-lhe
infligidas toda sorte de torturas, sem o menor
resultado.
Solto afinal, Cândido levou algum tempo a se
curar dos ferimento e contusões recebidos, os
quais deixaram cicatrizes indeléveis na face e
pelo corpo.
Apesar de ter o grande diamante escondido, o
preto Cândido, sem meios de poder dispor da-
quela enorme fortuna, continuou como antes,
como pobre Job, a trabalhar de sol a sol, de fa-
zenda em fazenda, para ganhar os seus mingua-
dos dois e quinhentos por dia. Tempos depois
morria na mais extrema miséria.
E contam que, nos seus últimos instantes, já sem
fala, apontava com o dedo em certa direção,
visivelmente ansiado, sem que os presentes lo-
grassem compreender o que desejava dizer.
Seu funeral foi feito a custa das esmolas angari-
adas pelas ruas da cidade e  com ele ficou enter-
rado o segredo do esconderijo do valioso dia-
mante.

O estudo deste caso merece teses e mais teses. Vejam:
Teófilo, Cândido, Gustavo... Os segredos escondem-se nos
nomes e seu trajeto. Vale a pena analisar cada um dos
mitemas deste relato. Temos aí, entre outras possibilidades
encontrar a Herança do Negro Cândido para dialogar
com a Herança de Sobreira de nosso companheiro Antô-
nio de Paiva Moura.
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O Movimento dos Folcloristas em Minas
Gerais
Nota Introdutória.
A Comissão Mineira de Folclore, com o objetivo de aten-
der a uma das primeiras determinações inscritas em sua ata
de fundação, dada no dia 19 de fevereiro de 1948, vem
sistematicamente registrando obras de interesse para a com-
preensão do Saber Viver em Minas Gerais e suas Condi-
ções.
Nesse esforço, chamamos atenção para obras de institui-
ções e autores que não se denominam “folcloristas”, po-
rém, que contribuem significativamente para a compreen-
são desse movimento. Relatórios estatísticos são produ-
ções que contribuem decisivamente para tal.
Aqui destacamos um que veio a público no ano de 1939 e
que foi publicado pelo IBGE, como se verá na ficha exibida
em seguida.
O tema de nosso interesse são as grutas, lapas, sumidou-
ros, cavernas que chamaram a atenção do Governo do
Estado, tendo em vista atividades econômicas com ênfase
principal na “indústria do turismo”.
Nos registros exibidos em seguida há apenas seleção de
destaques de maior interesse para os que estudam o que se
convencionou chamar de Folclore. Entretanto, o momento
atual, oferece outras curiosidades. O interesse pelo estudo
“científico” das grutas enseja uma nova querela teológico-
científica. Elas se posicionam em meio aos dogmas do
Criacionismo em disputa com o Evolucionismo.  Em meio a
essa querela reina o “Naturalismo” que ensaia um discurso
retórico desde pelo menos o século XIV, nos albores do
Renascimento.
Apenas como curiosidade citamos três obras do século XIV
para aguçar o leitor a algumas do século XIX.
O livro do Gentio e os Três Sábios, de Raimundo Lúlio.
Decamerão de Boccaccio.
Contos de Cantuária, de Geoffrey Chaucer.
O século XIX nos oferecerá Charles Darwin. Origem das
Espécies. Porém o reconhecido “Pai” do Evolucionismo
declara dever a Lamarck  em 1801 a fixação da doutrina –
o termo Doutrina é de autoria de Darwin – do evolucionismo.
“Sustenta nas suas obras a doutrina de que todas as espé-
cies , compreendendo o próprio homem, derivam doutras
espécies. “ DARWIN, Charles. Origem das Espécies.
Porto: Lello & Irmão, Sem data. P. VII. Darwin informa
também que sua obra veio à luz em novembro de 1859 e,
entre outros autores que o precedem menciona Herbert
Spencer. Curiosamente, Spencer que defenderá até o
“Evolucionismo Social” trata da Evolução, não como dou-
trina mas como Hipótese. Estabelecer os “Primeiros Prin-
cípios” exigirá desdobramentos sobre Os  Princípios da

Psicologia – obra desdobrada em dois volumes -. Os Prin-
cípios de Biologia – também em dois volumes -, Princípi-
os de Sociologia- também em dois volumes. Como corolário
surgem discussões sobre “Progresso”, “Política”, “Educa-
ção física, intelectual e moral” e a “Classificação das Ciên-
cias”.
Peter Wilhelm Lund chega ao Brasil e torna-se “O Homem
de Lagoa Santa” em busca de fósseis dos Homens das
Cavernas, com olhar já depurado do criacionismo.

As Grutas em Minas Gerais. 1939
Ficha da obra:  DEPARTAMENTO GE-
RAL DE ESTATÍSTICA. As Grutas em
Minas Gerais. Belo Horizonte: Oficinas
Gráficas de Estatística, 1939. [Acervo de José
Moreira de Souza, disponível no Centro de Celebração
de Minas da Comissão Mineira de Folclore. Disponível
também em https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-
catalogo?id=283707&view=detalhes]

Catálogo original

ID: 83707
Nº de chamada: 551.442(815.1)-G893g
Tipo de material: livro
Título: As Grutas em Minas Gerais / Departamento Geral
de Estatistica, Divisão de Estatistica Fisiografica e da Via-
ção, Estado de Minas Gerais. –
Local: Belo Horizonte
Editor: Oficinas Gráf. da Estatística
Ano: 1939
Descrição física: 278p. : il.
Notas: GE000047291
Acima do titulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica.
Inclui indice.
Assuntos:
Cavernas; Minas Gerais
Entidade Secundária: IBGE; Minas Gerais. Departamento
Geral de Estatística. Divisão de Estatística Fisiográfica e da
Viação
Série Secundária: Coleção Ibgeana

Informações relevantes sobre o autor
A obra é assinada por Hildebrando Clark – diretor geral
– e Yvon Leite de Magalhães Pinto – chefe da Divisão
Fisiográfica. Nas páginas de abertura consta homenagem
a Peter Lund e a Álvaro Astolfo da Silveira.
O Diretor Geral afirma na página de apresentação:

Inicia o Departamento Geral de Estatística,
com o presente volume  As Grutas em Minas
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Gerais, uma série de publicações sobre riquezas
naturais do Estado.
Procura, assim, a repartição dar cumprimento
a uma das partes do programa do governo
mineiro, qual seja a de “promover a organiza-
ção e conveniente divulgação de publicações
sobre belezas naturais e localidades históricas,
tendo em vista o desenvolvimento do turismo.
[p. iv]

Note-se que grutas já chamavam atenção como móvel ao
desenvolvimento do turismo, há oitenta anos. A homenagem
a Álvaro da Silveira se deve ao seu empenho como enge-
nheiro de minas pela dedicação à topografia de Minas. Além,
é claro de Peter Lund, o primeiro pesquisador das grutas em
Minas Gerais.
Plano da obra, roteiro discursivo.
A obra se apresenta em 16 páginas pré textuais, - numera-
das em algarismo romano - nas quais constam apresenta-
ções do Diretor Geral e do chefe do setor da Divisão
Fisiográfica. Em seguida, em 15 páginas são enumerados
617 agrupamentos  em ordem alfabética, com indicação dos
municípios, distritos ou povoados em que se localizam.
A enumeração de cada gruta com a devida localização e
caracterização ocupara 278 páginas – numeradas em alga-
rismos arábicos - nas quais as grutas são apresentadas se-
gundo o município, ou distrito em ordem alfabética da loca-
lidade. Sem numeração, encaixam-se dezenas de fotografi-
as em que se destacam as mais pesquisadas.
Destaques das divisões
Em seguida, apresenta-se nome das grutas selecionadas de
interesse para este projeto,  com comentários dos autores,
ordenadas por município do ano de 1939.

1. Abaeté: Gruta da Mãe D’Água.

Descreve localização e narra lendas que justificam o nome
da gruta. Informa sua localização em Morada Nova, então
pertencente ao município de Abaeté.

2. Alpinópolis. [antiga São Sebastião da Ventania}

2.1 Gruta da Aparecida

Descreve e narra lendas.

2.2 Gruta das Andorinhas

Próxima à Gruta da Aparecida. Descreve e
narra a origem do nome.

3. Alto Rio Doce

3.1. Caverna da Brejaúba.

Narra características e relatos de visitas.

4. Andradas

4.1. Furna  dos Queixadas.

Descreve o ambiente e explica a origem do
topônimo.

5. Andrelândia.

 5.1. Gruta do Morro de Santo Antônio.

Nas encostas desse morro encontra-se
uma pequena gruta, em cujo interior,
segundo narram as tradições locais, foi
encontrada a imagem do célebre
taumaturgo Sto. Antônio, donde o
nome atribuído e esse trecho da serra.
[p.9]

6. Araxá.

8.1. Gruta das Andorinhas – p. 11.

Localizada em lugar denominado Bocaina.
Descreve  espaço e justifica o motivo do nome
pela presença de ninhos de andorinhas.

6.2. Gruta do Monge . p. 11 - 16

Dedica a esse topônimo 5 páginas de narrativas
de lendas e histórias, com destaque para o
famoso quilombo do Ambrósio.

7. Baependi – p. 17 - 23

10.1. Toca do Claudiano. P. 17.- 18

Nome se deve a um personagem que deu
origem a muitas lendas. Era um criminoso que
se refugiou na gruta. Localiza-se no morro
Pontudo em lugar denominado Moinho.

10.2. Gruta dos Urubus – p. 18 – 19.

Descreve a localização mas não explica o
topônimo que é fácil de imaginar.

10.3. Gruta de São Tomé das Letras – p. 19 - 23

Dedicam-se 4 páginas ao topônimo São Tomé, e
muito pouco à gruta propriamente.

8. Bambuí – p. 24.

11.1. Gruta da Pedra. P. 24

Apresenta a gruta, mas se detém na Lagoa da

Pedra  e ao Poço do Jacaré para os quais há

lendas interessantes.

9. Bicas – p. 25
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13.1.Lapa da Água Santa – p. 25

Localizada no morro da Boa Vista é uma gruta
considerada milagrosa em virtude de uma fon-
te que jorra água.

Ali se encontram oratórios, cruzeiros, si-
nos, imagens de santos e outros peque-
nos objetos do culto religioso. As visitas de
devotos são frequentes, principalmente
aos domingos e dias santificados, sendo
nessas ocasiões rezados e cantados
terços.[p. 25]

10.Bom Sucesso p. 27-28

15.1. Lapa da Pedra do Urubu. P. 27-28

Tem um poço no fundo da lapa a que o
povo acredita poderes miraculosos.

16.3. Lapa da Vargem Grande p. 29. 30

Relata crenças populares que considera a
gruta como encantada em cujo interior há
tesouros escondidos.

11.Buenópolis. P. 31

11.1 Grutas de Curimataí. p. 31.

Afirma a existência de diversas grutas sem
entrar em pormenor.

No território desse distrito encon-
tram-se diversas grutas, algumas
com regular desenvolvimento
subterrâneo.
Quase todas constituem boas mi-
nas de salitre e se encontram em
terrenos de propriedade particu-
lar e sem exploração. [p.31]

12.Cachoeiras. P. 31- 33

19.1. Toca do Batatal – p. 31 – 32

Localizada na Serra do Monte Belo, guarda
alguns casos relatados pela memória lo-
cal.

19.2. Toca do Grotão. P. 32-33

Localizada na Serra do Monte Belo, é repositório
de belas lendas como a que se registra em seguida:

A Toca do Grotão se enumera entre es-
ses sítios tão comuns em Minas Gerais,
que a imaginação popular transformou
no cenário de encantadoras lendas as
quais vão talvez mergulhar suas raízes

em reminiscências remotas de nossos indígenas, primiti-
vos povoadores do país.
Assim é que, segundo  contavam os antigos, residia nes-
sa gruta uma jovem de extraordinária beleza, a qual só
poderia ser contemplada de grande distância, porque,
sendo toda de ouro, seu reflexo cegaria instantaneamente
a quem dela se aproximasse
Narravam também que, em tempos já muito distancia-
dos, existia no interior da caverna uma pequena fonte
de água cristalina, possuidora do extraordinário dom
de preservar dos sofrimentos a todos aqueles que dela
bebessem. [p. 32-33]

13.Caeté – p. 33-36

20.1. Gruta da Caveira – p. 33-34

A gruta da Caveira está situada em Taquarassu – hoje,
Taquaraçu de Minas.

Veja um caso registrado por um pesquisador ávido de en-
contrar fósseis:

Acerca dessa caverna, contam os antigos morado-
res da região que, acossada pelos maus tratos que
lhe dava o senhor, numa fazenda das proximida-
des, uma escrava fugiu, carregando na cabeça um
tacho de cobre com alimentos, indo  ocultar-se na
citada gruta. Acabada aquela minguada quanti-
dade de víveres e não tendo mais passagem de vi-
ajantes, ela morreu de fome.[p. 34]

Que aconteceu? O arqueólogo recolheu ossos e imaginou-
se mais um descobridor de Luzias. A análise revelou ser
possíveis ossos da escrava que morreu de fome.

20.5. Gruta da Serra. P. 35-36

Localizada no distrito de União. Tem lendas de feitos mila-
grosos.

Em meiados [sic] de 1915 espalhou-se pelos arre-
dores  a notícia de que um milagroso fenômeno
estava ocorrendo na gruta da Serra: à noite, uma
estranha luz, que parecia irradiar de uma pequena
estrela, surgia no interior da gruta, mantendo os
seus salões esplendidamente iluminados até qua-
se o romper do dia.

Esse fato, atribuído logo a manifestações sobrena-
turais, causou o mais vivo alvoroço e, segundo con-
tam, chegou a provocar a visita á gruta de d. Carlos
de Vasconcelos, atual arcebispo do Maranhão, en-
tão de passagem no município.

O fenômeno referido parece que de há muito dei-
xou de ser observado. O povo, entretanto, conti-
nua a olhar a gruta como um local distinguido pe-
los caprichos divinos.  [p. 36]
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24.  Cambuquira. P. 39-40

24.1 Gruta do Coimbra. P. 39-40

Deve o nome ao antigo proprietário.

Segundo narram antigas tradições locais,
o primitivo proprietário daquelas terras,
João Coimbra, desejando ocultar vultosa
quantia em moedas de ouro, não se sabe
se pelo receio de ser roubado ou se por
outra razão, buscava um esconderijo se-
guro para o seu tesouro, quando lhe ocor-
reu confiá-lo à custódia do intricado ema-
ranhado da mata virgem.

Acomodando as preciosas moedas em um
pote de barro, levou-o consigo pelo mato
a dentro para ir enterrá-lo no recinto abri-
gado da gruta, marco indelével e facilmente
identificável para quando ali voltasse, o
que, segundo contam, não pode realizar,
restando ali, perdida, aquela riqueza.

Essa lenda deu lugar, no correr dos tem-
pos, a trabalhosas pesquisas, todas elas
infrutíferas, pois nenhum vestígio foi en-
contrado do riquíssimo tesouro.[p. 40]

32. Conselheiro Lafaiete. P. 44 – 45.
32.1 Grutas da Casa de Pedra. P. 44-45
São apresentadas duas grutas cujo melhor acesso se dá
pela cidade de Congonhas do Campo.
Os autores comentam que essas grutas possam ser túneis
construídos no templo da mineração.

Acredita-se que essas grutas sejam o resultado
de antigas galerias, abertas para a extração de
minério. Ainda hoje elas são aproveitadas pelos
empregados na mineração, como pouso e até
como habitação.[p. 45]

34. Cordisburgo . p. 55 – 68
34.1. Gruta de Maquiné. P. 55-68
O relatório estatístico dedica 13 páginas exclusivamente à
gruta de Maquiné.  Destaca ser o monumento  “mais céle-
bre do Estado, em razão da notoriedade que lhe proporci-
onaram os estudode Lund”. (...) “Existindo sobre a gruta
de Maquiné descrições de Lund, Álvaro da Silveira e ou-
tros cientistas. “ [p.55]
Em seguida os autores transcrevem e comentam trechos
desses estudos e ilustram o relatório com inúmeras fotos
recentes. Em meio à comunicação de Lund, destaca-se o
encanto pela descoberta do  “Castelo das Fadas”.
Há um belo contraste entre os acompanhantes brasileiros e
o pesquisador dinamarquês. Lund se encanta com a des-
coberta e se reveste de saberes técnicos, mede, destaca as
formações, descreve:

“Duvido que a formação de estalactites tenha
em qualquer outra caverna conhecida, produzi-
do combinações tão admiravelmente belas, com
as que são encontradas nesta parte da Gruta de
Maquiné. Pelo menos as cavernas que visitei na
Alemanha são muito inferiores a este respeito; e
a julgar pelas belezas das outras descrições que
hei lido, nenhuma pode sofrer a mínima compa-
ração com a de que falo.” [p. 61]

Eis que chegam a imenso salão. A narrativa de Lund subli-
nha o contraste dos olhares técnicos e estatísticos:

 “A imaginação poética a mais rica não saberia
criar uma tão esplêndida morada para seres
maravilhosos; diante desta notável gruta ela se-
ria forçada a confessar a sua impotência. Meus
companheiros permaneceram durante muito tem-
po mudos, na entrada deste templo; depois
involuntariamente se ajoelharam, persignando-
se e exclamaram diversas vezes: “Milagre! Deus
é grande”. Foi-me impossível dissuadi-los da
ideia de que este templo deveria servir de mora-
da de Nosso Senhor. Quanto a mim, confesso
que nunca meus olhos viram nada de mais belo
e magnífico nos domínios da natureza e da arte.”
[p. 62]

O confronto dos olhares interpretativos exige retorno a en-
cruzilhadas. Lund do “Natura naturans” se depara com o
mundo maravilhoso da “criação”:

A caverna se bifurca a partir da quinta câmara;
o ramo à direita que é o mais curto, termina com
o grupo de salas que acabo de descrever, e ao
qual conviria conservar o nome que
involuntariamente lhe demos à primeira vista –
O Castelo das Fadas. [p.62]

Essas contradições irão permear transcrições de outros
depoimentos com os do professor Bousquet e encerar com
as considerações  de Helio Vaz de Melo, secretário do
Touring Club de Minas Gerais:

“A Gruta do Maquiné foi a maior e a mais bela
visão que os meus olhos viram. Obra que só po-
deria ser feita por essa Mágica Fiandeira de es-
petáculos, que é a Natureza, o grande livro es-
crito e colocado pela mão de Deus.” [p.68]

40. Formiga. P. 74-81.
40.1. Grutas da Serra do Pains. P. 74-81.
Os autores se estendem nessa área em razão de sua impor-
tância econômica e paisagística. Hoje essa região se desta-
ca pela localização do lago de Furnas. Merece transcrição
pequeno trecho do relatório técnico sobre a região em 1931:

O engenheiro Alecrino Monteiro, do Serviço
Geográfico de Minas Gerais, em seu relatório
dos trabalhos de campo de 1931, faz interes-
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santes observações sobre a serra do Pains e
suas imediações. (...)
“Em Pains e num raio de cinco léguas nas vizi-
nhanças deste arraial o terreno e as serras prin-
cipalmente são constituídos por rocha calcária,
existindo inúmeras caieiras na região. Só este
distrito pode fornecer cal para todo território
brasileiro.
As serras mais importante são: - a serra do An-
daime, entre Capetinga e Piunhi; - a serra da
Pimenta, entre o arraial de igual nome e Piunhi;
- a serra de Piunhi, entre, entre a cidade de mes-
mo nome e Córrego d’Anta; - e as belíssimas
serras de Pains, entre Pains e Arcos, Pains e Pi-
menta, Pains e Garças e Pains e Formiga..
[p.74]

Vale notar ainda que estamos numa área das nascentes do
Rio de São Francisco.
O autor tece considerações sobre cursos d’água, grutas e
cavernas e, haja oportunidade para devaneios do imaginá-
rio popular:

Nessas grutas, que teem grandes e vastos sa-
lões, vêem-se as enormes  colunas de estalactites
e estalagmites, uma já formadas e outras em
formação.
Também, merecem menção, os aspectos bizar-
ros e muitíssimos interessantes oferecidos pelas
gigantescas serras constituídas de rochas
calcárias. Umas se apresentam a nosso imagi-
nação como verdaeiros  castelos da época medi-
eval. Outras exibem interessantes minaretes, ou
então caprichosas cimalhas de casa, quando não
tomam as formas de torres, arquitraves,
frontespícios  de igrejas, nichos, etc. Algumas
dessas serras, quando são vistas de longe, dão-
nos a impressão de grandes batalhões de
cossacos, ao passo que, divisadas de certos pon-
tos, mostram as figuras de monges em medita-
ção ou de freiras em penitência, assim como
outros desenhos sugestivos e fantásticos, fazen-
do-nos recordar as esculturas que adornam as
paredes dos antigos templos egípcios e, de ou-
tras vezes, as figuras singulares de estranhas mi-
tologias.
Os moradores da região, em regra homens ru-
des e excessivamente supersticiosos, vêem, à
noite, e, às vezes, durante a semana santa, ao
meio dia e às 3 horas, seres sobrenaturais, ver-
dadeiros duendes, peregrinando pelas cumiadas
das serras, inspecionando se algum homem atre-
vido violou os seus segredos e ou algum larápio
saqueou os tesouros ocultos nas furnas, que se
abrem nas rochas escarpadas. Esses seres sobre-

naturais, após suas fastidiosas caminhadas e
perigosíssimas ascensões pelas escarpas da ser-
ra, vão se refugiar no recôndito das grutas, que
constituem sua moradia.
Alguns desses moradores, menos cautos por as-
sim se deixarem transformar  em testemunhas
de tão misteriosos  fatos, teem  visto, em certas
épocas do ano a “Mãe do Ouro” descer das
núvens, sob a forma de uma grande estrela em
chamas, indo pousar sobre pontas aguçadas de
enormes pirâmides e dos grandes cones, que se
alteiam na rocha calcária da serra, para depois
se infurnar  em esconderijos inacessíveis ao ho-
mem.” [p.76-77]

45. Grão Mogol. P. 85 - 88
45.8. Gruta do Quebra Coco. P. 87-88
Localizada no distrito da cidade, tem extensão de 1000
metros . E guarda lendas da época da mineração.

Segundo rezam as tradições locais, a gruta do
Quebra Coco encerra, escondido em um dos seus
recantos, valiosíssimo  tesouro, representado por
uma coleção de diamantes do mais subido va-
lor. Essas pedras teriam sido enterradas ali, na
época em que as minerações locais atravessa-
ram fase de intensa animação, por escravos ou
garimpeiros, no intuito de burlar a rigorosa fis-
calização dos proprietários de catas. [p.87-88]

51. Itamarandiba. P. 91-92
51.1. Gruta da Ponte de Terra. P. 91.-92
Localizada a dois quilômetros da cidade, a gruta guarda
lendas dos moradores.

1. Era reduto de bandidos que assaltavam os viajan-
tes junto à Estrada Real.

2. Nas proximidades aparece o fantasma de um padre
que desapareceu nas imediações da gruta.

53. Jaboticatubas. P. 94-103
52.1. Gruta do Sacrário. P. 94-96

Localizada ao pé da Serra do Cipó. Foi visitada por
Álvaro da Silveira, o qual relata, entre outras curiosida-
des, o que se transcreve em seguida:

As duas saletas estão separadas por uma série
de colunas que deixam para comunicação de
uma com outra, apenas uma porta bem estreita.
A esse pequenino recanto da grande pedreira
calcária, pode-se dar o nome de gruta do
Sacrário,  pois que, de fato, foi essa a impressão
que tive, quando lá entrei – a de ser o cofre de
uma relíquia.
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Há ainda uma outra gruta pouco mais acima
dessa e de dimensões maiores, porém, menos
ornamentada. [p.96]

Note-se como os mistérios de uma gruta remetem o
especialista ao mundo dos sonhos.

52.5. Grutas da Peroba de Cima e outras. P. 101-103
Nesse percurso, encontraremos outro engenheiro de Mi-
nas. Chama-se Carlos Prates. Não anda à procura de gru-
tas e cavernas. Sua missão é localizar jazidas de “salitre no
vale do Rio das Velhas”. Sobre esse assunto publica artigos
na Revista Industrial de Minas Gerais que se esten-
dem por duas edições do ano de 1894.

Sobre esse assunto, Carlos Prates informa:
“Comissionado por essa companhia que se de-
nomina Companhia Brasileira de Salitrais, Ter-
ras e Construções, fui explorar as jazidas
nitrosas do vale do Rio das Velhas e aí instalar
tantas oficinas para a extração do salitre,
quantas fossem necessárias ao aproveitamento
das que encontrasse no caso de serem lavradas.”
[p.101]

Nessa aventura, o engenheiro cobrirá ampla área que se
estende de Santa Luzia até Traíras – hoje Santana do
Pirapama – e dá notícias de Curvelo até Gouveia. Depara-
se com informações sobre abrigos de criminosos em Baldim,
destaca Jaguara e Jequitibá.
54. Januária. P. 104 - 114
54.1. Lapas do Barreiro ou do Amparo. P. 104-105
Relata a existência de duas grutas com o nome acima e
destaca sua importância como registro histórico dos “Mo-
tins do Sertão” no século XVIII.
57. Lagoa Santa. P. 117-125
57.1. Gruta de Confins. P. 117 - 122
Antes de comentar os registros apresentados, penso valer
a pena a leitura da obra O Homem das Cavernas de Mi-
nas Gerais de Aníbal Mattos [Belo Horizonte: Itatiaia,
1961.] Especialmente o capítulo XIX “Alguns comentários
sobre as conclusões do Sr. Wesley Hurt, da Universidade
de Dakota, na Região de Lagoa Santa”. P. 233-251.
Estamos em núcleo de querelas sobre o Homem de Con-
fins e a continuidade das pesquisas de Peter Lund.
No relatório estatístico noticia que a Gruta de Confins tinha
anteriormente o nome de “Lapa Mortuária”, e cita pesqui-
sas realizadas em 1926, 1933, 1935 e 1937 das quais re-
sulta  a publicação do opúsculo “The Confins Man” com
contribuição de H.V. Walter [conhecido como Mister Walter,
cônsul britânico e diretor da Cultura Inglesa], Arnaldo
Cathoud e Anibal Mattos.
57.2. Gruta da Lapinha. P. 122 - 125
Vale a pena transcrever parte do relatório:

A gruta da Lapinha, considerada uma das mais
belas do Estado de Minas, fica a noroeste da ci-

dade de Lagoa Santa, abrindo-se sua entrada
nas encostas abruptas de um elevado rochedo
calcário situado a cerca de 7 kms., em linha reta
da margem esquerda do rio das Velhas.
Possui diversos salões e curiosas galerias, en-
contrando-se no seu interior as mais variadas
formações calcárias.
Das “Memórias Corográficas” vol. 2, 1922,
pags. 559/63, do grande naturalista mineiro dr.
Álvaro da Silveira, reproduzimos  o seguinte tre-
cho referente à Lapinha:

“Diversas são as grutas existentes, mesmo
na bacia do rio das Velhas, que se podem com-
parar perfeitamente, em belezas naturais, à de
Maquiné. Tal é, por exemplo, a da Lapinha.

Em raio de poucas léguas, em torno de La-
goa Santa, contam-se várias grutas – Lapinha,
Cerca Grande, Baú, Sumidouro, Lapa Vermelha
e outras. [p.122]

Mais à frente, página 124, Álvaro nos oferece esta precio-
sidade:

“Eu sabia que os organizadores de presepes são
terríveis destruidores das concreções calcárias
das nossas grutas; fiquei sabendo, então, que
também Cupido se inscreve na lista dos
demolidores das nossas belezas naturais”

O autor refere-se aos enamorados em busca de presentes
paraconquistar o coração de suas amadas...O autor pros-
segue pondo de lado o saber técnico para  substituí-lo por
imagens da estética. Ele vê ornamentos e adornos onde o
saber técnico descreve caprichos aleatórios.

Velado por um cortinado adamantino que cai da
abóbada elevada, um recanto em forma de dedo
de luva é o mais mimoso dos que até agora nos
surpreenderam. Parece mesmo que aquelas cor-
tinas propositalmente segregaram aquele ninho
de pedrarias cuja grandiosidade nos dá a noção
de um sacrário destinado a encerrar a essencia
de um Deus. É, certamente, uma das mais belas
e curiosas formas de estalactites essa que seme-
lha magestosa cortina. Não me lembro de vê-la
em outras grutas. [p.125]

58. Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. P. 125 -134
58.1. Sumidouro. P. 125 – 129
Sumidouro, mais que uma gruta é espaço de alta relevância
para a compreensão da relação entre esses monumentos
como atração turística. Com efeito, a regiões cársticas  que
abrangem  Lagoa Santa, Confins, Vespasiano, São José da
Lapa, Matozinhos, Pedro Leopoldo e Jaboticatubas  e se
estendem até Sete Lagoas exibem centros de visitação cada
qual com suas peculiaridades. Contudo, vale a pena avaliar
o apoio local para cada centro de visitação. Haverá casos,



em que os visitantes se encontrarão à mercê dos guias, em
outros, a própria população local fornecerá suportes que
ultrapassam o percurso ao monumento.
Sob esse aspecto, a Gruta do Sumidouro é exemplar. No
relatório em apreço, os autores destacam os relatos de Ál-
varo da Silveira, o qual já de início sublinha a relevância do
Sumidouro localizado entre Pedro Leopoldo e Lagoa San-
ta.

Vários são os lugares que em Minas receberam
o nome de Sumidouro.
Não são raros, com efeito os cursos dágua que
nas zonas calcárias do território mineiro desa-
parecem, tornando-se um “sumidouro”, o lugar
a partir do qual eles passam a ter um curso sub-
terrâneo.
Quem tenha viajado nessas regiões onde abun-
dam calcários, terá visto diversos desses sumi-
douros.
Há, entretanto, um deles que ocupa lugar sali-
ente por ter sido o teatro em que se desenrola-
ram  acontecimentos notáveis na história da
descoberta de Minas Gerais.
No Sumidouro ou Anhanhonhanhuva, como o
chamavam os índios habitantes da região, este-
ve de fato, o bravo e destemido Fernão Dias Pais
Leme, que aí fundou, pode-se dizer, o primeiro
centro civilizado nas plagas que mais tarde de-
veriam formar o território de Minas Gerais.
[p.126]

Há portanto, histórias e lendas para animar o imaginário do
visitante. Fidalgo, quinta, capela da quinta, Fernão Dias,
Borba Gato, Dom Rodrigo Castelo Branco, personagens
“ilustres” de nossa história animarão conversas e monumen-
tos do que veio a se tornar “Parque Estadual do Sumidou-
ro”.
58.2. Lapa Vermelha de Confins. P. 129 -130
Os autores denominam a gruta com o nome de Confins
para distingui-la de outra Lapa Vermelha a que dão o nome
de “Lapa Vermelha de Lagoa Santa”.
58.3. Lapa Vermelha de Lagoa Santa. P. 130-134
Essa “Lapa Vermelha de Lagoa Santa situa-se próxima ao
que é, nos dias atuais a cidade de Vespasiano. No relató-
rio, os autores transcrevem descrições e narrativas de Júlio
César publicada no ano de 1917. O que se transcreve em
seguida, tem como objetivo destacar o olhar interpretativo
do visitante. [p.134]

Atravessamos corredores e salões grandiosos e
deparamos estátuas e colunas, talhadas no
calcário, assemelhando-se a imensos fantasmas.
Deslgadíssimas estalactites que quase tocavam
as estalagmites achatadas nos pavimentos úmi-

dos, continuavam, de gota em gota, transpondo
séculos, sua obra eterna. Ao fundo, nas paredes,
erguiam-se bacias semelhantes às batismais:
gotas de água cristalina e salobra, despendidas
da abóbada, caem-lhe compassadamente no fun-
do. Ouvimos, nas profundezas dos abismos, o
sussurro contínuo de fontes subterrâneas que
surgem muito longe...Nessa obra eterna de Deus,
descobrimos, a cada passo, maravilhas e segre-
dos da natureza.

60. Lima Duarte. P. 135-139
60.1. Grutas da Serra de Ibitipoca. P. 135-139
Os autores se referem a “diversas grutas” existentes na ser-
ra e remetem o leitor, mais uma vez, ao relatório de Álvaro
da Silveira, publicado em 1922.
Aqui se reproduz rapidamente um depoimento desse pes-
quisador.

Líquens de várias cores, instalados nessas altas
paredes verticais, formam desenhos caprichosos
nos quais o povo enxerga figuras de santos mi-
lagrosos e de grande utilidade para a satisfação
de suas necessidades terrenas.
Uma dessas figuras é a de Sto. Antônio, que, um
pouco acima da Ponte de Pedra e estampado
na rocha pela natureza generosa, atende às sú-
plicas dos seus devotos, cobrindo-os com sua
proteção eficaz. [p. 136]

Além disso, o pesquisador se deparou com resquícios de
quilombos nos esconderijos da serra.
61. Manga. P. 139 - 144
61.2. Gruta do Sumidouro ou Lapinha. P. 140-143
Localizada no distrito de Inhumas, há muitas grutas. Os
autores destacam a de nome Lapinha e comentam lendas:

É tradição local que no interior dessa gruta se
encontra ainda parte das fabulosas riquezas que
possuía Manuel Nunes Viana, o qual ali oculta-
va vultuosa parcela dos seus haveres em face da
perspectiva de vê-los confiscados.
Segundo uma das versões, Manuel Nunes Viana,
nas vésperas da sua partida para a viagem que
o conduziu aos cárceres da Bahia, de onde não
mais saiu, teria se dirigido para os lados da ser-
ra em que ficam esta e outras lapas, acompa-
nhado de doze escravos da sua inteira confian-
ça, cada um dos quais levando um pesado cai-
xote.
Ao regressar, depois de transcorridas muitas
horas e já tarde, os negros vieram aliviados da-
quela carga e o senhor mandou-lhes servir, como
recompensa pelo trabalho feito, uma taxada de
doce, na qual havia posto qualquer droga vene-
nosa.
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No dia imediato os negros, que haviam dormido
em recinto completamente separado dos demais
escravos, amanheceram mortos, ficando Viana
como o único sabedor do que continham os cai-
xotes e do local exato onde os mesmos foram
deixados. [p.140]

A gruta e a região guardam preciosas lembranças da Guer-
ra dos Emboadas, da qual Manuel Nunes Viana é um dos
atores centrais.
67. Montes Claros. P.150-158
67.2. Gruta da Lapa Grande. P. 151 - 157
O nome é mais do que apropriado. Fixe-se apenas este
parágrafo:

Dessa gruta, aberta em uma rocha de natureza
calcária, são conhecidos oito salões, presumin-
do-se, porém, a existência de outros situados
além de algumas frestas ainda não exploradas.
Atribuem-lhe uma extensão total de oito quilô-
metros e a largura máxima de vinte metros. A
altura do teto é mais ou menos constante e atin-
ge ao máximo cinco metros do solo. [p.151]

Mais à frente, no relatório, há esta afirmação:
É o passeio de predileção de todos os turistas
ilustres que teem passado por esta cidade. Na
abóbada e, especialmente, nas paredes da gruta
há milhares de inscrições de nomes de visitan-
tes. Entre muitos outros, citarei os de algumas
celebridades que visitaram esta gruta: Martius,
Saint-Hilaire, Max Wid, Fernando – czar da
Bulgária, etc. [p.151]

Baseada em tanta fama, os autores podem se deter e recu-
perar depoimentos que cobrem 6 páginas do relatório. Ve-
jam a curiosidade. Inscrições rupestres são assinaturas dos
visitantes ilustres.
68. Muriaé. P. 158-160
68.1. Gruta da Pedra Santa. P. 158-160
Localizada no distrito da vila Itamuri, em local denominado
“Patrimônio dos Carneiros”. É bastante ampla e merece
atenção pelas lendas e pela devoção popular.

No fundo, um pouco afastado da parede, fica
um pequeno e tosco altar, onde esteve colocada
a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, man-
dada retirar em 1918, segundo afirmam, por
ordem do bispo da diocese.
Nas reentrâncias da rocha das paredes laterais,
próximo ao altar encontram-se muletas, talas,
pernas de pau e outros objetos, ali deixados como
atestado dos milagres operados pela Pedra San-
ta.

Em um pequeno planalto, fronteiro à gruta, e
que forma uma espécie de terraço, está fincado
um grande cruzeiro de madeira de lei, onde se
acham representados em miniatura, também de
madeira, os instrumentos empregados no suplí-
cio de Cristo. [p.159]

Alvo de tanta devoção, essa gruta merece lendas que a
sustentem.

Contam os moradores da região que um dos pri-
meiros posseiros ou proprietários daqueles ter-
renos, há, talvez, mais de século, plantou sua roça
de milho nas proximidades da Pedra Santa, ob-
tendo magnífica produção. Uma tarde, em que
procedia a colheita, como ameaçasse forte tem-
pestade, resolveu abrigar dentro da caverna o
carro que trouxera e que se achava cheio de es-
pigas. E assim o fez, desatrelando os  bois que
soltou a pastar. Na manhã seguinte, porém, ve-
rificou que o carro com o milho se encontrava
do lado de fora, a céu descoberto. Não lhe con-
vindo que o resultado da colheita ficasse ali ex-
posto ao tempo, arrastou novamente o carro
para o interior abrigado da caverna, e mal aca-
bara de o fazer, quando viu, com o maior espan-
to, sair o veículo como que impulsionado  por
mãos invisíveis, deixando gravados no solo os
sulcos das rodas, os quais se conservaram inde-
léveis, desde então, e ainda hoje são nitidamen-
te visíveis, apesar de pisados pelos milhares de
romeiros que já visitaram o local. [p. 159]

Lenda pede mais lenda:
Afirma outra tradição que no interior da caver-
na  foram enterrados dois missionários, os quais,
há mais de um século ali morreram, em santida-
de, sacrificados pelos gentios que procuravam
catequizar. O local exato das sepulturas daque-
les sacerdotes estaria miraculosamente assina-
lado pela diferenciação da cor que se nota em
duas porções distintas do chão, as quais se apre-
sentam mais claras e isentas de limo.[p.160]

Mais uma:
Dizem ainda que, há muitíssimos anos, aparece-
ram na gruta, milagrosamente, Nossa Senhora
de Lourdes e o taumaturgo Sto. Antônio, razão
pela qual são dedicadas as esses dois santos as
oferendas e preces ali rezadas pelos romeiros. [p.
160]

70. Ouro Preto. P. 161-169
70.3. Lapa de Antônio Pereira. P. 162-168
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Os autores introduzem o relatório sobre essa gruta anun-
ciando a marca das lendas.
“A lendária Lapa de Antônio Pereira é uma gruta de for-
mação calcária”. Vale exibir, portanto, as lendas.

Há, também do lado direito, no primeiro salão,
um corredor onde se destaca, bem visível, no
alto da parte rochosa, uma sombra que é a per-
feita efígie da Virgem.[p.162]

Anunciado milagre, em páginas seguintes ao relatório, tra-
zem depoimentos de autoridades históricas como Nelson
de Sena e Bernardo Vasconcelos.

Contavam os antigos que, tendo uns caçado-
res entrado no mato que cerca a essa pedra,
certo menino que com eles ia, penetrou nela,
em perseguição a um coelho, e viu então no
assento em forma de nicho que se acha assina-
lado, a bela imagem da Senhora, essa mesma
que se venera.
Alvoroçado o povo do arraial com o feliz apa-
recimento, subiu à lapa e, tomando a imagem
em andor, trouxe-a para a matriz.
A Senhora, porém, à noite, desapareceu e vol-
tou para a gruta, mostrando por este modo a
sua preferência; e por esta razão ali se lhe es-
tabeleceu o altar, em que está colocada, rece-
bendo um culto tanto mais afervorado no de-
curso do tempo, quanto abonado pelos assídu-
os e claros milagres, que a poderosa Virgem tem
alcançado a bem dos que a imploram e nela
confiam.  [p.163-164]

Lendas abrem para fontes:
Além da lenda principal, relacionada a desco-
berta da Lapa de Antônio Pereira, muitas ou-
tras correm, criadas e entretidas pela fertilida-
de da imaginação popular.
Assim é que afirmam existir em um dos últi-
mos salões da caverna, onde o acesso é de tal
modo difícil que, para o atingir, ter-se-ia de
arriscar muitas vezes a vida, uma belíssima
lagoa de água cristalina, contornada por uma
praia de areia alvíssima.
Dizem também que, em outro salão, igualmen-
te situado na parte mais profunda da gruta,
reside uma serpente de grandes proporções.
[p.162]

Os relatos são numerosos, a Lapa se converte em centro
do mundo e tornou-se oportunidade para muitas festas.
Os autores terminam registrando afirmação de Ayres de
Cazal no início do século XIX: [p. 168]
71. Paracatu.
71.38. Lapas do Tamboril. P. 180-181.

Informa a existência de duas, formação calcária no interior
do município – vila das Unaí. Uma delas acusa mais de um
quilômetro de extensão.
Foi visitada e descrita pelo professor Olímpio Gonzaga do
qual se retira a seguinte impressão:

Causou-nos tal impressão esse encontro que dei-
xamos de visitar os salões e galerias que se pro-
longavam em direções diversas, pela direita e
pela esquerda, sendo que, em linha reta, era im-
possível prosseguir, penetrando as profundezas
daquele abismo, que me deu uma ideia, uma
impressão exata, da concepção, que Dante pro-
curou descrever, das cavernas do Inferno, a mo-
rada do Averno. [p. 181]

71.40. Lapa da Serra do Ouro Podre. P. 181-182.
Informa a existência de duas com formação calcária no in-
terior do município – distrito de Guarda-Mor.
Há lendas que merecem atenção.

Em tempos bem distantes, quando a mineração
do ouro ocupava a atividade de mais da metade
da população do município, um padre descobriu
no interior dessa gruta um riquíssimo filão, que
passou a explorar com o auxílio de seus escra-
vos, colhendo os melhores resultados.
Aconteceu, porém, que uma mulher, movida pelo
despeito e pela inveja, engendrou a ideia de eli-
minar o sacerdote e seus empregados e o conse-
guiu.
O padre, entretanto, antes de morrer, lançou a
sua excomunhão sobre a assassina  e sobre a
mina de ouro, determinando que a entrada da
mesma fosse tapada com paredes de pedra.
Por muitos anos permaneceu a gruta interdita-
da, até que, mais recentemente, o proprietário
dos terrenos em que se encontra resolveu
reiniciar a exploração do veeiro  aurífero ali exis-
tente. Mas, após quase três meses de serviço na
desobstrução da galeria, ocorreu o abatimento
de um paredão, escapando, por pouco, de ficar
preso no interior da caverna, ou sob os escom-
bros e, em razão desse fato, deliberou tapar no-
vamente a entrada, perdendo as ferramentas e
a tenda de cozinha ali instalada. [p182.

71.41.Lapa da Pamplona. P. 182-183.
Localizada em Vazante, distrito de Guarda Mor.  Foi obje-
to de querelas por situar-se ao lado de uma capela de Nos-
sa Senhora da Lapa, que é objeto de romarias.
71.42. Lapa Nova. P. 183-185
Localizada em Vazante, distrito de Guarda Mor.   É tam-
bém conhecida como Lapa Nova de Nossa Senhora. Há
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crença de que a Lapa Nova se comunica com a outra lapa.
Ambas atraem peregrinos.
Merece transcrição a visão secular de um visitante/jornalis-
ta:

É que os romeiros de longe conduzem o necessá-
rio para suas famílias, durante os três dias de
festejos.
Aquela caravana que enche os caminhos tem um
só destino, porém o objetivo de sua penosa jor-
nada é diverso, porque parte tenciona visitar
Nossa Senhora da Lapa e parte pretende ver a
Lapa de Nossa Senhora.
Sobre devotos, sejamos aqui, do último partido
e apressemos os passos de nossos cavalos.
(...)
Ao centro, uma estalagmite –com um
esforçozinho da imaginação –apresentava-nos
Sto. Antônio de Pádua, com seu menino Jesus
num dos braços, a cujos pés o povo atirava es-
molas e rezava.
A gruta inteira parecia um templo. As estalactites
e estalagmites que, encontrando-se formavam
colunas, soavam como sinos de bronze, ao me-
nor toque, ao esbarrarmos nossos pés. [p. 184]

Somente estes parágrafos merecem figurar num curso so-
bre técnicas de observação, descrição e interpretação –
aproximação,  distanciamento e estranhamento.
77. Peçanha. 191-193
77.1. Gruta Fedorenta. P. 191-193
É de formação calcária. Foi visitada por Nelson de Sena, o
qual põe em destaque:

Do interior da gruta emana-se uma exalação
fétida; por isso o povo, na rudez de suas expres-
sões, distingue aquela das outras grutas pelo
nome de “Gruta Fedorenta”.
É inqualificável a tal exalação fétida; nem pa-
rece com outra congênere; produzindo sempre
uma sensação de ardência desagradável ao na-
riz, e sem dúvida, incompreensível.
Para os habitantes daquelas grotas, que são
como todo o brasileiro, supersticiosos, aquela
catinga ou fedor tem um mistério...p. 192. [ as
reticências é que devem ser lidas. Cabe ao leitor
completar com a imaginação e livre associação “ca-
tinga, fedor” e quem exala esses odores superstici-
osos. Folclore por folclore – Nelson de Sena foi
um dos fundadores da Comissão Mineira de Fol-
clore – imagino Chaucer substituindo o Conto do
Moleiro para completar as reticências. “Absalon
enxugou os lábios. A noite estava escura como car-
vão, ou como breu; e ela pôs a bunda para fora da

janela. Absalon que não enxergava nada, deu-lhe,
antes que percebesse, um ardoroso beijo bem no
cu. Logo pulou para trás, achando que alguma coi-
sa estava errada. Sabia que as mulheres não têm
barba, no entanto sentira uma coisa áspera e cabe-
luda. Gritou então: “Oh, meu Deus, o que é que
fiz?” in Geoffrey Chaucer.  Contos de Cantuária.
São Paulo: T. A. Queiroz, 1988. P. 57.]

73. Pedro Leopoldo. P. 193-209
73.2. Lapa do Baú. P. 196 - 198
Os autores reproduzem comentários de Álvaro da Silveira
sobre essa gruta.
Esse autor conclui o depoimento com o cuidado de inter-
pretar o nome dado à gruta:
“São esses tanques o característicos dessa gruta. Creio
mesmo que essas grandes cubas é que serviram para dar à
gruta o nome de Baú. Pois que poderão ser assemelhadas
a um baú sem tampa.
Poderia chamar-se também “gruta dos Tanques”. P. 198.
73.3. Lapa da Cerca Grande. P. 198 - 201
O relato desta gruta é reservado a transcrição de memória
técnica elaborada por Peter Lund. Nele se vê também o
olhar contrastivo do “ilustre” paleontólogo  em conflito com
os “ignorantes brasileiros”. Lund parte do povoado de
Mocambo para “descobrir” a Cerca Grande.

A primeira excursão fez-nos deparar a gruta
conhecida no lugar pelo nome de lapa da Cerca
Grande, que será assunto da presente memória.
[p. 199]
Julguei ter diante de mim as ruínas de um vetus-
to palácio de gigantes e meus olhos demoraram-
se na contemplação de uma série de arcadas es-
cavadas na asa esquerda, com se eu esperasse
descobrir vestígios de seus habitantes misterio-
sos. [p. 199]
Contou-nos nosso guia que antigamente esta
campina era sujeita a inundações periódicas,
tendo cessado há 4 anos;  inclino-me a acredi-
tar, o que de resto foi confirmado por observa-
ções ulteriores, que o caráter particular da sua
vegetação deve ser atribuído a essas circunstân-
cias especiais. [p. 199]
A admirável paisagem que nos rodeia  de há lon-
go tempo que atraíra a atenção do homem sel-
vagem. Os indígenas nômades, - que eu supo-
nho da tribo dos caiapós – aqui se fixaram, en-
contrando abrigo nas grutas do imponente ro-
chedo.  Entusiasmados pela beleza da paisagem,
tentaram imitar os objetos aí existentes, e o sopé
do rochedo se acha coberto de desenhos, que são
na verdade toscos, como a imaginação que os
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criou, mas que não deixam de interessar ao filó-
sofo que deseja conhecer as produções do espí-
rito humano no mais ínfimo grau do seu desen-
volvimento. [p.199]
O rochedo tem 1.600 pés (448 metros) de com-
primento sobre 200 pés (61 metros) de largura.
No meio de seu comprimento apresenta uma fen-
da; e um desfiladeiro em plano inclinado, cober-
to de arvoredo, permite que se o atravesse até
sua parede posterior. . [p. 199]
É sobre o declive oriental desta pequena cadeia
de montanhas a 200 passos da campina citada,
e 50 pés (15,30 metros) acima dela que se abre a
entrada da gruta. Ela é baixa e insignificante,
dando para o nordeste. [p. 200]
A caverna que tem um comprimento total de 500
pés (145 metros), não apresenta de resto belezas
extraordinárias, mas tem sido um recurso im-
portante para o seu proprietário, que daí extrai
quantidade considerável de salitres. [p. 201]
A consequência é que as camadas de terra acha-
vam-se aí em partes retiradas, na época em que
a visitei; nosso guia que lá trabalhava nos con-
tou que se encontrara uma grande quantidade
de ossos humanos. (Os brasileiros atribuem  a
seres humanos todos os ossos encontrados na
terra de grutas; se são excpecionalmente gran-
des, os atribuem a gigantes.)[p. 201]

73.7. Gruta do Quilombo. P. 204
Localizada a três quilômetros da cidade de Pedro Leopoldo.
Os autores informam:

A gruta do Quilombo tem o seu arcabouço cons-
tituído por uma rocha de natureza calcária.
Possui três salões principais, além de diversas
galerias, tendo um desenvolvimento total sub-
terrâneo de cerca de 80 metros.
(...)
Essa caverna é notável por ter servido de aloja-
mento aos negros fugitivos, donde o seu nome
de gruta do Quilombo.

86. Rio Preto. P. 227. 229.
86.1. Gruta do Funil. p. 227 - 279.
Informa estar localizada no distrito da cidade de Rio Preto,
ser composta de 8 compartimentos. Em um deles nasce
uma fonte de água cristalina que merece maiores comentá-
rios.

Uma fonte de água cristalina brota em um dos
salões da caverna e corre para o exterior, for-
mando pequeno regato. Segundo crença popu-
lar, essa água, nascida no interior da gruta, é
miraculosa, trazendo o  alívio, ou mesmo cura,
para as moléstias daqueles que dela se utilizam.

Em honra à santidade atribuída àquele templo
natural, pessoas  piedosas erigiram, no primeiro
dos salões, um altar à Virgem Maria, no qual,
periodicamente, fazem celebrar os atos religio-
sos, perante elevado número de fiéis que, então,
acorrem ao local. [p.277]

Informa em longo comentário remetido pelo prefeito que a
gruta é também conhecida com “Gruta da Água Santa”.
95. São Sebastião do Paraíso. P. 254 – 260.
95.4. Gruta da Toca do Alexandre. P. 259 – 260.
Localizada a 3 km da cidade. Guarda lenda de ter sido
refúgio de um escravo condenado à forca. Somente ele
conhecia o local.
Informações dos autores:

A denominação atribuída a essa gruta prende-
se ao seguinte fato, conservado pelas tradições
locais.
Pelo ano de 1862, quando S. Sebastião do Pa-
raíso, ainda simples povoação, pertencia a Jacuí,
apareceu na região o indivíduo denominado Ale-
xandre, escravo foragido e de péssima índole,
permanentemente procurado pela polícia, por
crime que lhe asseguravam a pena de forca, ain-
da em vigor por certos delitos.
O local em que se encontra a caverna, levanta-
va-se então densa e emaranhada mata virgem,
o que levou Alexandre a nela se refugiar, certo
de se encontrar ali em perfeita segurança.
E com efeito, o escravo foragido viveu durante
bastante tempo naquele retiro, sem nuca ser in-
comodado, até que desapareceu de forma des-
conhecida.
Não podendo ir à povoação adquirir aquilo de
que necessitava era auxiliado por outros escra-
vos, nos quais entretanto não confiava inteira-
mente, pois, quando estes o procuravam, levan-
do qualquer cousa, deviam deixar o carregamen-
to em determinado local, próximo à caverna,
dando como senha uma salva de garrucha, de
modo que ninguém, enquanto ali permaneceu
Alexandre, chegou a conhecer a posição exata
de seu esconderijo. Mantendo sempre a mesma
precaução , evitava fazer queimadas, ao prepa-
rar o terreno para receber as pequenas planta-
ções que ali mantinha, destinadas a garantir sua
alimentação. [p.260]

97. Sete Lagoas. P. 265 – 274
97.2.  Lapa do Boi ou Lapa Velha. P. 266 – 267.
Localiza-se a doze km da cidade, na antiga fazenda da Lapa.
Há dois salões e uma extensa galeria . Vejam-se lendas mis-
turadas à descrição.
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Afirmam, entretanto, com segurança, que essa
galeria se estende por cerca de seis quilômetros,
indao sair na lapa do Cinzeiro, situada em terre-
nos do Carcadinho, ao lado que dá acesso à ci-
dade.
A grande extensão dessa galeria é confirmada
pela história que contam de um “negro” que,
ainda nos tempos do cativeiro, desaparecia da
antiga fazenda da Lapa, indo ter à cidade atra-
vés do túnel subterrâneo, cujo segredo somente
ele conhecia, tendo sido algumas vezes presen-
ciada a sua saída na lapa do Cinzeiro, referida.
Quanto à figura do boi, que se acha esculpida
no interior da caverna,afirmam alguns que se
trata realmente de um animal que tendo pene-
trado na lapa e não encontrando meios de sair
ali morreu, vindo a se petrificar com o tempo
pela intervenção do ar e da água saturados de
calcário. Outros, não aceitando essa versão,

acreditam tratar-se apenas de uma formação
exclusivamente rochosa, resultando o seu aspec-
to de um simples capricho da natureza. [p.266-
267]

100. Teófilo Otoni. P. 275 – 276.
100.1. Gruta do Poté. P. 275 - 276
É uma gruta com vários salões de natureza calcária, locali-
zada no distrito de Poté. Guarda lendas que merecem men-
ção.

Segundo antigas tradições locais, existe nessa
caverna um valioso tesouro, ali oculto pelos in-
dígenas, primitivos senhores da região, antes de
fugirem à perseguição dos primeiros coloniza-
dores. Entretanto, a gruta tem sido explorada
em toda a sua extensão e desde muitos anos é
conhecida, sem que encontrassem quaisquer
vestígios daquelas legendárias riquezas. [p. 276]

O Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais

TÉRCIO, Jason. Em busca da alma
brasileira: Biografia de Mário de
Andrade. Rio de Janeiro: Estação
Brasil, 2019. 544 p.
Resenha

José Moreira de Souza
Passei boa parte de minha vida em dedicação a pesquisas
socioeconômicas. Nessas pesquisas entrevistamos milha-
res de pessoas agrupadas em grupos familiares, ou em tran-
seuntes pelas vias urbanas. Embora cada componente do
grupo familiar fosse único em sua história, ou cada passa-
geiro ou transeunte acusasse motivos pessoais para se apre-
sentar naquele instante e local, sua condição somente tinha
sentido se fosse agrupada por lugar, hora, sexo, idade, es-
tado civil, naturalidade, tipo de ocupação ou qualquer ca-
tegoria que o fizesse igual em algum plano de análise.
No momento de divulgar pela imprensa os resultados de
alguma dessas pesquisas, surpreendi-me com perguntas de
jornalistas. Os profissionais da mass media queriam dar
vida às informações agrupadas para por em relevo uma fa-
mília “típica”, uma pessoa “modelo” que ilustrasse a impor-
tância da pesquisa. Assim a trajetória mais comum de uma
família residente em bairro de classe média alta se diferen-
ciava significativamente do acesso à cidade de um morador
das periferias metropolitanas.
Certa vez, uma jornalista solicitou que indicasse duas famí-
lias em cuja residência haveria mais de uma pessoa com

deficiência. Apontei dois casos raros. O primeiro de uma
área do chamado subproletariado e outro em que a maioria
das famílias residentes já exibia nítidas sequelas em razão
da hanseníase e que, mesmo assim, haviam adotado uma
criança com paralisia cerebral.
Deparamos três situações. A primeira coloca em cheque a
chamada “Sociedade de Indivíduos”; a segunda imagina a
prioridade dos agrupamentos reunidos segundo critérios de
semelhança – confronto da igualdade com a desigualdade -
a terceira busca exemplos que diferenciam o desigual em
sua especificidade.

A partir do dia do Natal passei a me deliciar com o trabalho
de um jornalista. Apresento ao leitor meus comentários so-
bre a obra de TÉRCIO, Jason. Em busca da alma brasi-
leira: Biografia de Mário de Andrade. Rio de Janeiro:
Estação Brasil, 2019. 544 p.

Trata-se de trabalho de um jornalista conceituado. Imagino
a diferença entre o historiador e o jornalista narrando His-
tória. Possivelmente, para o historiador, Mario de Andrade
seria citado e destacado em meio ao Movimento Moder-
nista. Ao jornalista interessa a contribuição de Mário no
interior dos movimentos que determinam sua trajetória ou
que ele vislumbra em meio ao repertório de saberes que
condicionam interpretação do saber viver. Há que destacar
entre outras coisas a criatividade resultante da singularida-
de.
Como obra de jornalista¸ Em busca da alma brasileira:
Biografia de Mário de Andrade oferece inúmeras sendas
para tecer comentários. Imagino que, tantos forem os leito-
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res, tantas serão as sendas. Melhor, quantas forem as
vivências dos leitores, tantas serão as sendas agrupadas
segundo as práticas desses leitores.
Penso ainda que cada leitor terá pelo menos duas sendas
preferidas. À primeira dou o título de leitura para domínio
do conteúdo; à segunda cabe classificá-la como leitura para
domínio do discurso. A condição necessária para uma e
outra prática exige que o leitor examine a própria condição
de ler a partir do conhecimento do título.
Faço esse primeiro exercício. O primeiro exame do conteúdo
se inicia pela atenção à capa.

Notemos. Há uma opção de apresentação. Escolha do
desenho, escolha da disposição do título, escolha de desta-
ques. A capa convoca o leitor para  exame da ciência e da
ignorância pessoal. Salta à vista Mário de Andrade em
seguida um pequeno destaque “Biografia de”. Desse modo,
o leitor é convidado a explicitar para si mesmo a ciência ou
ignorância sobre um tal de Mário de Andrade, seguida da
Biografia de pessoa com esse nome. Outra curiosidade para
atenção do leitor: É Mario de Andrade o tema central da
obra, apresentada como Biografia, mas há nova convoca-
ção. O autor foca a Biografia de Mário de Andrade com
destaque para uma área temática que ultrapassa a Biogra-
fia. Ela se explicita no Em busca da Alma Brasileira. Esta
informação pede que o leitor examine a própria ciência ou
ignorância dessa área temática: Alma Brasileira. Quase por
último, comparece o nome do autor: Jason Tércio. Há
ainda a arte da capa... Outra curiosidade: não há destaque,
nem menção da editora.
Para cada um desses destaques espera-se alguma resposta
do leitor. O leitor que desconhece Mário de Andrade pode
se interessar pelo tema “Alma Brasileira”, ou por Biografia,

ou pelo autor, ou por tudo isso articulado. Quanto à arte da
capa, o leitor pode abandonar as informações escritas e
contemplar apenas o desenho. Como leitor, vou me aven-
turar a dizer que a artista Elaine Santos – sei disso após
consultar a ficha catalográfica – se inspirou na capa de uma
revista de nome Klaxon. Com esta afirmação, revelo co-
nhecer, antes de me deparar com a obra, algo do Movi-
mento Modernista no Brasil e em São Paulo; saber alguma
coisa da pessoa de Mário de Andrade, da Semana de Arte
Moderna de 1922, do Centenário da Independência. O
conteúdo da obra, portanto, não me é estranho e posso
antecipar, possivelmente, algo como 40% ou mais do con-
teúdo e posso me perguntar sobre como  o plano da obra
que tem como foco a Biografia de Mário de  Andrade irá se
articular não apenas com o Movimento Modernista exibido
na Semana de Arte Moderna, na Revista Klaxon, nas re-
vistas modernistas que se seguem, na atenção ao Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, na valorização de uma Arte
Figurativa – plástica - e Musical, no Folclore e nas relações
entre as pessoas que passaram pela vida de Mário de
Andrade, no apoio e resistência ao percurso do biografa-
do. Isto somente para começar.
Agora, imaginemos resposta negativa a todas essas infor-
mações. Não sei quem é o autor, nem o que diz o título,
nem a arte gráfica me desperta qualquer recurso para ima-
ginar. Tenho que admitir apenas que sei ler. Fui alfabetiza-
do. A opção que me resta é a leitura atenta de cada perío-
do, parágrafo, imagem e capítulos da obra, sem qualquer
questionamento do plano do autor. Temos a leitura para
domínio do discurso.
Uma opção – domínio do conteúdo – não elimina a outra –
domínio do discurso.  Porém, se já tenho domínio do con-
teúdo, facilito a opção pelo domínio do discurso. O domí-
nio do conteúdo me habilita a descobrir erros de revisão –
bandeira de maior cuidado de Mário de Andrade -, ou lap-
sos do autor em confundir nomes citados.
Um exemplo. Ao chegar à página 486, leio satisfeito esta
informação:

Mário era procurado por muitos amigos que se
correspondiam com ele ou que desejavam
conhecê-lo. Ele gostava de conversar com um
grupo da delegação mineira: João Etienne Fi-
lho, Otto Lara Resende, Fernando Sabino (já
residente no Rio), Paulo Mendes Campos, Hélio
Pellegrino, Edgard da Mata Machado, João
Dornas Filho, Francisco Iglésias. Por serem to-
dos jovens Oswald os chamava de “creche do
Mário” e “berçário do Macunaíma”.

Bonito demais! Porém, estranhei o nome de Edgard e ima-
ginei Aires. Era o ano de 1944. Fui conferir. Em primeiro
lugar na Revista Kriterion  cuja publicação se inicia no ano
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de 1948, para encontrar a posição ocupada por Aires. Se-
ria a maior glória para a Comissão Mineira de Folclore poder
afirmar relações de Mário de Andrade com o fundador da
Comissão Mineira de Folclore. Henriqueta Lisboa, por
exemplo, é lembrada inúmeras vezes.  Estava fundamenta-
do no registro da presença de João Dornas Filho que tam-
bém foi fundador de nossa CMFL e que não era tão jovem
para fazer parte da “creche do Mário”. Passei em seguida a
consultar a obra: Mário de Andrade: Cartas aos
Mineiros.publicação da editora da UFMG no ano de 1997.
À página 25 consta o nome de Edgar da Mata Machado.
Mais à frente, dois nomes que gostaria de fazer constar do
sociograma das relações de Mário de Andrade: Antônio
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Joaquim de Almeida e Lucia Machado de Almeida – am-
bos membros fundadores da Comissão Mineira de Folclo-
re. Resultado “Atirei no que vi e matei o que não vi.”
Espero ter chamado a atenção da importância dessa obra,
embora tenha comentado superficialmente tanto o conteú-
do quanto o discurso.
Para finalizar, tendo em vista o momento atual, chamou-me
a atenção a luta de Mário de Andrade para não confundir o
Movimento Modernista com o “Futurismo”.  Futurismo re-
mete ao fascismo. Coisas de Brasil para desqualificar boas
intenções. Em outra oportunidade, já apresentamos a obra
O Clube dos Grafômanos  em que essa questão é posta.
A leitura da obra de Jason Tércio oferece importantes con-
tribuições para ampliar o diálogo.
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Visitem o site da Comissão
Mineira de Folclore.
Examinem as obras disponíveis.
WWW.folcloreminas.com.br
Tudo está disponível para
download gratuito
Ou se quiser contribuir na
aquisição de obras da editora

Comissão Mineira de Folclore,
acessem:

http://
pedradesantana.com.br/
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