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Editorial
Comissão Mineira de Folclore, 73 anos.
Antônio de Paiva Moura
A Comissão Mineira de Folclore está completando, em
19 de fevereiro, 73 anos de existência. Em 1948, quando foi
fundada, reunia um grupo de estudiosos da cultura mineira
que dava prioridade às manifestações ligadas aos modos de
produção, como agricultura, pastoreio, mineração, fazer
artesanal, bailados dramáticos, músicas, literatura oral, religiosidade e tudo que havia sido conservado pelas tradições.
Nas três primeiras décadas do século XX não havia
universidades no Brasil e cada um produzia conhecimento
por conta própria. Os intelectuais e artistas, de um modo geral, viam que o Brasil comemorava os 100 anos de emancipação política, mas continuava sendo cultural e ideologicamente uma colônia da Europa e dos EUA. Daí o esforço no
sentido de evidenciar a cultura nacional.
Ao ser criada em 1947, a UNESCO compreendia que
as empresas multinacionais e radiofonia e o cinema penetravam em culturais tradicionais em todos os continentes e com
a indústria cultural, destruía as culturas regionais. Daí seu programa de preservação, estudo e difusão das manifestações
folclóricas. É nesse clima que nasce a Comissão Mineira de
Folclore.
A primeira fase da Comissão Mineira de Folclore vai
de 1948 a 1980, tem Aires da Mata Machado como presidente, que com sua competência científica e seu prestígio nacional, foi o líder que conseguiu reunir estudiosos de todos os
quadrantes do Estado em torno da causa do Folclore. Não é
uma instituição, mas um sodalício que reunia missionários não
religiosos em torno do ideal de valorizar a cultura nacional e
regional.
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De Barbacena era Flausino Ribeiro Vale, que foi
parceira de Villa Lobus na escola moderna de Música no
Rio de Janeiro e realizou estudos da música popular tradicional de Minas Gerais.
Ainda no campo da música, de Sabará é Angélica
de Resende Garcia que percorreu todo o Estado de Minas Gerais em busca de composições familiares de músicas e os contos populares regionais. Publicou diversos
livros, entre os quais, “Nossos Avós cantavam e contavam”.
Manoel Ambrósio que era professor em Januária
escreveu o livro “Brasil Interior”, registrando nele o
linguajar e os costumes do Médio São Francisco.
De Diamantina é Aires da Mata Machado que estudou no distrito de São João da Chapada a comunidade
negra de Quartéis, resíduos a língua Quimbundo, cultura
Bantus costumes, cantigas de trabalho e os vissumgos.
João Dornas Filho, de Itaúna, desde 12 anos morando em Belo Horizonte. Colaborador de periódicos
modernistas de São Paulo e de Minas. Em 1924 foi colaborador de “A Revista”, juntamente com Carlos
Drummond de Andrade, Guilhermino Cesar e João
Alphonsus Guimarães. Em 1929 fundou o tabloide “Leite
Crioulo”, com o objetivo de valorizar e incluir os negros
na nacionalidade brasileira. João Dornas adverte para não
confundir tradição com tradicionalismo ou passadismo.
Para ele tradição é ao contrário o passado que se transforma que se transfere.
A segunda fase da Comissão Mineira de Folclore (de
1980 a 2011) começa com a gestão administrativa do
professor Saul Martins, (1980/1983). Catedrático de ciência social da UFMG. A CMF torna-se uma instituição e
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não mais uma reunião ideal de estudiosos. Saul dá preferência ao ingresso de novos sócios que tenham formação
universitária e que tenha pesquisas publicadas relacionadas
com Folclore. A partir daí até todos os presidentes da CMF
também tiveram formação universitária e vínculo com o ensino universitário. A exemplo de Carlos Felipe Melo Marques Horta, Antônio de Paiva Moura, Domingos Diniz, Sebastião Rocha, Domingos Diniz, Lázaro Francisco da
Silva, José Moreira de Souza, Kátia Cupertino e novamente, Carlos Felipe, em 2011.
O que caracteriza a segunda fase é uma vasta e importante produção intelectual publicada em periódicos universitários, o Boletim e depois revista da CMF. Foi tão importante que a Dra. Eliane Sebeika Rapcham, do Paraná,
escolheu para sua tese de doutorado a as publicações de
membros da CMF sobre a questão do negro. Manteve
museu de folclore, centro de informações e biblioteca especializada, promoveu de inúmeros eventos relacionados com
folclore. Na atualidade, a totalidade dos folcloristas desta
fase já se aposentaram, diminuindo, assim, a participação
nas atividades da instituição. Foi o momento que imperou o
Niilismo na Comissão Mineira de Folclore.
A terceira fase, de 2011 a nossos dias. Este momento passa por radicais transformações sociais e culturais
em todo o mundo. A globalização é resultado dos interesses
do neoliberalismo que desmontou todo o ideal de progresso dos países em via de desenvolvimento como o Brasil. Os
meios de comunicação eletrônicos, ao alcance das massas,

José Moreira de Souza foi presidente da CMF, de
2011 a 2014 e de 2014 a 2017. Sua meta principal foi
projetar a CMF como instituição de pesquisa na sua área
específica que é o Folclore. Entrar nas esferas públicas e
conseguir um lugar para guarda e conservação dos pertences da instituição. A partir de 2018 até março de 2021,
Miriam Stella Blonski é a presidente da CMF,
Diante destas transformações, José Moreira de Souza percebeu que o quadro de sócios da CMF não tinha mais
exclusivamente o caráter do pesquisador cientista. Todas
as regiões de Minas Gerais contavam com universidades e
com escolas isoladas onde eram realizadas as pesquisas
científicas. Museu, Centro de Informações e bibliotecas
foram substituídos por meios eletrônicos de busca. “Tudo
que é sólido se dissolve no ar”. Tudo acaba e recomeça
com outra face. É a lei da dialética. Portanto, o novo quadro de sócios da Comissão Mineira de Folclore, em essência, é pragmático. Cada sócio tem uma atividade de
caráter econômico, científico ou diletante, que tem afinidade com a CMF. Daniel de Lima Magalhães – pesquisa flauta
de pífanos; Edileila Portes, Artista plástica, pintora; Ione
Amaral Cruz, museóloga; Josélio Socorro Teixeira, produtor de audiovisual; Madalena Maria Diniz Bastos, capitão
de folia de reis; Marco Llobus, Animador cultural; Mauro
Werkema, jornalista e executivo cultural e turismo; Rafael
Silva Cruz, artista e produtor de teatro mambembe; Ricardo
Evangelista, poeta e cordelista, Wander José Conceição,
Músico instrumentista,

desfizeram os valores culturais humanista do qual já falamos. A indústria cultural ficou ao alcance de todos a baixo
custo. O entretenimento superou a cultura do progresso

José Moreira de Souza, o líder que tirou a CMFl do
Niilismo; o mecenas, que há 12 anos faz o papel da fun-

humano e exaltou o individualismo. Baudrillard distingue
os termos “global” e “universal”. Para ele o universal se
relaciona com o ideal de direitos humanos, a liberdade e a
democracia. Além disso, o marxismo vê a cultura como um

dação mantenedora da CMF; manutenção e dinamização
do jornal “Carranca” e da Revista da CMF; O intelectual
empreendedor do programa “Movimentos dos Folcloristas
Mineiros”, biografias, transcrição e comentários de obras

suporte para resistência ao colonialismo e ao imperialismo.
O global, por outro lado, se relaciona com a tecnologia,
com o mercado, com o turismo e com a informação.

de estudiosos dos fenômenos culturais de Minas Gerais. O
Estado e a sociedade mineira lhe devem essa enorme fineza, mas ele prefere creditar tudo à Comissão Minera de
Folclore.
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Eu me comprometo!
Antônio de Paiva Moura.
Desde 1982 tenho tido uma
participação efetiva e afetiva
na existência da Comissão
Mineira de Folclore. Os 39
anos passados são mais que
a metade de todo o seu
percurso histórico. Meu
compromisso foi sempre no
sentido de contribuir para que
ela se torne fortalecida para
que possa cumprir com
honradez as funções para as
quais foi criada em 1948.
Outro compromisso é
valorizar os objetos de estudos da Comissão Mineira de
Folclore, que ela elegeu como próprios, sendo as
manifestações culturais de Minas Gerais, legadas pelas
tradições.
Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2021.
Antônio de Paiva Moura.
Presidente de Honra da Comissão Mineira de
Folclore

Minhas pesquisas resultaram em artigos e no livro
“O livro do congadeiro: os filhos de Chico Rei”, resultado
de anos de pesquisa com a Irmandade do Rosário de
Justinópolis, e que tive a honra de lançar no aniversário
de 71 anos da CMFL e 50ª Semana de Folclore, além de
inaugurar o selo editorial da Comissão.
Como estudo a oralidade, e por acreditar que o
contato com as pessoas é uma grande troca de
experiências, comecei a pesquisar os costumes dos
moradores de Justinópolis, que outrora foi conhecido
como Campanhã, até a década de 80, e registrar os
depoimentos orais em uma obra intitulada “Memórias
que não se perdem: Histórias de vidas. História de
Campanhã”, que teve o segundo volume também
editado pela CMFL
Somos muitos. Somos de regiões diferentes. E
somos muito fortes.
Vida longa a CMFL!
Andréia Patrícia de Souza
Membro Efetivo da CMFL

Memórias de uma ribeirinha

Fazer parte da Comissão Mineira de Folclore
como membro efetivo é uma
honra pra mim. Me inspiro
nos grandes mestres, e
tenho como padrinhos katia
Cupertino e Professor
Moreira, que desde o
primeiro encontro me
abriram os braços.
Sei que ainda estou
dando os primeiros passos neste assunto tão rico que
é o folclore, mas procuro aprender e aproveito cada
oportunidade que me é apresentada.
Como moradora de Justinópolis, acompanho as
manifestações culturais locais, sem deixar de prestar
atenção no que acontece ao redor, seja em Minas
Gerais ou no Brasil
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Eu era pequena, eu me lembro...Lá na roça do meu pai,
bem ali à margem esquerda do rio, onde só se ouvia os sons
da passarinhada. Os pintassilgos anunciavam o entardecer
e as corujas o escurecer da noite, eu demorava pegar no
sono, ouvindo a orquestra do coaxar dos sapos e os grunhidos dos gatos do mato...Ou será que era onça mesmo?
Pois toda aquela escuridão da mata fechada, aquele “breu”
todo fazia parecer que a noite não tinha fim.
Mas, logo raiava o dia e o sol brilhante aparecia, iluminando a copa das árvores e as plantações, deixando ver
que tudo no escuro da noite era fruto da minha imaginação.

Eu me comprometo!
O dia já começava e meus pais já cedo na lida, trabalhavam a terra pra ganhar a vida.
Ocasionalmente, nossas brincadeiras e a rotina do campo eram interrompidas por um apito longo vindo do rio,
que entrecortava as árvores e enchia nossos ouvidos. Era
um sinal de que havia mais gente no mundo. Um convite
para ver o quê que é. A meninada descia a ribanceira do
rio, serelepes de cabelos ao vento levantando poeira, em
poucos minutos alcançávamos a margem. Ah era a festa
do dia, meus olhinhos buscavam lá longe, de onde vinha
aquele som mavioso que não parava de cantar.
Então, lá em cima aparecia o gigante de alegria, vinha
singrando o rio e era pura magia...
E o vapor descia o rio, seguindo viagem como uma miragem, acenando pra nós pequeninos à beira do rio, ávidos de emoção na passagem daquele barcão. Era muita
felicidade, vê-lo assim, fluindo as águas, deixando um rastro de ondas que rebatiam no barranco e estremecia meu
coração de menina, me fazendo esperar com alegria sua
próxima vinda.
Anos depois, em Pirapora ribeirinha, embarquei no teu
colo, bailei nas marchinhas, ao som da banda, namorei em
sua varanda, avistando a correnteza, refletindo a beleza da
luz do pôr do sol mais bonito, que não há na redondeza e
não esqueço jamais, pois, só se vê assim nas gerais.
Hoje, aqui te observo e com o coração me enlevo, sua
imagem minh’alma aviva e minha memória ativa. Ainda que,
o tempo passa, nossa capa se desgasta, meu cabelo branqueia, seu casco rateia. Dizem que é pra fazer maquiagem,
pra só depois seguir viagem, mas, eu venho sonhando, escrevendo e sendo pois, na história contada, a verdade é
revelada, pois não deixa perecer o modo do saber viver.
Lembrando que ainda é pandemia, que mantém paralisia, mas, induz recolhimento pra se conhecer e trazer
florescimento. E quando tudo passar e a saudade apertar,
vamos seguir viagem, pois a vida pede passagem, agora
ela quer da gente é coragem!
Vem Benjamim navegar no rio! Aprume a carranca na
proa, bote lenha na caldeira, convoque a marinheira e veja
lá se tem mãe d’agua na areia.
Vem restaurar o sentir nas águas do porvir e fazer a travessia, pois seu propósito é alegria!
E o velho Chico escaldado, espera sereno e calado...
Vem! Eu escuto seu chamado...
Puuuuuuuuuu puuuuuu puuuuu
Clara Selma
Membro Efetivo da Comissão Mineira de Folclore
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CMFL: setenta e três anos
de muitas reminiscências1

Carranca do médio São Francisco - Januária/MG.
Arte em madeira de Nelli. Foto de Ramiro Esdras.

Sempre achei Reminiscência uma palavra linda, porque, ao tempo que remete as lembranças que constituem
nossa própria subjetividade, remontam também para a
incompletude do fenômeno mnemônico. Na passagem dos
setenta e três anos de fundação da Comissão Mineira de
Folclore (CMFL), reminiscência parece ser uma boa palavra para colar no mural que constitui o estudo e a
(re)constituição do saber viver em Minas e seus respectivos
Gerais.
Em nível pessoal, meu convívio com os membros da
Comissão inicia-se mais organicamente a partir do ano de
nosso senhor de 2015, quando do relançamento do livro
Brasil Interior: Palestra populares e Folk-lore das margens do São Francisco (Montes Claros, Ed.Unimontes,
2015), depois de um rápido retorno a terras mineiras. De
lá-prá-cá (seria de cá-prá-lá?), foram cinco ou seis anos de
redescoberta do baianêro que dormita em mim-mesmo. E
de lá-prá-cá também ocorreram trocas, muitas: bons livros,
boas conversas, eventos, textos e impressões cambiadas com
a boa gente das minas diamantíferas e metropolitanas, esse
povo de sotaque tão engraçado, que parece “remedar” a
fala dos mazombos do Piratininga. Gratas reminiscências,
enfim.
Nosso compromisso com a Comissão sempre tem
esbarrado em um grave imperativo geográfico, pois trata-se
de um mineiro-tabaréu, ora perdido na Amazônia... Aí “como
Por Ramiro Esdras Carneiro Batista
. Antropólogo e Educador. Para a edição comemorativa do Boletim
Carranca/2021.
1
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é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me
dano”... Perdoem o achaque de pieguice: é que Minas
tem sabor de Cálice. É que em plagas tão distantes,
morrer de meu próprio-veneno já não me parece uma
ideia tão bôa. É que mesmo ante o privilégio de banharme às águas do rio das Amazonas, ainda choro como
moço pelas barrentas águas de meu Paranapetinga.
Ainda bem que as palavras existem. E ainda bem que
existem os correios eletrônicos, prá compensar tanta
lonjura...
Cumpre dizer que o franco diálogo e as muitas
missivas trocadas com os sábios da Comissão fizeramme refletir sobre minha própria etnicidade, (re)pensando
estas minas que descem o basilisco, constituindo-me
como gente-do-sertão. Relembramentos de uma Minasbahiana-goiana afro e indígena onde, em se procurando,
tudo por lá se encontra: de santos de barro renitentes
que, transplantados prá igrejas novas, retomam o périplo
e voltam a pé a suas ermidas ancestrais; de valentões de
rio abaixo, e de jagunços de rio acima, cangaços e violências devolvidas; de lobisomens familiares de toda a
vizinhança; de padres-tarados e mullas-sem-cabeça à
carros de boi encantados; de sereias, meninos e caboclos d’água; vaqueiros que viram onça; de refinados
malandros e arengueiros de todas as cores e origens; de
cães-humanizados e de humanos licantropos; e até, pasmem, de encruzilhadas onde qualquer macho-corajudo
pode requerer audiência com o próprio capêta! Minas
dos Emboabas (os que tem pés-peludos), Gerais dos
muitos teshouros coloniais, aqui e ali enterrados, ao pé
de uma velha árvore. Minas, enfim.
Minas
são muitas e o
selo carrancudo
da Comissão
parece enquistar
estas sete décadas de uma vontade férrea em
amalgamar a
multiplicidade
de brasis, que
se constituem da
barra do rio da
unidade nacional, até as cabeceiras do rio das
Velhas. Viva o
povo minêro! Viva o povo norte-minêro! E viva o saber/fazer do povo, celebrado na Comissão!
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O compromisso de cada um em permanecer
à Comissão Mineira de Folclore
O compromisso de pertencer à Comissão Mineira de Folclore é o mesmo compromisso que o folclorista assume individualmente consigo mesmo para estudar e divulgar o Saber
Viver em Minas Gerais, por pura e simples satisfação pessoal, ou missão autoconcedida, ou outro motivo de nascimento livre e espontâneo no seio de cada um.
Qualquer cobrança externa ou coerção moral é mera ilusão.
A essência da Comissão é o voluntariado, o esforço a fundo perdido que não espera retribuição nenhuma. Se fosse
um negócio, a Comissão Mineira de Folclore seria um retumbante desastre, um cemitério de tempo e dinheiro onde
nada nasce a não ser decepções e desapontamentos.
E dessa forma tudo o que fazemos é para ser comemorado,
o copo é sempre “meio cheio”. Toda “curtida” nas redes
sociais ou leitura e comentário de um trabalho de um
folclorista é positivo, e deve ser comemorado. Não precisa
de fazer mais, fazer aquilo, ou desenvolver isso, os resultados já são excelentes. Entretanto, não custa lembrar, sempre cabe mais! O esforço maior, se o tempo e as restrições
de cada um permitirem, também será comemorado com
efusivos aplausos e parabenizações.
Quanto ao meu humilde compromisso pessoal, ele se resume a um esforço para organizar a parte burocrática da Diretoria – trabalhando na parte da Secretaria e arquivando os
nossos documentos institucionais e de reuniões no Drive Virtual da Comissão (o acesso ao Drive é garantido a todos os
membros da CMFL, só me pedir por e-mail que eu faço o
compartilhamento). Também faço questão de ler todos os

Eu me comprometo!
nossos Carrancas e fazer comentários direcionados aos
autores. Por útlimo gosto de
fazer alguma resenha esporádica quando o tempo permite
e divulgar em minhas redes
sociais o conteúdo. Para o
ano de 2021, se a pandemia
tenho algumas atividades em
mente para fazer pela Comissão, mas não vou falar agora porque falar antes de fazer
dá azar!
Um abraço a todos!
Marcus Costa
Membro da Comissão Mineira de Folclore,
Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2021

Minas Gerais é o Brasil.
O berço das maiores diversidades
culturais.
Aqui é o meu lugar, é aqui que reconheço a minha
história, o meu
povo, o que é ser
gente.
O meu compromisso de pertencer a Comissão
Mineira de Folclore é honrar
nossas tradições e
mantê-las vivas!
É cuidar para que não se perca, não se esqueça, não
fique distante...
Um compromisso que era o sonho do meu tio
carranqueiro Jorginho e suas famosas carrancas, é
relembrar das rezas de São João em latim da minha saudosa avó em dia de São João e suas amigas rezadeiras,
é me perder nos cantos e causos de lavadeiras na beira
do Velho Chico enquanto ela lavava roupa!
É escutar o apito do Vapor, o barulho das cachoeiras, o
cheiro do fogão a lenha!

CARRANCA PÁGINA 7

Eu sou uma parte de Minas Gerais e o meu compromisso do
Saber Viver é a minha total entrega à Comissão Mineira de
Folclore.
Ora Viva e Reviva!
Salve Comissão Mineira de Folclore e seus 73 anos, que venha o Centenário que venha muitos e muitos anos!
Parabéns!
Fabiane Ribeiro Santos
Vice Presidente da Comissão Mineira de Folclore

Fazer parte da Comissão Mineira de
Folclore implica em
compromissos e responsabilidades. Seja fazendo parte da diretoria, seja, sobretudo, sendo Membro Efetivo dessa instituição, que
completa neste ano de
2021, setenta e três anos
de vida.
Chamo a atenção para uma
esplêndida bibliografia de
277 livros sobre o Folclore e o Saber Viver, que foi
elaborada pelo nosso sempre mestre José Moreira de
Souza. Esta seleção reúne autores como: Abílio Barreto, Agripa
Vasconcelos, Aires da Mata Machado, Alberto Deodato, Aldo
Defino, Alberto Deodato, Nelson de Sena, dentre outros
renomados estudiosos.
Uma parte desses 277 livros já foram lidos e resenhados, mas
ainda há muito a fazer. É neste quesito que, na medida do possível, quero dar continuidade.
Trata-se de uma ação que sugiro ser retomada coletivamente,
com a participação e entusiasmo de todos os membros efetivos da CMFL. Esta seria uma boa forma de comemoração do
aniversário da Comissão Mineira de Folclore durante todo o
ano de 2021. Que tal ?
Elieth Amélia de Sousa
Membro Efetivo da Comissão Mineira de Folclore

Eu me comprometo!
Então, estou aqui pra falar um pouco sobre o que eu
quero ser como folclorista.
Pois bem, considerando tanta coisa boa que já foi feito,
o ano que se passou foi um
tempo importante pra nos recolhermos, nos acolhermos e
nos olhar internamente.
E agora este novo ciclo que
se inicia nos oportuniza refletir sobre essa mudança, sobre nossos propósitos, na
análise sobre a Comissão. O folclore é ser, é o saber viver,
então, vamos refletir e agir sobre o quê pode ser mais e
como podemos melhorar e o que mais é possível fazer?
Quero estar mais envolvida com as questões da comissão, quero ser mais pró ativa, sentir e vivenciar pra fazer jus
ao meu sentimento de orgulho e alegria de dizer que sou
folclorista.
E assim que houver a possibilidade do encontro, dos trabalhos de campo, quero estar mais presente aos grupos
folclóricos, construtores das manifestações culturais, dos
atores sociais, ouvindo, interagindo, agindo, escrevendo,
sendo. De forma a contribuir pra manutenção, visibilidade e
respeito do saber viver do nosso povo.
Um abraço no coração,
Clara Selma Muniz Ribeiro <claraselma@gmail.com
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

Aproxima-se o Carnaval, festa de alegria, de
folguedos, em que se utilizam
as máscaras para as mais diversas representações. Citamse os tipos principais de máscaras como sendo as de teatro, as carnavalescas e as funerárias, usadas principalmente
pelos egípcios, preciosas tanto pelo seu valor e importância artísticos, como pelas referências
históricas,
construídas muitas vezes com
lâminas de ouro, revestindo a
face mumificada dos
faraós.Tais disfarces, muitas vezes, assumem o papel de
ocultação da identidade. Nem sempre, entretanto, isso acontece. Expressões ora cômicas, ora grotescas, buscam transmitir externamente as diversas formas com que as pessoas
enfrentam as situações cotidianas.
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No presente número desta Revista encontraremos considerações importantes a respeito das máscaras.
Aproxima-se, também, uma data altamente significativa para
todos os folcloristas de Minas Gerais, bem como de seus
parceiros deste País, tão rico de saberes e fazeres. Mais
um aniversário da CMFL!
Viram-se as páginas da história para saudar os 73 anos
da Comissão Mineira de Folclore, instituição que no decorrer do ano de 1948, graças ao empenho do Prof. Aires
da Mata Machado Filho e demais companheiros
idealistas,surge como o “ estudo da vida popular em toda a
sua plenitude, quer no aspecto material quanto espiritual”.
Longo e árduo foi o caminho percorrido até aqui. Muita
luta, muitos obstáculos,mas paralelamente muitas conquistas e inúmeras vitórias.
Míriam Stella Blonski
Presidenta da Comissão Mineira de Folclore

COMISSÃO MINEIRA DE FOLCLORE – 73 ANOS
“O caminho se faz ao caminhar” - (Antônio Machado)
Aprendi lições do viver simples das pessoas através do
olhar sensível de Domingos
Diniz. Amorosamente, ele me
ensinou a observar e valorizar o saber e o fazer do povo.
Em 1970, criei o Grupo de
Danças Parafolclóricas
Zabelê, desenvolvendo um
trabalho de pesquisas sobre
as danças tradicionais aqui da
região. Na primeira apresentação do Grupo, tivemos a
honra de receber Paulo César Valle, um grande folclorista,
da Comissão Mineira de Folclore, que veio a Pirapora nos
prestigiar. No primeiro jornal “Tablóide - Folclore” - edição do Clube Literário Inácio Quinaud - ele escreveu:
“Pirapora já constituiu o seu grupo de projeção folclórica,
que fez apresentação inaugural numa noite de verdadeiro
sucesso artístico!”
Logo, Domingos traz a Pirapora Jota Dangelo, dramaturgo
e gestor cultural, para realizar uma palestra direcionada aos
artistas e grupos teatrais da cidade. A noite tivemos o privilégio de tê-lo na plateia assistindo a apresentação do nosso
Zabelê.
Nos anos de 1999 e 2000, eu, Domingos e Dadá, descemos o Rio São Francisco, na Barca Barranqueira Manga,
de Pirapora à Foz, participando do “Projeto Caminho da
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Águas”. Em cada cidade ribeirinha foram realizadas, oficinas com o tema “Trabalhando o Folclore na Escola.”
Domingos direcionou meu olhar para Comissão Mineira de
Folclore, quando no ano de 2000 realizou em Pirapora,
durante quatro anos consecutivos, o “Curso de Iniciação
em Folclore” direcionado aos educadores de Pirapora, sob
a minha coordenação. Neste período tivemos o privilégio
em receber, da Comissão Mineira de Folclore, o Professor
Edmilson de Almeida Pereira, Professor José Moreira de
Souza, Professor Antônio de Paiva Moura, Professora
Edméia Faria, Professor Carlos Felipe Horta, Professor
Antônio Henrique Weitzel e outros. Foi a grande oportunidade para enriquecimento intelectual dos nossos docentes.
Durante os passeios, no Vapor Benjamim Guimarães, eu
contava para as crianças e turistas as histórias e os mistérios
que habitam no rio. Histórias que ouvi dos vapozeiros e pescadores.
Com Domingos Diniz e Ivan Passos Bandeira da Mota mergulhei nas águas fundas das histórias dos vapores e
vapozeiros escrevendo o livro – “Rio São Francisco - Vapores & Vapozeiros.”
Em maio de 2017, quando, pela última vez, Domingos veio
a Pirapora recebo dele, juntamente com Dadá, o convite
para ser Membro Efetivo da Comissão Mineira de Folclore.
Há três anos, como Membro Efetivo da Comissão Mineira,
o meu compromisso foi dar continuidade às minhas atividades, realizando algumas ações na área de educação e cultura dando enfoque às atividades lúdicas do folclore infantil.
Realizei várias oficinas da Cultura Barranqueira na região de
Pirapora e vários municípios de Minas.
Assim, pretendo dar continuidade a todas as ações que já
venho desenvolvendo ao longo da minha vida profissional e
empenhar para a valorização das Culturas Populares Tradicionais, principalmente aqui em Pirapora pois elas pedem
socorro. Faz-se necessário fortalecer, incentivar, salvaguardar o patrimônio cultural e sensibilizar o nosso povo para a
importância da herança folclórica e a necessidade da sua
preservação. Proponho à Comissão darmos continuidade
aos cursos, oficinas e palestras.
Com minh’alma barranqueira eu sigo na busca incessante
pois coração quando transborda é rio que não comporta
correnteza!
“Aprendi (o que o caminho me ensinou) a caminhar
cantando como convém a mim e aos que vão comigo.
Pois já não vou mais sozinho.” (Thiago de Mello)
Viva a Comissão Mineira de Folclore! Meu abraço!
Mariângela Diniz
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore
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“ Cumprimento a Comissão Mineira de
Folclore, em especial o ilustre Professor José Moreira
de Souza, por se constituir numa
fonte de reflexão e produção de
saberes, ao longo de décadas.
Preservar e difundir a cultura, em
suas diferentes manifestações,
contribui para a humanização das
relações sociais e a sobrevivência da
raça humana neste planeta azul.
Abraços calorosos do Carlos Farias
e o Coral das Lavadeiras de Almenara!”
Abraço, meu Mestre!
Carlos Farias
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

Compromisso pessoal de ser membro da
comissão mineira
Bão!!! Cá tá nóis. Certo e correto. É o nó, dos nós que ajuntamos
nessa amarração feita de afeições,
onde extrapolam limites e fazem
vazão para esse abraço apertado,
carregado de cumplicidade, e da
necessidade de estar agarrado ou
de pertencer aos fios do destino
que tecem o manto de um
belíssimo estandarte. Não estou aqui, a descrever sobre
uma mera bandeira estática, territorial ou marco de posse.
Mas sim de um movimento capaz de entrelaçar nessa
tecedura do tempo, ideais e vontades, na compreensão,
defesa e valorização, das várias expressões do saber, em
sua busca e manutenção, pela cultura da paz.
De certo que este saber, não tão harmoniosa, se trata de
um quadro ou mosaico de tantas cores, sabores e texturas,
contaminadas e constituídas por muitas histórias e estórias.
Sendo ele (este saber) o manto celeste que compreende
todo o nosso céu das possibilidades. E, o horizonte de
nossas resoluções.
Cá tamos, nesse mar de gente, falando de gente, fazendo
se gente, de nossa gente. Sendo ainda agentes ao ascender às velas e singrar entre as distâncias, para aproximar e
costurar como uma agulha, as fatias dessa nossa enorme
unidade de diversidades. Daquilo que o somos.
E é nesse Movimento de muitas partes, que me encontro.
Pelo ideal de uma causa e pelo amor, que tenho pelos nossos povos. Aqui nessa embarcação – Comissão Mineira
de Folclore - de muitos valores, somando entre tantos e
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tantas; estou eu, com meu pequeno remo e minha bateia. E
ouso sonhar em levar junto, com todos esses valorosos,
companheiros e companheiras (folcloristas), essa nossa
embarcação e movimento, para além dos seus futuros 100
anos.
Verão de 2021
Marco Llobus
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

Aos 73 Anos da CMFL para os
próximos 27 anos
por Jacyara de Araújo
... um compromisso de valorização, difusão firmado pelo
completo pertencer a cultura popular tradicional mineira
uai.
Com humildade
Observando a
Muitos anos a
Importante
Sociedade
Seguida de
Apaixonados
Orientadores
Mineiros, que
Incansavelmente
Não
Esquivam dos labores e sobretudo
Influenciaram ao longo destes 73 anos diversos
Estudos e
Resenhas, projetos e programas, laços e desenlaces.
A CMFL aproxima um conjunto diverso, múltiplo e ao mesmo tempo tão singular da nossas Minas Gerais a partir de
seus membros e colaboradores. Dos sabores e saberes,
compartilhado em celebração e festas, em religiosidade e
sincretismo, em escritas e pensamento, em objetos e cores, em sons e movimentos que se mantêm na tradição caminhando atuante na contemporaneidade, um constante
reescrever sua história. Sotaques, aromas, texturas,
musicalidades contadas e cantadas pelo e para o povo,
sinaliza para os conhecidos e desconhecidos os fatos.
O compromisso e legado das gerações que foram ao longo
da primeira sociedade que constituiu a Comissão Mineira
de Folclore - CMFL , se tornaram grandes referências e
inspiração.
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Reafirmo hoje para o
ano de 2021, na comemoração dos 73
anos de sua fundação
e
que
está
vivenciando e vencendo uma terrível
Pandemia Mundial o
vibrar e mover em
mim o compromisso
de estar participando
junto aos meus colegas, professores,
mestres, demais
membros e colaboradores que são sempre
uma grande inspiração
para contribuir nos
trabalhos que são diversos e inúmeros.
É na lembrança ainda muito presente quando criança das
festas e brincadeiras no terreiro de casa, nas ruas e na escola, um pouco mais adiante nos encontros inspiradores
com Prof Saul Martins, Prof Domingos Diniz, Prof Weitzel,
Frei Chico, Profª Deolinda, Prof José Moreira, Mestre Jacó,
Zé da Ernestina, Capitão Dimas, Waldomiro Gomes, Carlos
Felipe, Capitão Dirceu, e tantos outras pessoas singulares
e múltiplas, que ao longo de minha formação acadêmica,
de arte educadora, professora, articuladora cultural e
gestora pública são e foram importantes fontes de inspiração.
Do desejo? Desejo ver registrado em diferentes suportes e
plataformas toda a beleza múltipla e diversa de nossas matizes culturais populares tradicionais junto a CMFL e sem
menos ao Poder Público.
Do meu compromisso? Comprometo me com total consciência em contribuir para a consolidação de meus desejos
rsrsrsrs
Contribuir para que junto a CMFL consolidar ações necessárias para como realizada por nossos antecessores inspirar as pessoas a conhecer mais profundamente nosso diverso e rico patrimônio imaterial e material. Difundir e promover reflexões junto aos protagonistas da ação e ao poder público e privado. Conhecer, fazer conhecer, defender
e elaborar e exigir políticas públicas para a manutenção e
desenvolvimento das culturas tradicionais é um dever de
Todos. Estar aberto aos verdadeiros encontros,
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experienciar o que for possível com as peculiaridades de
cada momento é um importante passo.

Balão que passa
(Conto de São João)

73 anos de um Coletivo que como uma grande Colcha de
Retalhos vai costurando os caminhos e caminhantes da nossa Comissão, junto a comunidade e ao poder público. Que
venham os 24 anos para um Centenário que está presente
sentindo nas linhas todo os esforços do coletivo.

O desastre horrível da Central que lhe matara os pais, levara-lhe ao mesmo tempo toda a
felicidade, todo o amparo, mas não levou-lhe a
lembrança cheia de misteriosa poesia que essa
noite de festa lhe inspirava.
Noite de S. João!
Lá fora cáe o luar em catadupas de prata sobre os massiços florescidos do jardim,
sôbre a grande cidade, ponteada de luzes, festas, fogueiras votivas crepitando... balões subindo no firmamento constelado... girandolas
espoucando, entre lágrimas fantásticas,
multicôres...
E ali, na quietude religiosa de um quarto de
hospital, entre as leves cortinas mal se divisa
aquêle minúsculo corpo de menina metido numa
branca camisola, tão magrinho e frágil, que mais
parece uma adoravel miniatura antiga.
Rosélys!
A luz velada da lâmpada derrama um discreto reflexo sôbre o rostinho emaciado, lívido,
branco como o mármore, insensivelmente se indo
para a eterna noite... morrendo lentamente, sem
uma lagrima de saudade a suavisar-lhe a amargura das últimas horas.
Uma aragem fria, impertinente, sopra pela
janela aberta, trazendo os rumôres da festa
joanina. O éco longínquo, de uma canção familiar chega nítido aos ouvidos da pequenina:
S.João, S,João:
Acende a fogueira
No meu coração...
(Nelly Oliveira)

Jacyara Araújo
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

Sobre garimpos e surpresas
Ros’elles Magalhães Felício1

Não tenho honrado compromissos como membro
da Comissão Mineira do
Folclore! Quase não apareço; e tenho dificuldades com
o que é digital, como bem
sabe o amigo Carlos Céza
de Carvalho. Só garimpo
palavras e estórias invisíveis num sem fim de
bilhetes, cartas antigas, livros velhos, moleskines,
avisos desimportantes, santinhos de missa e de
política. Descoberta minha predileção, meu canto
mais parece um “quarto de despejo”, seja pelos
investimentos que fiz seja pelas doações de
minimalistas cujas casas não tem espaço para o
que não é “essencial”.
Entre palavras inventadas e maximés
vaqueanas, deparei-me – não sem espanto –
com o conto que transcrevo a seguir. Persigneime muitas vezes diante desse, haja vista a comoção que me trouxe. Também recriminei-me
pela vaidade infantil de, entre tantas memórias,
me sentir “predestinada”. Nada disso! Apenas
uma questão de homofonia!

Professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
magalhaesfelicioroselles@gmail.com
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore
1
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A autora do conto, Nelly Oliveira Montenegro,
já falecida, é filha do professor Manoel Ambrósio
Alves de Oliveira. No estilo e nas escolhas
lexicais, a mesma verve ambrosiana. Quaisquer
incoerências de ortografia e acentuação percebidas pelo leitor devem-se à decisão de preservar a escrita original.
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Compromisso com a Comissão Mineira de
Folclore: à espera de A noiva do tropeiro.
Como é bom estar
entre os membros da
CMFL. São pessoas
especiais.
Estou como membro
há pouco tempo, mas
durante anos, bem
próxima aos acontecimentos e pessoas da
instituição.
Finalmente, cá estou,
compromissada com
a participação nas
ações que a CMFL
propõe e produz.
O primeiro compromisso que assumi foi o de fazer uma resenha do livro A
noiva do tropeiro, de Abílio Barreto, solicitada pelo professor José Moreira, em uma reunião.
Atirei-me com vontade e responsabilidade nos estudos
sobre resenhas, fiz contato com bibliotecas e procurei comprar o livro em livrarias e Internet. Pela Internet minha nora
comprou um exemplar – entre inúmeros com preços variados - que foi anunciado por oitenta reais. Ela pagou este
valor e eu nunca recebi o livro. Uma fraude com A noiva
do tropeiro! Não encontrei o livro para comprar. Nas bibliotecas eu teria que fazer a leitura e escrever a resenha no
local. Nem fotocópia é permitido tirar do livro em uma das
bibliotecas. Livro raro.
Nesse ínterim, o COVID-19 chegou avassalador em nossa cidade. Melhor não sair de casa. Fecharam-se as instituições etc.
Hoje, vislumbramos saídas desta pandemia com a lenta
chegada de vacinas. Assim que pudermos voltar ao antigo
normal, pretendo cumprir o compromisso que fiz com a
escrita da resenha de A noiva do tropeiro, com muito gosto.
Este me parece ser o primeiro compromisso entre mim e a
CMFL. Outros, espero firmar e cumprir com vontade e
alegria.
Meu interesse por Folclore vai além das canções de ninar
de minha mãe. Começa por elas.
Marina Miranda de Carvalho
(Artista. Professora de Teatro e Artes Visuais. Arteeducadora.)
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore
Belo Horizonte, Fevereiro do 2021.
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73 ANOS DA COMISSÃO MINEIRA DE
FOLCLORE: PARA ALÉM DA MEMÓRIA
Carlos Ceza de Carvalho1

Ao falar,
lembrar e participar da comemoração dos 73 anos da
CMFL- Comissão
Mineira de Folclore, além da memória dos abnegados
fundadores e do
contexto da época,
é importante falar
das principais características da comissão e do folclore como era e
como entendemos:
é popular porque
trabalha, estuda, vive e participa do saber do povo. Emana
do saber cultural. Traz consigo representantes, saberes e
fazeres da cultura. Constitui-se em uma tradição, por tratar
as reminiscências, memórias e trajetórias do povo através
da oralidade e pela prática da transferência, na comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes de geração
para geração. Sua etimologia vem do latim traditio, tradere
“entregar”, “passar adiante”, tradição, arte, conhecimento e
crenças conforme o filólogo Antônio Houaiss que nos remete a lembrança do nosso saudoso Aires da Mata Machado Filho, também Filólogo de grande porte.
É a continuidade ou permanência da visão de mundo, costumes e valores. Faz parte do conhecimento coletivo, no qual cada um contribui um pouco com o seu saber
através do revezamento na simbologia do “pau de sebo”.
Espelha, muitas vezes, situação e ações, na medida que vivemos em contexto com motivações e necessidades expressadas, de alguma maneira. Tem caráter universal por estar
em todos os contextos nos quais os povos se manifestam,
atemporal na geografia da terra física e humana; mesmo na
tentativa de dar vez e voz, é anônimo, pois desconhece-se
seus criadores. Mas, com toda certeza é criatividade livre e
espontânea de um povo, tecida numa costura permanente.
Como patrimônio cultural, o folclore, expressão do povo, é
parte dessa riqueza!
Dizem estar protegido juridicamente na carta magna. (?) Como pertencimento o folclore tem representante e
nós temos na CMFL, a mitologia, as crendices, as lendas,
os folguedos, as danças regionais, as canções, as histórias,
os costumes, a religiosidade, os cultos e medicina popula-
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res, a linguagem típica, o artesanato. Para sua formação,
colaboraram as matrizes tupi, luso e afro constituintes da
nossa cepa cultural. Enriquecida também com a imigração
de outros povos de outros continentes. Ao contrário do
que dizem, o folclore não é uma ciência estática, morta; ele
é dinâmico por trazer e pesquisar o passado, sempre atento às transformações do presente, contribuindo com a utopia de um futuro.
Na CMFL foi possível notar no seu início e agora
com mais abundância, que tivemos e temos representante
defensores viventes abnegados e ligados aos diferentes saberes: linguagem popular com os regionalismos, a literatura, as gírias, os apelidos ou alcunhas, as legendas, a linguagem especial ou cifrada, metáforas, frases, linguajares,
falares, além da mímica e dos gestos. Conforme os nossos
do passado e presente, Manoel Ambrósio Alves de Oliveira, Saul Martins, Domingos Diniz, Antônio de Paiva Moura,
Ros’elles Magalhães Felício, Ramiro Esdras Carneiro Batista e suas criações lexicais, outras e outros; literatura
oral na poesia, nas estórias, fábulas, lendas, mitos, romances, parlendas, adivinhas, anedotas, provérbios, orações,
pregões e literaturas de cordel; o nosso animado Ricardo
Evangelista e outras e outros; brincadeiras e danças nos
folguedos populares tradicionais, os jogos, os brinquedos e
brincos, haja vista os nossos Rafael Sol, Tião Rocha, Edméia,
Deolinda, Tita, Joãos, Dadá e Mariângela, com Mamulengo,
cantigas de rodas, Congada, Fandango, Reisado e Folias,
a saudável miscelânea cultural do Aruanda de Katia
Kupertino e os Temerosos de João Damascena!; música
presente em várias manifestações populares: a serenata,
coreto, cantigas de roda, bendito, cantos e cânticos para as
almas, conforme os nossos Frei Chico, Rubinho do Vale,
Carlos Farias; crendices e superstições com o culto dos
santos, orações, patuás, relíquias, amuletos, talismãs,
bentinhos e santinhos; usos e costumes nos ritos de passagens, usanças agrícolas, pastoris, medicina rústica e trajes; artes populares e técnicas tradicionais na culinária,
nas rendas e bordados, cerâmicas e trabalhos artesanais.
Nas investigações minuciosas e atentas de Antônio Paiva e
do mestre José Moreira.
Atentos aos moldes do tempo presente, mediados
pela tecnologia em diferentes formas de comunicação,
expectadores e autores desse novo momento, comemoramos e celebramos a vida, o saber e o bem viver do povo.
Salve e vivas a todas e a todos!
1

Especializando e aprendente da vida, Bibliotecário, Pedagogo,
Historiador, foi desvelado folclorista e se descobre pesquisador e
curioso da cultura popular de muitos nas vivencias e andanças
neste vasto mundo !!!
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore
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Meu Compromisso
José Moreira de Souza
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore
Meu compromisso principal, diria até absoluto, é compreender o Povo que nós somos. Povo, repito. Imagino o
momento em que Povo se apresenta como componente do
Pecado Original. Na minha compreensão povo é o que resta
da guerra de dominação. Povo é gente submissa, comandada pela “vontade de obediência”.
Elogia-se hoje a Diversidade muito mais como valor do
que como realidade preponderante. Leio na obra da ONUPNUD: Nossa Diversidade
Criadora: “para duzentos Estados há dez mil ‘culturas” ou
formações sociais, ou etnias”.
Haverá lutas constantes entre
os valores impostos pelos Estados – 200 - sobre 10.000
províncias de valores que apenas se unem em algum território delimitado pelo Estado sob
o signo da Vontade de Obediência. Há que acreditar
num Estado detentor do monopólio da violência!!! A vontade de obediência, necessariamente, obriga a todos os
dominados a ter como valor último a vontade de viver a
qualquer preço.
Em meio aos processos de dominação e a luta pela vontade de viver surge uma categoria de mando a que se dá o
nome de Democracia. Belo sonho, linda utopia. Nesse
longo percurso constato que, sob o nome de Democracia
como povo, nós nos consolamos com a criação de uma
Sociedade Burocrática de Direitos. Haja espaço para
Injustiças conquistadas como Direito!
Democracia e Justiça poderiam ser irmãs gêmeas. Para
tal, Justiça deverá ser crítica constante às Leis Conquistadas!!!
Em meio a essas confusões, pus-me a Meditar. Meditar
para mim é diferente de Refletir. Nossa modernidade inventada pelo Deus Mercado – Viva um Deus Chamado
Dinheiro, Viva Aristófanes! - impõe-nos a ilusão do Seja
Você Mesmo! Nessa caminhada há que ser Narciso. Tudo
que somos se reflete no espelho. Não há o Outro. Apenas
o Eu refletido!
Meditar é diferente. É colocar-se flutuando nas águas, flutuando no ar, sentir-se permeado de ondas sonoras, energias cósmicas, flechado por mensagens aos milhares: pensa isto, pensa aquilo, seja isto, seja aquilo, adquira isto,
adquira aquilo, tudo para seu “bem”...
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Impulsionado por tantas forças que me fazem joguete em
meio às ondas, eis que chega o Natal! “Um filho nos foi
dado!” Um Filho! Um Filho!
Logo, logo, chegamos ao Ano Novo. 2021! Primeiro de Janeiro: Dia da Paz Universal!
Que onda! Paz Universal! Que seria a Paz? Uma onda furiosa lança-me sem rumo. Perco-me. Ouço estrondo de bombas. Vejo espantado cogumelos de Hiroshima. Assusto-me
com guerras, guerras, guerras.
A onda serena e recebo convite da Rádio Inconfidência para
falar sobre Folias de Santos Reis. Caminho para o dia 6 de
janeiro. Epifania!
Flutuei na onda: Outra Paz é Possível!

Outra Paz é Possível!
A paz étnica! Bela utopia. Ela supõe o fim de toda dominação e o reino da compreensão, da compaixão, da simpatia!
Sim-Patia!
Seria cada um de nós deixar de lado essas ondas que dizem:
Respeito, Respeito, Respeito! Eu te tolero, tolero,
tolero! Pura paz necessária à dominação para dizer:
Quero te Compreender. Compreender. Compreender.
Compreender! Está difícil, mas eu te Admiro!
Em meio a flutuar nas ondas – Estamos em Pleno Mar! (Viva
Castro Alves!) -, surgiu-me o compromisso de coordenar a
próxima edição da Revista da Comissão Mineira de Folclore,
ano 46, nº 36 – edição ISSN 03_2021 – com o tema; Saber
Fazer a Festa.
Comprometo-me a contribuir com artigo com o seguinte plano
de redação:
I.
Referenciais empíricos
1. Relações de subsistência.
2. Conquistas à produtividade do Trabalho
3. Relações de troca – subsistência x excedente.
4. Celebração das trocas locais
5. Celebração das trocas regionais
6. Celebração da produtividade e divisão do trabalho
II.

III.

A paz do mercado –
1. Exposições Universais
2. Celebração da concorrência e competição
Festas e relações comunitárias
1. A Cultura que nos convém
2. Cultura como mercadoria
3. Cultura e patrimônio imaterial
4. Quanto vale a cultura?

Comissão Mineira de Folclore, orgulho de
todos nós!!!!!!!!!
O Folclore sempre me encantou. Não foi à toa que enveredei nesta Comissão desde a minha adolescência. Aliás,
ainda pequena aqui em casa escutava em meio de cafés e
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quitandas as prosas de, pai, mãe
e Domingos Diniz
e seus amigos
folcloristas, Aires
da Mata Machado, Prof. Saul
Martins, Romeu
Sabará e outros...
Mais tarde tive a
honra de ser convidada pelos
Mestres Saul
Martins e Carlos
Felipe e Moura,
para compor o
posto de Membro Colaboradora da CMFL. Foram muitos trabalhos realizados como, encontro de folias de reis e
de congados, celebrações, mostras de música, dança e
teatros, exposições, palestras e mais, tudo nas gestões de
Domingão e Tião Rocha! Auge da Comissão! Daí, fui Presidente do Centro de Tradições Mineiras a convite de
Ângelo Oswaldo e Mauro Werckema, já na gestão do
saudoso Lázaro. Tive o apoio de Carlos Felipe, Edimilson
Almeida, Moreira, Moura, Lurdinha, Ivany Deolinda e
tantos outros. Escrevi e captei projetos para a manutenção e realização de atividades do Centro de Tradições
Mineiras, que acolhia a, Comissão Mineira de Folclore,
Federação das Folias de Reis e Federação dos Congados.
Enfim, em 2018 fui convidada pelo Mestre Moreira a compor na Comissão Mineira de Folclore como Membro Efetivo!!! Relato tudo isso com muito orgulho, pois, junto
com esses Mestres, valorizamos, divulgamos e preservamos o nome desta Comissão Mineira de Folclore. Agora,
neste momento o mundo passa por tanta turbulência, conflitos, contradições (a nossa Comissão não iria ficar de
fora né?), proponho então unirmos, TODOS dessa comissão, para seguir em frente com ações que levem a valorização e respeito do nosso Folclore e desta Comissão.
Enfim, acredito que a Comissão é celebração dos nossos
desejos, objetivos, e compromissos, fator de transformação para uma vida melhor.” Povo sem cultura é um povo
sem alma”. E assim finalizo com Guimarães Rosa dizendo, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. O mais importante e bonito, do
mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais,
ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando.
Meu carinho de Sempre. Dadá Diniz
Madalena Maria Diniz Bastos
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

Por onde andamos
JANEIRO DE 2021
Katia Cupertino
Curso: “Nos Ritmos da Cultura Popular”
Dias 27, 28, 29,30 / janeiro /2021
Dada Diniz, José Moreira e Kátia Cupertino
Participação na Série de Reportagens Folias de Reis.
Departamento de Jornalismo da Rádio Inconfidência
6,7,8 /01 /2021
Dadá Diniz
Cantoria de Santos Reis /
Folia de Reis Dona Guidinha
06/01/2021
(Facebook)
Juliana Garcia
Harmonização e cuidado no preparo do chá
27/01/21 –
Plataforma Zoom
Fred Moreira
Chamada: Mestre das Palavras -Programa Saberes e
Sabores
Mestres da Broa de Fubá: Dona Maria e Seu Joaquim
23/01/2021 15 horas
Youtube
Em fevereiro
Fred Moreira
Chamada: Mestre das Palavras -Programa Saberes e
Sabores
Dia 20 de fevereiro às 15 horas –
Canal do Youtube, Tapera 68
Folia de Gouveia: Sabrina Sibilia Martins escreveu:
“O projeto surgiu da necessidade do resgate de tradições
culturais e religiosas que há muitos anos estão presentes
em nossa terra e em nossa memória, mas pouco ativas e
difundidas na comunidade gouveiana.
A idealização do projeto se dá através da Secretaria
Municipal de Cultura de Gouveia, a pedido da Secretária
Suely vieira, que iniciou o trabalho de pesquisa,
organização, reuniões, convite aos foliões, tendo como
organizador do grupo de Folia o Sr. Reynan Magno
Saraiva. Este juntamente com um grupo de
aproximadamente 15 pessoas, definiram o estilo musical e
ritmo a ser adotado pelos foliões. Este estilo de melodia
do grupo foi inspirado nos primeiros foliões da região, ou
seja, um estilo mais antigo, passado ao grupo pelos
mestres Sr. Joaquim Moraes Sr. Paulo “Rádio”. O grupo
tem como base as Profecias e Escrituras, que são usadas
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desde antigamente pelos mestres para criarem as letras
das músicas a serem cantadas na hora dos rituais e
cortejos. Por exemplo a saudação ao presépio, a
embaixada, a entregada bandeira, a saudação ao dono da
casa, e tantos outros rituais específicos da Folia de Reis.
O grupo consiste em sua formação inicial: Mestres
(puxadores da folia) Embaixador, Contramestre, Alfeire
(portador da bandeira), Caixeiro e demais foliões
(segunda voz, terceira, quinta e requinta).
Além do resgate cultural, um dos objetivos é a integração
dos jovens para que a tradição seja mantida e avivada em
nossa Cidade.
Devido à pandemia por Covid-19, não foi possível
realizar os cortejos previstos de dezembro 2020 a janeiro
2021, mas realizamos uma apresentação única de
saudação ao presépio da Igreja Matriz dia 07/01 (vide
fotos). Os trabalhos irão continuar para que o grupo
cresça em integrantes e principalmente em conhecimento.
Integrantes:
Reynan Sariava (coordenador)
Joaquim Moraes (Mestre)
Paulo “Radio” (Mestre/contramestre)
Osvaldo Rodrigues (Contramestre)
Miguel Arcanjo Cardoso (contramestre)
Ademar
Ildeu Vaz
Paulinho “Sanfoneiro”
Laripe (caixeiro e requinta)
Idalmo
Getal (pandeiro)
Sabrina Sibilia Martins (quinta e requinta)
Maria Marly (quinta e requinta)”
Todas as Quartas feiras: Conversas de membros da
Comissão Mineira de Folclore. Inscrevam-se no
canal
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Ficha Júlio Ribeiro Padre Belchior de Pontes
RIBEIRO, Júlio. Padre Belchior de Pontes. Rio
de Janeiro: Ediouro, sem data. 209 páginas. [Primeira edição, 1876] [Acervo de José Moreira
de Souza, disponível no Centro de Celebração
de Minas da Comissão Mineira de Folclore]
Informações relevantes sobre o autor
Júlio Ribeiro nasceu na cidade de Sabará, no dia
16 de abril do ano de 1845.
Seu nome de batismo acontecido no dia 22 de
maio do mesmo ano não era Júlio Ribeiro, mas,
Júlio César Vaughan.
Que terá acontecido ao longo da vida que o jovem Júlio abandonasse o César e o Vaughan? Sonhos de poder e “nome do pai”?
Migremos para o ano de 1845. Percorramos a histórica cidade de Sabará, terra das aventuras de
Borba Gato e da confrontação com os Emboabas.
A vila de Sabará, cidade de Sabará, sonho do
Sabarabuçu, sede da comarca do Rio das Velhas
se animara, nos anos seguintes à Revolução Liberal de 1842. A cidade vivia espetáculos circenses.
Um tal de George Washington Vaughan com sua
pequena companhia circense animava a vida dos
moradores. George Washington era cidadão dos
Estados Unidos da América procedente do estado
de Virgínia – um homem de Virgínia! Possivelmente, esse “Homem de Virgínia” encantou uma
professorinha de nome Francisca da Assunção Ribeiro. Foi um escândalo. Uma professora, certamente de boa e honrada família, se encantar com
um aventureiro – E o palhaço, o que é? Ladrão de
Muié!
Francisca da Assunção Ribeiro era jovem prendada. Religiosa e beata, professora de primeiras letras, educadora das elites e habilidosa em prendas domésticas. Pois bem, com tantas prendas,
Francisca contempla o mundo dos sonhos em
meio às artes circenses e se submete à sedução
do “Homem da Virgínia”.
Merece fixar que as companhias circenses que
percorriam as vilas, arraiais e cidades naquele
tempo eram grandes agentes de modernização.
Posicionavam-se na contramão das rotinas da vida
cotidiana. Diferiam das novidades trazidas pelos
viajantes, tropeiros e cometas bem como dos missionários que acampavam para pregar os costumes que deveriam ser reformados.
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O nome George Washington por si mesmo era sedutor. O menino
Júlio César seria imperador. A vida lhe ensinará a desprezar esse
conto do vigário.
“Minha querida mãe. [Ele declara em carta dois anos antes
de falecer] Eu sou um homem de dores, experimentado em
trabalhos.”
Eis em síntese a trajetória de Júlio Ribeiro. Adeus César, adeus,
Vaughan! Apenas Júlio e somente Ribeiro! O pai aventureiro do
faroeste logo abandonou Sabará por outras plagas e mãe e filho
jamais souberam notícias. Imaginem os efeitos dessa criança e
dessa mãe.
Sem nome do pai, Júlio herda da mãe e dos ares de Sabará o cuidado com os estudos. Estuda em Baependi, segue para o Rio de
Janeiro, aventura-se na Escola Militar no Rio de Janeiro no ano de
1862, migra para São Paulo e se dedica ao magistério e ao jornalismo.
De sua obra três merecem menção especial: Padre Belchior de
Pontes [1867-1868], Gramática Portuguesa [1881] e A Carne [1888].
Dois romances, como se vê e uma obra de fôlego.
Essas três obras ajuntadas às jornalísticas desse autor evidenciam
a “Estética da Subjetivação” de Júlio à procura do César e o
Vaughan, do esperma que fertilizou o útero materno.
Entre o Padre Belchior de Pontes e a Carne, reina a Gramática!
Gramática é uma obra ambiciosíssima. Plena de competência de
estudioso sério. Há uma curiosidade, porém. O Mestre Júlio Ribeiro abona a linguagem consagrada com Gil Vicente, Camões, e
até Eça de Queiroz. Não menciona, contudo, autores consagrados
por outros gramáticos, como Padre Manoel Bernardes, Frei Luis
de Souza, ou Padre Antônio Vieira. O Eça que o encanta é o do
“Crime do Padre Amaro”! Nada de “A cidade e as serras” e, nem
mesmo “A Relíquia”.
Motivos?
A procura insistente do “nome do pai” levou Júlio a se encontrar
com pastores presbiterianos que vieram ter ao Brasil em
catequese. Júlio se converte ao protestantismo em 1870 e recebe
novo batismo juntamente com sua mãe Maria Francisca e um escravo de sua propriedade de nome Joaquim. Não foi somente o
tornar-se protestante que lhe valeu o poder de ler a Bíblia que ele
irá obrigar ao padre Belchior de Pontes. Júlio Ribeiro também
ingressou na maçonaria onde obteve créditos para defender o
Estado livre da religião oficial, imaginar a República e a Abolição
da Escravatura.
Eis, em síntese a trajetória do “mineiro de Sabará” convertido em
Paulista de Sorocaba, no que há de relevante para a leitura do
romance que ele quer “histórico” Padre Belchior de Pontes.
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Júlio Ribeiro faleceu na cidade de Santos, São Paulo, no
dia 01 de novembro de 1890.
Recomendo para leitura atenta as obras:
SILVEIRA, Clara Regina da. Erudição e Ciência: As procelas
de Júlio Ribeiro no Brasil Oitocentista. Assis, SP: Faculdade
de Ciências e Letras de Assis – Unesp. 2005. Tese de doutorado.
DORNAS FILHO. João. Júlio Ribeiro.Belo Horizonte: Liraria
Cultura Brasileira, 1945. [João Dornas Filho é membro fundador da Comissão Mineira de Folclore]
Plano da obra, roteiro discursivo.
Entendo que para a leitura proveitosa da obra Padre
Belchior de Pontes, há que lembrar que Júlio Ribeiro cursou o colégio Jesuíta de Baependi em Minas Gerais. Há
que imaginar que, naquela cidade, talvez, lhe tenha chamado a atenção o lugar emblemático que determina a
contemplação das Minas Gerais: Pouso Alto.
Com estes destaques pode-se compreender a escolha do
Padre Belchior de Pontes como personagem articulador
para a interpretação da mentalidade dos paulistas e os
enigmas das cavernas que adornam o entorno de Pouso
Alto.
A leitura atenta da recomendação “Ao Leitor” é necessária:
Padre Belchior de Pontes é um romance essencialmente histórico em sua máxima parte: tirados alguns anacronismos necessários ao enredo algumas ficções em um e outro personagem de imaginação, tudo mais teve vida, “passou-se mesmo”
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como poderá ver quem se quiser dar ao trabalho
de compulsar a “Nobiliarquia Paulistana” de Pedro
Taques de Almeida Paes Leme, a “Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes” por Manuel da Fonseca, a “Crônica da Companhia de Jesus” por Simão de Vasconcelos, as “Memórias da Capitania
de São Vicente” por Frei Gaspar da Madre de Deus,
o “Quadro Histórico da Província de São Paulo” pelo
brigadeiro Machado de Oliveira, os “Apontamentos para a História dos Jesuítas” pelo dr. Antônio A.
H. Leal, os “Precursores da Independência” pelo dr.
Martim Francisco Júnior, a “Cruz de Cedro” pelo
exmo. Barão de Piratininga, etc. etc. p. 16.
No meio de todas essas citações plenas de erudição, vale
recomendar a leitura da obra:
Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes, da Companhia de Jesus, da Província do Brasil. Composta pelo padre
Manoel da Fonseca da mesma Companhia e Província, oferecida ao nobilíssimo senhor Manoel Mendes de Almeida,
Capitão Mór da Cidade de S. Paulo &c. Lisboa, na Oficina
de Francisco da Silva. Ano de MDCCLII. Com todas as licenças necessárias. [Edição fac-símile pela Companhia Melhoramentos de São Paulo]
Desta obra, há que recomendar a leitura especial dos seguintes capítulos:
Capítulo XXXII. Profetiza o primeiro levantamento, que
houve nas Minas Geraes. P. 200 a 203
Capítulo XXXIII. Dá-se notícia deste levantamento. P. 204 –
2019.
Capítulo XXXIV. Felicidade dos que seguiram os seus conselhos, e castigos de alguns, que os não seguiram. P. 220 –
221.
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Capítulo XXXVII. Profetiza o segundo levantamento das
Minas Geraes; e dá-se notícia de alguns casos, que a ele
precederam. P. 242 – 248.
Capítulo XXXVIII. Relação do levantamento, que houve
nas Minas Gerais. P. 249 -256.

Capítulo XXXIX. Ditosa Morte do Padre Belchior de Pontes. P. 257 – 261.
Os capítulos de 32 a 34 se referem à guerra dos
Emboabas. Os capítulos 38 e 39 às profecias do Padre
Belchior referentes à Revolta de Vila Rica já nos tempos do Conde de Assumar. O capítulo 39 narra a agonia e morte do padre Belchior numa sexta feira às 15:00
horas e seu sepultamento no sábado de Nossa Senhora.
Na construção do Romance, aparentemente, o padre
Belchior de Pontes é criado pelo autor. Parece que ele
se vale principalmente das lendas narradas sobre o
padre Guilherme Pompeu de Almeida construída na
Nobiliarquia Paulistana para delinear o percurso do
padre Belchior. Há curiosidades. Na biografia do padre
Belchior há narrações sobre a luta pela castidade do
jovem antes de se tornar jesuíta. Coisas de quem busca a santidade. O jovem Belchior dirigia-se ao formigueiro e, ao dormir, desnudava-se completamente, enchia os lençóis de formigas para vencer as “tentações
da carne”... [“Tratava o seu corpo como a um inimigo”,
registra o biógrafo. P. 13]. Por outro lado, o padre Guilherme é um grande banqueiro, comerciante e nada
casto. Vive exterioridades.
O Romance se apresenta em quatro partes antecedidas de Prólogo - oito capítulos. E Epílogo. Sete capítulos.
O autor intitula o Prólogo de “O Iluminado” . Os títulos
das quatro partes são: Os paulistas, primeira parte; O
Sertão, segunda parte; Os Emboabas, terceira parte; A
Guerra, quarta parte. Epílogo tem como título “O Mártir”.
Júlio escolhe expressões em grego e principalmente
em latim para designar alguns capítulos, tais como: Tu
es Petrus; Voces Belli; Vates cecinit; Deus ex machina.
Etc.

Destaques das divisões
A edição aqui comentada exibe o seguinte plano:
“Júlio César Ribeiro” por M. Cavalcanti Proença. P. 5 7.
Apresentação pelo editor de uma rápida biografia de
Júlio Ribeiro.
“Introdução” por M. Cavalcanti Proença. P. 9 – 11.
Pequeno comentário ao romance em edição.
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“Prefácio” Elsie Lessa. P. 13.
Comenta a importância da publicação do romance de
um de seus ancestrais oitenta anos após a primeira e
única edição em 1876.

Textos do autor:
“Ao Leitor”. P. 15 – 16.
Comentário para o leitor assinado no dia 1 de setembro de 1876 na cidade de Campinas em que o autor
situa o sentido da publicação dessa obra e o que espera de sua leitura.

[Prólogo. P. 17 – 55]
O Iluminado. P. 17 – 55.
Idílio. P. 17. – 24.
O autor apresenta cenas de encantamento dos adolescentes Branca, a fidalga, filha de Lourenço Castanho
Taques e Belchior, o peão. Nobres e Plebeus se encantam e se encontram clandestinamente. P. 19.
Narra o primeiro encontro dessas crianças quando a
mãe de Belchior – dona Inês -se dirigia para a região
de Pinheiros, em São Paulo, para solicitar cura de moléstia a Nossa Senhora do Monte Serrate. O autor se
vale da narrativa da biografia do padre Belchior de Pontes na qual se lhe atribui o primeiro milagre da cura de
dona Inês. Na narrativa de Joaquim Ribeiro, a mãe chega à igreja, e o menino Belchior vê na imagem de Nossa Senhora a encantadora Branca primeira semente de
amor. P. 20.
O autor retorna à cena inicial do Idílio – as duas crianças se encontram no fundo da propriedade e trocam
carinhos inocentes -. Branca narra a Belchior um sonho que teve na noite anterior. O enredo do sonho lhe
revela que o pai, Lourenço, com aprovação da mãe,
decide casá-la com um jovem da nobreza paulistana e
que o oficiante do casamento é exatamente o Padre
Belchior de Pontes, já idoso. O comentário de Belchior
é que sonho é sonho e contrário da realidade.p. 21.
Os dois adolescentes – Branca tem 12 anos – se separam diante da ameaça de uma tempestade que se aproxima. P. 23.
O menino Belchior é surpreendido pelo “vulto de um
velho macilento” trajado com a “roupeta negra” de
Loiola! P. 24.
Conversação íntima. P. 24 – 28.
O autor descreve o ambiente da moradia de Pedro
Nunes – pai de Belchior – e Inês Domingues – a mãe. O
assunto gira em conversas ouvidas em outros locais.
P.24.
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Destaca-se a conversa sobre os conflitos entra as famílias Pires e Camargos em São Paulo. A importância
de Lourenço Castanho Taques no conflito como mediador. Visualiza-se a aliança de famílias como pacificação dos conflitos. Branca, filha de Lourenço, se casaria
com João Pires Rodrigues. Comenta-se o casamento
de Branca e a vocação ao sacerdócio de Belchior. P. 25.
O ervanário. P. 28 – 31
O autor revela o nome do velho macilento trajado com
roupeta de Loiola. Era o Padre Jacinto Torres.
Apresenta quem era esse padre Jesuíta e os boatos
sobre sua identidade. P.28
Esse padre era um pesquisador de botânica e tinha um
laboratório no interior do convento. Esse laboratório
era oculto e poucas pessoas tinham acesso ao mesmo.
O autor o faz leitor atento de um frade “medieval” –
Rogério Bacon - grande empirista posicionado no centro das pesquisa sobre a pedra filosofal. P. 28.
Salvo das Águas. P. 31 - 35.
Uma vez apresentado o padre Jacinto, o autor retorna á
cena da tempestade. Belchior corre grandes riscos e
resolve atravessar um rio caudaloso. Os pais e irmãos
o procuram. Porém quem o salva do afogamento é o
velho padre Jacinto.
Esse padre recolhe o menino e o leva quase desfalecido até a casa dos pais. Deixa-o em repouso e a família
se reúne na cozinha. Em meio à conversa surge a certeza do casamento próximo de Branca, com as devidas
licenças eclesiásticas tendo em vista a idade da menina. Belchior meio acordado ouve essa narrativa. P. 3134.
O Capítulo. P. 35 – 40.
Este é um capítulo dedicado a apresentação das obras
dos jesuítas em São Paulo. É basicamente crítica e
orientação à ação dos Jesuítas. Narra especialmente a
presença de visitadores vindos de Roma para avaliar e
orientar.
O núcleo da longa narrativa é de apresentar a Companhia de Jesus como uma Sociedade Secreta na qual
nenhum inferior pode questionar as ordens do superior
e nenhum superior pode repassar aos inferiores o segredo das ordenações.
Desvenda-se nesse momento o enigma do padre Torres. Ele não é nenhum torres mas, está acima de todos. Explicita-se principalmente o papel dos jesuítas
como mediadores dos conflitos em São Paulo.
Revelações. P. 40 – 45.
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Prosseguem as revelações da missão dos jesuítas e
sua fidelidade como sociedade secreta.
Projetos. P. 45 – 50.
O capítulo – ou seja, reunião deliberativa do superior
– prossegue e se explicita o projeto de mediação de
conflitos entre as famílias da nobreza paulistana.
Merece transcrição os seguintes parágrafos – cerne do
enredo narrativo do romance:
As cousas máximas dependem quase sempre
das mínimas: vou ocupar a vossa atenção em
um assunto em aparência frívolo, mas realmente de importância incalculável para nós outros
a quem, como membros previdentes da Ordem,
corre o dever de ir-lhe dispondo auxiliares e
meios de ação para o trabalho do porvir.
A filha de Lourenço Castanho Taques nutre, conforme já vos expus, um afeto imenso, desses
que só a tumba pode sufocar: o objeto desse
sentimento é um menino de baixa ralé, porém
de uma organização tão nervosa, de um espírito tão misticamente elevado, de uma propensão tal ao fanatismo que faz lembrar o matador
de César, ou o “apóstolo” chamado “das gentes”.
Fadada parece essa criança a tomar parte importantíssima no desenvolvimento e progresso
da Companhia nestas plagas dos Brasís. Em primeiro lugar favorece ela involuntariamente ao
plano da subversão da capitania, contribuindo
para que se torne mais avesso a João Pires o
ânimo da Menina Branca; como vos disse, a
cizânia entre os Pires e os Camargos por meio
dos Castanhos é a mola real de que dispus para
o começo da ação. Em segundo plano, cumpreme aproveitar esse ânimo impressionável para
que, educado por nós, será fecundo em resultados futuros de grande alcance: é possível e até
provável poder dar ele um dos taumaturgos convictos que arrastam os povos após si e dominam um século.
Com efeito, quebrado o coração do menino pela
asfixia de seu primeiro amor, sua imaginação
exaltada e doentia irá buscar na religião o objeto de seus anseios. O jejum, o cilício, a oração,
povoando-lhe a fantasia de visões beatíficas,
arrastá-lo-á a um estado de catalepsia exótica
em que o espírito, sem forças para reagir, obrará ao impulso de nossa vontade. P.48
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Esontai gar hoi eis sarkis mias. [em grego: E serão dois
em uma só carne] p. 50 – 55
Realiza-se o projeto. A menina Branca se casa com um
Pires.
O menino Belchior desmaia ao ouvir: “E serão dois em
uma só carne”. Morto para o mundo estará pronto para
o projeto jesuítico de se tornar taumaturgo.

Primeira Parte – 9 capítulos.
Os Paulistas. P. 56 – 86
Minha tentação ao ler esta parte seria de recomendar
ao leitor deliciar-se com as páginas de uma obra recente do historiador Roberto Pompeu de Toledo.
Ficha da Obra:
TOLEDO, Roberto Pompeu. A capital da solidão. Uma
história de São Paulo das origens a 1900. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003.
Em meio à leitura deliciosa, sobressai-se o capítulo XIV
com o título de “Os Penicos do Padre”.
Não se trata de um padre qualquer. É o padre Guilherme Pompeu de Almeida que reina em Santana do
Parnaíba e exibe todo o luxo em sua fazenda em
Araçariguama. Esse padre doutor Guilherme, presbítero
secular da Ordem de São Pedro, terá também sua caricatura traçada por Júlio Ribeiro nos primeiros capítulos que abrem essa “Primeira Parte”.
A hospedagem p. 56-59
Apresenta-se a fazenda do Padre Doutor Guilherme
Pompeu de Almeida em Araçariguama. [Para quem não
sabe, Araçariguama se localiza entre a cidade de São
Roque e Bom Jesus de Pirapora, em São Paulo. Pertencia à época do enredo à vila de Santana de Parnaíba.
Há belas lendas sobre essas localidades sobre conflitos entre bandeirantes e jesuítas.]
O autor se aproveita para apresentar a fazenda do padre doutor colocando em destaque um dia festivo. Narra
rapidamente a trajetória do padre e seu título de “Doutor”. Destaca-se a sua riqueza, herança e multiplicação. Entre ilustres convidados está presente um bispo
vindo de Salvador em visita ao Brasil e que é Patriarca
da Etiópia. O padre Guilherme resolve confessar ao
bispo seus escrúpulos e remorsos. Começa afirmando:
“Sou um sacerdote sacrílego”. P. 59.
A confissão p. 59 – 63
Guilherme confessa ao bispo suas desventuras de iludir um pai cego e se casar clandestinamente, após comprar a bênção com muito dinheiro de outro padre que
se submete a esse mercado religioso. Parte da confissão é assistida pelo Padre Belchior de Pontes o qual se
diz tão infeliz quanto Guilherme.
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Tu es Petrus – p. 63 – 65
Desenvolve-se o diálogo sobre o casamento, o celibato sacerdotal e argumentação do Padre Belchior de
Pontes.
Padre Belchior defende a “salvação pela fé”. P. 65.
E a salvação pela fé, a nulidade das boas obras,
a mediação exclusiva de Jesus, a proscrição do
juramento, a condenação das imagens – serão
outras tantas variações de meu cérebro enfermo, ou o ensinamentos da Escritura que a santa
sé condena?
Este o momento principal dos anacronismos lembrados por Júlio Ribeiro. Discute-se a hierarquia e a herança – rotina do carisma – do “Tu és Pedro e sobre
esta pedra edificarei a minha igreja.” P. 65. À certeza
doutrinária do patriarca, o Padre Belchior responde:
Sim... abafe-se o coração numa roupeta, porque o papa é sucessor de Pedro; torture-se a
natureza, porque o papa é sucessor de Pedro;
atravesse eu, atravessem milhares de infelizes,
tristes e sós, os páramos da existência, sem uma
carícia, sem um consolo, porque o papa é sucessor de Pedro; abreve-se-nos a alma do fel do
desespero, porque o papa é sucessor de Pedro;
descreamos do Cordeiro Imaculado, percamos
a salvação eterna, porque o papa é sucessor de
Pedro!!! Ai, não foi essa a intenção d’Aquele que
morreu na cruz pelos pecadores!!! P. 65
Vocês Belli – p. 65 – 68
O autor exibe outra roda de conversa na casa do Doutor Guilherme. O assunto são as invasões dos emboabas
na minas descobertas. P.65.
Narrativa dos acontecimentos de Caeté. P. 66.
Conversam longamente sobre guerra e aguardam conselhos do Padre Belchior de Pontes. P.67-68.
O prego – p. 68 – 70
Relata o conteúdo de uma carta endereçada pelo Provincial ao padre Belchior em que ordena – em nome da
obediência – cuidar de prover recursos para a combate aos emboabas, encorajar todos para apoiar a guerra. A carta é datada de 5 de julho de 1707. P. 69
Vates cecinit – p. 70 – 74
À mesa, o Padre Belchior levanta um brinde e isto incomoda Luiz Pedroso. [Esse Luiz Pedroso estará no centro das contestações à pregação do padre Belchior.]
P.70.
Ao discurso do brinde do padre, Luiz Pedroso irá opor:
O padre:

O Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais
Bebo a triplice fim; à estada entre nós do
ilustríssimo e santíssimo patriarca da Etiópia, à
prosperidade nunca desmentida do
sapientíssimo doutor Guilherme Pompeu de
Almeida, e à permanência da paz nesta capitania, para que sirva em humildade e resignação
à glória do reino de Deus!
Luiz Pedroso:
Devemos beber à saúde do ilustríssimo patriarca, à de nosso amigo doutor Guilherme: mas
beber em honra de uma paz que nos force à humildade e à resignação de servos, nunca o farão
os paulistas. Vergonha eterna ao desgraçado que
cometer essa baixeza!!! P. 70.
[Interpreto:Esse brinde do Padre Belchior estaria de
acordo com sua consciência e era contrário ao seu voto
de obediência cega – perinde ac cadaver – às ordens
superiores. Entendo que o que dá sentido aos conflitos
do padre, segundo a interpretação de Júlio Ribeiro
explicita a consciência de uma criança que nasceu
“peão” e que pela “carne” quer se perpetuar no ventre
da nobre Branca. Como peão, os conflitos da nobreza
não lhe interessam. Por que lutar pela propriedade das
minas? Por que se submeter a uma Ordem que exige
fidelidade das consciências em favor da dominação dos
mais poderosos? A consciência do pobre da ralé Belchior
guarda no inconsciente um Protestante.]
A conversa continua e o Belchior, agora padre, se esgota “na luta atroz entre a retidão do ânimo e o dever de
obediência”. P. 74.
É em nome da obediência que discursa:
Varões paulistas, disse, vós me constituis louvado para uma decisão delicada, em um caso de
gravíssima responsabilidade, em uma questão
de alcance imenso, sobre a qual por si só a minha consciência nunca ousaria pronunciar-se:
agravais de vosso senso maduro, de vosso conhecimento dos negócios temporais para o juízo
de um mísero ancião torturado pelos espinhos
da vida, enfraquecido pelos anos, dessangrado
pelos jejuns; pois bem, como servo de Deus, não
como falando por si mesmo, mas coagido por
força superior, ele vos diz: - Armai-vos e voai ao
combate! Fazei-lhes que eles também vos fizeram, pagai-lhes em dobro conforme as suas
obras; no calix em que vos deram a beber, daílhes a beber dobrado. Olho por olho, dente por
dente! P. 73.
Nesse momento, o padre se põe ao lado de Luiz Pedroso
e contrário a Amador Bueno. Esta cena marcará a nar-
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rativa da guerra de vingança em Minas, como se verá
mais à frente.
O Nuncio – p. 74 – 82
O autor narra a chegada de notícias da guerra dos
emboabas em Minas e a humilhação dos paulistas. O
povo de reúne em Piratininga.
Diabo, que não é possível falar-lhe a sós... Tudo
está perdido nas Gerais: o nome de Domingos
Lopes Monteiro já nada vale; um numeroso troço de paulistas foram passados a fio de espada; os poucos que lá restam nenhuma segurança têm, e muito receio que, de envolta com as
fazendas e vidas, percamos desta feita a honra. Vim como núncio, vim chamar os paulistas
em auxílio de seus irmãos, vim pregar cruzada
contra os forasteiros. Sei que é zelosíssimo pelos nossos brios, e quero obrar de acordo consigo. Que devo dizer ao povo? P. 77.
A essa notícia Luiz Pedroso ordenou:
Paulistas, mandai tocar a rebate! Que se reúna
toda a população de Piratininga capaz de pegar em armas! P.77
Após muita conversa sobre acontecimentos e preparativos. Luiz Pedroso comanda:
Amanhã partiremos. (...) Apague-se da face da
terra o nome dos “emboabas” como se extingue a luz deste facho. P.82.
Trevas – p. 82 -84
O autor irá narrar os conflitos de consciência vividos
pelo padre Belchior ao se recolher ao convento após
os desafios vividos. O cerne dos desafios se resume
na Religião e no Amor como valores últimos, em meio
à realidade da vida material do sexo, da obediência e
da subsistência.
A partida – p. 84 – 86
Os pelotões se reúnem no largo do Carmo e partem
para a guerra, comandados de um lado por Rui Gonçalo e de outro por Amador Bueno. O padre Belchior assiste a partida.

Segunda Parte – 8 capítulos
O sertão. p. 87 – 120
Aqui se depara com a divisão das Minas, seus segredos e seus conflitos.
O jaguar – p. 87 – 95
O capítulo se inicia com a palavra: “Pouso Alto”.
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Destaca-se o limite entre Minas e São Paulo. O autor
discorre sobre o sertão selvagem, montanhoso e nascente do Rio Verde. Diz do sertanejo que habita essas
plagas e se detém na caçada de uma fêmea de jaguar.
Destaca diferenças de nomes tigres, onças, jaguar...
Há caçadas e se depara com uma fêmea de jaguar .
Rui Gonçalo prepara-se para a caça. Com espingarda à
mão acredita em tiro certeiro. Porém, ao fazer o disparo a arma nega fogo; o jaguar salta sobre Vicentinho,
filho de Rui e some numa caverna. P. 94-95
Felis et homo – p. 95 – 97
O título revela uma metáfora: O felino e o homem. Narra
a aventura de Rui Gonçalo à caça da onça que lhe roubou o filho. Sem a arma moderna o pai da criança percorre a caverna munido de uma forquilha – sua arma
primitiva -. Depara-se com o jaguar em seu ninho protegendo seus filhotes. Junto a eles encontra-se o filho
do experiente caçador.
Morto? salvo? – p. 97 – 99
Rui prende e mata o jaguar fêmea, exibe seu troféu,
recupera o filho e ainda traz vivos os filhotes.
O autor interpreta A caverna “Era um sepulcro e um
berço”. P. 98.
Em meio a tudo isso aparece [milagrosamente] o Padre Belchior de Pontes.
[Esses capítulos, imagino, devem ser lidos com fábulas, lendas da formação da ordem colonial. Há feras
que vivem nas cavernas. Nelas criam seus filhotes. Os
caçadores são impotentes para matar essas feras com
armas modernas. Devem usar armas primitivas. A mãe
deve morrer e se tornar troféu, mas os filhos serão
criados pelos caçadores civilizados.]
Encontro – p. 99 – 106
O autor comenta o enigma do aparecimento do Padre
Belchior.
Chama também atenção ao nome dado ao lugar de revelação dos segredos: Pouso Alto. P. 101.
Deus ex machina p.102 – 106
Merece tradução esse título em latim. “Deus criado pela
máquina” ou “Deus fabricado”.
Nesse capítulo revelam-se os segredos do padre
Belchior confessados agora a Amador Bueno da Ribeira. O padre exige total segredo. Conversa somente entre
ele e Amador. Ninguém mais pode saber.
O padre comenta;
- Escuta, Amador Bueno: Esta guerra é a manifestação de um fermento que vem de longe.
Há uma mão oculta que a move desde remotos
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tempos, é a força desconhecida que dirige entre nós, como em todo o mundo, a torrente dos
acontecimentos.
- A providência de Deus? [Amador Bueno]
- Não, a política dos homens. Desde que a população desta colônia dos Brasis foi crescendo
e tomando vulto, foi também medrando e tomando um princípio de rivalidade entre os filhos do país e os imigrantes da metrópole. Em
Piratininga esse princípio, bafejado pela força
de que fiz menção, domina exclusivamente, disfarçado todavia por certa aparência de submissão e respeito. Os paulistas não primam por fidelidade à monarquia portuguesa, e o fato que
se deu em 1641 com teu ascendente, Amador
Bueno da Ribeira, é uma amostra eloquente da
verdade que ouso manifestar.
A descoberta dos terrenos auríferos de Minas
Gerais veio proporcionar um teatro vasto para
o embate livre desses elementos antagônicos
sem sujeição à autoridade, palavra oca nestes
sertões, sem o freio da moral, sem o temor de
Deus, acham-se em campo, frente a frente, a
ambição dos forasteiros e o orgulho dos
paulistas. O direito do mais forte é o único que
reconhecem, e o resultado é esta guerra. P.103.
A conversa irá prosseguir sobre a missão e o papel da
Companhia de Jesus. O padre Belchior converte-se em
Protestante extemporâneo:
A Companhia de Jesus é uma associação monstruosa em cujas mãos a religião santa do mártir do Calvário não passa de uma alavanca. Nas
crônicas secretas, nas práticas hodiernas, nas
ordens que recebo, tenho aventado os fins tenebrosos da instituição de Loyola, eu, humilde
instrumento que ela torce como um vime, sacrifica como a uma hóstia, que despreza com a
um imbecil. P.104.
Amador pode ouvir essa terrível confissão:
Esta guerra é uma de suas obras, é a realização
de um de seus planos, é uma roda de seus mecanismos. Quem incita os “emboabas”? Frei
Conrado e Frei Francisco de Menezes. Quem
estimula os paulistas? Padre Belchior de Pontes. E quem é Frei Conrado, que é Frei Francisco
de Menezes, quem é padre Belchior de Pontes?
P. 104.
A Palavra de Deus – o ensino dos homens. – p. 106 –
108
Neste capítulo, em absoluto sigilo, o padre Belchior
oferece a Amador Bueno um livro. É a tradução para a
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língua portuguesa do Novo Testamento cujo tradutor é
o padre João Ferreira de Almeida publicado no ano de
1683.
Inquirido da razão de “Porque [sic] não pregais vós essa
verdade, porque não confessais a Cristo como ele é,
porque vos não tornais apóstolo da salvação gratuita
pela fé?”
A esta pergunta feita em segredo, o padre Belchior respondeu:
Fraco! Fraco! Miserável homem eu! Soluçou ele
com voz tão repassada de amargura que parecia despedaçar-se-lhe a laringe e
ensanguentarem-se-lhe os lábios. [p.107]
A pergunta final de Amador Bueno ao padre sobre suas
intenções de lhe revelar segredos obteve como resposta:
[Desejo] A cessação da guerra, porem sem ofensa dos brios paulistas, sem quebra do teu pundonor, sem pesar para ninguém.
[Resposta de Amador] – É o meu anelo, o meu
mais veemente anseio. Será possível parar no
plano inclinado em que rolamos? P. 108.
A resposta a esta pergunta dará sentido ao capítulo
seguinte.
Voces pacis – p. 108 – 111
Aqui se discutem as condições para as facções que
vão à guerra aceitarem um conflito justo e as dificuldades de se obter uma paz sem vencidos.
Merece transcrição:
Amanhã tem de reunir-se o conselho: é ocasião
azada para me ajudares a desfazer o mal que
em Araçariguama induziram-me a praticar. [O
padre se refere à incitação à guerra de vingança com que conclamou os chefes do movimento, em obediência às ordens superiores.] p.108.
O bacalhau – p. 111 – 116
Aqui se narra um acontecimento crucial. Os paulistas
unidos e acampados compunham “um exército formidável”. “aos filhos valentes das plagas de Tibiriçá se
tinham juntado, esquecendo os antigos ódios, os
belacíssimos taubateanos; não faltavam representantes de Parnaíba, de Itu, de Sorocaba, de Jacareí, de Mogi
das Cruzes, de Guaratinguetá e até da nova
Pindamonhangaba. E todos unânimes no sentimento,
movidos pelo mesmo impulso, ardentes de rancor aos
“emboabas”, resolvidos a tudo”. p.111.
A essa gente unificada como “paulistas” “negrejavam
aqui e ali os rostos adustos de alguns filhos da Líbia,
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africanos escravos que acompanhavam seus senhores.”
P.111.
Para este leitor esses parágrafos soam como falas
marotas. Poderíamos traduzir: “São Paulo são muitos!”
Os “paulistas” se unificam pelo rancor aos emboabas!!!
Já que a diversidade dos paulistas unifica taubateanos
e ituanos, a escravidão unifica toda a África numa
Líbia!!!
Porém, o que há de exemplar neste capítulo é o emprego da Justiça na guerra. Amador Bueno conclama os
combatentes para deliberarem sobre o destino de quatro prisioneiros identificados com “emboabas” que se
dirigiam ao porto para despacharem ouro e pedras preciosas colhidas nas minas.
Merece atenção este discurso, certamente imaginado
por Júlio Ribeiro:
Chefe vosso por vontade vossa, eu sou igual a
cada um de vós, e a congregação de nós todos é
que é verdadeiramente soberana. Legislar sem
vossa placitação seria usurpar um direito que
me não pertence. P.112.
Amador Bueno propõe aos combatentes reunidos libertar os presos e consegue aprovação de seu intento. O
desafio, porém, a ser enfrentado é maior.
Encontramos estes homens no sertão...
Deixarmo-los livres é nosso dever.
Agora o que tenho a dizer é árduo, ruboriza-me
as faces , paralisa-me a língua... e todavia di-loei, porque cumpre fazê-lo: estes mesmos homens foram roubados nas raias de nosso acampamento, junto de nós, por um dos nossos...
p.112
As narrações que se seguem são comoventes e eivadas de indignação. Designam-se juízes. Luiz Pedroso e
Francisco Bueno são designados para proferir a sentença. Eis:
Restitua-se a seu legítimo dono as espécies roubadas, e o ladrão, se for homem escravo, seja
açoutado: se livre, aracabuzado. P. 113.
Seguem apreensões. Imagina-se o horror de cada castigo. Descobre-se finalmente que o ladrão era “um
preto moço e robusto de formas atléticas”. Conferidos
os frutos do roubo restava o castigo. O autor pondera:
Para vergonha da humanidade há sempre um
infame que se preste para servir de carrasco!!!
... [Espaço entre linhas do original]
Aliciados pela esperança de mesquinha retribuição três índios mansos e um preto apresentaram-se para desempenhar o horroroso mister. P.
115.
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O Conselho – p. 116 – 120
Resultados da presença do Padre Belchior junto às facções reunidas de que resultará uma “Carta de Compromissos”. Juramento de uma Guerra Justa. Letra de “palavras de honra para serem desonradas”. P.120

Terceira Parte – 5 capítulos
Esta parte é dedicada a apresentar a aldeia-fortaleza
localizada no arraial do Rio das Mortes, pronta para se
defender dos “paulistas”.
Segundo a imaginação de Júlio Ribeiro, os “emboadas”
são guardiões da gramática da guerra justa e irão se
deparar com os “paulistas” divididos entre os que defendem a guerra justa e os que entendem a guerra como
barbárie segundo as regras da vingança.

Os emboabas p. 121 – 147
Safo – p. 121 – 129
Apresenta-se o Arraial do Rio das Mortes. P. 121.
Descreve-se o forte e a ordem que ali reina. Apresenta-se o comandante, Ambrósio Caldeira, e sua filha
Guiomar.
Narra as apreensões de Ambrósio Caldeira quanto à
luta com os paulistas. P. 122-123.
Destacam-se as prendas de Guiomar e suas habilidades na recitação da xácara: “O conde Negro”, com todas as marcas do romanceiro luso.
Flos procelae – p. 129 – 132
Anuncia a chegada à casa de Ambrósio Caldeira do
português Antônio Francisco. Esse Antônio Francisco
exibe duas credenciais. Foi mestre de campo de Manoel
Nunes Viana na luta dos emboabas contra os paulistas.
Era filho bastardo “de um dos mais ilustres e conceituados fidalgos de Lisboa” p. 131.
[Essa explicitação da origem bastarda de um prócer da
guerra dos emboabas merece atenção. Júlio Ribeiro irá
destacar também a presença de bastardos nas hostes
paulistas, no caso, os mamelucos. Os bastardos que
usufruem das vantagens da corte estão para os bastardos originados da convivência de paulistas da
nobiliarquia paulistana. Este não é um tema desprezível para estudos em profundidade. Vale remeter para
estudos de Werner Sombart: Luxo e capitalismo. O burguês como obras que merecem leitura para discussão.]
O bastardo Antônio Francisco é apresentado a Guiomar
e a conversa toma outro caminho: a guerra. Fala-se
sobre as determinações que desencadeiam conflitos
territoriais.
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tra, o amor-próprio ferido, o anseio de independência. O que se passa hoje nesta capitania de
S. V icente é o que se dá também na de
Pernambuco. Aqui é Piratininga que se levanta
contra as Gerais; lá é Olinda que se ergue contra Recife; aqui os portugueses são vilipendiados com o nome de “emboabas”; lá com o apelido de “mascates”. O mesmo se dará com a
América Espanhola, o mesmo tem de acontecer com a América Inglesa. Mais cedo ou mais
tarde esses países novos levantarão as suas vistas, combaterão pela sua independência, conquistarão a sua autonomia. Seria loucura afagar a ilusão de que as gerações nascidas nesses continentes se nos conservarão sempre fiéis: os americanos não podem ligar a ideia de
pátria a uma terra que nunca viram cujas águas
nunca beberam, cujos ares nunca
respiraram.Como já disse, eles têm necessidades diversas, consequintemente, diversidade de
hábitos. A própria língua tende a modificar-se:
cousas novas exigem palavras novas, novo torneio de frases. Interesses opostos criam separação, e todos os interesses do velho e do novo
mundo são opostos entre si. É questão de tempo: quando os filhos da colônia forem em número maior dos que os nascidos nas metrópoles, rebentarão as revoluções, e nada poderá
impedir que vinguem. Enquanto esperam, odeiam. P. 129-130.
Esta fala colocada na boca de Antônio Francisco – a
ciência dos bastardos é necessariamente ciência
adulterina – leva Ambrósio Caldeira a arguir em favor
do “sentido da história”:
- Pensando por semelhante modo, Sr. Antônio
Francisco, não lhe parece incoerência tomar
armas em prol da causa da metrópole contra a
colônia?
[Resposta]
- Português nasci, e português hei de morrer. Se
se tratasse de independência – eu cruzaria os
braços, não tomaria parte na luta: trata-se de
desforço de represálias sangrentas – estou com
meus irmãos. P. 130.
[Esta conversa favorece diálogo. Vale um curso interminável. Júlio Ribeiro se detém em “profecias da história”. Coloca no passado o que explica o presente...
Enseja longa conversa sobre como o Brasil se tornou
independente por “desânimo” dos portugueses. - . Se
se tratasse de independência – eu cruzaria os braços,Certas correntes ideológicas até hoje, ainda imaginam
uma “guerra de independência”...]
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Comenta-se também o episódio do Capão da Traição e
condena-se a conduta de Bento do Amaral Coutinho,
mas ressalva-se o álibi: Bento do Amaral Coutinho “não
é do reino; nasceu no Rio de Janeiro”. P.. 130.
Consta ainda da conversa que Francisco trouxe consigo 11 homens aguerridos para reforçar a fortaleza de
Ambrósio. Este lhe confere o lugar de tenente.
Por último, o autor reserva a conversa com a filha
Guiomar e insinua uma paixão da filha pelo novo componente da luta.
Virgínio e Lucrecia – p. 132 – 138
A conversa gira em torno das condições de defesa do
forte e evolui para a possibilidade da vingança dos
paulistas. Em meio a isso surge a defesa da “virgindade” de Guiomar.
Imaginam-se os paulistas vencedores valendo-se da
“radiante mocidade, de beleza, de inocência da querida filha (...) a servir de instrumento de prazer à sensualidade torpe de crudelíssimo inimigo...” p. 135
Solução imaginada antes da catástrofe é rodeada de
ponderações eruditas. Ambrósio será V irgínio e
Guiomar a sua Lucrécia :
- Estudaste a História Romana? (...) Lembras-te
de Lucrécia? (...) Sabes então que o poderoso
decênviro, tendo perdido as esperanças de corromper com promessas de dinheiro o pudor da
virgem plebeia, incumbiu a um cliente seu o
encargo odioso de reclamá-la como escrava;
que um dia no “fórum” esse vil sicofanta deitou
as mãos violentas à mísera menina, e que, não
conseguindo arrebatá-la, citou-a para o tribunal de Ápio Cláudio... A sentença iníqua foi proferida com frieza de ânimo pelo abutre que já
sentia estremecer-lhe nas garras a desditosa
rolinha.
- Mas o centurião Virgínio chegou a tempo, e,
preferindo ver a filha defunta a sabê-la barregã
de um devasso vibrou-lhe o golpe mortal. P.136.
Eis a missão determinada a Ambrósio: proteger Guiomar
até a morte.
O Posto – p. 138 – 142
Narra a expectativa da chegada dos Paulistas.
Julieta e Romeu – p. 142 – 147
Guiomar e Ambrósio se aproximam. Ambrósio narra o
sofrimento de ser chamado de “bastardo” e a fuga para
o Brasil para se afastar do anátema. P. 144
Merece atenção um parágrafo sobre o “enigma da
Mulher”.
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Mistério sublime do Criador, erro belo da natureza, na frase de Milton, a mulher é um ente
incompreensível: sensitiva mimosa, descai a
uma palavra que ofenda-lhe o pudor, cora a um
olhar, adivinha um desejo... E todavia quando
desperta-lhe o sentimento, quando vibra-se-lhe
a corda escondida da paixão, ela transformase... Não é mais a avezinha fugidiça e medrosa, a violenta que espalha na sombra, cheia de
recato e de pejo, suavíssimos odores, convertese em bacante, em leoa furiosa, capaz de mostrar-se na praça pública vestida só da sua
inviolabilidade, capaz de dissecar perante as turbas seu coração ulcerado, capaz de afrontar o
veredicto da sociedade, capaz de tudo. P. 146
Eis Guiomar construída pelo romancista:
Guiomar, dotada de imaginação opulenta, caprichosamente educada pelo pai, vivendo sempre no mundo quimérico da literatura, tinha estragado o espírito na contemplação e no estudo
dos modelos de arte. P. 146
No final da narrativa temos o anúncio a aproximação
dos Paulistas.

Quarta Parte 11 capítulos
Esta parte constitui a narrativa da Guerra dos
Emboabas como vingança da derrota sofrida no Capão
da Traição.

A guerra. P. 148 – 189
Tigris et Leo – p. 148 – 153
Uma frase do autor revela as narrativas da chegada
dos paulistas à fortaleza dos “portugueses”:
Como o leão e o tigre nos areais do Saara a Europa e a América espreitavam-se no Rio das
Mortes. P.149
Há, porém, outras análises que merecem registros.
Enfim representadas pela primeira vez por dois
exércitos defrontavam-se a metrópole europeia
e a colônia americana.
Entre o Brasil nascente e as instituições do Velho Mundo sem peias nem reservas, ao ar livre,
pela boca das carabinas ia enfim soar o diálogo
tremendo do ajuste de contas, diálogo de sangue começado no resmonear balbuciante do
escravo, e que dura até hoje, cuja última palavra ainda não foi dita. P. 148
[A leitura atenta deste parágrafo deve chamar a atenção do leitor para a seleção dos “momentos de significado” para estabelecer análises de processos. Perguntas: Haveria entre os combatentes ciência plena de
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serem “paulistas”? Estariam lutando por uma autonomia?]
Júlio Ribeiro oferece-nos páginas importantes para a
compreensão entre narrativas históricas e a pureza dos
fatos necessários à construção de uma ideologia. A
inconsciência do momento histórico pode ser denunciada nesta afirmação:
Conheciam-se havia minutos, e odiavam-se
como se de séculos tiveram sido inimigos. P.152.
Divididos - Fracos – p. 153 – 158
O autor irá relatar como o “exército” dos paulistas não
se encontra coeso. Amador Bueno guarda as recomendações do “convertido” padre Belchior de Pontes – acordos de paz -; de outro lado, Luiz Pedroso mantém-se
fiel ao discurso de vingança pregado em Araçariguama
– olho por olho.
In sagita spes – p. 159 – 163
Narra-se do lado dos moradores do forte o arremesso
de uma seta – sagita – na qual se espetava uma mensagem vinda do lado dos “paulistas”. O núcleo da
mensagem alertava os “portugueses” sobre as intenções dos “paulistas”. Na missiva o autor declara:
Agora a razão desta missiva: vai nela humanidade e patriotismo.
“Humanidade” porque pesar-me-ia ver trucidados a sangue frio tantos centos de homens; “patriotismo” porque o extermínio que de todos vós
projeta Luiz Pedroso seria mancha indelével que
infamaria para sempre o nome de Paulistas.
Cumpro duplo dever: procuro salvar-vos, procuro salvar a honra dos meus. P. 162
Fogo contra fogo – p. 163 – 165
O que se narra neste capítulo e continua no próximo Moriuntur et in media arma ruunt – é à primeira vista
enredo de tragédia; porém, olhando pela segunda vez
como prescreve Lewis Carol nas Aventuras de Sílvia e
Bruno nas canções do jardineiro, assume imediatamente a feição cômica das anedotas folclorizadas de português “burro”.
Eis o caso.
Cientes pela mensagem contida na carta enviada pela
seta, quatro portugueses do forte procuram os dois
comandantes em meio à noite avançada para lhes propor um plano de incendiar o acampamento dos
paulistas.
O plano exposto consistia em eles saírem do forte declarando-se prisioneiros paulistas dos portugueses.
Declaravam-se bastante conhecedores dos hábitos
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paulistas, de suas relações familiares por terem vivido
entre eles e dominado até mesmo a maneira de falar.
O plano é aprovado. Os portugueses fantasiados de
paulistas dariam senha combinada com os da fortaleza para causar Pânico e todo o acampamento ser incendiado invertendo o projeto de incêndio da fortaleza.
Moriuntur et in media arma ruunt – p. 165 – 169
Prossegue a narrativa da anedota.
Os portugueses fantasiados de prisioneiros deixam a
fortaleza e se dirigem até as sentinelas. Inquiridos,
manifestam o desejo de falar ao chefe, no caso, Luiz
Pedroso.
Bem informados narram todos os acontecimentos anteriores da Guerra dos Emboabas em Caeté. Curiosamente, Júlio Ribeiro coloca em meio à narrativa um
personagem paulista com o nome de “Júlio César”. Por
pura curiosidade merece transcrição esta narrativa:
“Ora! Até nós estávamos à espera da missa no adro da
igreja do Caeté quando ele e mais o Sr. Júlio César tiveram com Manuel Nunes Viana uma rixa que ia fazendo
com que tudo pegasse em armas no arraial.” P. 167.
Narrativas plenas de veracidade, além disso com o
nome desprezado pelo autor.
Ouvidos tão preciosos relatos. Luiz Pedroso deu guarida aos pretensos paulistas, mas recomendou: “Desconfio desses homens: vigie-os de perto.” P. 168.
Resultado, os vigias retornam e denunciam os portugueses- emboaba.
Ordem final:
- Leve os homens, comandante da guarda, e
mande-os enforcar todos os cinco em lugar onde
os possa ver do forte quem cá os mandou. P.169
Puro humor negro. Não dá para rir!
A sortida – p. 169 – 172
Narra de um lado, a expectativa dos recolhidos à fortaleza de ouvirem a senha dos emboabas fantasiados de
paulistas e ouvirem em resposta a chegada de setas
incendiárias que colocaram as casas do interior da fortaleza em chamas.
Paulistas e emboabas se enfrentam. E Rui Gonçalo
que havia salvo o filho Vicentinho das garras do jaguar, vê agora essa criança derrubada por uma salva
de tiros.
Moral dessa anedota de mau gosto: Não dá para português-emboaba se fazer passar por um paulista. O
resultado é trágico.
Flusere ignes et conscius ether connubii – p. 172 –
175
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Você, prezado leitor, imaginaria que o resultado do incêndio das casas no interior da fortaleza resultaria na
cena de um casamento? Pois foi o que aconteceu.
Ambrósio Caldeira decidiu promover o casamento da
filha Guiomar com Antônio Francisco. Ambrósio assumiu como pai o lugar do padre.
Eu, na qualidade de pai, disse, proclamo-vos
marido e mulher, ligados indissoluvelmente até
a morte com a Ordenação Divina. O que Deus
uniu não o separe o homem P. 175.
Mene incepto desidere victum ? – p. 175 – 178
Narra como Amador Bueno decide abandonar a luta e
comunica a Luiz Pedroso a vinda de Ouro Preto de uma
legião para reforçar a causa dos emboabas.
Investida e parlamentação. – p. 178 – 180
Narra-se a possibilidade de rendição dos portugueses
recusada por Luiz Pedroso.
Ainda combatem. – p. 180 – 185
Prossegue a narrativa das lutas de ambos os lados.
Enfim – p. 185 – 189
Chegaram reforços e Ouro Preto, os paulistas levantaram o cerco e o autor conclui:
À noite a povoação e o forte estavam esplendidamente iluminados.
Pela ladeira fervilhava gente.
Espalhadas em vasto trato, brilhavam centenas
de fogueiras.
Ouviam-se músicas e folgares.
Os Paulistas, antes de amanhecer e sem serem
pressentidos, tinham levantado o assédio: ao
meio dia tinha chegado o socorro de Ouro Preto.
Estava acabada a guerra. P.189

Epílogo. P. 190 – 209 – 7 capítulos
Esta parte retorna aos jesuítas, sua história e às contradições da vida do padre Belchior de Pontes.

O Mártir
Um rei “Magnanimo”, Paulistas e Jesuítas – p. 190 –
192
Apresenta os feitos de Dom João V e seus antecedentes. A importância da Companhia de Jesus e os incômodos ao governo. Narra rapidamente os acontecimentos que levaram o rei a criar a Capitania de São Paulo e
das Minas do Ouro separada da do Rio de Janeiro.
Transcreve o documento. Menciona a ordem régia de
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30 de maio de 1711 que assegura aos paulistas a posse das propriedades perdidas.
Conclui com essa análise azeda:
Os jesuítas não paravam com sua obra sinistra.
Humildes, melífluos, felinos, astutos, perseverantes, infatigáveis, trabalhavam em silêncio,
escondidos pela religião, como o pólipo pelas
profundezas das águas.
Esforçavam-se, com ainda hoje se esforçam, por
levantar à tona do oceano social os corais da
teocracia, esperando ver quebrarem-se neles o
batel da civilização e a liberdade do Evangelho.
Como Satanás a espreitar de uma nuvem carregada as obras da criação do lôbrego “Gesu” espreitava o século XVIII o chefe da milícia negra,
o terrível Tamburini. P. 192.
Quorum Deus venter est – p. 192 – 195
Narra com ironia o “jantar pantagruélico” dos jesuítas
em São Paulo. Contrasta a frugalidade registrada nas
crônicas à fama disseminada pela imaginação popular:
Muito pelo contrário, foram sempre considerados como valentes “colheres”, já que sem anacronismo se não poderia dizer “garfos”: ainda o
marquês de Pombal, então simplesmente Sebastião José de Carvalho e Melo, não tinha introduzido nos domínios portugueses essa herética inovação. P. 193
[A leitura deste parágrafo provoca risos. Notem o cuidado com o anacronismo. Ele somente vale para contrastar o costume do uso de comer com colher anterior
à introdução do garfo. Este assunto é tratado por
Norbert Elias em O processo civilizatório.]
Entre jesuítas – p. 195 – 198
Após o jantar narra a soneca do padre Mazzolini e o
provincial Padre Manoel Esteves comenta as intrigas
dos jesuítas com o papa e a corte de Dom João V.
Entre padres – p. 198 – 201
Conversas sobre sonhos e desejos eróticos e o assunto caminha para destacar o Padre Belchior Pontes como
modelo de castidade.
Por esse eu fio, intimou o provincial. É um padre paulista que vive cheio de santidade, e que
é venerado pelo povo como taumaturgo. É o
Padre Belchior de Pontes.
A esse nome conhecido e respeitado em todos
os domínios da Ordem os visitadores baixaram
a cabeça.
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O provincial foi por
diante:
- É um velho de quase setenta e cinco
anos; há quarenta e
nova que está na
Companhia, e por
mais que se o tenha
sondado, por mais
que se o tenha espiado, por mais que se
o tenha tentado
mesmo, nunca se lhe descobriu uma só mácula. P.199.
Após a narrativa de resistência às tentações da “Carne” em que se sobressai o heroísmo desse Hipólito,
um dos padres exclama:
- Que pudicícia feroz! P.200. [merece grito]
Eis a raiz da Carne.
A mensagem – p. 201 – 204
O Padre Belchior já velho vive recolhido no colégio dos
Jesuítas. Estabelece-se diálogo sobre a velhice e a
morte. Padre Belchior vive uma velhice de amargura. P.
201-202.
- Setenta e quatro e dez meses completei eu
ante-ontem. E são como se fossem senta e quatro séculos. É já muito, muito mesmo.
-Qual muito! Espero em Deus que ainda receba
as festas do seu centenário, e que seja eu quem
lhas apresente.
- Padre Sebastião Álvares, quanto a mim não é
possível; e, quando o fora, eu não quereria. Para
que viver mais?
- Para trabalhar para a glória de Deus!
- Para trabalhar para a glória de Satanás, deveria ter dito vossa paternidade. Na “Companhia
de Jesus” usa-se o nome de Cristo, mas serve-se
a Belial, prega-se o Evangelho, mas cultiva-se o
ateísmo; celebram-se festas pomposas, mas
blasfema-se de Deus! p. 201
O diálogo prossegue azedo; o autor quer profecias convenientes a sua estética da subjetividade:
Depois, cerrando os olhos como em visão profética, continuou:
- Brasil, ó pátria, que será de ti?
A América Inglesa, livre um dia e independente, elevar-se-á ao apogeu da glória social; a África adusta florescerá cheia de vida; os juncais
da Índia coalhar-se-ão de cidades...
E tu?
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Tuas florestas virgens, destruí-las-á o incêndio;
teus campos férteis esterilizar-se-ão, regados
pelo suor maldito do escravo; teus rios gigantes
rolarão por entre solidões...
Tombarás de abismo em abismo; das mãos de
um tirano passarás para a de outros...
Como um fantasma de liberdade hás de ser uma
sombra de nação...
É que estás eivado pela lepra hereditária de
Roma; é que pesa-te na cerviz o pé duro do
papa; é que agrilhoa-te o pensamento o
teocratismo infame dos parasitas do Cristo... P.
202-203.
[Não de graça que, em sua estética da subjetividade,
Júlio Ribeiro convertido recentemente pelos
presbiterianos yankees coloque na boca do Santo Padre Belchior a profecia da colonização pelos americanos do norte. Estávamos apenas no começo.]
- Orange, porque não vencestes? Holanda, porque não
triunfaste?
Serias livre, Brasil! Poderias pensar, poderias
crer... p. 203
O padre Sebastião Álvares dá outro rumo à conversa
para justificar o título do capítulo:
-Uma mulher, agonizante de certo a esta hora,
pedia-me te dissesse que não desejava morrer
sem que a ouvisses.
- É tarde, é muito tarde. [Será que o autor ouviu
isto de um sermão de Frei Fancisco Monte
Alverne???]
- Olha que eu não te disse o seu nome.
- Que importa o nome? Não posso, não tenho
forças.
- Chama-se...
- Para que nomeá-la?
- D. Branca Rodrigues!
Como o cadáver tocado pelos reóforos da pilha
galvânica, saltou padre Belchior.
Uma cor rosada invadira-lhe as faces, seus membros tinha readquirido o vigor, a flexibilidade da
juventude; seu busto endireitara-se; brilhava-lhe
o olhar.
Foi quase uma ressurreição. P. 203
Sunt lacrymae rerum – p. 204 – 208
O autor narra a saga do casal sacrificado: a escolha
forçada do menino Belchior pelo celibato e o destino
de sua amada de ser esposa fiel de João Pires Rodrigues
para cumprir os caprichos dos sábios jesuítas. Próximos e distantes:
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Entre uma e outra[criatura] medeava um duplo
abismo incomensurável, tenebroso, horrífico,
desesperador – “O matrimônio e o sacerdócio...”
p; 205.
Após confissões de afeto, o padre Belchior imagina o
encontro de ambos na eternidade:
- Cumpriste todos os encargos que tinhas para
com eles [marido e filhos]; foste esposa modelo, mãe exemplar...Se o amor que me votas é
um pecado, o sangue de Jesus Cristo já o expiou... Morre em paz.
Era o último suspiro. P. 207.
O Mártir – p. 208 – 209
Narra-se a agonia do Padre Belchior de Pontes e sua
repercussão.
O passamento de D. Branca fora uma calamidade para S. Paulo de Piratininga: o de padre
Belchior de Pontes o era para toda a capitania.
...
De Areias, de Embaú, de Guaratinguetá, de
Pindamonhangaba, de Taubaté, de Jacareí, de
Taquaquecetiba, de S. Miguel, de Santos, de S.
Vicente, de S. Roque, de Parnaíba, de Sorocaba,
de toda parte tinham vindo a S. Paulo milhares
de pessoas que sabendo da morte próxima do
“santo”, queriam vê-lo pela última vez, queriam vê-lo, ainda mesmo entre tábuas do ataúde. P. 208
“Momentos depois o badalar de agonia se converteu
em dobre de finados.”
Júlio conclui:
Os jesuítas, pelas línguas de bronze de seu campanário, anunciavam ao povo que tinha cessado de sofrer mais uma vítima póstuma de
Loyola, que já não existia Padre Belchior de Pontes. P. 209
Note-se a escolha do sábio gramático: padre Belchior
e Padre Belchior!

Notas. P. 211 – 213.
De autoria do editor M. Cavalcanti Proença.
São basicamente traduções de títulos de frases em latim e grego.

Destaque para o movimento do folclore:
O romance “histórico” – realista/naturalista – Padre
Belchior de Pontes deve merecer atenção dos estudiosos de folclore como modelo de construção e interpretação de “fatos históricos”. Houve realmente uma criCARRANCA PÁGINA 29

ança nascida em São Paulo, no século XVII que recebeu na pia batismal o nome de Belchior. Essa criança
se tornou jesuíta e modelo de virtude para todos os
que o conheceram. No que se refere à conhecida “Guerra dos Emboabas”, o padre advertiu aos paulistas que
não viessem ter às minas para encarar os conflitos.
Júlio Ribeiro o admira e sua admiração se eleva ao ponto
de imaginá-lo o primeiro pregador oculto do protestantismo no Brasil. Na imaginação do autor, o padre Pontes não poderia ser fiel à ordem dos Jesuítas. Juntamente com essa ênfase, Júlio se torna indignado com
a renúncia à carne abraçada como sacrifício pelo padre.
Com esse enredo, o autor abre inúmeras sendas para
corrigir fatos com interpretação. Uma das narrativas
permitem ao leitor imaginar a construção de um enredo em que um escravo é sacrificado – arcabusado,
espingardeado – por seguir e obedecer às ordens de
seu senhor. Se o escravo fosse colocado no centro da
narrativa, o romance deixaria de lado o padre Belchior
– primeiro convertido ao protestantismo – em favor de
uma rebelião de escravos e bastardos contra os aventureiros paulistas de “sangue nobre”.
Merece ainda destaque na leitura dessa obra a contribuição para o lugar dos “bastardos” na configuração
das relações sociais no Brasil e na dominação ibérica.
Bastardos circulam na periferia da nobreza, poderiam
equivaler à “noblesse de robe” em contraste com a
“noblesse d’epé” e enseja profundas contradições às
ideologias do “racismo”. Aqui, no caso dos paulistas,
Júlio Ribeiro chama a atenção para os mamelucos como
bastardos que circulam nas rodas da “nobiliarquia
paulistana”... Mameluco é chave do enigma e nos remete para discussões sobre o Mulatismo... fruto da relações com a “Etiópia”...

Artigo
Furnas: “Mar de Minas”
ameaçado
Mauro Werkema
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

O Lago de Furnas, o “Mar de Minas”, pede socorro: é o
que diz o Manifesto lançado em outubro de 2020 por
entidades de empresários, cidades e usuários do Lago de
Furnas, unidos nos movimentos “Pró-Furnas”, Pró-Peixoto” e Associação dos Municípios do Lago de Furnas,
que denunciam “a precariedade, desolação e pobreza”,
desde 2012, com a redução da cota do lago para 756.3,
medida em 1.2.2021, época de chuvas, quando já esteve
em 768 por muitos anos. Hoje, o movimento reivindica a
cota de 762, que é a mínima necessária para que sobrevivam marinas, clubes, condomínios, recreação e turismo,
parques de psicicultura e produção agrícola, atividades compatíveis com a geração de energia, com grandes benefícios
para as áreas econômica, social e ambiental de imensa região. A Alago aponta 260 empreendimentos turísticos paralisados e muitos extintos, com imensos prejuízos econômicos e sociais para 34 municípios alcançados pelo lago,
estimando-se a perda de 20 mil empregos. E Minas Gerais
que está perdendo um dos maiores conjuntos turísticos de
repercussão internacional.
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A mobilização conseguiu a aprovação, pela Assembleia
Legislativa, de emenda constitucional, a EC 106 (antiga PEC
52/2020), do deputado Professor Cleiton, que determinou o tombamento dos Lagos de Furnas e Peixoto, determinando “sua conservação e inclusão na Constituição do
Estado como monumento natural”. Com base nesta nova
legislação, espera que o governo federal e a direção de
Furnas mantenham o nível da represa de Furnas na cota
mínima 762, permitindo o “uso múltiplo do lago”, o que
ocorria desde sua inauguração em 1965 até 2012, sem
qualquer interferência na geração de energia. Este “uso
múltiplo”, hoje impedido, está agora garantido pelo Artigo
80 da Constituição Estadual e pela Lei 9433, de 1997. O
governador de Minas, Romeu Zema, informado desta situação, encarregou o secretário de Cultura e Turismo,
Leônidas Oliveira, de elaborar o tombamento pelo IEPHA,
numa tentativa de preservar as condições turísticas de
Furnas.
Mas o retorno do nível de Furnas enfrenta hoje uma dificuldade maior além da questão climática, conforme denuncia
o Manifesto: água de Furnas vem sendo retirada “para privilegiar a Hidrovia Tietê-Paraná, que já recebeu recursos
para obras de derrocamento (escavação) para viabilizar sua
navegação, previstas para 2019 e adiadas para 2024”.
Estas obras, na região de Nova Avanhandava, em São
Paulo, visam aprofundar o canal da hidrovia em mais 2,4
metros, viabilizando barcaças de maior capacidade de cargas, uma demanda dos usuários. Ocorre que a partir de
2014/2015 a falta de chuvas agravou a navegabilidade da
Hidrovia, exigindo mais água de Furnas e do Rio Grande
para manter mais elevado do nível da água.
Sem a profundidade pretendida, a solução tem sido aumentar o nível hídrico da Hidrovia, com a água de Furnas.
Calcula-se, diz o Manifesto, que a obra de aprofundamento
do leito da Hidrovia, para suportar barcos de maior calado, devolveria a Furnas 8% da água do lago. O Movimento Pró-Furnas, Pró-Peixoto e a Alago, que reúne os
municípios da região, já realizou reuniões com Agência
Nacional de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema, a Agência Nacional de Águas e o Ministério de Minas e Energia e a própria Furnas Centrais Elétricas, sem
qualquer o encaminhamento de qualquer solução viável até
agora. Tais órgãos não tem representação mineira.
Em meio aos debates, os amigos de Furnas lembram as
origens históricas mineiras da hidrelétrica de Furnas, em
diversas iniciativas: em 1958, Juscelino Kubitschek, então
presidente da República, inicia a implantação do imenso
lago da Usina Hidrelétrica de Furnas, planejada pela Cemig,
que criara em 1952 quando governador de Minas, eleito
com o binômio “Energia e Transportes”, marco fundamen-
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tal da industrialização mineira. Tornou-se, na época, a maior obra da América Latina em execução, com capacidade
para gerar um terço da energia consumida no Brasil e destinada a suprir a demanda, então ameaçada de colapso,
no Sudeste Brasileiro. Em novembro de 1956, Juscelino
autorizou a criação da estatal Furnas Centrais Elétricas
para gerir a hidrelétrica, inaugurada em 1965. Estudo da
Cemig, com consultoria de empresa norte-americana, indicou o imenso potencial hidrelétrico da região, especialmente dos Rios Grande e Paranaíba. E identificou as
“Corredeiras de Furnas”, no Rio Grande, entre os municípios de são José da Barra e São João Batista do Glória,
que recebe as águas dos Grande, Rios Verde, Sapucaí,
Machado e inúmeros riachos.
Hoje, o reservatório de Furnas alcança 1.440 km², sua
orla tem 3.500 km, seu espelho d’água é quatro vezes maior do que a Baia de Guanabara e é a “maior marina de água
doce da América Latina”. Fornece 1.206 megawatts de
energia e seu lago, como previu Juscelino no ato inaugural,
serviria também ao turismo, esportes náuticos, psicicultura,
condomínios e atividades correlatas. A extensão do seu
reservatório levou à retirada de 35 mil pessoas que tiveram
suas propriedades e terras inundadas, incluindo duas cidades, Guapé e São José da Barra, reconstruídas em outros
locais. Hoje, o lago de Furnas, o Mar de Minas, fornece
água para as usinas de Itutinga e Peixoto, construídas anteriormente, e mais doze usinas e integra-se à Bacia do Rio
da Prata, no Pontal do Triângulo Mineiro, formado pela
junção dos rios Grande e Paranaíba.
A reivindicação do Movimento é que seja implantada uma
“governança diferenciada para o Lago de Furnas e todo o
sistema do Rio Grande, garantindo o uso de geração de
energia compatível com os usos múltiplos, com a cota mínima de 762 para Furnas e 663 para o Lago de Peixoto”. E
afirma que as oscilações climáticas são normais e nunca
impediram o retorno do nível da água à cota próxima de
762. E que reconheça os direitos de “multiuso’ dos mineiros” e não somente dos empresários que usam a Hidrovia
e que conseguem manter o seu nível navegável, em prejuízo
de Furnas e de Minas Gerais. Alega-se que cabe ao governador de Minas solicitar alteração de outorgas, de
maneira as garantir uma convivência útil entre o interesse
econômico regional e a hidrelétrica. O Movimento reconhece a importância econômica da Hidrovia, que transporta cargas e passageiros, tem extensão de 2.4 mil km, sendo
1,6 mil km no Rio Paraná e 800 km no Rio Tietê, com
vários pontos de embarque e alcançando o Porto de Santos. Promove o escoamento de 8 milhões de toneladas anuais
de cargas, especialmente grãos, do Mato Grosso, Goiás,
São Paulo e Minas Gerais.
mauro.werkema@gmail.com
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Rei do Gado levanta a espada para o
Rei do Pequi!

Leiam agora o que diz nosso Téo
Azevedo: Rei do Pequi.

Téo Azevedo: A Folias de Reis no Norte de Minas e Vale do
Jequitinhonha.
Ler também: Hermes de Paula: O uso do pequi e do pequiseiro
no sertão. Revista da Comissão Mineira de Folclore n. 28.

Para fazer download gratuito das obras da Comissão
Mineira de Foclore, basta acessar
www.folcloreminas.com.br
Para adquirir obras publicadas no ano de 2019
acesse:

http://
pedradesantana.com.br/
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