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Esta edição do Boletim Carranca 2-14 será também encaminhada aos comitês eleitorais de
todos os candidatos ao Governo de Minas para fixar o compromisso da Comissão Mineira
de Folclore com atenção ao – e estudo do – Saber Viver em Minas Gerais. Será essa forma
de compromisso que norteará nossas escolhas como cidadãos.
A Comissão Mineira de Folclore foi reconhecida pelo governo de Juscelino Kubitschek no
ano de 1954, há 60 anos e sobrevive com ou sem apoio dos governos que valorizam ou
desconhecem a existência de um povo que busca saber viver em Minas Gerais.
Não se trata de defender o saber popular, mas de promover a pessoa humana - cidadã - a
partir desse saber.
O Editorial assinado por Antônio de Paiva Moura faz um pequeno percurso de nossa
aventura.

Editorial
CULTURA, CULTURAS E
POLÍTICA CULTURAL*
Antonio de Paiva MOURA

1 - CULTURA
Tenho a incumbência de responder a uma indagação
sobre o que é cultura e política cultural. Proponho que as minhas
palavras sirvam de ponto de partida para um debate e que elas
não sejam consideradas como algo definidor.
Apenas para ilustrar, começo com a palavra cultura e
sua amplidão semântica. No dizer de Otto Klineberg, para a
maioria das pessoas a palavra cultura indica um alto nível
artístico ou intelectual, o progresso da arte e da ciência, a
literatura, a filosofia e a expressão do gênio de um povo. Para
o cientista social, o conceito engloba tudo isso e muito mais.
Pode-se dizer que abrange tudo quanto uma pessoa obtém
como membro de uma sociedade, todos os hábitos e aptidões
adquiridos por tradição ou por experiência, assim como todos
os objetos materiais fabricados pela comunidade. A cultura se
manifesta em obras de arte ou de erudição, mas também na
cozinha e nas roupas, na natureza de sua relações familiares e
sociais, em nosso sistema de valores, nossa educação, nossa
idéia do bem e do mal, nossa maneira de construir casa e nossa
aspirações. (KLINEBERG, 1992)
Mas a época moderna de megalópolis, deterioração das
condições de vida e substituição de valores, gerou três
segmentos que passo a explicar. O primeiro é o da cultura
erudita, própria das elites, dos grupos privilegiados que obtém
o poder numa sociedade, ou melhor, das classes dominantes,
como afirma José Marques de Melo, a cultura “clássica” é
formada por um conjunto de símbolos refinados, aperfeiçoados,
que traduzem todo um processo de maturação intelectual.
(Mello, 1969) O segundo é o popular tradicional, cujos detentores
são os dominados na estrutura da organização social. Constituise de um simbolismo rústico, primitivo denotando um estágio
inferiorizado de desenvolvimento intelectual. As
manifestações desse seguimento são conhecidas como fatos
folclóricos. O terceiro seguimento é o popular de massas.
Enquanto as duas primeiras surgem na sociedade artesanal,
esta é um resultado da sociedade industrial. Aproveita-se dos
frutos colhidos na cultura popular tradicional e na clássica ou
erudita, elevando ao cosmopolitismo temas e imagens locais
como o “rock”, o samba, o “jazz”, o mambo, as touradas, o
futebol, o carnaval e as festas. Vulgariza os bens da cultura
erudita com as indústrias do disco, do rádio, da televisão, do
cinema. A cultura popular de massas é imposta do exterior
para o público que lhe fabrica pseudo necessidades. Já a cultura
popular tradicional é produzida regionalmente e ajustada às
necessidades de cada comunidade. No seguimento erudito os
bens culturais são produzidos a partir de necessidades científicas
e estéticas, enquanto no popular de massas, os bens culturais,
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antes de suas finalidades estéticas e
científicas, são
merecedoras, isto é, primordialmente, bens econômicos.
A Escola de Frankfurt, através de Teodor Adorno,
desvia o temo cultura de massas para “indústria
cultural”, para não confundir com cultura popular. A seu
ver esta padroniza o gosto do consumidor tirando-lhe o senso
crítico. Transforma o indivíduo em puro consumidor de
reprodução de bens culturais. A partir de tais reproduções,
a arte erudita e a popular perdem a seriedade, passando a
ser um simples objeto de adorno. Além disso classifica
como “Kitsch”, toda reprodução mecânica de obra de
arte e transformações de funções de objetos, como uma
frigideira com termômetro pendurada na parede. (Caldas,.
1986).
As campanhas políticas e as administrativas públicas
brasileiras valem-se da indústria cultural como
instrumento de veiculação do populismo. Este tem por
objetivo sincronizar e atrair grupos de interesses divergentes
no miolo das massas.

2 - CULTURAS
O fenômeno cultural dificulta seu estudo em face da
amplidão da matéria. Bipolarizando podemos determinar
uma cultura ocidental e outra oriental. Depois vamos
fragmentando em cultura européia, asiática , americana,
africana e sul-americana. Mais ainda: cultura brasileira,
francesa, angolana, turca etc.
No Brasil podemos dizer que cada região
homogênea, Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e
Sul tem sua cultura característica. Cada estado brasileiro
constitui-se em uma região cultural. O estado de Minas
Gerais conta com 15 macro-regiões culturais.
No estudo científico o fenômeno cultural é visto de
ângulos diversos. O antropólogo, o sociólogo e o psicológico
utilizam a mesma matéria da cultura para chegar a
resultados diferentes.

3 - POLÍTICA CULTURAL
Como vemos, o fenômeno cultural, por sua imensa
amplidão e pelos seus desdobramentos dificulta o estudo e
o estabelecimento do que se chama política cultural.
Dificulta o estabelecimento de metas nas administrações
públicas e em outras instituições. Em função de tal
complexidade é que a UNESCO vem realizando sucessivas
conferências, desde 1967, em Mônaco, onde compareceram
representantes de 24 países. A conferência de Veneza, em
1970, foi importante na fundamentação do papel e da função
da cultura no mundo contemporâneo. A primeira afirma
que a cultura definida apenas a partir de critérios estéticos
não expressa a realidade de outras formas culturais como
modos de vida e de produção, os sistemas de valores, as
opiniões e as crenças. (A UNESCO, SET. 1982)

Editorial
Uma recomendação da UNESCO, de importância
primordial, propõe aos Estados uma sociologia da
criação, através de uma visão crítica da realidade social,
considerando a criação artística com uma criação de
valores novos. A recomendação tenta conciliar a
liberdade criadora com a segurança econômica e social
do artista.
Conferência de Helsinki, Finlândia, 1972. Além de
destacar o problema da cultura e esforço de democratização,
abordou o problema de cultura e justiça social.
A aceitação da diversidade cultural no seio de uma
comunidade e a conciliação entre plurismo cultural e
unidade nacional constituem alguns dos maiores desafios
que as políticas culturais terão que enfrentar no futuro.
A conferência de Jogiakarta, Indonésia, em 1973,
preconizou a busca de modelos
originais
de
desenvolvimento que pudessem garantir um equilíbrio
entre as culturas nacionais e a assimilação necessária da
ciência e da tecnologia.
Não se deve confundir a manutenção da tradição
com a rejeição do progresso científico e tecnológico. O
acesso à “modernidade” não deve adotar a forma de
uma alienação nem a de um imperialismo econômico. A
experiência tecnológica e científica deve ser controlada
pelos países usuários e aplicada segundo modelos
adaptados às características sociais e culturais próprias
e às necessidades reais das populações.
Conferência de Acra, Guiné, 1975. Recomendou a
aliança entre a cultura e a educação.
A educação constitui o conceito-chave de toda a
problemática cultural. É preciso conceber diversamente
a educação escolar e a extra-escolar, com a perspectiva
de uma educação permanente. Convém antes de tudo,
estudar o meio e o homem a que se destina a educação,
a fim de evitar a imitação servil de modelos estrangeiros.
A educação deve ser crítica, criadora e libertadora,
contribuindo assim para reduzir a distância que existe
entre a cultura popular tradicional e a cultura da
elite. Maior democratização significa maior justiça
social.
Conferência de Bogotá, Colômbia, 1978. Aprofundou
na problemática da identificação cultural, a partir das
experiências singulares próprias da região, em que a
mestiçagem produziu culturas sincréticas de dimensão
universal; valorizou a criação artística; educação e situação
do meio
ambiente.
O conhecimento da intervenção humana no meio
ambiente deve fazer parte da educação das crianças, e
aos poderes públicos compete formar especialistas em
desenvolvimento cultural, capazes de avaliar as
conseqüências que possam Ter suas decisões em esferas
que, no seu entender, são totalmente diferentes da
cultura.
Conferência de Bagdá, Iraque, 1982. Talvez tenha sido
a conferência mais difícil de universalizar as questões de
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política cultural. Mesmo assim abordou o direito à cultura e a
dimensão cultural do desenvolvimento.
A conferência do México, 1982, teve caráter mundial
e não continental ou regional. Pensou a cultura nos seus
valores humanísticos e condenou os preconceitos. A cultura
só poderá ser concebida num sistema de relação de equilíbrio
entre o dar e o receber.
A cooperação cultural internacional deve ser
concebida em termos de igualdade e reciprocidade, posto
que a aceitação da diversidade cultural pressupõe o
respeito da independência e da soberania culturais.
Como vimos, as conferências da UNESCO sobre
política cultural, percorreram o mundo na busca de uma
interligação das diferenças, aspirações e fronteiras entre
Europa, África, Mundo Árabe, Ásia, Oceania, América
Latina e Caribe, buscando uma convivência fecunda entre
os povos. Todas as conferências regionais da UNESCO
ressaltam que é preciso considerar a liberdade de opção dos
criadores e das populações como alguma coisa de absoluto
e inviolável, compreendendo-a além disso, como a única
maneira de situar o homem no centro do desenvolvimento. A
comunicação é salvaguarda, mas também é destruição. Pode
ser veículo de uma cultura-mercadoria ou de uma difusão de
valores culturais endógenos.

4 - OBJETIVOS E OBSTÁCULOS À
IMPLANTAÇÃO DE
UMA POLÍTICA CULTURA
HUMANISTA
Na atualidade todos os estados brasileiros contam com
organismos públicos voltados para a ação cultural planejada.
Da mesma forma, os municípios, mesmo que não contem
com órgãos específicos, planejam de alguma forma a ação
cultural, além de instituições e centros culturais que,
ultimamente, se multiplicam. Desses organismos emanam três
tipos de objetivos de política cultura. O primeiro visa o
desenvolvimento das artes em nível profissional ou na
conservação do patrimônio, sem pôr em dúvida o papel do
Estado e das instituições principais, a exemplo das
universidades, Esse tipo de objetivo privilegia certas áreas
da cultura onde haja maior usufruto do “marketing” político,
a exemplo da preservação da arte colonial. Em Minas,
estudar o barroco virou moda. Nem os cursos de pósgraduação percebem que a cultura barroca encontra-se
inteiramente estereotipada. O programa de ação cultural do
governo Francelino Pereira foi importante porque apontou
para a transição democrática. O segundo tipo visa relacionar
a cultura com a educação; a comunicação com o meio
ambiente. Procura descentralizar as iniciativas, decisões e
meios para estender a participação das minorias e dos menos
favorecidos na vida cultural. Nesse caso, é preciso ter cuidado
com o animador cultural, em face do oportunismo populista.
O governo Tancredo Neves, ao tempo do secretário José
Aparecido, anulou o programa de Wilson Chaves. Já o

Editorial
secretário de Cultura do primeiro mandato de Hélio
Garcia, deputado Delfim Ribeiro, tornou a Secretaria de
Estado da Cultura um ridículo órgão público, sem nenhum
programa de ação cultural, queria apenas desfrutar da
convivência com os produtores culturais, ora numa situação
paternalista, ora numa atitude bajulatória dos figurões das
artes. As empresas privadas, utilizam-se das manifestações
artísticas como instrumentos de aproximação dos detentores
da mídia, posando de mecenas. O terceiro tipo de objetivo
é o mais moderno, embora de limitadas experiências. Tende
a remodelar em profundidade todos os aspectos do
desenvolvimento, designando-lhes finalidades culturais
mediante a incorporação dos fatores humanos. Incentiva a
participação da população na criação da sua própria cultura
e não só o acesso à cultura das minorias ilustradas ou aos
produtos da cultura de massas.
Parece indispensável desenvolver uma política de
animação cultural, que permita aos indivíduos e aos
grupos descobrirem os seus problemas e enfrentá-los por
si mesmos. Mediante essa animação, democratiza-se a
cultura. O acesso à cultura não significa, pois a
aceitação de um produto cultural acabado, mas sim a
participação ativa da comunidade no fato cultural.
A história da política cultural de Minas Gerais precisa
ser levantada de forma a demonstrar o seu conteúdo
ideológico, doutrinário e a que fim serve.
Quais são os obstáculos à implantação de uma política
cultural ou um plano de ação cultura moderno? Cremos que
o mais grave obstáculo é o conservantismo. Dele resulta a
discriminação orçamentária e resistência às medidas
propostas. São obstáculos também a insuficiência de pessoal
habilitado, força da burocracia e preconceitos sociais
arraigados no corpo social.
Toda cultura pertence a uma classe social e é
instrumentalizada por esta. Uma política cultural não pode
prejudicar a cultura em benefício da política, como aconteceu
no Estado Novo e no Movimento de 1964, e que por sequela,
acontece até hoje.
O Estado, instituições governamentais e não
governamentais, hoje em dia, descartam os papéis e as

¾

Imperdível: Ritual de Consagração
de uma guarda de congo

Pinhões, Santa Luzia, dia 8 de junho, 8:00 horas, capela
de Nossa Senhora do Rosário. Cena inédita, participar
do ritual de consagração de uma Guarda de Congo. A
cerimônia deve remeter aos primórdios de tradução dos
ritos religiosos africanos ao encontro do ritos católicos.
Nossa Senhora do Rosário é a ponte. Folcloristas,
antropólogos, historiadores poderão aprender muito e
rever suas interpretações.
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finalidades para as quais foram criadas. Isto é, amparam,
protegem e acobertam indivíduos comprometidos com a
bajulação, corrupção e repressão. Apoiam somente artistas
e intelectuais engajados na burocracia, no servilismo que
discrimina outros cidadãos quanto à cor da pele e quanto ao
“status” social ou cultural. A historiografia mineira com raras
exceções, tem sido espelhada na obra do historiador romano
Tito Lívio, que visava a exaltação dos heróis militares e
políticos consagrados, imortalizando o passado e perpetuando
as oligarquias. Portanto, um programa de ação cultural ou de
política cultural, progressista deve, antes de tudo,
comprometer-se com a liberdade individual dos criadores;
promover os valores democráticos; resistir aos preconceitos
raciais, sociais e culturais; condenar o culto de personalidades;
incentivar a produção intelectual de ordem crítica; manifestarse contra a política editorial do governo mineiro durante todo
o século XX; propor uma revisão crítica da historiografia
mineira; apoio às instituições de proteção ambiental.
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Notícias & Comentários
Mensagens recebidas
Congratulações pelo sexagésimo sexto aniversário da
Comissão Mineira. Primeira Comissão Estadual fundada
no âmbito da Comissão Nacional, a Comissão Mineira
demonstra sua grande vitalidade com importante trabalho,
ao longo dos anos, na área do folclore. Meus agradecimentos pelo honroso convite para as comemorações;
porém, estou impossibilitado de comparecer.
Atenciosamente,
Braulio do Nascimento - Presidente de Honra da
Comissão Nacional de Folclore.
Penso que não será mais necessário enviar outra
mensagem aos caros amigos da Comissão Mineira. Pois a
que mandei já reflete o que penso do grande trabalho que
ora realizam em defesa da cultura popular de Minas e do
Brasil, sob o seu comando. Um trabalho consciente,
louvável, admirável, compromisso, com uma nova visão,
ao qual o novo momento urge. A nós folcloristas, cabem
não só acompanhar, mas, participar desse novo tempo
com responsabilidade e bom senso, só assim não
ficaremos rendidos no altar da globalização. O Folclore
é, e será, vivo, dinâmico, acompanhando a
contemporaneidade dos séculos Essas utopia que falas
Moreira, é que nos move com coragem, obstinação e
amor em defesa da cultura da paz.
Parabenizo a Comissão Mineira pelos 66 anos de muita
luta e trabalho
Severino Vicente
Presidente da Comissão Nacional de Folclore
Nossas efusivas congratulações pelo transcurso
dos 66 anos da CMF.
Saudosamente.
Affonso Furtado – ComissãoFluminense de Folclore
Caros amigos da Comissão Mineira de Folclore
Como resultado dessa permanente e irresponsável greve
dos funcionários da EBCT (passam a maior tempo de
greve do que atendendo o povo) somente dia 23 recebo
o convite para participar das cerimônias dos 66 anos
dessa comissão de folclore.
Agradeço a gentileza do convite e lhes expresso nossos
parabéns nessa gloriosa e importante vida na defesa,
registro e divulgação do folclore mineiro.
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Que beleza verdadeira: sessenta e seis anos! Incrível.
Soube dos inúmeros feitos que vocês têm realizado: novo
espaço, doações de peso, muito envolvimento e
empenho.Parabéns, menino. Um abraço grande,
Virginia Renó dos Mares Guia

Uma saudação em nome da Paz da Esperança
e da Fraternidade a todas as companheiras e
a todos os companheiros da COMISSÃO
MINEIRA DE FOLCLORE. Mais do que nunca,
ou como nunca antes, o estudo
e a compreensão das culturas se fazem
necessários para construirmos sociedades
abertas ao diálogo e à justiça.
Um abraço a todos e a todas, com sincera amizade
Edimilson de Almeida Pereira - Juiz de Fora
setefalas@hotmail.com
Com essa atualidade só podemos ter orgulho
da nossa instituição. Parabens para todos os
companheiros que afirmaram as pernas do
mais significativo corpo cultural de Minas,
mas com a cabeça da atualidade da hiper
tecnologia. O meu orgulho é poder estar com
vocês, embora não tenha ainda contribuído
nessa nova fase. Parabens amigos e
companheiros desta Comissão. Tita – Poços
de Caldas
¾Excelente texto, muito reflexivo. Desejo
sucesso absoluto a esta nova empreita sob
inspiração de tão belo lema. Também acredito
que outra paz é possível. Essa minha diretriz.
Comungo com a CMFL este ideal. Parabéns!!!
Grande abraço, Ulisses Passareli - São João del Rei
¾Parabéns!
Deixo um abraço para todos e desejo longevidade à
CMFL.
Tânia - Itabira

Notícias & Comentários
Mensagens recebidas
Agradeço o envio do convite da celebração dos 66 anos da
CMFL mas por motivo particular não poderei comparecer
mas desejo todas felicidades para os 66 anos da CMFL.
ABS francisco antonio freitas costa (membro sócio colaborador )
Em nome da Magnífica Reitora da Universidade Federal
de Viçosa, Professora Nilda de Fátima Ferreira Soares,
agradecemos o convite para participar da cerimônia de
celebração dos 66 anos da Comissão Mineira de Folclore,
dedicados ao Saber Viver em Minas Gerais.
Desejamos que o evento alcance o êxito esperado e
justificamos a ausência da reitora em razão de compromissos
assumidos anteriormente.
Atenciosamente,
Cláudia Kümmel
Chefe de Divisão - Relações Públicas e Cerimonial
Universidade Federal de Viçosa
(31)3899-1746/8793-9093
José Alberto Pinho Neves Pró-Reitoria de Cultura UFJF
Secretaria da Pró-reitoria de Cultura
secretaria.procultura@ufjf.edu.br
Prezados, agradeço o convite. Um cordial abraço
Gerson Guedes.

Agradeço a gentileza do convite para participar da
sessão solene de comemoração dos 66 anos de
fundação da Comissão Mineira de Folclore, que será
realizada hoje, dia 19 de fevereiro de 2014, formulando votos de
pleno êxito ao evento.
Lamentavelmente, não poderei comparecer devido a
compromissos agendados anteriormente para a mesma
data. Na oportunidade, envio os meus sinceros
cumprimentos a V. Sa., parabenizando essa Comissão
pelo brilhante trabalho desenvolvido em prol da cultura
de nosso Estado durante todos esses anos.
Atenciosamente,
Deputado Dilzon Melo
1º-Secretário da ALMG
¾

À Diretoria da Comissão Mineira de Folclore

Minha trajetória sem sempre permite comparecer a
eventos significativos,
razão pela qual justifico minha ausência na sessão
solene em comemoração
aos 66 anos de fundação dessa atuante entidade. Na
oportunidade registro
meus respeitos e admiração pela missão de proteger,
divulgar e
valorizar as diversas vertentes populares do rico
folclore mineiro.
Abraços a todos.

É com grande satisfação que recebo o convite e a informação
do aniversário da nossa querida Comissão, a qual tenho
imenso orgulho de ser um dos membros colaboradores, desde
1981.
No entanto, lamento informar que, novamente, por motivos de
Dep. Dinis Pinheiro
aulas na UEMG, estou impossibilitado de comparecer ao
evento de hoje à noite. Dou aulas até 22h e 40.
¾O Sr. Paulo Lanna, Secretário Municipal de
Mas gostaria de parabenizar a todos e que transmitisse a minha
Cultura, Turismo e Lazer, [Ubá]
justificativa e o meu abraço aos nossos caríssimos amigos
parabeniza a todos pela organização do
membros da Comissão, (principalmente ao Moura e ao prof.
grandioso evento.
Domingos).
Um grande abraço, juntamente com o meu pedido de
Mas infelizmente, por motivos de força maior não
desculpas pela ausência.
poderá estar presente.
Abílio Abdo.
Contando com a compreensão de todos.
Att
Thiago Teixeira Assistente Administrativo Secretaria
Municipal de Cultura de Ubá
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Notícias & Comentários
Mensagens recebidas
Prazeirosamente recebi as notícias auspiciosas da nossa
querida Comissão Mineira de Folclore, e espero poder
ter a honra de estar presente na comemoração de tão
significativa data.
Aproveito a alegre oportunidade para apresentar-lhe as
minhas desculpas pelo silêncio aos seus outros E-mails a
mim enviados.
Respeitosamente envio ao dileto amigo e a todos os
membros da CMF, principalmente aos novos dirigentes,
muito êxito na missão de preservar a memória cultural de
nossas Minas Gerais.
Em BH, aos 18/02/2014.

senhor Jorge Cabrera, representantes da Fundação
Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Thiago
Araújo e Marco Llobus, representante da Secretaria
Municipal de Cultura de Vespasiano, Flávia Morelli,
do presidente da Academia de Letras João
Guimarães Rosa da Polícia Militar de Minas Gerais,
João Bosco de Castro, da senhora Anésia Gonzaga,
doadora das esculturas do acervo do folclorista
Washington Albino, as quais ornamentaram o
ambiente e comporão a sala principal da sede da
Comissão Mineira de Folclore cedida pela Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte no Centro Cultural
Salgado Filho.

Eustáquio de Lima Alves
Prezados,
Em nome do Magnífico Reitor da UNIFEI, prof.
Dagoberto de Almeida, agradeço o convite para a
cerimônia em celebração ao 66º aniversário da Comissão
Mineira de Folclore.
Não foi possível comparecer, devido a compromissos
previamente agendados, mas parabenizamos pelo
trabalho que vem sendo realizado e desejamos muito
sucesso.
Atenciosamente,
Fabiana Cantelmo - Relações Públicas - UNIFEI

Aconteceu
¾

66 anos Comissão Mineira
Com apoio da Fundação Municipal de Cultura e
da Secretaria Municipal de Cultura de Belo
Horizonte, a Comissão Mineira de Folclore
celebrou sessenta e seis anos de sua fundação no
auditório da Fundação Municipal de Cultura,
localizado na Rua da Bahia nº 888.
A cerimônia contou com a presença do secretário
de turismo da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, Mauro Werkema, da senhora Diretora
do Magistra, programa de qualificação docente da
Secretaria de Estado da Educação, Audrey Regina
de Oliveira, do representante do SESC – MG,
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Além dos membros da Comissão Mineira de
Folclore, registrou-se o comparecimento dos
membros associados da AFAGO – Associação dos
Filhos e Amigos de Gouveia: Geraldo Augusto Silva,
Guido de Oliveira Araújo, Manuel Luiz Ferreira de
Miranda e Milton Ferreira de Miranda; da diretora
da Escola Estadual Aarão Reis, Adélia Anis Raies
de Sousa; de Marcus Vinícius Martins Costa, da
Secretaria de Estado de Assuntos Institucionais;
representantes da Secretaria Municipal de Cultura
de São Gonçalo do Rio Abaixo, de Curvelo, Sérgio
Ribeiro e senhora Maria Helena Martins Ribeiro, a
filha Soraia e a irmã Maria Lúcia, juntamente com o
professor doutor Adriano Perácio de Paula.
Nessa oportunidade tomaram posse como membros
efetivos da Comissão Mineira de Folclore, o
professor doutor Raimundo Nonato de Miranda
Chaves, presidente da AFAGO e Andreia Patrícia

Notícias & Comentário
Aconteceu

de Souza, de Ribeirão das Neves (ver nesta edição
comentários sobre o primeiro livro dessa autora).
Para lembrar a importância dessa solenidade foi
divulgado o texto transcrito em seguida o qual
recebeu inúmeros comentários.
A cerimônia foi encerrada com números artísticos
dos membros da Comissão Mineira de Folclore, à
viola: Carlos Farias, Frei Chico e Rubinho do Vale.

Folclore e a Utopia da Paz
Os estudos de Folclore viveram, pelo menos, dois
momentos. No primeiro, surgiram do espanto do
desenvolvimento técnico, do crescimento das cidades e dos
imperativos do exercício da hegemonia pelo imperialismo
em seu próprio núcleo – a metrópole da expansão capitalista
- do século XIX. Nesse primeiro momento, folclore foi visto
como antiguidades populares em extinção a serem
preservadas através da coleta para configurar museus do
que se perdia nos grandes depósitos do que deveria ser
descartado.
Museu de contos, museu de antigos costumes, museu de
crenças imprestáveis, de costumes, de saberes vinculados
a modos de produção superados e a relações sem utilidade,
ritos, cerimoniais e objetos produzidos na contramão das
exigências de produtividade.
O segundo momento brota de uma angústia maior. O
desenvolvimento tecnológico exigia novos procedimentos
guerreiros e a imposição da paz aos vencidos recordava os
primeiros estádios da humanidade na luta pela sobrevivência.
O extermínio do vencido pela devoração de seus corpos.
O banquete do vencedor. Mas esse novo momento encobria
o ritual macabro do canibalismo – afinal a produtividade do
CARRANCA PÁGINA 8

trabalho apontava para o fim da fome -. O objetivo era
negar o mito de Babel disseminado em todas as civilizações
nos mais diversos estádios em que os ensaios de constituição
de impérios trouxeram consigo o medo da diversidade.
Terminara a Segunda Guerra Mundial. O desenvolvimento
tecnológico teve seu momento de celebração do pânico.
Heimar Kipphardt põe na boca de Oppenheimer a fala
necessária de encerramento da investigação sobre lealdade
ao governo dos Estados Unidos, durante o processo em
que foi acusado de boicotar o projeto de construção da
bomba de hidrogênio após o sucesso do lançamento da
bomba atômica que arrasou Hiroshima e Nagasaki:
“Em total oposição a esta Comissão, eu me
pergunto, em consequência, se nós físicos, não
demos aos nossos Governos, em muitas ocasiões
uma lealdade demasiado grande, demasiado
irrefletida, contrariando nossas melhores
convicções e não somente no meu caso, na
questão da bomba de hidrogênio.”
E nesse segundo momento, na oportunidade de celebração
do pânico, que surgem as Comissões de Folclore em defesa
do Mito de Babel. Extinguir a diversidade não é um bom
sonho, é pesadelo. Contudo, a diversidade não se resume
nas inexpressivas manifestações ditas culturais; sem
diversidade de poderes nada acontecerá. Nisso a paz se
converte em utopia a ser entendida como ideia reguladora
das ações. O irmão se reconhece ao saudar o irmão “Bom
dia!”; “Sit tibi lux felix!”, “Salam aleikum!” “Pax vobis!, mas
o não irmão pode ser saudado?
Babel é um mito forte celebrado diuturnamente em nosso
cotidiano, mas ele tem irmão ou ancestrais muito mais
poderosos: o pecado original, o sinal de Caim e o dilúvio
universal. A culpa imperdoável, o imperativo de extinguir
diferenças e a punição exemplar. São esses mitos que
operam nosso cotidiano. O Estado reconhece os culpados,
as instituições marcam os delinquentes e, em última instância
arrasam o mundo para os poucos escolhidos recriá-lo.
Amanhã é dia 19 de fevereiro de 2014, a Comissão
Mineira de Folclore celebrará sessenta e seis anos de
fundação como resposta ao apelo do segundo momento
dos estudos de Folclore. Teremos como lema: OUTRA
PAZ É POSSÍVEL. Há que descobrir novas opções de
saber viver pela superação das condições de culpa,
punição e extermínio.
Nessa celebração apresentaremos o programa Condições
do saber viver em Minas Gerais e exibiremos o símbolo
dessa mensagem: dez esculturas em madeira inspiradas nas
obras do Aleijadinho e doadas ao Centro de Celebração
de Minas da Comissão Mineira de Folclore pela senhora
Anésia Gonzaga, em nome do professor folclorista
Washington Peluso Albino de Souza.
José Moreira de Souza

Notícias & Comentário
Aconteceu

CARRANCA PÁGINA 9

Notícias & Comentário
Aconteceu
¾CD– Devoção – Carlos Farias & Coral das
Lavadeiras
Na sessão solene do dia 19 de fevereiro, nosso companheiro
Carlos Farias anunciou o lançamento de mais um CD de sua
autoria, no qual promove as Lavadeiras de Almenara. Nessa
oportunidade, doou à Comissão Mineira de Folclore, 25
exemplares para arrecadar recursos para nossa entidade.
Vale a pena atentar para um e outro fatos. Contribuir para
dar à Comissão Mineira condições mínimas para se manter
e empregar o conhecimento desenvolvido para promoção
social. Aliar “Política como Vocação” à “Ciência como
Vocação”.
Esta é a marca das Comissões de Folclore de todo o Brasil.
Em Minas temos o exemplo atual do CPCD – Centro Popular
de Cultura e Desenvolvimento, presidido por nosso
companheiro Tião Rocha; o coral “Trovadores do Vale”,
iniciado há quarenta anos por Frei Chico e, agora, as
Lavadeiras de Almenara.
É hora
de reler
M a x
Weber.

Cultura popular e Promoção Social: Carlos Farias,
Frei Chico e Rubinho do
Vale
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Notícias & Comentário
Aconteceu
¾

Audiência pública – Assembleia
Legislativa – 20 de março – 2014

Realizou-se na Assembleia Legislativa em resposta a
requerimento dos deputados Luzia Ferreira, Elismar Prado e
Luiz Henrique a audiência pública destinada a discutir
diretrizes sobre “Ações de Interiorização da Política Cultural
do Governo de Minas Gerais”. A Secretaria de Estado da
Cultura se fez representar por Janaina Cunha Melo e Manuela
Machado e também por um membro do Conselho de Política
Cultural. Era propósito compreender a concentração em Belo
Horizonte das ações chamadas de “cultura” pelo governo do
Estado. Um dos representantes de municípios - havia pelos
menos 5 ou 6 de localidades do interior - registrou seu
estranhamento da ausência do titular da Secretaria neste e
em outros debates sobre política cultural no Estado.

¾

15 de abril na Funarte –
Fórum de Políticas Culturais
O fórum de Políticas Culturais contou com a presença de inúmeros representantes de diversas regiões de Minas, os quais se interessaram pelo diálogo
das políticas nas diferentes esferas do poder.
Da parte do Ministério da Cultura foi
muito proveitosa a
exposição
de
Bernardo da Mata
Machado, secretário de Articulação
Institucional do Ministério da Cultura.
Bernardo expôs
com competência
diretrizes, percurso
e dificuldades de diálogo entre as diferentes esferas de gestão e demandas por recursos.
Em seguida, o presidente da Fundação Municipal de
Cultura de Belo Horizonte, Leônidas Oliveira, discorreu sobre a gestão municipal com destaque para
as conferências municipais programadas e desenvolvidas no município de Belo Horizonte. Por último,
Aníbal Macedo, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural delineou os trabalhos de elaboração do Plano Estadual de Cultura.
Na oportunidade de conversa com o público, ouviram-se depoimentos dos representantes das regiões
de Minas Gerais; alguns destacando sua experiência, outros explicitando dificuldades. Da parte da Co-
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missão Mineira de Folclore, foi dirigido ao vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural –
isto se fez em atenção ao pedido do secretário de
Articulação Institucional - : “tenho duas perguntas.
Uma não pode ser respondida pelo presidente do
Conselho, posto que é dirigida à Secretaria de Estado de Cultura; outra tem a ver com a elaboração do
Plano Estadual de Cultura. A primeira pede explicação de por que o tema Folclore ficou
escondido entre os temas a serem
contemplados como representação no
Conselho Estadual de Cultura. No
caso criou-se uma área chamada “Artesanato e Folclore”. Segundo essa
concepção, esqueceu-se da existência
de “Teatro Popular”, “Música Popular”, Literatura Popular”, e tudo mais.
É uma pergunta que não pode ser dada
por um membro do Conselho mas pelas diretrizes dadas quando da elaboração de uma “Lei Delegada” com já
foi lembrado pela mesa. A segunda
pergunta pode ser respondida pelo membro vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura. Em algum
momento a Comissão Mineira de Folclore, entidade
que já conta com 66 anos de existência foi considerada como uma das possíveis interlocutoras para
conversar sobre esse Plano. E como o Folclore é
contemplado nessa agenda?
Como resposta, solicitou-se, o que foi atendido imediatamente, meios para contato com a Comissão Mineira de Folclore. Foi entregue o último Boletim Carranca e os exemplares mais recentes da Revista
Comissão Mineira de Folclore. Até o final desta
edição, contudo, não houve retorno prometido.

Notícias & Comentário
¾ TeoAzevedo

¾

UM VIOLEIRO CANTADOR - A revisão já está
pronta, a capa escolhida. Mais alguns dias já estará into
para a gráfica o livro “Téo Azevedo”, um violeiro
cantador” .Aproveitando a fantástica história deste
poeta,compositor, escritor, repentista (um dos maiores do
Brasil atualmente) e folclorista, falamos um pouco mais
da cultura do Norte de Minas, a Belo Horizonte musical
dos anos 50 e 60, o repentismo no Brasil e, de quebra,
entre outras coisas, o maior cordel já gravado no País,
falando o Rio São Francisco. Não demora e o novo livro
já vai estar por aqui. Carlos Felipe
CAJU E CASTANHA ...E TEO AZEVEDO- Depois
de, no ano passado, ganhar Grammy Latino com o CD
Gonzagão 100 anos, Téo Azevedo levou, ontem,mais um
prêmio, com a CD “Meu Deus, que país este”, da dupla
Caju e Castanha. O CD foi ganhador na área regional
do Prêmio da Música Brasileira, realizado, ontem, no
Teatro Municipal do Rio de Janeiro e a interpretação de
Caju e Castanha é das melhores. As músicas são todas
de autoria de Téo Azevedo que também foi produtor do
disco. Pena que, desta vez, Chico Lobo não tenha também
recebido um prêmio mas só o fato de ter sido indicado já
é um novo reconhecimento da importância do seu disco
e do seu trabalho; Quanto ao Téo, mais do que justa a
premiação. “Meu Deus, que país é este” possui um forte
sabor regional e com o compositor revelando uma visão
sócio-política cada vez mais em nossa música. Carlos
Felipe

¾

5º Encontro Nacional dos
Pontos de Cultura aconteceu
em Natal - Rio Grande do
Norte

A TEIA Nacional da Diversidade – 5º Encontro Nacional
dos Pontos de Cultura e das redes da diversidade que
integram o Programa Cultura Viva – se realizou nos dias
19 a 24 de maio, em Natal (RN). Promovida pela
Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do
Ministério da Cultura (SCDC/MinC) e pela Comissão
Nacional de Pontos de Cultura (CNPdC), a TEIA 2014
tem o objetivo de fortalecer o exercício dos direitos
culturais e promover a atuação cultural em rede.

Aconteceu mas a Comissão Mineira não
participou

Realizou-se em Belo Horizonte, no dia 13 de maio o Fórum
de Políticas Culturais de Minas Gerais, na sede da
Funarte – MG. Nessa oportunidade esteve presente o
secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultural,
Américo Córdula, o superintendente de Fomento e
Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura
de Minas Gerais, Felipe Amado e Murilo Rezende,
coordenador do Departamento de Fomento e Incentivo
à Cultura da Fundação Municipal de Cultura de Belo
Horizonte.
O tema do fórum foi “Financiamento, incentivo e fomento
à cultura no país”. Assunto altamente relevante, tendo
em vista tanto o que se entende como esfera da “Cultura”
para uma política pública, quanto os recursos para
“financiamento, incentivo e fomento”. No entendimento
da Comissão Mineira de Folclore, desde a Primeira Carta
do Folclore Brasileiro, Cultura é matéria prima para o
desenvolvimento sustentável como defende
insistentemente nosso companheiro Tião Rocha.
Não apenas a título de curiosidade, merece leitura o
capítulo “O senso comum como sistema cultural” do
venerado autor Clifford Geertz, publicado em obra menos
lida desse autor O Saber Local.
O referido autor, discípulo de Talcott Parsons – é sempre
bom lembrar – afirma para ajudar a conversa:
“Seria mau começo simplesmente inventar termos
novos, pois o que desejamos é caracterizar o que é
familiar e não descrever o desconhecido. (...) As
palavras que eu pessoalmente gostaria de usar desta
mesma forma, referindo-me ao bom senso, e
adicionando um sufixo que transforme cada uma
delas em um substantivo, são: natural, prático, leve,
não metódico e acessível. Teríamos assim, algo como
“naturalidade”, “praticabilidade”, “leveza”, “não
metodicidade” e “acessibilidade”. Essas seriam,
então, as propriedades – um tanto ou quanto incomuns
– que eu atribuiria ao bom senso em geral, em seu
sentido de forma cultural presente em qualquer
sociedade”.
Fica a pergunta: Geertz tinha em mente os estudiosos de
Folclore? Tudo tem a ver porque esse autor, logo na introdução
de seu ensaio:
“onde exatamente está a diferença (...) entre as formas já
trabalhadas da cultura acadêmica, e aquelas ainda toscas,
da cultura coloquial?”
É exatamente essa tal “cultura coloquial” à qual se dedica o
estudioso de Folclore, o que é tradicional nas ditas culturas
modernas. Contentar-se com o já metodicizado é
procedimento cômodo para estabelecer uma política cultural
tal qual a “busca do bêbado” lembrado por Abraham Kaplan
em A conduta na pesquisa. O bêbado procura a chave
perdida na escuridão debaixo do poste porque ali tem luz...
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Notícias & Comentário
¾

Eliomar Mazzoco Comissão Espírito
Santense de Folclore

-Vim aqui recomendar a página da Comissão Espíritosantense de Folclore. Para quem tem interesse de conhecer
mais sobre nosso estado, sua cultura, tradições, festas. A
página é muito boa. Segue o link. Curtam. https://
www.facebook.com/pages/Comiss%C3%A3oEsp%C3%ADrito-santense-de-Folclore/
432194940123928

¾

Prêmio Mestres da Cultura
Popular de Belo Horizonte
Está na hora das comunidades de Belo
Horizonte se mobilizarem. Foi lançada a
primeira edição do “Prêmio Mestres da
Cultura Popular de Belo Horizonte”.
A Comissão Mineira de Folclore tem a
obrigação de divulgar e conversar sobre isso
para que se entendam como Mestres todas
as pessoas que se tornam referência do saber
viver e sua diversidade na cidade síntese de
Minas.

¾

Recife, abril 2014-

Prezado Folclorista Domingos Diniz,
Saúde e Paz!
Recebi e agradeço o envio do Informativo “Carranca”
que está recheado de bons artigos e boas fotografias,
inclusive o livreto do saudoso Dr. Roberto Benjamin,
que deve, de onde está, ter gostado muito, assim como
o pesquisador José Fernando.
O livro também está muito bem feito, com ótimos
comentários escritos.
Após lê-los, os deixo na Biblioteca Central do Centro
de Apoio Pedagógico da Prefeitura para socializá-los
com os professores.
Boa Páscoa para todos! Cordialmente, Lula Gonzaga.

¾¾ Artes e Ofícios dos Saberes
Tradicionais – Ciência da
Informação UFMG
Sob coordenação da professora doutora Luciana de
Oliveira, iniciou-se, no dia 11 de fevereiro na
Faculdade de Comunicação da UFMG, o curso “Artes
e Ofícios dos Saberes Tradicionais” com presença
de 50 alunos matriculados e uma enorme fila de
espera. O curso reproduz experiências desenvolvidas
pela Comissão Mineira de Folclore como as que
resultaram do Ciclo de Debates sobre Medicina
Popular do qual resultou o Seminário de Metodologia
da Pesquisa Interdisciplinar e o curso de Extensão
de Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar – nos
anos 70, e o Seminário Integração Inter Étnica em
Minas Gerais, ocorrido na primeira década deste
século sob coordenação de Kátia Cupertino. Em
todos esses momentos o objetivo era trazer para a
universidade um diálogo mais intenso com o saber
popular.
[ver reportagem fotográfica na página seguinte]

¾

Mensagens de Lula Gonzaga
Recife e Elizabet – Petrolina

¾ Petrolina, 22/4/2014
Querido Domingos Diniz,
Como sempre atencioso, obrigada. Muito.
A Comissão Mineira de Folclore é mesmo um exemplo.
Adorei os textos, principalmente o didatismo de Tião
Rocha e a pesquisa de José Moreira.
Você tem um exemplar do livro (infantil) “O mistério do
sumiço do Velho Chico”? Valdir acha que eu lhe enviei,
mas não tenho certeza. Tudo “indo” por aqui.
Um grande abraço, Elizabet
CARRANCA PÁGINA 13
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Notícias & Comentário
¾

Gilmara e sua monografia
quilombola
Gilmara Souza cursou “Cultura Popular na Roda dos
Saberes, promovido na
Escola de Belas Artes da
UFMG
pela
nossa
companheira
Kátia
Cupertino. Em 25 de
fevereiro, defendeu a
monografia de conclusão de
graduação em Pedagogia
na Faculdade de Educação
da UFMG com o título “A
juventude quilombola de
Santo Isidoro e os
deslocamentos de uma
pedagoga / pesquisadora
negra em formação”.
Gilmara narra o percurso
de conviver com a
juventude da qual ela
mesma é participante, num povoado distante de Belo
Horizonte – Santo Isidoro é um distrito de Berilo
localizado no Vale do Jequitinhonha - O ponto de
partida do estudo são as diretrizes para “Educação
Quilombola” determinadas pelo Ministério da
Educação. A partir daí, a autora favorece uma ampla
conversa descontraída sobre o saber viver dos jovens
numa comunidade dita quilombola cujo surgimento
data do ano de 1951.
As palavras de encerramento da monografia
merecem registro como oportunidade para
aprendizagem de todos nós:
“Embora eu não quisesse ficar presa à escola,
o discurso delas/es sofreu interferência pelo
fato de nós estarmos ali mediadas pela escola.
E ela, como muitas pessoas, percebem as/os
jovens como aquelas/es que ainda virarão
alguma coisa. Por isso, a insistência na
preparação para o futuro, seja verificando se

estão respondendo corretamente as perguntas,
ou se estão recebendo os conselhos das
professoras. Talvez se
eu pesquisasse essas/es
jovens sem a mediação
da escola estaria aqui
com outros dados, faria
outras análises, teria
outros deslocamentos.
Nesse sentido, outro
discurso das/os jovens
sobre elas/es mesmas/os.
Minha pretensão não foi
captar a/o jovem,
definindo
sua
identidade racial e
quilombola.
É
impossível fazer isso. O
que fiz foi ouvi-las/os
sobre e o quanto
queriam falar de si e da
comunidade. Tentei ser o mais cuidadosa
possível na hora de perguntar e de ouvir.
Durante o texto, me esforcei para não ser tão
muito prescritiva em relação às análises que
fiz sobre as/os jovens e a escola. Sair do espaço
escolar traduz muito esse movimento de busca
e construção de uma experiência, enquanto
pedagoga, mais coerente com a educação que
precede e transcende a escola. Para pensar a
Pedagogia de outra forma, pedagoga que se
forma aqui se entende menos prescritiva e
recebe contribuições da pesquisadora que
aprendi ser, para me constituir mais reflexiva.”
com outros dados, faria outras análises,
teria outros deslocamentos. Nesse sentido,
outro discurso das/os jovens sobre elas/

es mesmas/os.

¾ Juliana Garcia no doutorado em Antropologia
Nossa companheira, membro efetivo da Comissão
Mineira de Folclore, Juliana Garcia, foi acolhida no
curso de doutorado em Antropologia Social da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.
Juliana cursou pós-graduação em Folclore e
Cultura Popular, segunda edição do curso
oferecido pela Comissão Mineira de Folclore em
2001 a 2003, defendeu brilhantemente sua
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dissertação de mestrado na FAFICH UFMG no
ano de 2005 [ver comentário nesta edição].

Ulisses Passarelli Convida
Acessem Texto extraído de meu blog – Matosinhos:
história & festas (festadodivinosjdr.blogspot.com.br),
onde estão todas as fontes bibliográficas
pesquisadas. Foi adaptado, ampliado e renomeado
para esta publicação. Título original: Um passeio por
Matosinhos: esboço histórico básico.

Notícias & Comentário
¾

Uberaba, 11 de abril de 2014

A Prefeitura Municipal de Uberaba, Fundação
Cultural de Uberaba e CONPHAU, fará realizar no dia 27/
04/14 próximo o 57 0 Encontro de Folias de Reis de
Uberaba, sendo assim convidamos V.Sa e respectiva família
para participar dessa festividade folclórica.
A sua presença será para nós organizadores do
encontro de suma importância.
Caso confirma sua presença favor entrar em contato
pelos telefones: 34 3331 9214 e 3331 9216 falar com Antônio
Carlos Marques ou Maria Aparecida Manzan.
Atenciosamente,
Ubiracy Galvão Borges
Dir. Depto. de Ações Culturais e Assuntos Afros
Maria Aparecida Manzan
CONPHAU
Antônio Carlos Marques
CONPHAU
Rua Tristão de Castro, 64 – Centro – CEP 38010-250 – Tele
fax: (34) 3331-9200 – CNPJ: 20.054.581/0001-50 Uberaba –
MG
EMAIL-diretorfcu@gmail.com

¾ Peripécias de Frei Leonardo
Nosso companheiro Frei Leonardo, além de competente
professor de Sociologia e escritor, mantém vínculos estreitos
com as comunidades urbanas e rurais de Divinópolis.
Exemplo recente foi sua participação na tradicional
celebração do Treze de Maio e da Santa Cruz.
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Notícias & Comentário
¾

Repercussão da Revista da
Comissão Mineira de Folclore

Foi lançada solenemente, no dia 19 de fevereiro, na
cerimônia de celebração do 66º aniversário da Comissão
Mineira de Folclore a edição nº 26 da Revista Comissão
Mineira de Folclore. Com 256 páginas, a revista publica
artigos de estudiosos do Folclore de diferentes partes
do Brasil. Chamou atenção o artigo “Corpo fechado e
mandonismo sertanejo” de Luis Carlos Mendes Santiago. Isto motivou a divulgação pelo blog Folha de São
Paulo http://brasil.blogfolha.uol.com.br/2014/05/04/
corpo-fechado-na-cultura-brasileira/, com o seguinte
comentário do editor Eduardo Scolese:
“Um “alerta” criado no Google Acadêmico me levou a “Corpo fechado e mandonismo sertanejo”, artigo que integra um trabalho maior encabeçado pela
Comissão Mineira de Folclore.
O texto citado é assinado por Luís Carlos Mendes
Santiago, estudioso de Pedra Azul, município mineiro do Vale do Jequitinhonha, colado à Bahia.
Ao longo de 34 páginas, ele apresenta relatos baseados numa rica bibliografia, com destaque para a
importantíssima Maria Isaura Pereira de Queiroz (trabalhos incríveis sobre mandonismo e messianismo)
e para Eul-soo Pang, um americano de origem
coreana que percorreu os sertões décadas atrás para
estudar as oligarquias e os coronéis da República
Velha.
O texto de Santiago vale a leitura, primeiro porque
leva o leitor a uma viagem pelo interior do país. Depois, claro, explica o que é “corpo fechado” na cultura brasileira.
É, segundo ele, “o dom da invulnerabilidade às armas de tiro, corte ou perfuração”, ou seja, o sujeito
imune a ferimentos provocados tanto por armas brancas quanto de fogo.
Santiago “apresenta” as técnicas para fechar o corpo, como “carregar breves, patuás ou bolsas de mandingas”, e aponta alguns dos personagens brasileiros mais famosos por esse poder, como Horácio de
Mattos (aquele coronel que perseguiu a Coluna Prestes a partir da Bahia) e Virgulino Ferreira da Silva, o
Lampião.”
Luis Santiago é autor de muitos méritos. Não aguardou
certificação acadêmica para iniciar o projeto ambicioso previsto para conter dez volumes sobre a História e a Cultura
do Vale do Jequitinhonha. Graduou-se e concluiu o mestrado
nesse Vale - Sertão, certamente, oferecendo à banca e à
orientadora, novos padrões pouco ou nada contemplados na
pesquisa acadêmica.

O conceito de “Corpo Fechado” destacado pelo editor do
Folha de São Paulo “o dom da invulnerabilidade às armas
de tiro, corte ou perfuração” abre conversa sobre expedientes muito pós-modernos de blindagem do poder, em momento em que apenas o marketing político não é mais suficiente
para garantir o “dom da invulnerabilidade”. Trata-se da blindagem burocrática e da blindagem espacial de que é exemplo a Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais.
O estudo de Luis Santiago abre também senda para
aprofundar as formas nem tão modernas de recrutamento
político apresentadas e discutidas na 46ª Semana Mineira de
Folclore, quando se tomou como tema “História Local”.
Naquela oportunidade, mostrou-se a formação das elites locais e a diversidade de representação do poder nos municípios que compõem a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Há um saber fazer política que se origina em Sabará, Santa
Luzia, Caeté, Pitangui e Vila Rica. Esse saber fazer é diversificado conforme a proximidade maior ou menor dos aparatos repressivos. Alfredo Camarate foi dos primeiros a chamar atenção para isso na época de construção de Belo Horizonte.

¾DE Wallace Gomes
Wallace Gomes, aluno da Universidade Federal de Viçosa e
futuro membro da Comissão Mineira de Folclore, seguindo
a mesma trilha do tema “Corpo Fechado” publicou a seguinte mensagem no grupo Comissão Mineira de Folclore do
facebook:
Corpo fechado https://www.youtube.com/
watch?v=Cm6l7p3M7Xg&feature=youtu.be
Semana Santa de Abreus – MG
Estende-se as tradições de Semana Santa por todo Brasil
católico. Presenciei na última várias dessas tradições, algumas já em ocaso, que me encheram de orgulho dos que ainda as mantêm. Fechei meu corpo na Semana Santa, e curiosa foi a cerimônia, em que o sapientíssimo Sr. Jair Bastião
guarda de herança familiar. A garrafada, que possui um gosto bem desagradável, é preparada de cachaça com raiz de
guiné, arruda e alho, tudo curtido por toda a quaresma. Tomase em jejum no dia da Paixão de Cristo. Se essa garrafada
não fechar o corpo, nada mais fecha...

Esse assunto trazido por Wallace abriu nova frente de estudo: A consagração da cachaça. No momento, há três
pessoas mobilizadas nesse assunto.

¾

Lúcia Tânia Augusto ministra
curso de Teatro no Clube da
Maturidade

¾ Contadores, Griots e Bardos
¾ Teatro “Feito em casa” – Referências Mineiras
¾ Teatro e relações de poder: teatro do Oprimido¾ Montagem
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Notícias & Comentário
No final do curso, os participantes encenarão uma peça
tendo a história da cachaça como foco.

“Burarama era uma Macondo brasileira, a cidade imaginária imortalizada pelo recém-falecido Garcia Marques, que teria sido muito
apreciada por Flausino Vale (1894-a154) , o
‘Paganini Mineiro’, como era chamado por Vila
Lobos. Em seus 26 Prelúdios para violino-solo
revela as origens da música brasileira, das
raízes folk do Sertão às danças marcadas por
rebecas e violas caipiras. O seu Prelúdio Nº 7 ,
intitulado Ao Pé da Fogueira era um dos bis
favoritos de Jacha Heifetz um dos maiores violinistas do mundo no século XX.”

Antropologia da Cachaça
Nosso grande colaborador de São Paulo, Antônio Carlos
Correia, prepara um álbum sobre músicas de domínio
público sobre cachaça a partir da canção descoberta por
Mário de Andrade no Amazonas e comentada por diversos
folcloristas de diferentes partes do Brasil. Aviltamento,
enobrecimento e consagração são temas articulados nas
abordagens em apreço.

¾

Antônio Henrique Weitzel:
Terceira Edição de Folclore
Literário e Linguístico

Já se encontra disponível nas livrarias universitárias a
terceira edição revista e ampliada da obra Folclore
literário e linguístico de nosso companheiro Antônio
Henrique Weitzel. Editada pela Universidade Federal
de Juiz de Fora, a obra é componente necessário de
biblioteca que preze o saber popular.
A epígrafe deveria ser o brasão dos folcloristas,
lembrando Luiz da Câmara Cascudo: “Ouvir o Povo
é curso universitário”.
Há que aguardar, ainda neste ano, a inédita
Folcmedicina – a medicina do povo. Será a mais
nova prenda a ser somada a Vozes do Saber das
Gentes; Folcterapias da fala; Advinhas o que é?; e
Magia religiosidade e superstição na cultura
popular.

A Funarte tem reproduzido alguns dos Prelúdios de Flausino Rodigues do Vale entre eles
o referido “Ao Pé da Fogueira”

¾

Da Comissão Paulista de Folclore

Nesta última quinta feira, dia 24 de Abril, o Governador do
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o Secretario de
Turismo, Cláudio Valverde empossou o novo Conselho Estadual de Turismo. O Conselho, que faz parte da Secretaria
de Estado do Turismo agora tem como integrantes o Presidente da Comissão Paulista de Folclóre, Diego Dionísio e a
vice-presidente, Professora Neide Rodrigues Gomes.
Realizado no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de
São Paulo, a cerimônia deu posse a 108 conselheiros estaduais, representando entidades e organizações ligadas ao
turismo e a cultura. O Conselho se reunirá mensalmente para
promover e aperfeiçoar o turismo paulista por meio de programas e projetos.
A Comissão Paulista de Folclore completou recentemente
65 anos de ações em fomento, difusão e registro das
manifestações tradicionais e patrimônios imateriais
paulista. Constituída de núcleos regionais, tem como
abrangência 123 cidades do Estado e vem promovendo o
apoio e registro de vários festejos tradicionais.

¾Romeu Sabará- A Comunidade Negra dos
Arturos: o drama de um campesinato negro
no Brasil

¾

Vale a pena ler o artigo de Oliviero Pluviano
em “Carta Capital”, edição 800 de 21 de maio.
Sob o título “À Macondo brasileira, um prelúdio”, o autor coloca em destaque o professor
folclorista, um dos fundadores da Comissão
Mineira de Folclore.
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Está previsto para lançamento ainda neste ano, possivelmente,
no Mês do Folclore, o lançamento em livro da tese de doutorado de nosso companheiro Romeu Sabará da Silva. A tese
apresentada na íntegra vem precedida do ensaio “Comunidade Negra rural, ou comunidade quilombola?”. Nesse ensaio introdutório, Romeu discorre sobre seu percurso pessoal como professor, pesquisador e cidadão em meio às querelas que atravessam a produção acadêmica. A obra oferece,
portanto, duas sendas. A primeira, em seu cerne, para compreensão de um estudo em profundidade do chamado
Congado como síntese de um saber viver como herança de
um passado escravista. A segunda, dada na introdução, na

Notícias & Comentário
qual o autor, sem qualquer censura expõe o percurso de quase trinta anos de estudo e convivência com comunidades
negras rurais em Minas, a luta necessária dessas comunidades para se fazerem presentes e os desafios do pesquisador
para se fazer reconhecido no meio acadêmico.

¾

¾ São Gonçalo do Rio Abaixo
Convite para o 5º Salão do Livro

Comissão Alagoana de Folclore –
Fernando Antônio Netto Lobo
presidente

Notícia alviçareira. A Comissão Alagoana de Folclore
está novamente revitalizada, sob a presidência do
folclorista Antônio Netto Lobo. Aguardamos ampla
discussão sobre o apoio necessário para
funcionamento digno de todas as comissão estaduais.
Esse assunto é componente necessário na pauta dos
congressos.

¾ SANTA MARIA DE ITABIRA: NA
LAVRA DO TEMPO
Autora: Joana d’Arc Torres de Assis
Patrocínio: Fundação Francisco de Assis, de Santa
Maria de Itabira
Projeto gráfico: Marconi e Marcelo Drummond
Prefácio: Márcio Sampaio
Posfácio: Beatriz Alvarenga
Data: 22 de maio de 2014, às 19:30 horas
Local: Galeria Arte & Gastronomia, Rua
Pernambuco, 1286, Pç Savassi – BH

¾ Edileila Portes expõe sua arte em
Governador Valadares
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¾

Ritual de iniciação de Seu Bené

Seu Bené celebrou, no dia 25 de maio, 80 anos. A
família em festa lhe conferiu o grau de Mestre,
guardião das tradições. Tradição, coisa nenhuma, seu
Bené é criador do saber a partir da tradição herdada.
Nesse dia, foi distribuído com direito a autógrafo a
obra máxima de seu Bené, agora mestre Berosi,
intitulada A encarnação do Verbo e a remoção do
Querubim. Berosi é Benedito Rodrigues da Silva, pais
de nosso companheiro Maco Llobus, também escritor
e poeta.
De que trata o livro? Peripécias do rei negro, Belchior,
que na criação do autor é filho de Cleópatra com
Marco Antônio, companheiro de Caio Júlio César no
triunvirato.

Relatório de Atividades 2013

Comissão Mineira de Folclore
Conselho Fiscal.
Parecer fiscal 2013
O Conselho Fiscal da Comissão Mineira de Folclore,
no uso de suas atribuições, em reunião no dia 22 de janeiro
de 2014, procedeu exame nas contas da instituição, no
exercício de 2013. O Conselho aprova sem nenhuma objeção
as contas do exercício de 2013, apresentadas pela Diretoria
nesta data.
A campanha para se formar um fundo a ser legado à futura
diretoria é providencial porque viabiliza uma sucessão com
segurança. A formação do referido fundo só foi possível
graças às doações de sócios e de terceiros que devotam
estima à Comissão Mineira de Folclore. A receita fixa
proveniente das anuidades dos sócios, não foi e não tem sido
suficiente para cobrir as despesas de custeio. Verifica-se
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que nos exercícios de 2011 e 2012 muitos sócios efetivos
não quitaram a contribuição anual e que, em 2013, dos 43
membros inscritos, apenas 12 quitaram a referida anuidade,
gerando um montante de R$ 2.646,40.
Pelo exposto, a título de sugestão, a Diretoria poderia
enviar aos devedores das anuidades, carta solicitando o
obséquio de efetuarem os pagamentos das referidas
contribuições.
Louvável a forma correta como a Diretoria presta conta
à Assembleia Geral e a demonstração de estima à Comissão
Mineira de Folclore.
Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2014.

Antônio de Paiva Moura
Frei Francisco van der Poel
Águeda Moraes de Carvalhaes Kallás

Relatório de Atividades 2013

Sede da Comissão Mineira de Folclore
Centro de Celebração de Minas
Centro Cultural Salgado Filho
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Artigos
Mulheres Misteriosas
Miriam Blonski
São muitas as narrativas que são contadas, cada qual com
suas peculiaridades, entretanto existem elementos em comum
que as aproximam. Um deles refere-se à questão do
sobrenatural, muito presente no imaginário popular. As visões,
aparecendo e desaparecendo, ligam-se à vontade que o ser
humano possui de desvendar o além-vida, mas também
reforçam a existência de seres fantásticos, como o
lobisomem, a mula sem cabeça e tantos outros. Em tempos
de Consciência Negra, nada como recordar a bonita história
do Negrinho do Pastoreio, um escravo-menino, que sofreu
castigos, que foi injustiçado, mas que teve a proteção de Nossa
Senhora, que o levou para o céu. Ele ajuda, entre outros dons,
a encontrar objetos perdidos.
A história que vamos recontar hoje fala de animais, de homens
e mulheres que aparecem e desaparecem na escuridão.
Dois amigos residiam no Povoado de Fernandes. Uma noite
eles ficaram conversando e bebendo umas pinguinhas até
altas horas. Como um deles passou um pouco das medidas,
o companheiro resolveu acompanhá-lo até em casa, para
que nada de desagradável acontecesse. Numa curva, perto
de um barranco, eis que corta o caminho, à frente dos dois,
um tatu enorme, de carcaça escura e unhas grandes e
afiadas. Olha para eles, risca o chão e corre, escondendo-se
num buraco. De nada adiantou chamarem os cachorros, cujos
latidos apenas ressoaram na noite, mas nada de fazer o tatu
aparecer. Andaram mais um pouco e o amigo foi deixado em
casa, com segurança.
De outra feita, o cenário é uma gameleira, junto a qual havia
uma grande moita de unha de gato. Ventania, poeira no ar,
turvando a visão. Eis que uma cascavel de chocalho com
cinco nós, isto é, a víbora tinha cinco anos, aparece de dentro
da moita, armando o bote. Ele faz o sinal da cruz e
imediatamente a cobra desaparece, para alívio do pobre
homem.
A propriedade onde residia tinha uma capoeira que fazia inveja
em todos os que a admiravam. Entretanto, para apurar uns
dinheiros, foi necessário vendê-la. Os novos donos, dias
depois, atearam fogo no local, provocando uma grande
queimada, fogaréu e muita fumaça. Quando tudo terminou,
restaram muitos troncos de árvores, enegrecidos, porém ainda
úteis para o fogão. Alguns homens foram até lá para cortar
lenha, e qual não foi seu assombro ao verem sair três mulheres
de dentro do local, roupas escuras, cada uma com um grande
feixe de lenha na cabeça. Ao perceberem que não estavam
sozinhas, desapareceram misteriosamente no ar. No dia
seguinte, o narrador desta história, juntamente com seu irmão
Luiz, retornaram ao lugar da queimada. Chegou a hora do
almoço e eles sentaram-se para comer. Ao abrirem as
marmitas, viram aproximar-se uma senhora, já de idade.
Muito educados e respeitosos, cumprimentaram a anciã
pedindo-lhe a bênção, e ofereceram-lhe um pouco da refeição.
Imediatamente ela começou a rosnar, saindo rapidamente
de perto dos dois, desaparecendo na encruzilhada à frente.
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Um pouco pelos acontecimentos, e um pouco para viverem
num local melhor, o homem e sua família mudam-se para a
sede do município, e passam a residir num bairro chamado
Piçarrão. Atendendo a um chamado de amigos, ele vai até
as proximidades do Posto Recreio, numa noite de lua cheia.
No caminho encontra-se com uma senhora, alta,desta vez
vestida de vermelho, com duas malas também vermelhas,
que vão crescendo, crescendo. Aproximou-se. A mulher fez
um gesto com a mão, chamando-o. O pobre coitado ficou
tão assustado que desabalou em carreira desenfreada, tal o
medo da desconhecida.
Mudam-se e passam a residir na localidade de Matias.
Continuou sem ter sossego. Passou a ouvir batidas na porta,
que ninguém percebia, só ele. Pegou uma espingarda
chumbeira e tentou atirar naquela direção, mas o medo travoulhe os dedos e ele não conseguiu nem sair do lugar. No dia
seguinte, pela manhã, quando se preparava para tomar café,
aparece à sua frente uma mulher, de lenço e roupa brancos,
que logo saiu à porta da casa e começou a colher vassouras.A
todo momento ela procurava ficar perto dele. Nada dizia,
nem cumprimentava. Isso durou até a hora do almoço. O
homem já não sabia o que fazer. Pegou a panela com o mexido
que preparara e ofereceu à mulher. Imediatamente ela
desapareceu, deixando um cheiro de enxofre no lugar.
Perguntou aos vizinhos quem poderia ser, e eles informaram
que, com certeza, era a antiga moradora da casa, que havia
morrido.
Tantos acontecimentos misteriosos estavam deixando o
homem desorientado. Resolveu sair dali, e foi novamente para
a cidade, para o bairro Vale do Sol. E não é que uma mulher,
desta vez branca, alta, cabelos compridos, olhos azuis, aparece
para ele?
Em conversa, ele me disse:
_ Não acredito em fantasias que contam por aí. Dizem que
as pessoas que morrem não retornam para dar notícias aos
que ficam. Sei lá! Acho que elas voltam, sim.
Só pude aconselhar que ele andasse com uma cruz no
pescoço e um raminho de arruda atrás da orelha. Isso é muito
bom para espantar fantasmas mal intencionados...
História narrada pelo
Sr.Valter Anselmo Pio,
Nascido em São Gonçalo
do Rio Abaixo, e
Residente no Bairro
Santa Catarina.

Artigos
PEDRO TEIXEIRA – UM GUERREIRO
DO FOLCLORE ALAGOANO
“Meu maracatu é da coroa Imperial, (bis)
É de Alagoas, ele é da Casa real...
Maracatu vamos embora, antes que o povo mande
Pegou fogo o tabuleiro de Campina Grande.”
Numa métrica incomum , muito há de
poesias cantadas nos grupos folclóricos de Alagoas, esta
sobressai. Não simplesmente, pelo fato de exaltar o nosso
Estado, mas também por ser criação de uma mente genial,
chamada Pedro Teixeira de Vasconcelos(1916-2000).
A figura de Pedro dispensa apresentações aos
que conhecem a cultura de nosso povo. O velho guerreiro,
não utilizava as mãos apenas, como meio de transmitir seus
ensinamentos. A prática, o incentivo, foram além das palavras.
O filho de Aureliano Teixeira de Vasconcelos ,da Chã Preta,
carregou consigo a paixão pelas mais belas tradições de nossa
terra. Não obstante todos os grupos folclóricos criados por
ele,desde
o
pastoril,passando
por
guerreiros,maracatus,baianas, negras da costa e reisado, o
destino reservou-lhe algo mais.
O pupilo do mestre Théo Brandão, emprestou
seu nome na fundação de algumas escolas em Alagoas:
Colégio Cristo Redentor e Colégio Pio XII,ambas na cidade
de Palmeira dos Índios. A Escola Técnica do Comércio de
Viçosa, da qual foi diretor; o Colégio de Assembléia,onde
lecionou Francês,Latim,Português e História do Brasil. Na
sua terra,Pedro realizou o sonho de seus conterrâneos,criando
a Escola Cenecista Professora Amélia Vasconcelos,onde lá,
nasceram os grupos folclóricos,que em várias ocasiões
representou o Estado,nos festivais de folclore,nas mais
diversas unidades da federação.
Diante de tantos fatos, que permearam sua vida,
Pedro encontrou tempo,para escrever algumas obras: A
Lúdica Popular; Andanças pelo folclore; Gorjeios do
Sabiá, Dança,Música e Torneio e Causos e Lendas do
folclore alagoano. As palavras agora traduzem, ainda que
superficialmente o sentimento de um homem, que se doou,
por uma causa – a cultura popular. As velhas ruas da Chã
Preta, dão um testemunho eloqüente, da grandeza de Mestre
Pedro. Lá, onde ele fazia-se ouvir o som de seu
apito,equiparando-se a batuta de um maestro,frente a sua
orquestra. As noites natalinas, eram uma demonstração de
rara beleza, com a apresentação indescritível do pastoril.
De um lado as pastoras de cordão azul ,do outro,as do cordão
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encarnado,exibindo suas coreografias e a pompa do trajes
enfeitados com reluzentes fitas.
Foi neste cenário um tanto quanto bucólico ,
que Pedro Teixeira viveu grande parte de sua vida. Desde a
mais tenra idade, no antigo engenho Bonsucesso, as
expressões populares acompanhava-o . Ora nas cavalhadas
de seu tio Antônio Teixeira de Vasconcelos (Titonho), ora no
pastoril de Beatriz Vasconcelos, também sua tia. A genética
folclórica, herdada por ele,é algo visceral ,que o acompanhou
desde Chã Preta,aos mais longínquos recônditos deste país.
Suas apresentações nos palcos do festival Nacional de
Folclore, em Olímpia/ São Paulo e palestras ministradas, em
Universidades da America Latina e Europa ,lhe renderam o
título de mestre da cultura. Genuíno defensor da preservação
artística e cultural, deixou um legado indelével às futuras
gerações. Traduzia em si, o sentimento, quiçá de um Dom
Quixote de La Mancha, nesta cruzada ferrenha, como em
certa ocasião falara, sobre a árdua missão de manter viva as
tradições, herdadas de seus antepassados.
Seu nome perpetuará, nos anais da história,as
vezes que se observar os hinos dos municípios de Chã Preta,
Quebrangulo, Santa Luzia do Norte e verem a epigrafe de
Pedro,como seu compositor.
Na cristalidade dos seus gestos tão fidalgos
,transbordava o manancial da sua generosidade,com a
perfeição e amor.As intempéries da vida lhe bateram a
porta.Os sofrimentos angustiaram o seu coração.As
dificuldades da ordem de saúde,tolheram muitas vezes os
seus passos cadenciados.A via da sua gloriosa existência que
lhe cobria de flores,ficou muitas vezes salpicadas de espinhos
perfurantes,que procuravam deter a marcha ascendente do
seu triunfo. Esta via dolorosa, vivida por ele, teve seu fim,
em 12 de junho de 2000,em um leito na Santa Casa de
Misericórdia de Maceió.
O folclore alagoano ficou de luto. Os
atabaques,agogôs,xequerês, emudeceram ,em reverencia a
memória de seu grande mestre. A voz,rouca que comandava
o guerreiro,calou-se para sempre. O mateu de reisado, como
ele se declarava, perdeu sua alegria. A sua Princesa dos
Montes,tão exaltada em suas poesias, agora recebe em seu
seio, o seu filho mais ilustre.
Pedro partiu, na certeza de dever cumprido.
Como homem que honrou sua terra, e lutou para preservar,sua
maior riqueza – a cultura de seu povo. Galgou os píncaros da
glória, seu nome é reverenciado pelo Brasil, ao lado de
grandes vultos do folclore popular: Luís da Câmara Cascudo,
Roger Bastides, Théo Brandão, Mario de Andrade,Pierre
Verger.

Artigos
Sobre o morte de Pedro Teixeira,
brilhantemente escreve um de seus mais fies discípulos,
professor Ranilson França de Souza: “Partiu o último
remanescente da escola de Viçosa”.

ATLECA, membro da Academia Maceioense de Letras e
membro da Comissão Alagoana de Folclore.

Olegário Venceslau da Silva, escritor, poeta, membro da
Academia Alagoana de Cultura, sócio correspondente

Prevenido, preparado
Raimundo Nonato de Miranda Chaves
Durante um lanche com a família, eu falava sobre a Comissão
Mineira de Folclore. Ao terminar, minha neta Carolina, que
se diz pre adolescente, com seus dez anos de esperteza, me
perguntou:
— Meu Vô, você é um folclorista?
— Acho que sim. Respondi.
— O que é um folclorista? Ela insistiu.
— Folclorista é um estudioso do folclore.
— O que é folclore? Carol continuou.
— Folclore é o objeto de estudo do folclorista.
— Vô! Não me enrola! Você voltou ao inicio! Você está em
looping.
— Carol, para falar sobre folclore faz-se necessário mais
tempo.
— Eu tenho todo o tempo, meu Vô! Pode começar!
Folclore é sinônimo de Cultura Popular. São os saberes e os
fazeres de um povo. Pense em uma Comunidade com suas
danças, cantorias, folguedos, lendas, provérbios, rezas,
esportes e ofícios tais como saber: costurar, cozinhar, construir
casas, fazer calçados e outros. Estes saberes e fazeres, de
forma coletiva, são transmitidos de geração em geração e
formam a identidade da comunidade. Carol, você tem uma
identidade, a sua individualidade, tem seu jeito próprio de ser.
A Comunidade também tem uma identidade que é
caracterizada pela sua cultura, seja pelo seu folclore.
Eu tenho assistido e aplaudido, desde jovem, danças e
cantorias, partes do folclore:
•
Folia de Reis é uma importante manifestação de
folclore nos estados do sudeste. Agora, liga seu tablet e
acesse o site www.afagouveia.org.br. Ai você encontra
vídeos de duas folias se apresentando na celebração do
levantamento do mastro, durante o jubileu de Cemitério do
Peixe, município de Conceição do Mato Dentro; e na
celebração do centenário da Escola João Baiano na
comunidade de Camilinho, município de Gouveia. A folia de
reis foi introduzida no Brasil pelos portugueses.
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•
Caboclinhos e Marujos, eu assisti, quando
secundarista, em Diamantina – celebração da Festa do
Divino – apresentação dos dois grupos, vindos de Serro.
Os primeiros apresentaram a dança Pau-de-Fita e os
segundos apresentaram o Desafio-de-Espadas. Agora,
você acessa o Youtube e veja os vídeos.
Caboclinhos ou Caboclos e Marujos são duas guardas do
Congado.
Congado ou Congo é uma manifestação que se fortaleceu
na região das Minas Gerais no século XVIII, quando da
chegada, capturados como escravos, de membros da
realeza congolense. Estes escravos, de sangue nobre,
conseguiram aglutinar os demais e passaram a encenar a
coroação do Rei do Congo. O cerimonial coonsiste, entre
outros eventos, de uma procissão onde o Rei do Congo
desfila acompanhado de um cortejo hierarquizado: o rei, a
rainha, os generais e capitães, depois, as guardas do
Congo. São oito guardas: Candombe, Caboclos, Marujos,
Moçambique, Guardas de São Jorge, Catopés, Congo e
Vilâo. São manifestações criadas pelos escravos e estão
associados à religião, homenageiam Nossa Senhora do
Rosário e os santos negros: Benedito e Efigênia.
Veja detalhes no spot http://
museuguardas.blogspot.com.br/ Os festejos do Reinado
apresentam uma estrutura organizacional complexa.
Monografia sobre o Congado – ver em http://
guardastextos.blogspot.com.br/
•
Cavalhada, eu assisti, quando universitário, em
Viçosa. É uma simulação de batalhas entre Cristãos e
Mouros quando estes ocuparam a Espanha. Num grande
campo de batalha, onde de um lado, o lado do poente, 12
cavaleiros cristãos vestidos de azul, a cor do cristianismo,
lutam contra 12 cavaleiros mouros vestidos de vermelho,
encastelados no lado do sol nascente. Celebração
tradicional em Pirenopolis (GO), site
www.pirenopolis.tur.br A manifestação foi trazida ao Brasil
pelos jesuítas. Veja vídeo no Youtube de apresentação
em Pirenopolis (GO).
•
Chula, assisti, em Pelotas (RS) – congresso de
estudantes de Agronomia. Chula é uma dança típica do Rio
Grande do Sul. Dançada em desafio, praticada apenas por
homens. A chula do Rio Grande do Sul vem da chula de
Portugal. Veja vídeo no Youtube. Uma vara de madeira
denominada lança e medindo cerca de 2 ou 3 metros de
comprimento é colocada no chão, com dois ou três
dançarinos dispostos em suas extremidades. Ao som da
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gaita gaúcha, os dançarinos executam diferentes sapateados,
avançando e recuando sobre o pedaço de madeira. Na qual
dois bailarinos ( ou mais ) se confrontam , cada um desejando
mostrar as suas qualidades coreográficas , através de gestuais
movimentos e sapateados, de um e de outro lado da lança de
madeira, colocada devidamente no chão.
— Carol, estou lhe falando apenas de manifestações que
assisti desde muito jovem. O folclore é muito mais do que
isto, é o conjunto de saberes e fazeres de um povo. Para que
você tenha uma ideia da amplitude atente para o relato a
seguir.
Os ingleses são tidos como um povo organizado. Eles
fundaram, em 1876, em Londres, a Folklore Society e
organizaram os fazeres e saberes em quatro grupos:
1. Narrativas tradicionais (contos, baladas, canções e
lendas);
2. Costumes tradicionais (costumes locais, festas,
danças e jogos);
3. Supertições e crenças (bruxaria, astrologia,
supertições e feitiçaria);
4. Linguagem popular (ditos, nomenclatura, proverbios,
refrões, adivinhações).
— Carol, você quer descansar? Continuaremos mais tarde!
— Não, Vô! Continua por favor!
— Retornarei ao folclore, mas, agora, falarei um pouco sobre
o folclorista.
Folcloristas são estudiosos do folclore, gente com formação
acadêmica de terceiro e quarto graus, que se dedica ao ensino,
à pesquisa, à produção literária, à criação, organização e
administração de entidades da sociedade civil, assim como, de
instituições da administração pública, voltadas, estas e aquelas,
ao estudo do folclore.
O interesse pelo folclore teve inicio na Alemanha, começo do
século XIX, com a coleta de cantigas infantis. Outros paises
da Europa e da América também despertaram para o folclore.
Uma bonita história foi vivida nestes dois séculos conforme
nos mostra Maria de Cascia Frade na Conferencia intitulada:
Evolução do Conceito de Folclore e Cultura Popular e
apresentada no 10º. Congresso Brasileiro de Folclore e
disponível no site www.cmfolclore.ufma.br/pesquisa.php.
Nestes dois séculos os folcloristas construíram um notável
acervo bibliográfico, disponibilizando para o público: artigos,
revistas, jornais, boletins, livros, conferências, anais de
congressos, vídeos, filmes; organizaram museus – visite
virtualmente o Museu de Artes e Ofícios acessando o site
www.mao.org.br –; organizaram-se em entidades; realizaram
eventos: Fórum, Encontros, Cursos, Seminários, Semanas,
Congressos. E mais, elevaram os estudos do folclore ao nível
de Ciência - parte da Antropologia Cultural.
Diante deste acervo imenso de cultura, eu me sinto um neófito,
isto é, um recém-chegado. No que diz respeito a assistir e a
aplaudir manifestações folclóricas, principalmente, as que
envolvem cantorias, danças e similares eu o tenho feito desde
minha mocidade. Agora, sou, com muito orgulho, membro
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efetivo da Comissão Mineira de Folclore e, como tal,
estou sujeito a questionamentos, como o que acaba de
me fazer a minha neta Carol. Então, considero-me
prevenido e devo estar preparado. Praemonitus,
praemunitus é o que diria o Capitão Blood – intrépido
e erudito corsário criado pela fértil imaginação do
escritor Rafael Sabatini.
Voltando ao folclore, Cascia Frade, citando Burke afirma:
“ter surgido o interesse pela cultura popular no momento
em que ela tendia a desaparecer, sob o impacto da
revolução industrial”. Realmente os ofícios – modo de
vida, ocupação, profissão – sofrerem duro
golpe com o desenvolvimento das ciências
e da tecnologia. Quando escrevo Ofícios estou
pensando na atividade do alfaiate, do seleiro, do
relojoeiro... Estou pensando na existência de um mestre
ou preceptor, de um aprendiz e de um oficio a ser
aprendido. Hoje, a ciência e a tecnologia desenvolveram
muito, a população cresceu de forma exponencial e exige,
por isso, mais produtos e fornece mais gente para
desenvolver mais tecnologia. Nesta roda viva, a palavra
chave é produtividade. Produtividade é maior produção
por unidade de área, por unidade de homem, ou melhor,
por unidade de moeda, o denominador comum. Quem
produz mais por unidade de moeda, tem maior
produtividade e vence a concorrência. As máquinas
mecânicas multiplicam a força física do homem e as
eletrônicas multiplicam sua capacidade mental. Dai, os
ofícios, regra geral, são abafados. Não há aprendiz. Todos
sabem que ele não terá produtividade para vencer seus
concorrentes. Como é que uma mocinha da zona rural,
lá de Ribeirão de Areia, extraordinariamente, habilidosa
nos bordados de toalhas e colchas vai concorrer com
uma máquina de bordar, com doze cabeças, cada uma
delas comandada por um programa, codificado em
linguagem de máquina, produzindo bordados diferentes,
com mais rapidez e nenhum tempo de descanso.
Então, Carol! O desenvolvimento das ciências e da
tecnologia reduziu a importância dos Ofícios. Mas,
folclore não é apenas ofícios. Outros setores foram
largamente beneficiados com o desenvolvimento das
comunicações. A internet eliminou as distancias. Você
pode, da sua residência, apreciar vídeos do Boi Caprichoso
de Parintins (AM); da Dança do Maracatu de Recife
(PE); das celebrações da Festa do Divino em Pirenopolis
(GO); do Encontro Nacional de Folias de Reis em Muqui
(ES); das Danças Gaúchas de Porto Alegre (RS); A
importância do tempo, também, ficou reduzida: você teve
conhecimento do show depois de realizado? Não se
preocupe. Se o show foi bom ele, com certeza, está
gravado. O desenvolvimento dos meios de comunicação:
Rádios, TVs e Teatro também beneficiaram o folclore,
através da publicidade. Na internet podem-se encontrar
informações tais como:
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•
O cantor Milton Nascimento fez um show no teatro
Palácio das Artes, na capital mineira, apresentando a
dança e a música do Povo do Açude – conhecido grupo
de Candombe da Serra do Cipó. Ver no portal da
Revista Raiz http://revistaraiz.uol.com.br/portal/
index.php?
•

O cantor de Montes Claros, Tino Gomes, em seu
décimo terceiro álbum, explora toda a sonoridade
dos tambores do norte de Minas, misturando ritmos
e instrumentos e apresenta O projeto “Catopezera
Brazilis” no Teatro Rival Petrobras, Cinelandia, Rio

de Janeiro.
Ver em http://www.rivalpetrobras.com.br/tino.html.
•

Veja

em

https://www.youtube.com/

watch?v=xeGLCelb3JI o cantor Leonardo levando

grupo Pedro e Pedrinho ao programa do Faustão
da TV Globo.
Para finalizar, dois pequenos comentários:
Primeiro: As instituições que aglutinam os pensadores do
folclore, na sociedade civil: Comissão Nacional do
Folclore, Comissões Estaduais do Folclore, outros
grupos de estudo; na administração pública: Secretarias
de Estado e Secretarias Municipais de Cultura, Núcleos
de Universidades, Centro Nacional do Folclore, Museus
e outros constituem uma força extraordinária em favor
dos estudos de folclore, quando nada pelo número de
instituições. Importante que se entendam, que conversem
entre si, que puxem as cordas no mesmo sentido.
Segundo: Discute-se cultura popular como oposta a
cultura erudita. Ambas estão entrelaçadas, para usar uma
expressão biológica: são espécies de um mesmo gênero.
Isto é assunto para uma próxima conversa.

os catireiros – dançadores de catira – infantis do

CORRÊA, Juliana Aparecida Garcia. De reinados e
de reisados: a festa, vida social e experiência
coletiva em Justinópolis / MG. Belo Horizonte:
Universidade Federal de Minas Gerais, 2009.
[Dissertação de mestrado em Antropologia Social]
Juliana, em primeiro lugar, quero situar meu comentário.
Ele não tem nada a ver com sua dissertação, enquanto
trabalho de conclusão do mestrado. Não faço, porque a banca
já o fez com toda competência e propôs que você encaminhe
o trabalho para apreciação dos examinadores do concurso
da ANPOCS. Essa proposta é da maior importância, tendo
em vista ser dever da banca conhecer os critérios de
avaliação para premiação. Isto já informa a qualidade de seu
trabalho e sua relevância acadêmica.
Meu comentário é o de um leitor muito privilegiado que teve
condição de acompanhá-la no curso de especialização em
Folclore e Cultura Popular, cujo tema principal era “Festas e
Formações Regionais”. Como lhe disse, quando você
apresentou seu projeto ao mestrado, você soube situar o seu
tema e o objeto para uma boa interlocução com a Antropologia
desenvolvendo o assunto conforme a embocadura necessária
ao tom da conversa naquele meio. Esse foi seu maior mérito
e um grande trunfo.
Passo agora aos meus comentários Em primeiro lugar o Plano
de Redação. Seu trabalho é original até nisso. A divisão em
três partes, embora siga as regras de redação de monografias,
exibe marcas bastante pessoais – Introdução,
Desenvolvimento e Conclusão. Dá-se o caso, porém, que
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essas partes recebem um tratamento comunicativo de alta
qualidade. Você está sempre presente e a opção narrativa
não se descola do sujeito narrador. Esse sujeito narrador vive
entre dois desafios: o primeiro é o de dialogar com os autores
privilegiados pela academia e escolher entre esses sujeitos
aqueles mais relevantes para o assunto. Trata-se, nesse caso,
de explicitar um dos segmentos de seu olhar interpretativo.
Mauss, Divignaud, Durkheim, Van Genep, Roberto da Mata,
Perez, Sanchis, entre outros. O maior desafio presente nessa
escolha é o de situar cada um no interior do próprio discurso
e definir o seu público ao qual se destina o exame da
problemática. Mauss, Durkheim e Van Genep são
contemporâneos que se remetem uns aos outros, esclarecendo
problemas clássicos, mas bem situados. Os demais autores
são contemporâneos nossos e leitores atentos desses três
primeiros e trazem para nossos dias o exame das questões
clássicas. Desse modo a busca de um olhar interpretativo
com a ajuda desses autores exige a explicitação do
desenvolvimento do “olhar ingênuo” da autora que narra as
peripécias de construção do objeto.
O segundo desafio é o de mostrar que, do olhar ingênuo
podem brotar narrações que qualificam melhor as situações
vividas, no caso, um percurso por Justinópolis e suas festas,
ou, mais precisamente, um percurso pelos membros da
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do bairro Labanca
e as festas do ciclo de Reis e as do Ciclo do Rosário. Mas
seu maior desafio, ao optar por se colocar como sujeito da
narrativa foi o de explicitar o “Referencial do Sujeito”. Eu
quero acreditar que todos os elogios que mereceu da banca
são devidos exatamente a essa ousadia. A cobrança para
que registrasse sua origem na Educação Física – uma técnica
dos movimentos corporais – no meu entender, é devida a
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isso. A banca achou que você escondeu essa origem
altamente explicativa de sua estrutura narrativa. Eu acho
que é mais do que isto. Ao deixar de enfatizar a origem desse
olhar para os movimentos do corpo e suas técnicas, você
também deixou de narrar alguns movimentos característicos
das danças e que marcam a distinção do fagote, lundu para
fagote, candombe, congo, moçambique.
A opção pelo referencial do sujeito da narrativa, além de
ousadia é uma exposição a críticas infindas. Quer dizer que
todo leitor se sentirá no direito de eliminar análises, discordar
das análises e da seleção dos acontecimentos, sem nenhuma
outra justificativa a não ser a de ser o “outro”. A Antropologia
que, em certo momento de sua trajetória, se deu conta da
existência desse “outro”, também teve que se haver com a
criação de diálogos solipsistas tendo que se haver com a
necessidade de discutir a ação comunicativa.
Marisa Peirano, uma das autoras convocadas por você no
diálogo, se pergunta: por que os sociólogos mais deterministas
– aqueles que buscam nexos causais nos acontecimentos –
quando se trata de relatarem o próprio percurso, atribuemnos a forças do acaso? Este é o desafio de trabalhar com o
referencial do sujeito sem uma reflexão sobre a identidade e
a ipsidade, esses dois conceitos centrais das teorias ou
filosofias das modernidades. Os referenciais dos sujeitos, de
qualquer sujeito, estão presos à sua história, mas isto é um
mito da modernidade que quer transpor para a linguagem e
os discursos que ela possibilita o mito do sujeito individual,
esquecendo-se do sujeito do discurso e da possibilidade de
alguém se referir a si mesmo como agente ou testemunha de
uma história.
No curso de Folclore, eu redigi um texto para vocês, no qual
examino a trajetória e o direito do emprego do EU no
discurso. Contrastei duas situações. Na primeira, o chefe
máximo diz: EU, El Rei, ordeno e afirmo. Nota-se que o chefe
máximo usa do direito de se referir a si mesmo como centro
de uma ordem ou de uma interpretação. No segundo caso,
exibi este exemplo: A mãe chamando o filho:
- Juliana!
- Eu! [responde a menina]
- Eu, não. Senhora! [Corrige a mãe]
O que a mãe mostra é a interdição do emprego da designação
do sujeito, na relação com o superior. O direito ao uso
indiscriminado da referência a si mesmo é uma novidade no
interior dos movimentos da modernidade ocidental. Se você
assistiu à novela Caminho das Índias pode ver as dificuldades
da brasileira que se casou com o indiano e que, após o
casamento, quis continuar a chamá-lo em público pelo nome,
bem como ao sogro e à sogra. Ao se casar a pessoa perde o
direito de usar nomes próprios e tem a obrigação de identificar
os sujeitos numa estrutura de família.
Estou fazendo essas ponderações para lembrar-lhe que a
ousadia é muito maior do que você pensa. Você se mostra
certa e convicta do direito de se referir a si mesma como a
única responsável pelo seu discurso narrativo: “Apresento
aqui [eu, Juliana] uma dentre as múltiplas possibilidades de
narrativas suscitadas por um encontro.” Isso você afirma na
abertura de sua dissertação, à página 15. Vem-me à mente
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esta afirmação de Umberto Eco, tratando da Estética
Medieval. Ele diz que os artistas da idade Média, diziam sem
receio que não estavam criando nada, tudo era cópia. Do
outro lado, Eco se depara com os artistas da modernidade
que estão certos de não copiarem nada. Tudo é criação. Eco
pondera, os artistas medievais criavam, dizendo que copiavam,
enquanto os modernos copiam enquanto dizem que criam.
Quando leio seu esforço em se prezar como sujeito único de
sua narrativa surge a pergunta: o que tem a ver Van Gennep,
Marcel Mauss e outros com isso? Não seria suficiente você
se embrenhar em suas memórias e registrar apenas o que
merecem registro a partir delas? Você responderá: É claro
que não, nesse caso eu não estaria num mestrado em
Antropologia Social. É por isso que enquanto sujeito da
narrativa você está submissa aos códigos da etnografia. Desse
modo, você vai se expor principalmente às críticas dos que
fizeram algum percurso nessa área. Leram Malinowiski,
Mauss, Velho, etc. É no interior dessa “caixa preta” que o
sujeito Juliana se constitui. [Sobre caixa preta estou me
referindo ao Ciência em ação de Bruno Latour.]
A leitura de seu texto com emprego do referencial do sujeito
narrativo me faz lembrar uma discussão que tive com a
primeira turma do Curso de Especialização em Folclore. A
meninada proveniente do campo da Educação Física e das
Artes acreditava na existência de uma Pós-modernidade. Eu
defendi que a pós-modernidade é uma ilusão criada pelos
artistas estimulados a criarem incessantemente, segundo o
imperativo da Modernidade. “Seja você mesmo” não é nada
mais do que um imperativo da modernidade. Essa
modernidade, ávida de novidades, sem esgotar as promessas
inventou um novo nome para si mesma. E pode inventar muitos
mais como a que propus “Plus-ultra-pós-modernidade”.
Quero sublinhar, não vejo demérito nenhum em você
privilegiar o sujeito da narrativa, isso, porém não é nem
original, nem lhe traz vantagens. Descartes o inventou e vem
pagando esse mico há 400 anos. Karl Popper, um dos meus
autores preferidos, me deu uma chave importantíssima para
compreender a modernidade. Ele diz, até o século XVI se
dizia que o Juiz lê a Lei. Isso quer dizer que o magistrado não
alegava qualquer direito subjetivo na leitura da Lei. Hoje,
afirma Popper, se diz, o Juiz interpreta a Lei. Isso quer
dizer que a lei não se compreende mais com uma única leitura.
A Reforma Protestante é o momento especial de defesa da
interpretação. Não basta ler a Bíblia, cada crente deve
interpretá-la. Assim surge a hermenêutica moderna,
sobrepondo-se à exegese antiga.
Um autor que gastou a vida toda com essa querela do sujeito
cartesiano foi Edmund Husserl. Meditações Cartesianas e
A crise da Ciência Européia são duas obras que chamam a
atenção para essa descoberta do sujeito EU por Descartes.
Nas Meditações, Husserl quer seguir o caminho cartesiano
para descobrir ele mesmo essa possibilidade de estabelecer
certezas a partir do EU pensante. Em A crise, esse autor
gasta mais de mil páginas para se debruçar sobre a crise da
ciência européia obediente a esses códigos da evidência
apodítica fenomenológica. Conclusão do autor; “O sonho
acabou”. Para chegar a essa decepção, Husserl gastou
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páginas e mais páginas de notas de rodapé, e notas de
notas. O Sujeito eu, há que concluir, é apenas um lugar
no discurso comunicativo. Usar eu é apenas simplificar
relatos atrás de relatos. “Quando eu era criança mamãe
me disse”... “quando cresci, meu professor, meus
colegas, um colega especial”, “Ontem, eu...” etc.
Você poderá me dizer que, nos Códigos da Antropologia,
especialmente, após a autocrítica de seu compromisso
com o colonialismo, reina o preceito do relativismo e a
descoberta da alteridade. No seu texto você foi tão fiel
a isso que respondeu “não” ao convite de Seu Zezé de
parar de brincar e vir dançar. Eu fiquei intrigado com
essa recusa. Temos aqui sua fidelidade ao código da
etnografia. O Pesquisador e o primitivo. Mas, você cita
Velho, o Otávio, cita também Roberto da Mata, esses
autores têm estudado os primitivos contemporâneos
residentes em apartamentos de Copacabana e o carnaval
brasileiro, sem medo de serem moradores de apartamento
ou de serem brasileiros atraídos pelo carnaval.
Escrevi, em resposta ao comentário de Antropólogo da
FAFICH, em uma comunicação a um congresso que a
diferença entre o Antropólogo e o Folclorista está em
que o Folclorista não estranha o seu povo. Esse
distanciamento é uma categoria inventada para defender
a “objetividade”, mas um exame mais atento dos
processos comunicativos poderá nos mostrar que o
distanciamento tem como objetivo calar os sujeitos –
outros.
Você foi altamente elogiada quanto a esse esforço de
colocar no mesmo plano de diálogo, seu Dirceu, seu Zezé,
Seu Adelmo e todos os demais juntamente com Van
Gennep, Mauss, etc.
Passo, agora a enumerar algumas coisas que me
incomodaram. Mana, sagrado, profano, festa, ritos, mitos,
e muitos outros termos são referidos a autores e utilizados
para diálogo sem explicitação. Um exemplo: você diz da
folia como tendo um componente sagrado e outro profano,
o mesmo é dito do reinado. Eu queria saber o que
caracteriza o “profano” diante do que é sagrado. Penso
que um bom ponto de partida para explorar isso é

examinar a “profanação”. Eu assisti o pessoal da folia, antes de
sair para visita, ir ao canto da igreja e tomar um “trago”. Na
minha interpretação era um ato sagrado. No entanto, o capelão,
se estivesse presente, seguramente arguiria que aquilo era uma
profanação do lugar sagrado, o templo de Nossa Senhora do
Rosário. A Guarda de São Jorge da Vilma da Concórdia justifica
a presença de mulheres como expediente para manter a “tradição”
desrespeitada pelos homens bêbados.
Falar em tradição, esse parece ser outro termo com o qual você
lida com medo [página 23]. Você coloca a “doxa” como se ela
fosse um dogma.
Para este leitor, você ficou devendo narrativas mais extensas e
firmes sobre catolicismo oficial e catolicismo popular [p. 46 por
exemplo]. Na página 65. você registra um relato de Seu Zezé
que é o cântico de pedido de ingresso na igreja na hora da Missa
Conga. Pois bem. A missa conga é uma criação de Romeu Sabará,
juntamente com o Capitão Edson da Federação dos Congados e
do Padre Massoti. De que lado está o catolicismo popular?
Você convoca Alba Zaluar para abonar a “prática popular
espontânea – isto é fora do controle da igreja” [p.27]. Nesse
momento senti falta de você convocar outro estudioso mais atento
para esses assuntos: Carlos Rodrigues Brandão. Por que ele. O
título de sua obra sobre folias de reis é Sacerdotes de Viola.
Como esse autor chegou ao estudo da religiosidade popular?
Através das Comunidades Eclesiais de Base. A última obra desse
autor, na qual ele resume todos os estudos importantes sobre
congado e folias se chama De tão longe venho vindo. Como
leitor eu penso que Alba é a menos qualificada para esse assunto
Estes são meus comentários introdutórios. Como você vê, não
estou propondo nem sugerindo nenhuma mudança em seu texto,
apenas me manifestando como leitor e admirador.
Vou lhe mandar outro comentário apontando erros de revisão,
problemas de citação e de recuperação de referências
bibliográficas, porque isso é importante para encaminhar o trabalho
para a ANPOCS.
Um abraço,
José Moreira de Souza

Prefácio ao Livro do Congadeiro
Tenho à mão O livro do Congadeiro de Andreia
Patrícia. É a segunda versão que me chega. Nele
se revela a jornalista devota. Logo na primeira
página, ela pede ao leitor que o leia “com devoção”.
Poderia ser diferente? Movida a escrever após se
tornar princesa do Rosário, Andreia descobriu nos
mistérios da festa os motivos da devoção.
O Rosário de Nossa Senhora é uma convocação
à devoção, ao amor irrestrito, ao congraçamento,
à identificação do irmão. Será esse convite à
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devoção que norteará minhas palavras ao longo deste
prefácio.
Medito em primeiro lugar sobre o Rosário. Antes de ser a
ligação de irmandade entre negros e brancos, o rosário o
foi entre brancos europeus, sarracenos e mouros.
Dominados pelos árabes, em luta sem tréguas, ao longo
de sete séculos, os ibéricos se apropriaram do Rosário do
islam. Nele descobriram um convite à paz, à identificação
com o outro dominador. Foi em nome do Rosário que a
Europa venceu a invasão turca na Batalha de Lepanto. Os
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dominicanos, empenhados na difusão do
cristianismo, tornaram o rosário o símbolo da
divulgação da fé.
Quem tem consigo o rosário não terá nada a temer.
Nossa Senhora o salvará da morte eterna.
O padre Antônio Vieira, nosso maior pregador em
todos os tempos, em um dos seus inúmeros
sermões devotados a Nossa Senhora do Rosário
narra a peripécia de um rei que, malvado e
pecador, tinha apenas uma virtude: trazer sempre
consigo, pendente de suas vestes, o rosário de
Nossa Senhora. Ao morrer, foi ter ao julgamento e
os demônios em festa já o conduziam às
profundezas do inferno, quando Nossa Senhora se
aproxima e retira-lhe da túnica o rosário, colocandoo do outro lado da balança. Súbito, todos os males
que pesavam do outro lado confirmando o veredicto
da condenação eterna se tornaram leves e o prato
das virtudes assumiu tal peso para espanto e
indignação dos demônios vencidos e humilhados.
Vencidos e humilhados, mas não conformados,
bradaram contra a “injustiça” praticada.
Desconhecendo as imprecações, Maria se dirigiu
ao rei e ordenou que retornasse à terra e honrasse
o rosário que carregara sem mérito ao longo da
vida e o honrasse doravante. Vieira sublinhou que
o uso do rosário valeu ao rei uma nova oportunidade
porque, ao ostentá-lo, mesmo sem querer, ele se
tornou exemplo de devoção para todos os seus
súditos. Esses não imitavam as suas práticas, mas
entendiam sua obrigação de fidelidade à pregação
do Rosário de Nossa Senhora.
É ainda o padre Antônio Vieira que decifra
para os fiéis o segredo do Rosário para o cristão.
O Rosário, prega, é o Sacramento digerido, os
mistérios da fé postos em discurso, analisados.
Ao percorrer as cento e cinquenta contas, divididas
em quinze mistérios, medita-se sobre a trajetória
da salvação.
Esse é o poder do rosário, tal qual a Europa
compreendeu e transmitiu aos negros cativos ou
forros, os quais o receberam de coração aberto e
o têm como arma potente e invencível. Afinal, o que
são rosas? Flores que brotam entre espinhos,
defendidas pelos espinhos, demarcando a
distância e exalando odores celestiais. Colhidas,
são manifestação de apreço e carinho, mensagem
de paz. Contadas, uma a uma, são lágrimas
derramadas pelo reconhecimento do perdão
alcançado, força de união.
O Rosário em mão dos negros é uma arma tão
importante quanto ele o foi para os ibéricos na luta
contra os mouros. Da mesma forma que na luta
entre mouros e cristãos, a apropriação do rosário
fez com que um e outro grupo étnico não mais se
distinguissem, assim também debulhado pelos
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negros, os brancos não têm mais motivos de afirmar a
superioridade.
É possível que muitos leitores desta obra de devoção
busquem nela oportunidade de estudo acadêmico para
explicar identidade étnica, traços da cultura negra,
resistência à inserção nas versões da modernidade. É
possível que certas correntes da academia, preocupadas
com o atraso ou com “o arcaísmo como projeto”, vejam
nessa obra mais um traço que nos prende ao passado de
uma tradição a ser eliminada em favor de novos tempos. É
possível também que surjam teses problematizando a
presença de práticas “folclóricas” resistindo como
“antiguidades populares” no interior da onda avassaladora
de modernidade imposta pelo processo de metropolização.
Todos esses assuntos serão examinados com a maior
seriedade pelos centros de estudo e promoverão a ruptura
com o objeto proposto por Andréia: dedicar-se às práticas
devotas de quem encara a vida com raça.
Esta obra apresenta-nos os moradores de Justinópolis
que, no início do século XX, construíram uma capela
dedicada a Nossa Senhora do Rosário, após cultuarem a
padroeira de seus afetos, num dos largos que consolidariam
o povoado. Àquela época, mal suspeitavam que se
tornariam uma referência para as dezenas de milhares de
imigrantes que, atraídos pelos progressos da capital, em
busca de um local para morar, fariam o antigo povoado de
Campanhã se transformar numa das periferias mais
pulsantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O distrito de Justinópolis que assistiu a um
crescimento vertiginoso de sua população entre os anos de
1970 e 1980, contribuindo para que o município de Ribeirão
das Neves exibisse a taxa mais elevada de crescimento
demográfico daquela década – 21% ao ano -, abrigava nas
proximidades do centro histórico, onde se localiza a matriz
de Nossa Senhora da Piedade, como oposto complementar
a capela de Nossa Senhora do Rosário. A primeira, como
que antecipando o futuro, mostra aos que chegam o
sofrimento que os aguarda; a segunda, por sua vez, apontalhes a alegria das rosas, a resistência pela paciência em
cultivá-las colhê-las uma a uma.
Ao menos avisado parece impossível que um pequeno
grupo de moradores pobres e de pouca instrução tenha
conseguido se manter como referência de identificação de
uma região; mais ainda, que esse grupo sustente, anos a
fio, toda uma rede subterrânea de relações construídas muito
antes de Curral del Rei ser contemplada para se tornar a
cidade síntese de Minas. Essas redes se consolidam nas
trilhas das tropas, do comércio colonial, nos locais de pouso,
fixando os topônimos que a metrópole não destruiu e
mantém como arcaísmos: Venda Nova, Engenho Nogueira,
Contagem. Nenhum laço os mantém ligados a não ser a
devoção a Nossa Senhora do Rosário.
É também da periferia do metropolitano que unidos
reconhecem como metrópole maior de sua fé, a cidade de
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Aparecida, à qual se dirigem todos os anos, na última
semana do mês de abril, para dançar para São
Benedito.
Vistos como objeto de estudo do folclore,
certamente ali se buscarão elementos para o estudo
do “congado” ; engano, os irmãos do Rosário de
Justinópolis se mantêm unidos o ano todo. É pelo
rosário que eles dançam, é por ele que visitam e são
visitados, é em seu nome que o ano nunca acaba, a
folia de Reis se torna de São Sebastião, da Epifania,
do Divino. Folia da festa que nunca termina. É por ela
que o trabalho adquire sentido.
Pensa o leitor que os devotos são todos
moradores da vizinhança? Há o que migraram para
São Paulo, há os que moram em lugares os mais
variados de Ribeirão das Neves, Belo Horizonte ou
Contagem. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário
os mantém unidos. É esse traço de união que comove
o leitor, mais ainda ao conhecer o empenho dos
moradores. A ampliação do símbolo maior dessa
unidade – a capela construída na segunda década do
século XX é reconstruída nos últimos anos para
receber os devotos que se multiplicam – torna-se
visível quanto mais o bairro aparentemente se anula
com o crescimento metropolitano. De que modo foram
os recursos obtidos? Com o trabalho e a arte. Os
irmãos dedicando os fins de semana para obter a
benção para o seu trabalho cotidiano; abençoados, têm
a garantia do próprio sustento. Com a arte, percorrendo
as casas da vizinhança, com a folia de reis, de São
Sebastião, da Epifania, do Divino. Cantando, dançando,
anunciando a boa nova, confirmam os laços
comunitários e mantêm as portas abertas de todos os
moradores em nome da graça.
São essas lições de construção da vida
comunitária que emocionam o visitante. Encontrando
a folia de reis de Justinópolis na Praça Sete de
Setembro, centro comercial de Belo Horizonte, sentese convidado a acompanhá-la pelas ruas dos bairros
Labanca e Papini. A folia reina soberana, noite
adentro, tornando as periferias lugares abençoados,

¾

Sinésio Ribeiro de Bastos:Suma
cum lauda!

Celebrar 80 anos, como já se afirmou neste boletim
é alcançar o grau pleno de Mestre; ao chegar aos
noventa o melhor título a ser conferido a esse ritual
de passagem é “Mestre suma cum lauda”. O
professor Sinésio já recebeu os dois títulos e faz
honra a eles. Declamar, determinar suas músicas
preferidas, passar para os vindouros a mensagem
de educação é a tradição que Sinésio defende.
Apreciem o CD desse sábio mestre suma cum
lauda.
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contrastando com a reserva das páginas policiais
guardadas para noticiar o que acontece na calada da
noite.
Gostaria de sublinhar a importância da folia em
todos os seus aspectos. Vista como folclore, a folia
satisfaz apenas a curiosidade dos colecionadores do
exótico, acompanhada com devoção é oportunidade de
rever a alegria do natal e da descida do Espírito Santo,
a promessa de uma vida feliz; mantendo as portas
abertas e a rua como lugar de manifestação da arte,
aponta para alternativas não alcançadas pelo apelo à
segurança e ao medo de encontro com o estranho. A
folia é convite constante ao encontro de estranhos como
irmãos; pede, agradece e premia com arte; traz alegria,
leva alegria.
O mundo secularizou-se; no natal, o nascimento
de uma criança é pouco lembrado. Poucos se recordam
que se trata do Filho de Deus. Menos numerosos são
os que contrastam a tradição hebreu-cristã em que
Deus promete seu filho como irmão dos homens, com
a greco-romana em que o fogo divino é roubado sendo
os homens punidos com uma caixa de males. A folia
insiste em manter a mensagem declarando em bom
tom a urgência do congraçamento étnico, concretizado
nas figuras mascaradas dos três reis magos, em suas
danças, fagote, lundu e lundu para fagote. Desse modo,
de folia em folia, a dança de congo ou de moçambique
é o momento apoteótico da folia de Nossa Senhora do
Rosário.
É por Justinópolis, pela devoção de Andréia, pela
promessa de uma vida urbana construída na alegria do
acolhimento, pela mensagem do congraçamento entre
os grupos étnicos, pela rua como espaço de encontro,
pela casa de portas abertas, pelo fim do medo do
estranho que considero que esta obra deve ser lida com
afeto.
Lida e praticada.

José Moreira de Souza

Programa de Trabalho
¾

Congresso

anos após. Curioso também é que a Comissão
Mineira de Folclore tenha passado a ser uma
grande desconhecida pelos governos mais
recentes e que, no processo de instalação do
Museu de Artes Populares, não tenha sido
convidada a participar de sua concepção nem
funcionamento.

O XVII Congresso Brasileiro de Folclore
acontecerá em Belo Horizonte do dia
26 a 31 de outubro de 2015.
Antecedendo e permeando o
Congresso será oferecido Curso de
Folclore com o tema Saber Viver por
região do Brasil. Os interessados terão
oportunidade de conversar com os
principais estudiosos, membros das
Comissões Estaduais de Folclore de
cada estado do Brasil.
Estudantes universitários, ou não, já
podem elaborar planos de
comunicação para o congresso.
Acompanhar pelo
WWW.afagouveia.org.br

¾

Semana de Folclore
Em agosto deste ano – 2014 – a Comissão
Mineira de Folclore celebra cinquenta anos
de realização da Semana de Folclore. A série
iniciada em agosto de 1964, foi reconhecida
oficialmente pelo Governo do Estado a partir
de 1965, oportunidade em que por Lei
Estadual foi instituído o Centro de Tradições
Mineiras e o Museu do Folclore. De saudosa
memória. É extremamente curioso que ambos
os feitos tenham acontecido nos primeiros
anos do regime militar por iniciativa da
Secretaria do Trabalho e da Cultura Popular
– note-se Trabalho e Cultura Popular -,
herança dos anos populistas anteriores ao
golpe militar. Mais curioso é que o Centro de
Tradições
Mineiras
tenha
sido
regulamentando apenas em 2001, no
Governo Itamar Franco e sido desativado 10
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¾

Eleição nova diretoria
A Assembleia geral da Comissão
Mineira de Folclore vem se
preparando para composição de
chapas para a eleição da Diretoria que
cobrirá o período 2014 – 2017. A
diretoria eleita terá o encargo
coordenar o XVII Congresso Brasileiro
de Folclore juntamente com a
Comissão Nacional de Folclore e todas
as Comissões Estaduais de Folclore do
Brasil.
Espera-se a participação dos 853
municípios de Minas Gerais nesse
grande acontecimento.

Acessar Site da Comissão Nacional
http://
www.comissaonacionaldefolclore.org.br

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

A CULTURA compreende os
modos de vida de um lugar, sistemas
de valores, tradições e crenças, artes,
oralidade e letras, todos os aspectos
espirituais e materiais, intelectuais e
afetivos que caracterizam a sociedade
ou o grupo étnico e cultural que vive
naquele lugar, sem esquecer do seu
ecossistema. Portanto, cultura pela
vida em suas múltiplas relações.
Guia Metodológico da Cultura no Selo
UNICEF
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