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Editorial

Vamos visitar no
Facebook:

CNF - Grupo de Idéias

Em 31 de março do corrente ano, foi eleita a nova diretoria

da Comissão Mineira e Folclore para a gestão do Triênio
2021-2023, assim composta: presidente, Romeu Sabará da
Silva; vice-presidente, Mauro Guimarães Werkema; secretária,
Jacyara Edwiges Rosa de Araújo;  tesoureira, Clara Selma
Muniz Ribeiro. Para tanto, antes, em 30/0521, era
apresentada uma proposta de trabalho com os
seguintes itens

1. Inventariar a Cultura Popular Tradicional
Mineira (CMPT);

2. Valorização da CPMT a partir de
registros do inventário;

3. Consolidar a Sede Física para CMFL;
4. Aquisição e reestruturação do Acervo

da CMFL;
5. Revisar os levantamentos efetivados

junto a SEC-MG; IEPHA, Secretaria de
Interiorização /MG

6. Museu de Folclore em Vespasiano -
depredação do acervo; levantamento de
documentos da parceria;

7.  Acionar o Ministério Público para as
questões relativas ao Museu;

8. Firmar parceria com Secult /MG para
apoio de parceiros que contribuam para
a manutenção do acervo,

9. Dar andamento as conversas e
articulações para aquisição da Sede e
demais necessidades junto ao Secretaria
de Estado Cultura e Turismo;

10. Priorizar pesquisas e estudos sobre as
indústrias populares tradicionais
mineiras como forma de valorizar e
estimular a renda.

11. Retomar os projetos Imersão, Rodas de
Conversa; Cursos livres, técnicos,
formação de folcloristas, seminários de
comunicação, e outros;

12. Buscar parcerias e recursos para as
publicações em mídias diversas, física e
virtual da CMFL, edição e reedições de
obras relevantes sobre o Folclore.

13. Considerar todo Mês de Agosto como
mês de Celebração de Folclore,
promovendo atividades correlatas.

Pessoalmente quero destacar quatro
propostas que foram incorporadas como minha
condição para assumir a delicada função de
presidente,

A primeira delas era - Resolver em definitivo
a questão do Museu de Folclore Saul Martins
como meta fundamental em função de alguns
encaminhamentos.

Tinha, eu, algumas posturas críticas com
relação aos encaminhamentos. O fato da Prefeitura
de Vespasiano ter acolhido o museu de Folclore
em um momento difícil de conseguir local para
guarda e conservação do museu, não justifica, como
querem alguns, o fato dela ter deixado o museu
abandonado de forma a haver desvios e
deterioração de muitas peças. Além do que não se
justifica a Museu de Folclore ficar isolado na Cidade
de Vespasiano sem poder ser visitado, sendo que
poderia ficar no município, mas à beira da Rodovia
que leva ao Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, ou em Belo Horizonte, como capital do
Estado, para ter visibilidade

A segunde era - Acionar o Ministério Público de
Proteção ao Patrimônio Público se preciso fosse.

Para tanto bastaria à Comissão Mineira de Folclore
municiar o Ministério de documentos e arrolar nome de
pesquisadores que lidaram com a questão.  Tenho certeza
que o Ministério Público se sensibilizaria com a questão
e, possivelmente,  chamaria  ao caso o Estado e a
Prefeitura Municipal de Vespasiano para buscar uma
solução viável. Não estaria fora de questão solicitar à
Assembleia Legislativa de Minas Gerais declarar o Museu
de Folclore como patrimônio cultural do Estado

A quarta e última proposta era - Priorizar
pesquisas e estudos sobre as indústrias populares
tradicionais mineiras –

Devia-se a duas ordens de razões. Uma
delas é porque, de certo modo viria corrigir a
tendência de folcloristas de centrar estudos em
festas, danças religiosas e música folclóricas como
se folclore fosse coisa somente de católicos e de
caráter lúdico.  Se dependesse disso, durante a
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pandemia do coronavírus o folclore desapareceria.
Quando não, dando importância exclusiva ou
demasiada a lendas e mitos. Com isso deixando de
lado a cereja do bolo – atividades econômicas
tradicionais, indústria caseira e artesanato com
fonte de vida e fonte de renda – e ficando distante
de movimentos de  defesa do meio ambiente
economia sustentável e outros

Com relação ao quarto e último ponto - Retomar
os projetos Imersão, Rodas de Conversa; Cursos
livres, técnicos, formação de folcloristas,
seminários de comunicação, e outros – no dia da
eleição, ainda  mas antes dela, repassei para os sócios,
em tempo, a minha posição, dizendo:

Quer se queira ou não, para que o
Folclore seja visto, não somente como
fato folclórico, mas como objeto de
pesquisa e estudos, e seja respeitado
como atividade acadêmico-científica das
Ciências Sociais, precisa ser pautado por
padrões-científicos de pesquisa dessas
ciências, para não ser visto somente
como hobby romântico. Sem isso,
incorreríamos nos erros do amadorismo.
Assim pensando, duas posturas irão
orientar minha atuação.

 I -Entender o Folclore como um
ramo cientifico da Antropologia
Social, devendo recorrer a seus
métodos e técnicas de estudos e
pesquisas. Isso, na condição de
pesquisas e estudos de folclore,
seja ele entendido ou não como
cultura popular ou cultura
tradicional.

II- Entender a Comissão Mineira de
Folclore em sua dupla condição:
a) seja como centro de estudos e
pesquisas. de folclore, cultura

popular ou cultura tradicional; b)
seja como dentro de formação de
estudiosos de folclore,
entendido ou não, este, como
cultura popular ou cultura
tradicional.

Quanto aos itens 3, 8 e 9, o Vice-Presidente.
Mauro Verkema ficou credenciado pela Diretoria para
cuidar das tratativas relacionadas aos mesmos, ou
seja –

 Consolidar a Sede Física para CMFL; -
Firmar parceria com SECULT /MG para
apoio de parceiros que contribuam para a
manutenção do acervo; Dar andamento as
conversas e articulações para aquisição da
Sede e demais necessidades junto ao
Secretaria de Estado Cultura e Turismo;

Quanto as item 4 - Aquisição e reestruturação
do Acervo da CMFL - e ao item 5- Revisar os
levantamentos efetivados junto a SEC-MG;
IEPHA, Secretaria de Interiorização /MG – os
sócios – Ione Amaral e José Moreira ficaram
credenciados pela Diretoria a tratar do assunto.

No ensejo, quero comunicar que, concidentemente,
estou revendo. para editar, ainda, neste ano, uma obra
relativa a este assunto em questão -Antropologia e
Folclore: ambiguidades e preconceitos. Trata-se de
monografia que foi redigida para atender minha demanda
como professor do Curso de Pós-Graduação (lato sensu)
em Folclore e Cultura Popular no que foi o Centro
Universitário Newton Paiva.  Essa seria a minha contribuição
para o tema.

Romeu Sabará da Silva
Presidente

Diretoria da Comissão Mineira de Folclore
Presidente de Honra

Antônio de Paiva Moura

Presidente: Romeu Sabará da Silva
Vice-presidente: Mauro Guimarães
Werkema
Secretária: Jacyara Edwiges Rosa de Araújo
Tesoureira, Clara Selma Muniz Ribeiro

Conselho Fiscal
Luiz Fernando Vieira Trópia

Madalena Maria Diniz Bastos
Maria Agripina Neves
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Eleição Diretoria.
Após reunião preparatória para constituição da nova dire-
toria da Comissão Mineira de Folclore procedeu-se a elei-
ção da nova diretoria para cumprir o mandato até o dia 22
de agosto de 2023.
O mandato da diretoria anterior presidida pela senhora
Míriam Stella Blonski encerrou-se no dia 22 de agosto de
2020, porém, em razão da pandemia reinante, o mandato
foi prorrogado até o dia 19 de fevereiro, oportunidade em
que se agendou reunião da assembleia geral para o dia 31
de março. Acreditava-se na possibilidade de compareci-
mento de todos os membros.
Em reuniões preparatórias – todas à distância – foram ima-
ginadas inúmeras possibilidades, entre elas a escolha de
local aberto – jardim de uma praça – em que a comissão
eleitoral pudesse receber os votos ao longo de um dia evi-
tando desse modo aglomerações. Venceu a proposta de
eleição à distância e nossa companheira Débora Salgado
Grossi se comprometeu a coordenar essas ações.
Aberta a sessão, às 19:00 do dia 31 de março, e procedi-
da a votação compareceram 31 votantes  e foi  eleita por
unanimidade a chapa  tendo como presidente Romeu Sabará
da Silva.
A diretoria eleita é composta por membros inéditos. Romeu
foi preparado ao longo de anos para se tornar sucessor de
nosso membro fundador Saul Alves Martins. Foi secretá-
rio na gestão de Saul quando esse estudioso ilustre suce-
deu a Ayres da Mata Machado Filho. A maior contribuição
de Romeu naqueles tempos foi de criar a agenda de

“Simpósios de Comunicação Sobre Pesquisas em Folclo-
re” realizados anualmente de 1979 a 1981.
A vice-presidência coube ao professor Mauro Guimarães
Werkema cujo currículo exibe grandes feitos em apoio às
atividades da Comissão Mineira de Folclore. Mauro presi-
diu em diferentes momentos a Fundação Municipal de Cul-
tura de Belo Horizonte, a Fundação Clóvis Salgado – Palá-
cio das Artes – e a Belotour – empresa de turismo de Belo
Horizonte. A CMFL deve a ele o apoio necessário à acolhi-
da de espaço para nosso acervo em momento em que um
governo simplesmente despejou todos nossos pertences e,
sem nosso consentimento, se apossou de inúmeras obras.
Jacyara Edwiges Rosa de Araújo como secretária também
exibe em seu currículo o ter ocupado a gerência do Centro
de Tradições Mineiras e ter assistido a desativação desse
órgão no ano fatídico de 2011. Tem também como crédito
sua participação em atividades na Fundação Clóvis Salga-
do e no Grupo Folclórico Aruanda.
Como tesoureira, assumiu a senhora Clara Selma Muniz
Ribeiro, graduada em Ciências Sociais e apoiadora da Co-
missão Mineira de Folclore a partir de suas atividades no
Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional “La-
goa do Nado”.

Débora Grossi:
coordenadora do
processo eleitotal
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Simpósios de Comunicação Sobre
Pesquisas em Folclore
Simpósios foram momentos importantes para se pensar na
relação entre pesquisas em Folclore que se desenvolvem
em diferentes núcleos universitários e que são de interesse
para o movimento dos folcloristas.
Uma das lições advém da compreensão de como estudos
de interesse pelo folclore se mostram além da agenda do
movimento. Um dos exemplos recentes tem a ver com a
questão do aleitamento materno. Há certo saber médico
que condena as “mães de leite”, mas ao mesmo tempo
incentiva bancos de leite. Todas as pesquisas e estudos
sobre modernização de hábitos e costumes levam
necessariamente em consideração esses hábitos e costumes
para modificá-los. Um dos melhores exemplos são os
estudos sobre ritmos do trabalho. Tempos e movimentos.
As mensagens de marketing são sendas importantes para
a compreensão de tudo isto.
Há ainda uma frente de estudo e muita conversa necessária:
Políticas e Editais de Cultura. É mais do que necessário
criar a maior roda de conversa sobre o que resultou da
Constituição de 1988 e das Constituições Estaduais daí
derivadas como orientação de políticas culturais. As
coordenações  do movimento dos folcloristas se perderam
ao longo desse percurso.
No momento atual, há que tomar a frente dessas e muitas
outras questões.

Comissão Nacional de Folclore
Como se sabe, realizou-se no ano de 2019 na cidade de
Maceió, Alagoas, o XVII Congresso Brasileiro de Folclo-
re. Ficou previsto que o próximo aconteceria na cidade de
Moçoró.  Informações recentes de nosso presidente da
Comissão Nacional de Folclore, Severino Vicente, nos dão
conta de que o próximo congresso acontecerá na

emblemática São Luiz do Maranhão.  O núcleo temático do
XVIII Congresso será “Memória e Esquecimento”; tra-
duzido: o que é preservar?
Nessa oportunidade pretende-se discutir e aprovar uma Nova
Carta do Folclore.
Com efeito, até o momento, foram elaboradas duas carta
do Folclore. A primeira, no ano de 1951, como mensagem
do I Congresso Brasileiro de Folclore; a segunda, no ano
de 1995 no congresso realizado na cidade do Salvador –
Bahia. Na Jornada Integrada de Folclore realizada na cida-
de de Aracaju, acertou-se a elaboração de nova carta e
solicitou-se contribuição de todas as Comissões Estaduais.
Contudo, ainda não se chegou a termo.
Segundo parecer do professor Antônio de Paiva Moura,
seria importante que como resultado de cada Congresso se
divulgasse Nova Carta do Folclore, cujo objetivo seria de
elaborar diretrizes concretas de ação. Cumpre lembrar que
a divisão do trabalho acadêmico enseja congressos por es-
pecialidades e que nesses congressos não se pensa mais em
“Manifestos”, por maiores que sejam os diferentes enfoques.

Novas Comissões Renascem
O presidente da Comissão Nacional de Folclore, professor
Severino Vicente informa a reativação das atividades das
Comissões de Folclore do Piauí e do Rio de Janeiro. É no-
tícia alvissareira. No caso da Comissão Fluminense de Fol-
clore sua vitalidade é mais do que necessária, posto que ela
é embaixadora junto ao Centro Nacional de Folclore e Cul-
tura Popular.
Há que fixar que o Centro Nacional de Folclore e Cultura
Popular é o maior trunfo alcançado pelo movimento dos
folcloristas em nível nacional desde o ano de 1958.
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Festa Pandêmica: retorno à arte
pictórica
Ao rever nossos “Boletim Carranca”, cuja série teve início
no ano de 1995 com o nome de “CMFL Notícias”, por
iniciativa de nosso presidente Tião Rocha, deparamo-nos
com profundas mudanças no processo de comunicação.
A comunicação com os centros de Folclore espalhados
por todo o Brasil se dava por cartas de correio, feitos
milenares de comunicação à distância. Sob a presidência
do professor Lázaro Francisco da Silva, uma pequena
novidade: a comunicação se ampliou timidamente pelo “Fale
conosco” no site “FolcloreArt.br.” e algumas vezes pelo
e-mail. As cartas continuaram no comando. Na gestão de
Carlos Felipe, o secretário Sebastião Geraldo Breguêz in-
ventou um e-mail coletivo, no qual uma pessoa enviava
mensagem para todo o grupo, o mesmo acontecendo com
o grupo da Comissão Nacional de Folclore.
A Pandemia, nesses anos da Peste, trouxe mais novida-
des, ampliaram-se conversas pelos mais variados meios,
instagram, watsapp, meet, face-book e quejandos e
quetais!
Passaram a predominar imagens como portadoras de men-
sagens.
A seguir temos amostras desses feitos. Interpretem.
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A Pandemia também Ceifa Vidas
É hora de cantar canções de Ninar

De Vez em quando há conversas

Erildo Nascimento de Jesus – Diamantina.
A FOLIA DO DIVINO
Na antiguidade existia uma folia que percorria as residênci-
as diamantinenses para angariar donativos para as festivida-
des. Consistia na Bandeira do Divino acompanhada por
músicos tocando a música “Folia do Divino”.
A curiosidade consiste ser a única música conhecida no
mundo sem compasso. A percussão que marca o ritmo tam-
bém “canta” com o restante do grupo. Desta forma impede
a possibilidade de registro em partitura e regência.
É a única Música conhecida no Mundo sem Compasso. Al-
guns acreditam que o percussionista do bumbo não deveria
ser profissional, entretanto indiscutível que foi excepcional.
Neste contexto vários outros sons associados ao evento,
externos a execução dos músicos sintonizam a linha melódi-
ca: Sinos, Fogos, Ritmos dos Grupos Folclóricos, Palmas
etc.

Pela beleza das circunstâncias amplas gerais de fé mani-
festada com requintada arte popular musical, impossível
para um diamantinense não manter esta relíquia no cora-
ção.
Ela é Divina !

José Moreira de Souza: Em primeiro lugar, quero agrade-
cer ao nosso Erildo Nascimento de Jesus a gentileza de
compartilhar este importante registro da Tocata da Folia
do Divino que predomina em Diamantina e em toda a Re-
gião do Diamante. Peço, nesta oportunidade, comentários
de nosso Ulisses Passarelli sobre a Festa do Divino em
São João del Rei e a região do Rio das Mortes. Acredito
também que nossa Presidenta da Comissão Goiana de
Folclore, Izabel Signoreli possa acrescentar comentári-
os substanciais sobre a Festa do Divino em Goiás e espero
obter comentários de nossos amigos de Santa Catarina,
nosso ilustre professor Nereu do Vale Pereira. Entendo
com Erildo Nascimento de Jesus que a Tocata da Folia
do Divino da região do Diamante tem marcas
especialíssimas; chegou até nos apenas em fragmentos, mas
exibe marcas medievais - ritmo livre -, embora, a partir de
certo momento a Banda do Terceiro Batalhão tenha dado
a ela ritmos marciais. Zoroastro Viana Passos relata em
“Em torno da História de Sabará” que um diamantinense
levou para Sabará o padrão da festa do Divino de
Diamantina para a sede da Comarca do Rio das Velhas.
Curiosamente, esse diamantinense que era “pardo” em
Diamantina, tornou-se “branco” em Sabará. Isto, porém,
é pormenor sem importância para o caso.

Izabel Signoreli – Comissão Goiana de Folclore

Festa do Divino Espírito Santo, com duração de doze dias,
tem seu ápice no Domingo do Divino, 50 dias após a res-
surreição. Mesclada de festejos religiosos e profanos é
constituída de novena, folia, procissão, missa, roqueira,
mascarados, cavalhada, pastorinhas, apresentações de gru-
pos folclóricos, etc... Esse comentário específico dos fes-
tejos da Festa do Divino Espírito Santo nos abençoe sem-
pre em Pirenópolis/GO, reconhecida pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN -
Patrimônio Imaterial no Brasil.
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Conversas com Vinícius Cabral
Nossa Comissão Mineira de Folclore está sendo
brindada pelo jornalista Vinícius Cabral – de Governador
Valadares – para conversas semanais sobre assuntos e
temas de interessa para os estudos de Folclore, de
Políticas Públicas que se referem à cultura popular.

As Conversas das Quartas Feiras tiveram início no ano
de 2020 e prosseguiram neste ano a partir do dia 3 de
fevereiro.

3 de fevereiro. Anotações do que será publicado na
edição 01-2021 de nosso Carranca. -

1.       Nova Diretoria.
2.       Minas antes dos 300 anos: O Deus ex
machina de Júlio Ribeiro.

a.       São Paulo, a capital da solidão
b.      Conflitos de famílias – Pires e
Camargos
c.       Jesuítas e o padre Belchior de
Pontes

3.       Saber fazer a Festa – Pauta para a Revista
35 – ISSN 03-2021

a.       O saber prover a subsistência
b.      O saber empregar o excedente
c.       A celebração do excedente

10 de fevereiro   - Conversas com o professor Ramiro
Esdras.
Ramiro é menino de Januária que faz proezas no Amapá.

Curiosamente, ele é
todo dedicado à
obra de Manoel
Ambrósio, mas , ele
fez sua tese de
mestrado na
Universidade

Federal do
Pará e o tema é
a guerra,
melhor a
sequência de
guerras dos autóctones que de uma hora para outra
têm que se haver com “portugueses” - “emboabas” -
ingleses, franceses e holandeses. A memória
“popular” repousa sobre cinzas e Ramiro irá soprar
para ver se há algumas brasas. Eureka!
Isto dá uma boa conversa até com a história do
padre Belchior de Pontes. No caso, são os
protestantes que jogaram muita água na fogueira da
memória viva.

17 de fevereiro  Conversas com  Carlos Ceza
Seguem informações para conversar sobre Manoel

Ambrósio.
Ele foi o primeiro
nome lembrado
no dia de
fundação da
C o m i s s ã o
Mineira de
Folclore - 19 de
fevereiro de
1948.
Na segunda
reunião, Aires
convidou seu filho
M a n o e l
Ambrósio Júnior
para compor o
quadro de

membros fundadores.
No sesquicentenário de nascimento de  Manoel Ambrósio,
a neta Mercês Ambrósio ingressou na CMFL.
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Ela trouxe na mala, Ramiro, Ros’elles e Carlos Ceza que
criaram o Arquivo Manoel Ambrósio.
Já imagino os bisnetos também dando continuidade.

24 de fevereiro -
Comissão Mineira de Folclore – 73 anos
Memória do Cotidiano e registros seletivos

A Comissão Mineira de Folclore foi fundada no dia 19 de
fevereiro do ano de 1948 por iniciativa de Ayres da Mata
Machado Filho. Há registro disso nos jornais da época,
mas há que ter presentes as “Tabelas de Temporalidade.
O que fica registrado e o que é descartado.
Fontes:
http://www.folcloreminas.com.br/
CMFlHemeroteca01.htm
http://www.folcloreminas.com.br/CMFlRevista.htm
http://www.folcloreminas.com.br/CMFlCarranca.htm
Pesquisa: O Movimento dos Folcloristas em Minas
Gerais – Do século XIX ao ano de 1954. Há
Mineiridade?
“As Teorias [referenciais interpretativos] são redes pelas
quais queremos  apreender a Realidade e cuidamos que
as malhas dessa rede sejam as mais finas possíveis”. Karl
Popper:  La lógica de la investigación científica.

03 de março Conversas com a doutora Juliana Garcia
Tema Congado e Nossa Senhora do Rosário de
Justinópolis.

A Doutora Juliana Garcia. Ela cursou pós-graduação em
Folclore e Cultura Popular na turma seguinte à de Edileila,
defendeu dissertação de mestrado que foi publicada com

arte da capa de Edileila, e a tese de doutorado em que dá
continuidade aos estudos do mestrado. 
.
10 de março –  Conversas com professor doutor Romeu
Sabará da Silva
Tema:  Memórias de um Antropólogo
Romeu foi o filho que Saul queria ter. Logo, em 1969,
cedeu a disciplina que ministrava na PUC Minas para

Romeu. Obrigou-o a ser o primeiro concursado como
professor  do curso de Ciências Sociais da Fafich
UFMG. Ao se tornar presidente da Comissão Mineira de
Folclore, escolheu Romeu como seu secretário, ou seja
colocou-o no lugar que ocupava como auxiliar de Aires
da Mata Machado Filho. Brigou com a polícia e exigiu
desculpas quando Romeu foi preso. Romeu tinha livre
acesso à casa de Saul, muito mais do que qualquer das
pessoas de sua preferência.

Mas há outras faces do Romeu que
merecem atenção:
A pesquisa sobre os Arturos de
Contagem. Romeu esteve junto aos
Arturos e os revelou para o mundo
desde de 1968. Elaborou a tese de
doutorado e a publicou já em segunda
edição. 
Enveredou-se pela via poética e teatral
tendo em vista animar professores das
escolas do ensino público fundamental e
médio. Publicou 3 livros de poesias e de

oficinas de teatro nessa área.
Enfurnado em movimentos políticos foi candidato a
deputado pelo PDT - Brizolei, por que? -. O mais
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divertido é que se candidatou a Diretor da Fafich e
escolheu como vice-diretor um serviçal de Serviços
Gerais para escândalo da Academia. Quando da
derrubada da Dilma envolveu-se plenamente e publicou a
obra: “O Golpe Congressual”. Nessa obra revela-se o
Romeu “feminista”... Ele conclama as mulheres a se
pensarem como mulheres em movimento  e estranha a
covardia dos movimentos ditos feministas. Matou a
cobra e mostrou o pau. Percorreu os gabinetes das
“deputadas” em Brasília e cuidou de recolher os
discursos proferidos em defesa da presidenta.
Por último, Romeu publicou a obra “Memórias de um
Antropólogo” na qual se mostra nu e inocente como veio
ao mundo...
Acho que a conversa com Romeu é a primeira de uma
série. A questão indígena e a polícia indígena. A questão
quilombola e o campesinato negro. As festas do Rosário
e do divino, os conflitos da Antropologia com o Folclore.
Haja assunto.

17 de março  Conversas com Romeu Sabará  e Pedro
Paulo Pinheiro
Na última quarta feira, - dia 10 de março - Romeu
propôs a próxima conversa na qual inclui dois
colaboradores: um representante do Sindicato dos
marceneiros/carpinteiros e um representante de
movimentos sindicais.
Seguem anotações do Romeu e minhas sobre esse
assunto.
Romeu se lembrou também da Edileila, mas temos
também vários artistas que você já entrevistou.

Carpintaria e Marcenaria.  indústria caseira
artesanato em foco

24 de março - Conversas com Raquel Luiza da Silva
Tema:  Instantes poéticos
Mandei este recado para o Vinícius Cabral:
Aquela conversa sobre mulheres incríveis, conforme
comentei, me trouxe ao presente a senhora Raquel Luiza
da Silva, uma menina nascida em Gouveia, no meu
entender uma escritora ímpar e desconhecida. Quase,
quase uma Carolina. Ela começou a escrever muito cedo.
Nasceu num povoado chamado “Engenho” em Gouveia
e danou a escrever romances - todos inéditos - e poesias

de elevada
profundidade. Eu
gostaria de tê-la numa
conversa.
Envio para você, em
anexo, um currículo
dela quando imaginou
encontrar emprego em
BH. Hoje ela reside
na França, mas parece
que está mais

recolhida. Ela me lembra uma senhora aqui da favela da
Cabana que fazia muitas poesias. Recentemente, nós a
encontramos. Adélia perguntou pelas poesias. Resposta:
“Perdi a inspiração. Depois que meu filho morreu no
tráfico, acabou-se o sofrimento!!!!”

31 de março:  Conversas com Frei Chico  - Franciscus
Henricus Vander Poel
Tema: Semana Santa no imaginário popular
Comentários sobre a obra de Frei Chico com foco no
Dicionário da Religiosidade Popular e o Com Deus me
Deito.

07 abril: Conversas com  Luis Carlos Mendes  Santiago
Tema – Mandonismo Sertanejo Corpo Fechado

O cerne da conversa é “Corpo Fechado e mandonismo
local”. Essa obra recebeu o Prêmio Sílvio Romero e foi
reeditada agora por uma editora do Rio de Janeiro.
O caso do Luís é mais do que divertido. Ele deixou a
escola aos 12 anos e danou a estudar por conta própria.
Em dado momento resolveu virar autor. Elaborou um
plano de estudo do Vale do Jequitinhonha com o título de
“O Vale dos Boqueirões”. Prometeu dez volumes e
publicou por conta própria 5 deles. Aí danou a estudar
latim e outras coisas e resolveu traduzir as “Geórgicas” de
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Virgílio e deu o nome à obra de “As Roçarianas”. Não é
só tradução, é edição crítica de como essa obra era
ensinada nas cortes. Em dado momento, a Universidade
Estadual de Montes Claros chegou até Pedra Azul. Luis
correu e se matriculou. Escolheu como objeto de estudo
“Corpo Fechado”. Como eu vi as obras dele nuns sebos
de BH do “Vale dos Boqueirões”, interessei-me por
conhecê-lo. Achei o e-mail dele no volume dois. Aí ele
ficou confiante e me mandou os originais do “Corpo
Fechado”. Eu lhe disse: O Edital do Prêmio Sílvio
Romero está aberto. Mande que você vai ganhar. Não
deu outra. Ganhou. Com o dinheiro do prêmio ele
publicou a obra e ficou famoso, mas continua na roça.

14 abril –
Contos do Vigário: A arte de furtar – Quanto vale o
espetáculo?
Conversa sobre o conteúdo da Revista da Comissão
Mineira de Folclore – edição número   Foco: imposturas,
fraudes, brincadeiras de mau gosto... Teatro da vida.

21 abril: Conversas com Antônio Henrique Weitzel –
decano da Comissão Mineira de Folclore.
Tema: Celebrar 89 anos e percurso da Memória.
Mensagem:
Já de há muito venho narrando os fatos contidos neste
opúsculo. [165 páginas] Minhas filhas, fãs incondicionais
dessas histórias pediram-me para escrevê-las. – “Mas,
minhas filhas, quem é que vai ler isso?” – “Nós vamos. E
isso basta”. Deixei-me seduzir. E aí vão “desenhadas” as
palavras que compõem as constantes narrativas de fatos
que já fazem parte de um passado prestes a afogar-se nas

brumas do tempo e
fadados ao
e s q u e c i m e n t o .
Lembrei-me da frase
de um cacique terena,
que ouvi pela televisão:
- “O homem branco
precisa de desenhar
as palavras porque a
sua memória é muito
pequena.” Daí que
entre os povos
ágrafos, que só
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possuem a literatura oral, os velhos são muito respeitados,
porque eles é que são os guardiões das tradições tribais,
uma biblioteca viva. Diversamente do que se observa hoje
em dia nas chamadas civilizações modernas. No meu caso
não é a memória que é pequena: é trazer o passado para o
presente de dentro de um arquivo muito vasto. Isso me faz
recordar  esta máxima nº 919 do Marquês de Maricá (1773
– 1848): - “A memória dos velhos é menos pronta,
porque seu arquivo é extenso.” Demoram a se lembrar
de um fato, por estarem vasculhando  um mundo de
informações até o fundo da memória. Ao escrever estas
linhas, percebi quantos antepassados meus já se foram.
Daria até para encher uma daquelas barcas (navios a vela)
– prefiro a “Gessner” que trouxe da Alemanha meus bisavós
com seus 6 filhos, entre eles meu avô com 6 anos de idade.
Eles vieram da Alemanha contratados, junto com outros
conterrâneos para construírem a Estrada União e Indústria
e povoamento da região. Cumpriram à risca essas duas
exigências do Contrato, principalmente a segunda que
seguiram firmemente. E como cumpriram!... E deles muitos
se fixaram na região rural da Colônia Dom Pedro II, o atual
Bairro São Pedro. Outros mais na Village, hoje Rua
Bernardo Mascarenhas, onde se estabeleceram meus
antepassados.
Aí estão as lembranças de minhas andanças por esse mundo
de Deus. Nem tudo eu pude registrar, por razões óbvias.
Mas do que ficou “desenhado” pode-se tirar algum proveito.
Espero que assim seja.
Antônio Henrique Weitzel. Lembranças de Minhas

Andanças. [2019]

28 abril – Conversas com Daniel de Lima Magalhães
Tema:  flautas de taquara: sons, embalos, ritmos do
trabalho e Vida!

05 maio: Conversas com Gonzaga de Avíla e Silva
Tema: Arte muito além do Trabalho
Agora Gonzaga está aposentado e resolveu ocupar a
cidade com suas obras. Nem pensa em dinheiro, nem em
viver da arte. Vive da aposentadoria. É isto que ele tem
mostrado à  Gouveia; quem dera que a lição valha a
pena.
Ele nasceu em Costa Sena, distrito do município de
Conceição do Mato Dentro, mas foi para Gouveia ainda
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Por onde andamos

criança com o esvaziamento das atividades no povoado
em que nasceu. Resultado, Gouveia ganhou os melhores
músicos de Costa Sena, folias de reis e o Gonzaga.
Já disse que ele se parece com o Querino, sabe fazer
com arte e pronto. Eu perguntei a ele, em entrevista
gravada: como dar “preço” às suas obras”. Ele
respondeu:”calculo as horas trabalhadas”.  Insisti: “E o
valor da criação”. E ele: “Isto não conta”.

12 de maio Conversas com Andreia Patrícia de Souza
Tema: Viver Local
Comunidade
Quilombola de
Justinópolis – Lugar
que mais cresceu em
população no Brasil.

19 de maio –  Conversas com Hélio
1. O Hélio contar como se tornou autor de livros e
apresentar suas obras.
2. Destacar a
obra sobre o
Padre Libério,
a ampla
pesquisa que
desenvolveu e
a importância
dessa obra
para o próprio
autor e sua
aceitação. Até
este momento, a divulgação despretensiosa que fizemos
alcançou 5.800 visualizações.
3. Desenvolver a conversa sobre Santo Mineiros da
devoção popular: Padre Victor de Três Pontas - um ex-
escravo alfaiate. Nhá Chica de Baependi que é louvada em
terreiros de umbanda em São Paulo. Siá Reginalda de
Curvelo e Padre Antônio Ribeiro Pinto de Urucânia, apenas

para dar sabor. Teríamos a Santa Margarida dos
Coqueiros e muitas outras figuras emblemáticas.
Note-se que os santos populares de Minas têm muito a
ver com miscigenação, assunto já anunciado na Revista
da Comissão Mineira de Folclore sobre Tipos Populares
Urbanos.

26 de maio -  Conversas com Cláudio Remião

Tema: De Gaúchos para os mineiros:

A conversa começou assim: Mário Santiago danou a
conversar com Vinícius Cabral sobre correspondências de
Mário de Andrade com os próceres da Semana de Arte
Moderna.  Nisso veio a ideia de convidar Cláudio Remião,
menino lá do Rio Grande de Sul para a gente conversar
sobre a correspondência de Francisco Curt Lange.
Quem é esse tal de Curt Lange?
Foi um alemão formado em arquitetura e que se dedicou à
Música e à Musicologia.
Ele se encantou pela América Latina, mais ainda pelo Brasil,
muito mais por Minas Gerais e se correspondeu com Mário
de Andrade e todas as pessoas que pudessem se interessar
por seu objeto de estudo.
Pois bem, o Gaúcho Cláudio Remião seguiu o roteiro de
Curt Lange e danou a percorrer Minas Gerais. São João
Del Rei, Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Gouveia –
Gouveia, gente – Juiz de Fora e Belo Horizonte. Nessas
aventuras leu a correspondência de Curt Lange – algo como
Cem Mil cartas:  cem mil com letras maiúsculas. Essa
correspondência nos revela algo com 60 anos de vida no
Brasil e quase 70 de América.
Tem razão o estudioso Rui Mourão ao narrar a saga de
Curt Lange:
O Alemão que descobriu a América!!!

Nas próximas páginas: Artigo em
homenagem a Vinícius Cabral em
comemoração aos 60 anos festejados no
dia 23 de maio
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Maio: Trabalho, Mães de
Leite e Abolição.

José Moreira de Souza
A palavra chave deste artigo é Maio, o belo mês
das flores!
Ouvi em minha terra natal – Gouveia, gente – o
seguinte provérbio: “Quem se casa em maio fica
maiando a vida toda”. Belo saber popular que lem-
bra malhar como derivado de maio!
Afinal, o que seria maiar e malhar? Maiar seria vi-
ver maio pela vida toda ou maio lembra Malho?
Haja devaneios! Imagino que os próceres da arte
moderna não encontrariam versos mais modernos
para compor poema em louvor ao maio das noi-
vas. Fico com o maiar de malhar.
 Malhar do Malho.
Isto rima com Trabalho. Maiar, malhar e trabalhar
são filhos trigêmeos de maio. Podem se completar
com tetragêmeos,  maiar, casar, malhar e trabalhar.
Ou pentagêmeos: maiar, casar, enfillhar, malhar e
trabalhar. A fileira pode ser mais ampla, teremos
hexagêmeos: maiar, casar, enfilhar, amamentar,
malhar e trabalhar. Haverá heptagêmeos? Maiar,
casar, enfilhar, amamentar, malhar,  trabalhar e
Deliciar? Eis nosso Maio para muitas conversas.
Haja!
Deliciar: Maio, o belo mês das flores! Margaridas
de Maio!
Simplifiquemos: Trabalho, Mães, Liberdade!
Simplifiquemos mais ainda. Maio é o mês do Tra-
balho. Pode ser do trabalho Tripalio ou do traba-
lho, núcleo de todas as atividades de subsistência.

A origem latina da pa-

lavra relaciona-se

ao tripalium (tri, de três e palium,

de paus). O tripalium era um ins-

trumento para a agricultura, ele

possuía três hastes aguçadas, al-

gumas vezes com pontas de fer-

ro, com ele os agricultores debu-

lhavam o milho. [https://

kardiasociologia.org/2020/08/14/conceito-trabalho/
]

Se maio foi o mês do trabalho visto como tripalio, o segundo do-
mingo do mês dedicado às mães será o dia de negação do trabalho
e o Treze de Maio o dia da libertação do trabalho. O autor do
artigo citado acima acrescenta:

Não se sabe em qual momento histórico o significado e

uso do tripalium foram ressignificados. O tripalium pas-

sou a ser empregado para fins de tortura.

Desse modo, o trabalho árduo, sofrido recebe o nome de “labor” –
também termo originado do latim – e o trabalho em geral passa a
significar toda atividade genericamente atribuída aos esforços hu-
manos de produção de bens e serviços.
Esta rápida introdução tem como objetivo remeter os leitores para
estudo das três datas celebradas: trabalho, maternidade e liberda-
de. Porém, o foco que quero enfatizar é de cantigas do trabalho,
cantigas de ninar e ritmos do trabalho.

Cantigas do Trabalho
Fui na casa de tolo,

Tolo ficou ladino!

Fui na casa de tolo,

Tolo ficou ladino!

[Batuque para saudar o ano novo.
Gouveia-MG]

Istoque, isquito![pausa]

Istoque pra matá mosquito.

[Recitativo ritmado para caçada de
crianças com arma fabricada de
bambu. Gouveia MG]

Escravos de Jó jogavam caxangá.

Tira, põe, deixa ficá.

Guerreiros com guerreiros

Fazem zigue, zigue, zá.

[Jogos infantis cantados. Alguma semelhança com
movimentos do tear?]

Certa vez fui a uma indústria de moagem no setor de rações animais
na Cidade Industrial de Contagem – Cidade Juventino Dias – para
fazer compras. No amplo salão, algo como uma dezena de mulhe-
res ensacava as mercadorias em meio a um barulho infernal de má-
quinas em rotação. Para superar o ambiente ensurdecedor cada
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uma cantava mais alto para não ouvir o ruído das máqui-
nas. Qualquer música servia.
Em uma das Semanas Mineiras de Folclore, nosso compa-
nheiro, Geraldo Inocêncio, exibiu para nossa apreciação –
pasmem – no amplo salão da Biblioteca Pública do Estado
de Minas Gerais, a dança da festa da Capina de Milho.
Esse mesmo assunto empolgou nosso atual presidente, pro-
fessor doutor Romeu Sabará. Em tese de doutorado, nar-
rou em detalhes a festa da capina de milho no povoado dos
Arturos em Contagem. [SABARÁ, Romeu. O Drama do

campesinato negro no Brasil: A comunidade negra dos

Arturos.  Belo Horizonte: Oficina de Arte e Prosa, 2015]
Nosso também companheiro, Carlos Farias, reuniu as la-
vadeiras de Almenara e criou o coral “Lavadeiras de
Almenara” que encanta o mundo com cantigas recupera-
das da lavação de roupas à beira do rio.

Lava, lava lavadeira,

Lava a roupa de sinhá!

O que são as cantigas de trabalho?
Nossa companheira fundadora da Comissão Mineira de
Folclore, Angélica de Resende Garcia, dedica um pequeno
capítulo a um gênero de cantigas do trabalho em uma se-
ção a que dá o título de “Mutirão”. [GARCIA,  Angélica
de Resende.  Nossos Avós contavam e cantavam. En-
saios folclóricos e tradições brasileiras. Belo Horizonte:
Gráfica Editora Sion, 1951]
Nessa seção a autora coloca em relevo os diferentes tipos
de mutirão e também as cantigas de boiadeiros.  Merece
transcrição:
Oh! que triste vida

Passa um boiadeiro,

Trabalhando tanto

Sem ganhar dinheiro.

Chamando a boiada

Lá vem o boi marisco,

Lá vem o boi pintado,

Lá vem o namorado.

No mutirão que reúne pedreiros e carpinteiros, Angélica
registra duas cantigas colhidas na fazenda Santa Rita, mu-
nicípio de Tarumirim, no ano de 1939.

Vancê diz que bala mata,

Adeus morena,

Bala não mata ninguém;

Adeus morena,

A bala que mais me mata.

Adeus morena,

É os óios de meu bem;

Ai! Eu vou chorá.

Esta tem também a mesma origem:
Esta fazenda tá ficando,

Tá ficando muito bão,

Desmancharo a casa veia

Parecia assombração.

E fizero uma novinha

Lá no alto do espigão;

Ela é toda pintadinha,

Ancês qué vê, óia no chã.

Cantiga de derrubada. Colhida em Leopoldina. p. 72
Solo) Ei! Toca, toca mana;
Coro) Êi!...
Solo) Êi! Tão bonita!
Coro) Êi!...
Solo) Ei! Toca, toca mana;
Coro) Êi!...
Solo) Que lá vem ela!...
Coro) Êi!...

Canto das pedras  Colhida em  Diamantina. p. 72
Ôi, oi, pedra, pedra, oi!...
Santo Antônio, oi me ajuda, oi!...

Vamos companheiros, oi!...
Ôi, oi, oi, oi!...

Mover esta pedra,
Ôi... pedra!...

Mover esta pedra,
Ôi... pedra!...

Cantiga em serviço de mineração p. 73
Coro) Ê, ê,ê, ê, a!...
      Ê, tin, dê, tin, dê, pá!...
Solo) Vamos, companheiros,
        No serviço pegar,
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......E quando chegar lá,
      Vamos todos trabalhar.
Coro) Ê, ê,ê, ê, a!...
      Ê, tin, dê, tin, dê, pá!...
Solo) Esta cata está funda;
…..Vamos descer devagar,
…. Um escora, outro segura
....prá ninguém se machucar.
Coro)      Ê, tin, dê, tin, dê, pá!...
...      Ê, tin, dê, tin, dê, pá!...
Solo) um enche o carumbé,
....      Ê, tin, dê, tin, dê, pá!...
....O outro vai carregar
....Até formar o paio,
... Prá depois todos lavar.
Coro)      Ê, tin, dê, tin, dê, pá!...
...      Ê, tin, dê, tin, dê, pá!...

Neste momento, antecipo o comentário maior que virá mais
à frente. Merece destaque a compreensão coletiva dos pas-
sos que compreendem a tarefa. O canto exprime o saber
fazer e é de domínio público; ou seja, todos que participam
sabem o que devem e cantam. Merece ainda a atenção
para a alternância entre solo e coro. Notem como o “mes-
tre” ordena a derrubada no canto em Leopoldina, em plena
zona da Mata, e como se dá a alternância nos serviços de
mineração em Diamantina? Atenção também é dada para o
saber coletivo, sem mestre, no canto para erguer ou virar
uma pedra também em Diamantina.
Antecipo Taylor, Faiol; a escola de Relações Humanas te-
ria amplo material para estudo da “Administração Científi-
ca do Trabalho”. Um estudo dos cantos de trabalho nas
indústrias têxteis que se disseminam em Minas Gerais a partir
de meados do século XIX nos trariam prendas para com-
preender o saber trabalhar nas atividades de cardar, fusar,
e operar teares. A disciplina do trabalho não se pode fazer
em silêncio.
Vejam esses versos de benzeção:

Eram três irmãs chamadas Luzia.
Uma fusava, a outra cozia,
A outra curava o mal de azia!

Há um autor que se debruça exclusivamente sobre cantos
de trabalho em obra publicada na primeira década do sé-
culo XX. Seu nome é Karl Büccher. [BÜCCHER, K.

Trabajo y ritmo. Madrid: Daniel Jorro, 1914. Tradução
de J. Perez Bances]. Merece atenção a coleta sobre tipos
do gênero Cantos de Trabalho.
Cantos do moinho à mão; trabalhos preparatórios  para as
matérias têxteis; fiar, tecer, trançar; carregar água; canções
de artesãos: sapateiro,carpinteiro, carreteiro, ferreiro; can-
tigas de colheita; cantigas de trabalho em e com animais.
Isto não é tudo. O autor irá descer a pormenores ao desta-
car as atividades que determinam compasso e nisso tere-
mos oportunidade de conversar com os “sábios” da “Ad-
ministração Científica do Trabalho” – assunto de nossa últi-
ma sessão.
Vale transcrever apenas uma cantiga inserida na classe de
fiar, tecer, trançar. Bücher enumera e transcreve dezenas
delas oriundas dos mais variados povos.  A que transcrevo
é francesa para favorecer a leitura. Canção número 29,
página 72:
De Paris á la Rochelle,
Plantons le moy
Plantons le moy, Madeleine,
Plantons le moy
Vous et moi.

Il y a trois demoiselles,
Plantons le moy
Plantons le moy, Madeleine,
Plantons le moy
Vous et moi.

Qui se coiffent à la chandelle
Plantons le moy
Plantons le moy, Madeleine,
Plantons le moy
Vous et moi.

E por aí vai

Cantigas de ninar
É possível que muitos de meus leitores não conheçam o
“Samba de uma nota só”. Se retirarmos a letra, poderemos
dispensar a distribuição dos tempos. Teremos tempos de
longa duração, as desconhecidas e desprezadas máxima,
longa e breve! Para lembrar tempos de antanho ficamos
com a semibreve.... Semibreve irá determinar unidades de
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tempo expressas na semínima: 1, 2, 3, 4. Colcheia:
1,2,3,4,5,6,7,8.
Começo a conversa com esse samba que se tornou univer-
sal pelo gênio de Tom Jobim.

Eis aqui este sambinha feito numa nota só

Outras notas vão entrar, mas a base é uma só

Esta outra é consequência do que acabo de dizer

Como eu sou a consequência inevitável de você

Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz
nada

Ou quase nada

Já me utilizei de toda a escala

E no final não sobrou nada

Não deu em nada

E voltei pra minha nota como eu volto pra você

Vou contar com a minha nota como eu gosto de
você

E quem quer todas as notas

Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó

Fica sempre sem nenhuma

Fique numa nota só

E quem quer todas as notas
Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó
Fica sempre sem nenhuma
Fique numa nota só.

[ f o n t e : h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m /
search?q=samba+de+uma+nota+s%C3%B3&oq=samba+de+uma&aqs=chrome.0.0i355j46j0l2j69i57j0l5.8486j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-

8 consultado em 16 de maio de 2021]

Vale a pena outro exercício. “Minha Canção” de Chico
Buarque no enredo dos “Saltimbancos”:

Dorme a cidade
Resta um coração
Misterioso
Faz uma ilusão
Soletra um verso

Lavra a melodia
Singelamente
Dolosamente

Doce a música
Silenciosa
Larga meu peito
Soletra um verso
Faz-se certeza
Minha canção
Réstia de Luz onde
Dorme meu irmão.

Deixemos um “samba de uma nota só”, “Minha Canção” e
caminhemos para uma possível memória dos acalantos ou
cantigas de ninar. Penso que pensar – isto mesmo: penso
que pensar - em Mãe é lembrar Cantigas de Ninar! Disse
possível por que não sei se mães, babás e profissionais que
velam pelas criancinhas em berçários cuidam hoje de ador-
mecer crianças com acalantos e cantigas de ninar.
Consultei neste momento uma criança que viveu em berçá-
rio e que, se encantou tanto com esse recurso coletivo de
cuidar de bebês que, aos dez anos, passou a dedicar o
período de férias em berçários para cuidar de crianças como
recreação. Essa criança completa nesses dias 12 anos.
Perguntei: - Lá no berçário como vocês fazem para os be-
bês dormirem?
Ouvi.
- Para os mais novos que chegam de casa com dois ou três
meses a gente coloca uma música bem suave. Quando eles
se acostumam, a gente os coloca no bercinho e eles dor-
mem sem precisar de música.
Mas a menina acrescentou: - Agora eu sou madrinha da
filha de minha madrinha. Ela só gosta de dormir no meu
colo. Aí eu canto para ela as músicas que aprendi. “Se esta
rua fosse minha. Se esta rua fosse minha eu mandava
laudrilhar”. Eu sei que é ladrilhar, mas eu inventei laudrilhar
e fica bom, eu gosto.
Eis aí um assunto para longas conversas. Mães e acalantos.
Existem dois recursos para adormecer bebês. O primeiro e
mais “natural” é  oferecer os seios. Esse oferecer os seios
segundo René Spitz [ SPITZ, René Arpad. O primeiro ano

de vida. São Paulo: Martins Fontes, 1979  E do mesmo
autor: No y si: sobre la genesis de la comunicación hu-
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mana. 2. Ed. Buenos Ayres: Ediciones Homé S.A.E., 1966
] demarca instantes de fixação do vínculo, da comunica-
ção, olhar, satisfação. Sim, sorriso como resposta. Porém,
o percurso não é tão simples. Mãe, seios, olhar da criança
para a mãe, satisfação, dormir.
Inventou-se a “Mãe de Leite”. Cumpre lembrar que não se
trata de invenção da escravidão. Entre nós,  a “Mãe de
Leite” está estreitamente relacionada à “Mãe Preta”, algo
como Tia Anastácia. Contudo, a “Mãe de Leite” é mãe de
aluguel, tem origem em hábitos da Corte e vem para com-
plicar profundamente nossas relações com a escravidão e
o tão falado racismo estrutural.  A primeira consequência
do vínculo com “Mãe de Leite” posiciona-se na ordem
afetiva.  Deixe-se essa polêmica inoportuna de lado para
fixar a relação “mãe natural”, mãe de aluguel e bebês sendo
amamentados para dormir.
A mãe natural que amamenta o próprio filho e o faz dormir
pode fazê-lo amamentando-o e cantando, ou apenas ama-
mentando. Satisfeito com o peito, o bebê pode receber
embalos, e cantigas de ninar. Mamar e dormir não são duas
operações necessariamente associadas. O Bebê pode ma-
mar e dormir, mamar e não dormir, ou dormir sem mamar.

Balo embaladinho,

Que está embalado,

Qu’eu serei madrinha

Do teu casamento.

[canto de acalanto – Gouveia-MG]

Antes de prosseguir peço ao leitor dedicar horas e horas
em silêncio para meditar sobre este instante poético. Leia
atentamente. Pode chorar. Chore.

Triste
Numa choça fumarenta,
Esburacada e fendida,

Às intempéries exposta,
De todo mundo esquecida,

Com uma filha de tenra idade,
Lá uma pobre mãe vivia,
Não tendo nada de seu

Que não fosse a noite e o dia.

Ah! Não imagina ninguém
As cenas angustiosas passadas

Dentro dessas paredes silenciosas.

À mãe e à filha faltando
De uma vez todo pão.

Houve quem se coloque no tugúrio
E ouve isso então:

- mamãe eu quero comer
ah! Eu estou com tanta fome!

- Já é tão tarde!
-
- Mamãe, ah! Aqui já não se come.
- Sossega, filha, sossega.

Tem paciência, meu anjo,
Espera que alguma coisa

Daqui a pouco eu te arranjo.

Mas esse pouco passava,
Sem o sonhado pitéu,

Como as nuvens pelo espaço
Sem deixar rastro no céu.

Assim a triste esperava
Ir entretendo a criança

Como a miragem no trigo
Que vê ilusória esperança.

E as mãos torcia tremendas,
Presa de angústia mortal,

Como se n’alma lhe houvessem
Fundo embebido um punhal.

Mas a menina chorava
Um choro comovedor,

Surda às palavras daquele
Celeste arcanjo de amor.

Debate a mãe se abraçando
Com a filha seminua,

Afaga-a toda de beijos,
Ela insiste e continua:

- Mamãe, eu quero comer,
Dá-me sequer um torresmo.

- Mas, filha, agora não tem.
- Mamãe, eu quero assim mesmo.

Fonte: Estrela Polar. Diamantina, ano I n° 30 – 20

de outubro de 1903. Cônego Severiano de Cam-

pos Rocha

Minha síntese é:
Diante de criança faminta, nenhuma canção acalanta.

Choro de criança é canção de desespero.
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Imagino nossos membros fundadores, Flausino Rodrigues
do Vale ou Heli Menegale, inspirando-se nesse poema para
compor toda uma sinfonia... Afinal, a Comissão Mineira de
Folclore se fundou solenemente acolhida pelos membros do
Conservatório Mineiro de Música.
Esses devaneios nos remetem para conversar sobre Riso e
Choro. Leite do peito, acompanhado de canções da mãe
de leite, canção de ninar após a satisfação da mamada e
resposta chorosa do bebê emitida em oitava acima pelo
desespero da fome. A mãe pode cantar em Dó Maior, a
criança faminta comunica sua Dor Maior e  emite sons uma
oitava acima. “Mãe, eu quero assim mesmo!”
Finalizo narrando minha trajetória pessoal. Não me recordo
de cantigas de acalanto de minha mãe. Afinal, separei-me
dela aos oito meses. Ele se foi aos  28 anos mal vividos.
Mas guardo carinhosamente canções de ninar cantadas por
minha tia que me acolheu como Mãe Seca de Leite e muito
carinho.
Guardo três canções:

Lua, luar,
Toma José
E ajuda a criá.
Quando criá,
Joga pra cá.

Eu fixei tão profundamente esta canção que meus filhos e
netos foram embalados por ela todas as vezes que os tive
em meus braços. Em dado momento, desdobrei as melodi-
as e me vi compositor alternando solos e coros de duas e
quatro vozes.
Eis a segunda:

João curucutu,
Atrás do murundu,
Pega esse menino
Que não quer dormir.

Quando ouvia esta canção, respondia: “Eu, não. Eu não.” E
minha tia respondia sem cantiga: - “Então dorme”.
Melhorei esses versos para meus netos:

Dorme neném, dorme neném!
Neném vai dormir, dorme, neném.

Para essas eu compus a música. Minha neta já crescida pe-
diu-me que gravasse a melodia.  Ainda preso a memórias
infantis narro o dia em que festejamos a recepção solene do

Diploma de Grupo Escolar. Era o grau mais elevado con-
ferido ao saber credenciado em Gouveia, minha terra na-
tal, repito. A cerimônia se inicia com nosso coral cantando:
Nós as crianças de hoje,
Botões em flores entreabrindo,
Vemos ridente o futuro,
Qual rocicler brilhante infindo.

Hoje, petizes no estudo,
Devemos ter todo cuidado [etc.]

A cantoria não parou nisso. Em seguida sob a batuta do
maestro e compositor, cantamos de Vila Lobos o “Canto
do pajé”  a quatro vozes:

Dongondon, ton, ton, ton
Dongondon, ton, ton, ton
Ó manhã se sol,
Anhangá fugiu,
Anhangá ê, ê.
AH a foi você
Que me fez chorar
Para sonhar a minha terra.
Guaraci ê, ê.
´...
Ó tupã, deus do brasil.
Que o céu enche de sol
De estrelas, de luar e de esperança
Ó tupã tira de mim essa saudade
Anhangá me fez sonhar
Com a terra que perdi

Entoamos entusiasmados o orfeom – orfeão  - de Vila
Lobos.

Seguiram-se discursos, entrega dos diplomas, mais discur-
sos, mais números de música com solos de piston – pistão
-  por colegas de sala que já eram exímios instrumentistas.
Para finalizar, novamente em coro ensaiado pelo maestro
cantamos... “Canção de Ninar”! Penso hoje, canção de
ninar em pleno ensaio para a adolescência? Eis a letra guar-
dada nessa memória decorridos quase setenta anos.

Canto baixinho
Uma velha canção de ninar.
Ponho com carinho,
Sobre os teus olhos



O Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais

CARRANCA PÁGINA 22

A mão devagar.
E quando tu dormires cansado
Ficarei toda noite a teu lado
A ninar, a ninar.

Era uma vez,
A princesa que canta a luar.
Nan naá, tinha nos olhos
Esta cor verde infinda do mar.
E quando ela chegou tudo ria,
E quando ela partiu tudo triste ficou
A chorar, a chorar...

Imagino que a professora que escolheu esta comovente
“Canção de Ninar” repetia para nós que nossos quatro anos
de estudo no grupo escolar deveria assumir a lembrança do
embalo. Fomos embalados pelas canções de nossos mes-
tres. Durante quatro anos, elas cantaram para nós e nós
aprendemos em sonho. Professoras atentas “puseram com
carinho sobre nossos olhos a mão devagar” ficaram “toda
noite” ao nosso lado. Bom demais compreender o estudo
como zelo de ninar.
Há mais, cresci, cantei pela vida afora. Em dado momento,
ouvi uma história. Não li em nenhum livro. Ouvi e conto. O
moço chamado Amadeu Mozart se pôs a compor uma obra
que recebeu o nome de “Requiem”. Réquiem quer dizer
“Repouso”. Mas, para quem se entoa réquiem?
Respondo, sem perguntar. Para os corpos inertes no mo-
mento da partida, no instante de descerem à terra. Retorno
à gruta. Repouso eterno às almas iluminadas. Ouvi que
Mozart teria declarado: “Eu daria toda minha obra se pu-
desse compor o Requiem do canto gregoriano.”  Requiem
é a última canção de ninar...
Em meus estudos, deparei-me com inúmeros compositores
em Minas Gerais compondo dois gêneros de Requiem ao
longo do século XVIII e XIX: Libera me e Laudate. Libe-
ra-me destinasse aos adultos pecadores – Livrai-me Se-
nhor da morte eterna... – Laudate é para as criancinhas.
Louvai, meninos, ao Senhor. Além disso, no mesmo gênero
do réquiem para adultos foram compostas centenas de
marchas fúnebres, muitas das quais ainda são executadas
na procissão dos Passos, da Senhora das Dores e do En-
terro do Senhor Morto na sexta feira da paixão.  Não foi
somente Chopin compositor de marchas desse gênero.
Entendo que a compreensão dos cantos de ninar, os
acalantos, não se encerram nessas considerações. Imagino

os cantos de ninar como estruturantes dos gêneros musi-
cais. Do acalanto caminhamos para as cantigas de roda: “A
rolinha fez seu ninho”; “Quand troiss poules s’en vont au
champ/la premiere marche devant/ la second aprés la
premiere/ la troisieme a derriere.”  Das cantigas de roda
para os cantos de trabalho; dos cantos de trabalho para as
festas, mutirões e festas da comunidade. A codificação dos
tempos, ritmos, melodias e modos, na minha ingênua com-
preensão, derivam dos instantes criativos ensejados pelas
canções de ninar.
Imagino que melodias e ritmos livres dos acalantos inspi-
ram as grandes canções até a polifonias e determinam os
andamentos moderato, andante, allegro e por aí vai.

Ritmos do trabalho.
Eu nunca fiz ballet, pior ainda, aprendi a dançar pessima-
mente bolero – dois pra lá, dois pra cá -, chá-chá-chá,
samba, valsa, tango (?), rumba, mambo muito mal e porca-
mente. Se fossem classificar meu tipo corporal com aque-
las manias classificatórias que imitam o empenho do Siste-
ma Naturae de Lineu,i nspiradas em misturas de Kretschmer

ou Sheldon: pícnico, risotônico, somatotônico,
cerebrotônico, não sei onde me posicionaria.
Acontece que os movimentos do corpo no trabalho deter-
minam ritmos e se embutem na música. “Dandá, neném;
dandá, neném!” Para mim, é muito curioso que os passos
da dança sejam ainda resistentes à codificação tão precisa
como a que se deu no desenvolvimento da música. Não há
escalas, notações, compassos tão imediatamente decifrá-
veis na dança e, consequentemente, nos ritmos de trabalho
semelhantes ao que aconteceu na música.
Graças a Deus, sou ignorante. Vejam, porém, o esforço de
uma companheira nossa que foi diretora da Escola de Dan-
ças do Palácio das Artes em
Belo Horizonte.  Refiro-me e
homenageio Águeda Moraes
de Carvalhes e Kallás, que
cursou pós graduação em fol-
clore e cultura popular e cuja
monografia foi publicada com
o título de Expressividade
Mineira na dança folclórica.
[Belo Horizonte: Comissão
Mineira de Folclore; Cuatiara,
2006]
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Notem. Há que codificar movimentos do rosto, do braço
direito, do braço esquerdo, da perna direita do joelho es-
querdo, da perna esquerda, do tronco, do pé direito, do pé
esquerdo, da mão direita, da mão esquerda, do joelho di-
reito, do ombro direito e do ombro esquerdo. Imaginem se
ainda codificam o piscar de cada olho, dos movimentos da
boca, ou mesmo das orelhas que poucas pessoas sabem
mover. Curiosamente esses movimentos são aprendidos no
trabalho e nas lutas corporais – capoeira? - muito antes de
danças e educações físicas se dedicarem  à especificidade
de cada um. O Corpo Fala!
Não se deu o mesmo com as entonações vocais. Por se
tratar da codificação de sons e sua emissão, a codificação
da música permite sintetizar inúmeros movimentos corpo-
rais que se estendem além da voz. Tempos musicais de-

pendem de voz e voz depende de respiração e respiração
está condicionada a movimentos corporais.
Conhecemos as notas musicais – dó, ré, mi -. Houve um
momento em que receberam esse nome, antes ut, ré, mi, -
ou a, b, c. O que aconteceu com o Ut para se tornar Dó, e
o  Si para se tornar Ti em alguns grupos linguísticos?
Quanto aos tempos: havia notas com a seguinte hierarquia:
Máxima, longa, breve, semibreve, mínima, semínima, col-
cheia, semicolcheia, fusa, semifusa e quartifusa ou tremifusa.
Máxima, longa, breve e quartifusa caíram em desuso e so-
brou o domínio da semibreve – 4 tempos -, mínima dois
tempos e semínima um tempo.
Além da prescrição dos tempos, as anotações musicais
determinam o andamento, expressão e dinâmica. Andamen-
to: devagar, sem pressa, depressa, rápido, molengamente,
saltitante, etc. Expressão: com alma, com entusiasmo, jo-
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coso, brincando, tranquilo, etc. Dinâmica: Muito, pouco,
quase, não muito, pouco a pouco. Todos os nomes de an-
damento, expressões e dinâmica obedecem à matriz italia-
na – “lento, adágio, andantino, allegro, scherzo, moderato,
presto, vivace...”. Vê-se sem maiores erudições que o de-
senvolvimento da música absorve e expressa os movimen-
tos do trabalho e da libertação do trabalho, expresso no
ócio, no lazer e nas festas.
Remeto o leitor para ampliar a conversa adicionando ao
repertório o “Apêndice” à obra Economia y Sociedad,

esbozo de sociologia comprensiva. México: Fondo de
Cultura Económica. Vol.II. segunda edição, primeira
reimpressão, 1969. de Max Weber “Los fundamentos
racionales y sociológicos de la música”. P. 1118 – 1183.  E
também: “Música” em  CROSBY, Alfred W. A mensuração

da realidade: a quantificação e a sociedade ocidental –

1250 – 1600.  São Paulo: UNESP, 1999. P.137 - 158.
Demais curiosidade, consulte-se Wikipédia, a enciclopédia
livre, Portal da Música erudita, ou ainda KÁROLYI, Otto.
Introdução à música. Editora Martins fontes, São Paulo,
1990.
Já que dei tanta atenção à codificação dos movimentos do
corpo e enfatizei tanto a codificação dos tempos e movi-
mentos vocais, penso valer a pena conversar com os sábi-
os da Administração Científica do Trabalho. Nesse ramo
comparece  Taylor e sua atenção para “Tempos e Movi-
mentos”. Imagino: Ah! Se Taylor fosse atento à música e à
dança! Certamente, ele prescreveria o carregamento de lin-
gotes de ferro com muita música e muita dança e tornaria a
Administração de Empresas uma atividade lúdica por mais
fatídico que fosse o labor. Melhor ainda, quanto mais fatídi-
co, tanto mais música e ritmos se tornariam necessários.
Visitemos rapidamente essa obra clássica frequentada nos
cursos de Administração da Produção – hoje enobreceram
isto com o nome de “Engenharia da Produção”. Ser enge-
nheiro vale mais do que ser gerente!!! -. [TAYLOR,
Frederick Winslow. Princípios de Administração Cientí-

fica. 7.ed.  São Paulo: Atlas, 1970]
Imagino o que motivou Taylor a se tornar o clássico nas
leituras dos cursos de Administração. A predominância das
máquinas e seu ruído contínuo impondo silêncio e atenção
constante dos operários.  Afinal, mal começada a dissemi-
nação de faculdades de Administração neste nosso Brasil
subdesenvovido, Taylor e Fayol reinaram soberanos na for-
mação dos futuros gerentes. É claro que depois vieram os

estudos da Escola de Relações Humanas, a Administração
por Sistemas e discussões sobre autogestão. Isto será ape-
nas pormenor.
Ao longo de minha vida visitei indústrias têxteis, de lapidação
de diamantes, de fabricação de celulose e papéis, indústri-
as de moagem de milho e trigo e outras super grandes como
a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Em
anos quase recentes visitei dentro de programa “Conheça
o local de trabalho de seu parente” a Magnesita SA – ma-
terial refratário – e a linha de montagem da Fiat Automó-
veis. Em todas elas reinava o silêncio, excetuada a seção
de ensacadoras de ração numa indústria de moagem, na
qual as operárias cuidavam de sobrepor aos ruídos cantos
em gritos alucinantes.
Nesse contexto, há que se buscar produtividade. Há uma
curiosidade. A primeira edição dos Princípios de Admi-

nistração Científica  data de 1911. Coincidentemente, um
alemão publicará à mesma época a obra em contraste “Tra-
balho e Ritmo”.
O maior mérito de Taylor para o desenvolvimento industrial
resulta de sua dedicação ao estudo dos “Tempos e Movi-
mentos”, essencial para incremento da produtividade do
trabalho e reprodução do capital. A obra publicada em 1911
resulta de estudos desenvolvidos ao longo de 30 anos. Há
um capítulo cujo título merece atenção: “Causas da vadia-
gem no trabalho”. Taylor imagina ruptura necessária ao de-
senvolvimento industrial entre “métodos empíricos”  e téc-
nicas orientadas pelos “estudos científicos”. O nome “ciên-
cia” já havia adquirido credenciamento suficiente para des-
prezar o saber “empírico”. O saber empírico gera desper-
dício – vadiagem como quer o autor. [p.34]
Os capítulos seguintes cuidam de examinar as “causas da
vadiagem”. Operários trabalham devagar com objetivo de
reduzir a produção [p.35] Indolência ou preguiça no traba-
lho tem origem na lei do menor esforço – indolência natural
– e nas ideias geradas na comunicação  - Indolência siste-
mática -. [p.36]. Aprender com os outros não é um método
científico eficiente porque há inúmeros saberes entre os que
sabem e quem aprende. Ou seja a aprendizagem por imita-
ção é péssima para a maior produtividade de uma empre-
sa.
Taylor justifica com uma frase a importância da Administra-
ção Científica do Trabalho:
No passado, o homem estava em primeiro lugar; no
futuro, o sistema terá a primazia. [p.27 ]
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Este exemplo é ótimo, ritmo se canto:
Schmidt começou a trabalhar. Durante o dia todo e
a intervalos regulares, o homem que o orientava com
um relógio na mão lhe dizia:
“Agora levante o lingote e ande. Agora, sente-se e
descanse. Agora, ande; agora, descanse” etc. [p.57]

Taylor vê neste exemplo a explicitação de três dos quatro
componentes da Administração Científica: Seleção do tra-
balhador, treinamento e comando das operações [p.57].
No exemplo acima, seleção de um homem forte e de baixa
inteligência – boi burro! – que responde à promessa de
aumento da ração...
O quarto elemento é apresentado mais à frente e consiste
na “Divisão equitativa do trabalho e responsabilidades en-
tre operário e direção”. [p.83]
Eu gostaria que meu leitor apreciasse essa obra de Taylor
como um gibi. Vale a diversão. O autor se dedica aos exem-
plos do trabalho pesado, carregador de lingotes de ferro
para encher vagões, pedreiros, cortes de metais, mas está
atento  para a padronização dos instrumentos, padroniza-
ção de métodos, tarefa e eficiência e por aí vai. Charles
Chaplin irá mostrar os efeitos da ideologia da produtivida-
de no também clássico “Tempos Modernos”. Tarefas re-
petidas determinam coreografia dos movimentos no cotidi-
ano... Mas, uma pequena atenção para a coreografia dos
ternos compreendidos genericamente como “congado” irá
corroborar a intuição de Charles Chaplin. No percurso pelas
ruas, o “congado” – catopês, caboclinhos, vilões,
moçambiques, marujos – seguem o ritmo do eito, da capi-
na por exemplo. Em duas filas paralelas, passo a passo,
dirigem-se até a esquina e retornam simulando o restolho.
De Taylor ao gread gerencial, às “teorias” 3 D, teorias Z,
Qualidade Total,  há apenas incorporação dos componen-
tes lembrados pela Escola de Relações Humanas: orienta-
ção para a tarefa e orientação para as relações nas rotinas
do trabalho: . Andamento: devagar, sem pressa, depressa,
rápido, molengamente, saltitante, etc. Expressão: com alma,
com entusiasmo, jocoso, brincando, tranquilo, etc. Dinâ-
mica: Muito, pouco, quase, não muito, pouco a pouco.
Imagino se os cursos de Administração incluíssem como
disciplina a obra já mencionada de Karl Bücher publicada
quase à mesma época da Administração Científica.
Vejam apenas o sumário da obra referida [traduzo para
nosso idioma os títulos em espanhol]:

1.O trabalho dos povos primitivos; 2. O trabalho rítmico;
3. Cantos de trabalho; 4. As distintas classes de cantos de
trabalho; 5. Aplicação dos cantos de trabalho para manter
unidas grandes massas de homens; 6. Cantos com outras
classes de movimentos corporais; 7 Origem da poesia e da
música; 8. Trabalho e poesia femininos; 9. Ritmo como prin-
cípio de evolução econômica. São 371 páginas de textos
acompanhadas de 14 dedicadas às imagens de ritmos de
trabalho em diferentes povos e épocas.
Merece atenção maior ao capítulo VIII. “Trabalho e Poe-
sia femininos”. P. 303-316. O autor conclui, após algumas
ponderações, que “de tudo isto pode-se deduzir que a ati-
vidade criadora da mulher  na esfera do canto de trabalho
deve-se ter desenvolvido muito antes que a do homem.”
[p.305]
A conclusão pode nos remeter às canções de ninar, mesmo
que o autor não se dedique a elas no capítulo dedicado às
mulheres.

A fonte da poesia não está, pois, no ápice da

sociedade, senão no mais profundo da alma po-

pular pura e forte. É principalmente obra de

mulheres, assim como a humanidade culta deve

a seu trabalho grande parte dos bens que pos-

sui, assim seu pensamento é (sic: e] inspiração

permanecem fixos no tesouro dos cantos popu-

lares que se transmitiram de geração em gera-

ção. Seria um problema interessante seguir os

caminhos da poesia feminina na vida espiritual

dos povos. [p.316]
Chama a atenção deste leitor que Bücher, tendo dedicado
toda uma obra aos ritmos e o capítulo VI aos “Cantos com
outras classes de movimentos corporais”, tenha reservado
um pequeno parágrafo aos cantos de acalanto. O canto de
número 249 é louvável exceção:

Dorme, menino, dorme!

Teu pai guarda a ovelha;

Tua mãe guarda o cordeirinho;

Dorme meu doce anjinho! [p.266]

Compre sublinhar que há que entender em “outras clas-
ses”, o que o autor denomina “bailes”. Como tal, bailes e
bailados. Há que lembrar que o autor com toda atenção
para a “evolução” dos ritmos tem em vista a “moderna civi-
lização” valendo o provérbio popular: “o uso d cachimbo



O Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais

CARRANCA PÁGINA 26

deixa a boca torta”. Seja como for, a obra oferece ótima
oportunidade de conversa com os sábios da Administração
Científica e se torna também oportuna para o momento em
que a questão de gênero traz à baila o protagonismo das
mulheres. Origem de toda Poesia.

Conclusão

Encerro esta conversa com transcrição de um texto que

escrevi para anunciar a edição da Revista da Comissão

Mineira de Folclore número 28. Assunto: Pau de Sebo.

Enlevo  a uma viva de trabalho livre!

Pau de Sebo! Este folguedo está presente em todo o Bra-

sil; mas, “pau de sebo” não é apenas brasileiro. Há regis-

tros atuais tanto em Portugal, do qual herdamos os desafios

deste esporte radical, como na Indonésia, na Malásia e até

nos países nórdicos.

Nem se pense que isto é fruto da globalização. As mesmas

raízes arcaicas que disseminaram o pau de fitas deitaram as

bases do pau de sebo. Diferentemente dos esportes radi-

cais que se praticam em locais distantes do público, o pau

de sebo ocorre sempre em espaços urbanos e exige a pre-

sença de grande público para aplaudir o sucesso ou vaiar o

fracasso.

Escalar o pau de sebo é componente necessário de uma

grande festa. Exige-se algo para ser celebrado e sua pre-

sença ajuda a decifrar o sentido da celebração. Tem que

ser dia de festa e tem que celebrar a comunidade.

A universalização do pau de sebo, por sua vez, evidencia o

poder de decifrar o motivo da festa sem acenar diretamen-

te para o conteúdo religioso da celebração; isto revela o

valor profano como companheiro do sagrado, e contraria

interesses de proibir pau de sebo por grupos interessados

em enfraquecer a força das celebrações populares no Bra-

sil.

Em nosso país, o pau de sebo se exibe sempre em festejos

religiosos, festas juninas, festas dos padroeiros, ou no “riso

pascal”, a contraface do carnaval no encerramento do je-

jum da quaresma. Em alguns lugares, o pau de sebo é com-

panheiro do mastro do padroeiro que se celebra, em ou-

tros, é irmão do Judas que se queima. Em todos esses luga-

res é desafio para revelar os códigos que operam os atos

heroicos.

Como nos lembra nosso companheiro de Comissão, pro-

fessor Doutor Raimundo Nonato de Miranda Chaves, para

se preparar o pau de sebo é necessário derrubar uma árvo-

re que possa servir de caibro – geralmente, um eucalipto

jovem – descascar, untar com sebo e azeite, e erguê-lo para

ser escalado. Bem no alto colocam-se prendas variadas de

acordo com as posses dos promotores da festa. Em festas

do padroeiro, as prendas são convidativas ao desafio dos

escaladores, em festas menores, ou nas festas juninas, as

prendas podem ser modestas. Há registros recentes de bi-

cicletas dependuradas como prendas para os ousados na

Indonésia – ver http://www.pedal.com.br/paudesebo -.
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Outros registros sublinham estudos militares para desven-

dar técnicas de escalar o pau de sebo sem ajuda de equipe.

Isto tira do folguedo toda a mensagem como componente

da festa e torna o folguedo exibição de destreza individual,

bem de acordo com a multidão solitária que tende a vigorar

com toda força em nossos dias.

Pau de sebo permite inúmeras interpretações. É ao mesmo

tempo um folguedo e um auto popular. Como metáfora pode

ser empregado como pedagogia do aprender fazer, como

treinamento de executivos – pena que Taylor talvez desco-

nhecesse este esporte e ficasse preso ao carregamento de

lingotes de ferro -, como encenação da aprendizagem do

trabalho em equipe, e como pregação do viver em socie-

dade, encenação das relações locais como sociodrama ou

dinâmica de grupo, lição para a impossibilidade de vigência

de uma sociedade de indivíduos autônomos e poderosos.

Comecemos pela última lição. Um valente ambicioso quer

escalar sozinho o pau de sebo. Leva os bolsos recheados

de areia. Esfrega um punhado com as duas mãos para reti-

rar o sebo e limar o mastro. Ensaia a primeira escalação.

Alcança alguns centímetros e escorrega em seguida. Tenta

novamente, sem sucesso. Conclui, desolado, que sozinho,

não alcançará a desejada prenda. Consulta algum valente

disposto a ajudar. Agora são dois em busca do sucesso.

Quem há de sustentar o peso deve ter compleição bovina

segundo os preceitos de Taylor – a “Administração Cientí-

fica do Trabalho” já se anuncia no saber popular -, mas ao

mesmo tempo, pode dominar o saber de distribuir e deter-

minar o porte dos ajudantes. Em bai-

xo a hierarquia segundo a energia de

suportar pesos, no alto, os mais leves.

A prenda, uma vez alcançada deve ser

distribuída para todos os participan-

tes. Todos são vencedores. Atribui-se

ao mais leve o ato heroico praticado

por toda equipe. A dinâmica do pau

de sebo subverte a hierarquia ciber-

nética, a qual preceitua: no alto, muita

informação e pouca energia, em bai-

xo, muita energia e pouca informação.

O comando da alta energia se alia ao

comando de muita informação explicitando a resiliência de

estilo segundo o vetor da alta orientação para a tarefa com

baixa orientação para as relações. Explicita-se na dinâmica

do pau de sebo o estilo integrado: alta orientação para a

tarefa e alta orientação para as relações.

Aplicado ao movimento dos folcloristas consolidado nas

Comissões de Folclore, o Pau de Sebo celebra em sua en-

cenação o perfil necessário à condução dos processos.

Energia e inteligência devem circular por todos os mem-

bros. Ninguém sobe sozinho, nenhum alvo será alcançado

sem o esforço de todos. Herói é todo o grupo. Anúncio da

Autogestão.

Nossa grande descoberta louvada na metáfora é que a en-

cenação do pau de sebo é única em cada festa. Não é o

mesmo na Festa do Divino em Gouveia – MG, ou no povo-

ado do Camilinho, também em Gouveia, ou em Taubaté,

em São Paulo, ou em cada festejo junino no Nordeste Bra-

sileiro, ou na queima do Judas, ou na Indonésia, ou na

Malásia, ou em Santa Luzia, em Portugal. Pau de sebo não

é apenas um produto cultural, prèt a porter. Sua apropria-

ção na festa resulta de um saber fazer cada festa e sintetiza

o esforço dos promotores da festa, a forma de compreen-

der as relações locais, explicita conflitos de decisão para

alcançar o prêmio, revela as ambições,  desnuda o valor do

trabalho sujo para obter um objeto nobre, põe à vista de

todos como a comunidade opera.



O Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais

CARRANCA PÁGINA 28

Doação de Antônio de Paiva Moura
GUIMARÃES, Bernardo. História e tradições da

Província de Minas Gerais.

ANDRADE, Djalma. História alegra de Belo

Horizonte.

MATTOS, Sônia Missagia. Artefatos de gênero na arte

de barro (Jequitinhonha).

MELLO, Antônio Oliveira. De volta ao sertão.

JOSÉ, Oilian. Indígenas de Minas Gerais.  1985
GÓIS, Carlos. Histórias da Terra Mineira.

MATTOS, Solange  Missagia Simbolismo: uma

abordagem sobre a ciência do imaginário

FRIEIRO, Eduardo. Feijão, angu e couve.

PAULA, Antônio Tavares de. Algumas curiosidades

etimológicas.

GOLGHER, Isaías.  Guerra dos Emboabas.

BOSCHI, Caio César. Fontes primárias para a

História de Minas em Portugal.

CENTRO DE ESTUDOS MINEIROS. V Seminário de

Estudos Mineiros.

CENTRO DE ESTUDOS MINEIROS. VI  Seminário

de Estudos Mineiros.

UFMG. Edições do Cinquentenário da UFMG. Vol 1.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE Minas
Gerais. Seminário Carlos Drummon de Andrade 50

anos de “Alguma Poesia”.  Belo Horizonte: 1981.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE Minas
Gerais. Seminário de ficção mineira II – De

Guimarães Rosa aos nossps dias.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE Minas
Gerais. Seminário João Alphonsus – A ficção mineira

de Bernardo Guimarães  aos primeiros modernistas.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE Minas
Gerais. Seminário sobre a poesia mineira – período

colonial.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE Minas
Gerais. II Seminário sobre a cultura mineira – Período

contemporâneo . Belo Horizonte, 1979
COSTA, Joaquim Ribeiro.  Conceição do Mato Dentro:

Fonte de Saudade. Belo Horizonte: Itatiaia/MEC, 19
SALLES, Fritz Teixeira de. Irmandades Religiosas no

ciclo do ouro.  Belo Horizonte: Centro de Estudos
Mineiros, 1963
MOURÃO. Rui. O alemão que descobriu a América.

Belo Horizonte: Itatiaia. 19
MATTOS, Sônia Missagia. Comunidade quilombola

Marques (Carlos Chagas MG). Goiânia: Universidade
Católica de Goiás, 2008.
BARBOSA, Waldemar Almeida.  A decadência das

Minas e a fuga da mineração.  Belo Horizonte: Centro
de Estudos Mineiros UFMG, 1971
BARBOSA, Waldemar Almeida.  Negros e quilombos

em Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial,
1972.
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SOUTO, Zenóbio Mendes. Roteiro do passado. Belo Horizonte: Emil Editora. 1992
FERREIRA, Maria Clara Caldas Soares e OLIVEIRA, Monalisa Pavonne – orgs.
Associações religiosas leigas nas Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX. Vol.1. Belo
Horizonte: Clio Editora, 2015.
MACHADO, Ana Maria. Bem do seu tamanho. 8. Ed. Rio de Janeiro: Brasil
América, 1986

 Cumprindo rigorosamente uma quarentena de mais
de 4 meses, pois estou raspando a idade provecta de
nonagenário (altíssimo risco), e morando
definitivamente com minha filha naquela granja no
Bairro São Pedro, a qual você bem conhece, por ter-
me honrado com sua presença com seu filho, com a
Elieth e o inesquecível Domingos Diniz, na
comemoração de meus 80 anos, resolvi dar um basta
em todas as minhas lides anteriores, “pendurar as
chuteiras”, como se diz vulgarmente.

            Uma coisa, porém, está me preocupando: é o
destino a ser dado à minha preciosa biblioteca sobre
folclore, atualmente girando em torno de 600
exemplares, inclusive com obras raras sobre o tema.
Achei que o destino mais nobre a ser dado a ela seria
o de doá-la à Biblioteca da Comissão Mineira de
Folclore, contribuindo dessa forma para o
desenvolvimento e facilitação dos estudiosos e
pesquisadores de nossa riquíssima cultura popular.
Porém, se a doação não despertar qualquer interesse
por razões várias, peço-lhe a fineza de dar-me
ciência.

            O único trabalho da Comissão seria o de
trazer uma camionete até à granja, que fica bem às
margens da BR-040, e carregar os livros já
embalados. Pode ser em qualquer dia da semana e
no horário mais apropriado.

            Aguardo a sua resposta. Dia e horário
podemos combinar posteriormente.

            O número de meu celular é: (032) 99902-
8803. O da granja é: (032) 3031-4231.  Hoje faz 55
anos que fui aceito como membro efetivo da
Comissão Mineira de Folclore, título que muito me
enobrece, sem falar no decanato atual.

            Estou preparando a edição de meu “Canto de
Cisne”, “FOLCMEDICINA - A MEDICINA DO POVO”,
comemorativa de meus 90 anos de vida e 57 anos de
CMFL, para distribuição aos parentes e amigos.

            Com um forte abraço me despeço.

         Em tempo: Por causa da mudança, os livros só
estarão disponíveis a partir do dia 07/09/2020.

                                                           Antônio Henrique Weitzel

  Pálida listagem de alguns dos muitos livros que

seriam de interesse da CMFL:

ALMEIDA, Renato. Inteligência do folclore (1957);
Manual de coleta folclórica (1965); Vivência e
projeção do folclore (1971). //ALVARENGA, Oneyda.
Música popular brasileira (1960). //ARAÚJO, Alceu
Maynard. Coleção Folclore Nacional-3 volumes
(1964). // BARROSO, Gustavo. Ao som da viola
(1949); Através dos folclores (1927).

BRAGA, Teófilo. O povo português nos seus
costumes, crenças e tradições -2 vols.(1986). //
CARVALHO NETO, Paulo de. Folclore e educação
(1981).

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore
brasileiro (1962); Literatura oral no Brasil (1978);
Vaqueiros e cantadores (1939).

CORSO, Raffaele. El folklore (1966). //GENNEP,
Arnold van. O Folklore (1950); Os ritos de passagem
(1978). // GOMES, Lindolfo. Contos populares
brasileiros (1948); Nihil novi (1927). //

HERSKOVITS, Melville. Antropologia Cultural (1963).//

RAMOS, Arthur. Estudos de folklore (1958). E mais...
Muito mais!..

Mensagem de Nosso Antônio Henrique Weitzel
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