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Frei Chico 80 anos de muitas bênçãos!

Editorial
Folclore é o saber do povo.
Mírian Stela Blonski - Presidente da CMFL

Povo é o conjunto dos habitantes de um País, sofrendo as influências da
tecnologia, dos meios de comunicação, cada vez mais avançados e sofisticados.
Através dos relatos orais pode-se perceber a cultura de um povo, identificar
seus elementos constituintes.
Ouvir, registrar e analisar tais elementos é tarefa importante. Não basta,
entretanto, resgatar a cultura popular, evitando que se percam os mitos, as
festas, a culinária, o artesanato, os costumes, as crendices. É preciso, além de
reconhecê-los como símbolos de identidades de diferentes grupos, estudar e
registrar seus elementos formadores, possibilitando o intercâmbio de culturas
através da sua divulgação entre pessoas, cidades e países.
O mundo vai adquirindo sentido ao ser simbolizado, estruturado e transformado
pelo homem. Cada novo valor, cada sentido novo, implica em formas culturais,
pois a cultura é uma estrutura simbólica. Cada idéia, por mais simples que seja,
modifica a cultura e influencia no modo de vida das pessoas.
Estamos em agosto, mês em que se comemora o “Dia do Folclore”. Aplausos
mil. Aplausos a esses entusiastas, idealistas e sonhadores, que não se furtam a
divulgar o trabalho e as idéias da Comissão Mineira de Folclore, uma instituição
que sobrevive graças aos ideais que defende. Aplausos a mais uma Revista da
Comissão. E, repetindo RILKE, do fundo do nosso coração, dizemos:
‘“ É para tais momentos que se vive!”
São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, agosto de 2020.

Vamos visitar no
Facebook:
CNF - Grupo de Idéias
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Aconteceu

Adeus, Adeus! Geraldo Teles - 103 anos; Toninho Cavalieri - 81; Delzimar N. Coutinho 79.
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Aconteceu

Brindes de Vinícius Cabral aos
membros da Comissão Mineira de Folclore

Nossos companheiros da
Comissão Mineira de Folclore
de Valadares para o Mundo!
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Acontecendo
54 Semana Mineira de Folclore
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Acontecendo
54 Semana Mineira de Folclore

SISTEMA DA DÁDIVA
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Artigos
Dos escritores da margem, da literatura
menor.
Por Ramiro Esdras Carneiro Batista1

Imagem: A Cavalgada. Foto do acervo Manoel Ambrósio.

“Então o velho mito bíblico se inverte, a
confusão das línguas não é mais uma
punição, o sujeito chega à fruição pela
coabitação das linguagens, que trabalham
lado a lado: o texto de prazer é Babel feliz.”
(Roland Barthes, 1987)

Manoel Ambrósio Alves de Oliveira é um literato
da margem nascido em 1865, em Januária, sertão mineiro
do médio rio de São Francisco, e é mais conhecido por
seus estudos folclóricos, que propuseram o norte de Minas
Gerais como uma região culturalmente baiana e/ou
nordestina. Ao nos debruçarmos sobre seus manuscritos,
experimentamos, para além do prazer barthiano de frequentar
um texto em que coabitam o erudito e o popular, a impressão
de que o desejo de escapar d’aquela história centrada na
Europa – ocidentalizante, para usarmos o termo de Le Goff
(2013) – não trata apenas de uma iniciativa contemporânea,
ou do fruto da produção acadêmica pós-colonial, mas antes,
de uma pulsão de diferentes povos e pessoas, alijados e
subalternizados pela história.

1

Antropólogo-educador. Membro da Comissão Mineira
de Folclore.
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Trata-se, portanto, da persistência criativa de
coletivos e pessoas que sofrendo de diferentes nuances do
colonialismo, guardam narrativas outras e possibilidades
outras de perceber e explicitar a “invenção” da América e
dos americanos; em nosso caso particular, trata de narrativas
outras que compreendem a transmutação do território
ameríndio do Paranapetinga e a consequente “invenção”
do rio de São Francisco, onde foram instalados os “currais
D’El Rey”, seja lá o que isso signifique.
É nesse sentido que uma das possiblidades de
ler a multifacetada obra de Manoel Ambrósio – aqui nos
referimos as “novelas” Os Làras (1928); e Os Mellos
(2018) – parece residir n’aquela necessidade recalcada que
todo sertanejo tem de acertar contas com o português
sacana, no caso, com o mazombo Henrique de Mello, que
tanto violentou os sertões sanfranciscanos. É assim que fica
a percepção de que da marginalidade de “escritores
menores” como Manoel Ambrósio, surgem as indagações
e as possibilidades de depreender sentidos outros, que nos
permitam uma crítica a história dos historiadores, sempre
coligida no sentido de reificar o heroísmo europeu em
detrimento da selvageria americana.
Falamos especificamente da literatura contida
nas assim cognominadas “novelas regionais” de Ambrósio,
que denotam uma profundidade historiográfica que não é
óbvia a um olhar desatento. Posto isto é que vivo me
perguntando: que sentidos outros, ou melhor, que Sertões
outros podemos retirar de suas “novelas”, sem desfigurarlhe a face de homem-negro, escritor marginal de sua época?
As possibilidades de uma História que nos
permita criticar a ótica imposta pelas fontes tornadas oficiais,
possível de ser alcançada pela documentação e tradução
dos referenciais mítico-históricos de cada povo por meio
do cotidiano etnográfico, no caso de nosso “Rio sem
história” (Cardoso, 1922), pode também ser alcançada
pelos alfarrábios ambrosianos, essa literatura microrregional
que sobreviveu as enchentes do rio de São Francisco. Para
ilustrar o que estou dizendo, cito uma referência ambrosiana
a “revolução brejina”, desaparecida, ou pelo menos,
desconsiderada dos cânones da história:

Artigos
“(...) [E]m uma ocasião em que toda a margem
do São Francisco e este sertão andavam
agitados com idéas de independencia do Brasil,
promovidas pelos povos do Brejo do Amparo
com ramificações por arraiaes diversos deste
norte. Esses povos, principalmente os do Brejo,
que, derrotando os Paulistas, por alli se
recolheram, sob o compromisso com o
governador Antonio de Albuquerque ao criar a
capitania de Minas. A conspiração rebentára em
1734 a 1736. (...) Esses marchariam com um
exercito até Villa Rica para depor o governador
e dar o grito de independência. O exercito [de
guerreiros brejinos] chega a São Romão em
1735.” (Manoel Ambrósio, 1928, sic, s/
paginação)
A descrição do evento da suposta “revolução
brejina” como acima descrito, denota uma História narrada
em termos próprios pelas gentes sanfranciscanas que dão
conta da resistência de mazombos e sertanejos contra a coroa
portuguesa, ocorrendo muito antes do cânon histórico da
inconfidência. Isso relegou os eventos norte mineiros e sul
baianos ao que fora cognominado posterior e
desdenhosamente de “motins do Sertão”, acontecimentos
que precipitaram-se com a prisão e morte da matriarca Dona
Maria da Cruz e seu filho Pedro Cardoso, que depois teriam
morrido prisioneiros na ilha das Cobras, prisão colonial na
província do Rio de Janeiro.
Cardoso é descendente direto do intitulado
“Marechal de Campo dos Índios” pela coroa portuguesa, o
bandeirante Januário Cardoso de Almeida Brandão, que junto
a bandeira de Mathias Cardoso teria arrancado o sertão do
São Francisco das mãos dos aguerridos Kaiapó, seus
legítimos donos, a partir de sangrenta a ininterrupta “guerra
justa”, fazendo nascer daí a mais conhecida designação para
o sertão ambrosiano: “o lugar onde o português fêz morrer
caboclo como o diabo!”
Em mais uma memória que desafia a
interpretação histórica “oficial” (e patriarcal), nosso Tiradentes
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sanfranciscano teria sido uma mulher e atuado muito antes
da fatídica data de 1789. Segundo Manoel Ambrósio, teria
existido um “trahidor” de nossa mulher-tiradentes que fez
desorganizar os inconfidentes do sertão ainda por volta de
1730, portanto, meio século antes da história-monumento
sobre Minas Gerais ser constituída oficialmente, monolito
historiocêntrico que conhecemos como a “inconfidência
mineira”.
Enfim, em meio a fruição prazerosa do textomemória, emerge a existência de uma mulher-tiradentes e
de um judas-ribeirinho, então proposta por essa literatura
menor, engendrada a partir do imaginário do povo. O que
nos faz pensar que a História sanfranciscana guarda
narrativas muito mais densas e interessantes do que sonha
nossa vã historiografia...
To be continued...
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ARTIGOS

A ESPERANÇA É O SONHO DO
HOMEM ACORDADO
(sabedoria de caminhoneiro)
Frei Francisco van der Poel ofm
A leitura dinâmica da vida, nos permite acreditar num
mundo melhor e começar a construí-lo no presente. w
Quem tem esperança, cria coragem para lutar. A fé
popular diz: Quem espera por Deus, não cansa. //
Quem espera por Deus não perde tempo.// No acabar
da esperança, surgem a ilusão e o ceticismo.
Há 3 mil anos atrás, na Bíblia: os hebreus confiaram
numa aliança com um Deus que lhes será fiel. Há 2
mil anos, S.Pedro escreve: “O que nós esperamos são
novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça”
(2Pd 3,13-15a). Há mil anos, o milenarismo sacudiu o
mundo.
Entre nós, o agricultor, o garimpeiro e a mulher
grávida sabem esperar. Maria grávida recebeu o título
“Nossa Senhora do Ó”. Na religiosidade popular,
encontramos juntos a esperança e o realismo. Estas
virtudes, pessoais e comunitárias, moderam o medo.
Observem o canto “Ventania” do paraibano Geraldo
Vandré: A morte que eu vi no campo/ encontrei
também no mar,/ boiadeiro e jangadeiro/ iguais no
mesmo esperar.//(...) Já gastei muita esperança/ já
segui muita ilusão/ já chorei como criança/ atrás de
uma procissão/ mas já fiz correr valente/ quando tive
precisão.// Também no congado e no candomblé, a
memória da África e da escravidão negro, atualizada
no culto, reforça a esperança e a coragem do povo
celebrante.
A atual decadência das relações internacionais e o
desequilíbrio econômico, marcam o início do terceiro
milénio. Isto faz surgir o desejo da vinda e da
construção de uma Nova Era. Nesta expectativa,
surgem manifestações populares e novas lideranças
na esperança de uma nova ordem. Novos
agrupamentos religiosos assumem um caráter
messiânico-prófético ao anunciar a chegada do reino
de Deus e sua justiça. No carnaval, pobres dançantes
almejam um mundo melhor, no samba-enredo “Por um
dia de graça”, do autor carioca Luiz Carlos da Vila
(1949-2008) que fala do “mal cortado na raiz/ do jeito
que o Mestre sonhava.// O não chorar (ai, o não
chorar)/ e o não sofrer se alastrando/ no céu da vida o
amor vibrando/ e a paz reinando em santa paz.//” E
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anuncia: “O fim de toda opressão,/ o cantar com
emoção:/ Raiou a liberdade!/ Chegou, chegou/ o áureo
tempo de Justiça/ ao esplendor de preservar a
natureza,/ respeito a todos os artistas// A porta aberta
ao irmão/ de qualquer chão, de qualquer raça/ e o
povo todo em louvação/ por esse dia de graça!//”
A esperança tem um preço, pois sem solidariedade
não haverá mudança. Isto já constamos da histórica e
persistente “Busca da Terra sem males” dos índios
guarani. Na busca de uma definição, o filósofo Pedro
Ortega Campos nos ensina: “ A esperança é o
sentimento de uma realidade pressentida e, por isso,
esperada com fundamento.” Vaclav Havel (1993), vê
que este sentimento tem motivos, quando diz: a
esperança “é totalmente diferente do otimismo. Ela
não extrai sua força da convicção de que, no futuro,
se colherão grandes êxitos, mas da certeza,
independente de qualquer cálculo, de que nosso
compromisso tem sentido”. A frase de para-choque
resume: A esperança é o sonho do homem acordado.
No livro “O que é religião?”, Rubem Alves reflete:
“Deus e o sentido da vida são ausências, realidades
por que se anseia, dádivas da esperança. De fato,
talvez seja esta a grande marca da religião: a
esperança”. (...) E acrescenta: “Ópio do povo? Pode
ser, mas não aqui. Em meio a mártires e profetas, Deus
é o protesto e o poder dos oprimidos”. Tanto que, quem
tem esperança suporta a provisoriedade. Por isso diz
o povo: Pouco com Deus é muito.
A véspera do seu assassinato, Dom Romero, no
sermão do dia 18 de novembro de 1979, disse:
“Permitam-me fazer uma avaliação de nossa semana,

ARTIGOS

para que, com alegria de pertencer a um povo que se
alimenta de esperança, possamos oferecer ao país, a
autêntica contribuição da Igreja”.
Por fim: A esperança, a vontade de viver e a alegria
andam juntas. No cordel “Brasil Alegre e Brasil Triste”,
Expedito da Silva (1947-1991) disse: Brasil alegre faz
festa/ de alegria sem par,/ enquanto o Brasil triste/
não tem casa pra morar./ Muitas vezes nem o aluguel/
ele não pode pagar.// Enquanto o Brasil alegre/ mora
em ricos sobrados,/ por todos bem conhecidos/ tem o
seu nome abastado,/ Brasil triste de sua terra/ muitas
vezes é despejado.// Brasil triste também/ um dia há
de sorrir/ na mais profunda esperança/ nova aurora
vai surgir./ No seu caminho de choro,/ novo jardim vai
florir. ? E para ficar com os pés no chão, vemos a
sabedoria popular. Um para-choque de caminhão diz:
Quem vive de esperança, morre de fome. Outro
acrescenta: Quem tem fome, não pode esperar
Conclusãoo: A esperança é a última que morre.

CARRANCA PÁGINA 11

ARTIGOS
Frei Chico: a jornada do herói.
Antônio de Paiva Moura
Presidente de Honra da
Comissão Mineira de Folclore
Conforme o antropólogo
americano, Josephe Campbel,
todo ser humano é chamado para
uma jornada heroica que se
constitui de quatro etapas: O
chamado, a iniciação, a travessia,
a apoteose com o retorno.

natal; viver em um lugar em que o linguajar regional era mais
praticado que a língua oficial
A iniciação
Tinha pela frente, os cânones adotados pela religião
oficial romanizada, que ainda não havia assimilado as
inovações do Concílio Vaticano II (1962-1965). Frei Chico
compreendeu que o sacerdote é que tinha de aparelhar sua
linguagem aos fiéis. A religiosidade popular não era aceita e
o laicato tinha pouca participação nas celebrações oficiais.
Disse ele certa vez: Um padre vai celebrar missa em uma
comunidade rural do Vale do Jequitinhonha e leva folheto
impresso em São Paulo. Lê o referido impresso
do início ao fim e diz que celebrou, mas não
há significado nessa celebração, porque o
Deus que o povo conhece sé é encontrado em
sua vida. Ele teve o mérito de compreender que
aquela situação era semelhante à do tempo do
papa Gregório Magno em que as artes,
especialmente a música e literatura oral, poderiam
facilitar a compreensão das práticas religiosas,
valorizar e os ensinamentos cristãos. Além disso,
Frei Chico teve o propósito de nunca substituir o
hábito original da ordem por vestes comuns. O
hábito confere a ele confiança, respeito e
admiração do público.
A travessia

Frei Chico nasceu na Holanda em 3 de agosto de
1940, no momento em que o continente europeu e o mundo
sofriam a mais cruenta de todas as guerras. Foi batizado
com o nome de Francisco van der Poel. Nos anos de paz,
ainda na Holanda, cursou teologia. Pouco tempo depois
de ordenado frade franciscano, veio para o Brasil como
missionário, em 1967, com 27 anos de idade. Começa,
assim, a jornada do herói. Todas as fazes apresentam
enormes obstáculos a serem vencidos.
O Chamado
Frei Chico se decidiu vir para o Brasil e, logo em
seguida, assumiu a administração de uma paróquia no Vale
do Jequitinhonha, no município de Araçuaí. Para atender
ao chamado, foram muitos os obstáculos interpostos ao
jovem frade: Deixar a comodidade da vida em sua terra
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Como sacerdote, músico e trovador, Frei Chico dá
início à travessia. Para ele a cultura do povo do Vale do
Jequitinhonha era muito rica em conhecimento de vida e de
religião, à qual tudo estava relacionado. Passou a ver
importância, beleza e significado em tudo que via e ouvia: o
canto da cozinheira Filó, na casa paroquial; as canções e as
cerâmicas de Lira Marques; coleção de benditos e orações
de fiéis que foi colhendo sistematicamente. “Tudo que cai
no anzol é peixe”. Tudo que os estudos científicos e
filosóficos, estabelecidos por meios formais e eruditos, estava
presente na cultura popular, transmitido pelas tradições.
Através de seus representantes, o povo fala: o mestre de
folia de reis, a rezadeira, o capitão de congados, a mãe de
santo, cordelista, contadores de história, recitações e
provérbios e orações. Há solução para tudo, como as
doenças de um modo geral, com a farmacopeia associada a
rezas e bençãos; técnicas agrícolas, com tempo do plantar e
colher; previsão do tempo. Frei Chico chega a essas

ARTIGOS
personalidades com sentimento de humildade, dizendo que
desejava com elas aprender e ia gravando conversas,
músicas, contos. Além disso, frequentava festas religiosas e
outros eventos na região. A Festa do Rosário em Minas
Novas, Boi de Janeiro de Rubim, Festival de Cultura Popular
do Vale do Jequitinhonha, FESTIVALE. Realiza estudos
sobre todas as comunidades do Vale do Jequitinhonha.
De tudo isso resultam as publicações dos livros: “Os
homens da dança: religiosidade popular e catequese”,
Paulinas, 1986; “Bibliografia do Jequitinhonha e outras
coisas de lá” Imprensa Oficial MG, 1986. “O Rosário dos
homens pretos: Minas Novas”, 1981. Este sobre o
centenário da irmandade do Rosário daquela cidade (18791979). “Com Deus me deito, com Deus me levando”, Paulus,
2018. Além disso, durante quarenta anos prepara a
publicação do livro Dicionário de Religiosidade Popular.
Em 1970 Frei Chico fundou o coral Travadores do
Vale, no bairro Olaria em Araçuaí, tendo como objetivo
valorizar e difundir os costumes e as riquezas da região. Os
componentes do coral são trabalhadores, como celeiro,
tropeiro, ceramistas, lavadeiras e outros A harmonização é
feita com sanfona, rabeca, viola e o

ritmo marcado com caixas e sapateados. O coral gravou
discos, audiovisuais e fez apresentações e programas de
televisão, tornando visível a musicalidade da região.
Sem deixar de frequentar o Vale, Frei Chico passou
a morar em Belo Horizonte e a integrar-se ao corpo
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associada da Comissão Mineira de Folclore, sendo aí muito
presente e atuante. Em um ato de intenso espírito
humanitário, foi morar na Colônia Santa Izabel, na
Citrolândia em Betim. Compreendia que os hanseníases
tinham carência de conforto espiritual, além da amenização
do sofrimento da discriminação com os acometidos daquela
doença.
Apoteose
Esta fase se caracteriza pela plena sabedoria
conseguida, vencendo as dificuldades durante a travessia.
Frei Chico participa de seminários, congressos e festivais;
publica artigos em revistas especializadas, participa de
programas de rádio, televisão e redes sociais, como
respeitável autoridade na cultura popular tradicional e na
religiosidade popular. Suas palavras estão sempre
acompanhadas de uma apresentação musical. Onde vai,
leva seu violão e o ícone de um palhaço pendurado no
cordão do hábito.
O que é mais emblemático da sabedoria, da profissão
de fé e da obstinação de Frei Chico é
a publicação do Dicionário de
Religiosidade Popular, em 2013, pela
editora Nossa Cultura, com 1150
páginas e 8500 verbetes. Durante
quarenta anos, ele reuniu e organizou
enorme massa de informações sobre
a vida e a experiência religiosa do
povo brasileiro. Antes do computador
eletrônico eram fichas manuscritas e
datilográficas. Não se preocupou de
sintetizar os textos em leituras rápidas.
Os
assuntos
ordenados
alfabeticamente são tratados em suas
raízes, no caminhar da história e na
atualidade. A coleta dos fatos foi junto
ao povo, em diversas regiões e
também em documentos escritos
inéditos e publicados. Para tal esteve
em Portugal. Em cada verbete trata a
influência portuguesa, as origens
indígenas; a escravidão dos africanos; migração e
organização; a mestiçagem e diversas experiências religiosas
do povo brasileiro. Eis a marca do herói.

ARTIGOS
Frei Chico 80 anos
Luiz Fernando Vieira Trópia
Conhecemos Frei Chico em 1980, durante o II Seminário
de Comunicação de Pesquisa Folclórica, promovido pela
Coordenadoria de Cultura de Minas Gerais e Comissão
Mineira de Folclore.
Ficamos impressionados com a palestra dele, quando nos
convenceu que as manifestações folclóricas, sejam na religiosidade popular ou nas falas, ditos, crenças, loas e
cântigos, são a “expressão de vida” do povo como um todo.
Aprendemos muito naquela palestra, como por exemplo:
- Que ao resgatarmos as manifestações populares podemos distinguir os aspectos da opressão, desigualdade e injustiça nelas contidos e por que passa o povo mais humilde,
além do questionamento ou denúncia dessa situação de
dominação social;
- Marcou-nos ainda um depoimento dele de que quando
chegou ao Vale do Jequitinhonha, em 1967, percebia que
numa feira popular até a mais pobre pessoa conseguia trocar o seu pequeno produto pelo que necessitava pra comer. Mas que hoje em dia, com o recrudescimento do capitalismo, essa pessoa pode até morrer de fome na porta
de um supermercado abarrotado de comida.
A seguir, alguns ditos populares resgatados por ele junto ao
povo do Vale do Jequitinhonha, que expressam bem o
inconformismo e posicionamento político, moral e ideológico frente às opressões:
“Palmatória quebra dedo, chicote deixar vergão, cassetete
quebra costela, mas não quebra opinião”.
“O dinheiro de São Paulo é dinheiro excomungado. Foi o
dinheiro de São Paulo que levou meu namorado”.
Em 1987, tivemos a honra de entrar num estúdio com Frei
Chico e Lira Marques, pra gravar a linda música Tirana da
Rosa, resgatada por eles também no Jequitinhonha, que fez
parte do disco antológico Ternos Cantadores, produzido
pelo SESC/MG, sob a nossa direção de produção.
Assim, Frei Chico, queremos te agradecer de coração tudo
o que nos vêm ensinando e produzindo, em nome também
do povo de Minas Gerais e de todo o Brasil!
Parabéns sempre plural pelos seus 80 anos de vida!
Muita saúde e inspiração para a continuidade por muito
mais tempo do seu valoroso trabalho!
Luiz Fernando Vieira Trópia, Belo Horizonte, MG, em 29/
07/2020.
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Frei Chico octogenário
Raimundo Nonato de Miranda Chaves
A Comissão Mineira de Folclore - CMFl permaneceu hibernada, por algum tempo, há cerca de 10, 11 anos passados. Acordou e rejuvenesceu, graças à determinação de
um grupo de folcloristas, liderados pelo professor José
Moreira de Souza. O grupo, de elite, formado por gente da
estatura de Domingos Diniz, Antônio Paiva Moura, Elieth
Amélia, Luiz Trópia e também o ilustre Frei Chico. Eu, àquela
época, presidia a Associação dos Filhos e Amigos de
Gouveia – Afago. Professor Moreira, membro de ambas
as Instituições, fez uma ponte entre elas e eu me servi da
ligação e fui premiado, tornando-me membro, também, da
CMFl. O contato com aquele grupo de elite me fez conhece-los e fez crescer minha admiração pela instituição que
estavam recriando e, claro, minha admiração por cada um
deles. Frei Chico foi um caso à parte. Eu vinha de um desentendimento com o pároco da minha cidade de origem –
Gouveia. O padre decidia com arbitrariedade, não respeitava tradições e não ouvia o povo. Eu, contrariado, generalizei aquela atitude, que atribui aos padres. Frei Chico,
com seu modo de ser, logo me fez avaliar e entender que
aquela idiossincrasia não se aplicava a todos os padres e
sim a um deles. Melhor, alguns deles.
Hoje, estou feliz com a oportunidade de falar sobre minha
admiração por Frei Chico, sua sabedoria, sua dedicação,
sua alegria, sua obra. Também, estou feliz, na condição de
membro de um hipotético clube octogenário, em comemorar a entrada no clube de tão ilustre personagem. Frei Chico
completou 80 anos, bem vividos, no dia 3 de agosto de
2020.
A história de Frei Chico está espalhada pelos quatro cantos
dessa Minas Gerais, neste artigo, estou mais juntando do
que criando informações. Não posso trazer tudo, portanto
recomendo a leitura
• de artigo intitulado Frei Francisco Van der Poel –
Como um frade Holandês se tornou folclorista
em Minas Gerais de José Moreira de Souza, Revista da Comissão Mineira de Folclore N.28, Dezembro 2015, página 149.
• de artigo: Cultos afro-brasileiros: a busca de uma
teologia pluralista de Frei Francisco van der Poel,
Carranca Nº 1 – Março de 2012.
•
Assessar o vídeo de Luiz Fernando Sarmento, sob o
título: Francisco, Frei Chico, Fuxico em https://
www.youtube.com/watch?v=8DCHAY2T75o

ARTIGOS
Da primeira leitura, transcrevo:
Para nós é Frei Chico, antes era Xico. Seu
nome de batismo é Franciscus Henricus van
der Poel. Nasceu em Zoeterwoude, no dia
3 de agosto de 1940 e chegou ao Brasil no
dia 17 de novembro de 1967. Chegou pronto para aprender o português e muito mais
do que isto. Pronto para aprender a saber
viver no Brasil. [...] “Eu nasci na Holanda,
mas fiz questão de aprender a ser brasileiro”.
Moreira continua: não posso deixar de sublinhar um traço importante de seu percurso e compará-lo às missões científicas e artísticas que vieram ter ao Brasil desde a vinda
de Dom João VI. A marca de todas elas,
foi de criar no Brasil um saber viver fora do
Brasil; desconhecer o povo que nos tornamos. Ver nosso saber como estranhos. Houve exceções ao longo desses dois séculos.
Frei Chico, ao aportar no Brasil no ano de
1967, chega num momento especial desse
processo. “Enquanto eu aprendia o português, os bispos da América Latina reunidos
em Medelín (1968) fizeram a opção preferencial e bíblica pelos pobres e insistiram na
importância da religiosidade popular”. [...]
“Fiz a primeira gravação de uma folia de
reis em Visconde do Rio Branco [...] Em
São João Del Rei conheci a Semana Santa
barroca e popular. Durante o curso de português no CENFI em Petrópolis (1968),
visitei algumas vezes um terreiro de
umbanda. Depois no Nordeste de Minas,
fui confrontado com a fé dos pobres que
era muito diferente da religião na Holanda.
Eu nunca tinha ouvido falar de espinhela
caída, vento virado, carne quebrada, mas
ficava intrigado com isso”. Sua maior aprendizagem se deu em Araçuaí, no Vale do
Jequitinhonha, Minas Gerais, “segundo dados da Unesco, a terceira região mais subdesenvolvida do mundo (1967)”
O vídeo mostra o “Oitavo encontro do
Grupo de Circos do Centro Oeste de
Minas”, gravado em 2015, em Buriti
Grande, Martinho Campos, componentes:
Palhaços, Teatros de Rua e Teatros de
Espaços Alternativos. Tem como objetivo:
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incentivar grupos de estudos e constituir
grupos de teatro em cada comunidade. Frei
Chico, personalidade principal, se apresenta
como mágico e mostra a brincadeira de
fazer a metade do dedo polegar completar
a metade do dedo indicador. Depois o
músico, personagem mais elaborado,
quando Frei Chico apresenta instrumentos
musicais, eu diria exóticos: o primeiro, foto
à esquerda Lamelofone, conhecido como
Kisange, no norte de Angola; foto à direita
Flauta Ocarina.

Foto acima, à esquerda, com aparência de fole, é construído
com placas de madeira que produzem sons quando uma
peça bate na outra. A foto à direita é uma flauta do Nordeste.
No vídeo, Frei Chico executa, nas flautas, música da
complexidade de Coração de Estudante. Continuando Frei
Chico, agora palhaço, de sua caixa de circo, ele saca o
boneco de pano, foto a seguir e à esquerda, denominado
Fuxico.

ARTIGOS
Fuxico é brasileiro, traz escrito nele, em verde e amarelo, a
palavra Brasil e traz, também, o emblema de reintegração
do hanseniano. O boneco foi confeccionado pela senhora
Mãe de Frei Chico, quando ele ainda criança, simboliza o
lado anarquista do frei e, no circo, está sempre pendurado
no cordão de São Francisco, parte de seu hábito de
franciscano. Depois do Fuxico vem os óculos com uma peça
de tecido de cor vermelha adaptada para cobrir o nariz,
foto à direita.
Frei Chico fala de sua paixão pelo circo, desde criança,
fala em fazer o papel de palhaço, pela irreverencia, pela
importância de fazer rir; ao mesmo tempo ele mostra textos
para treinar a dicção e pequenas falas para o palhaço. É um
estudioso do humor e do riso, que considera de grande
importância. Parte do texto ele preparou para apresentar
na Colônia Santa Izabel de Betim. Fez, então um gancho
para o trabalho que ele realiza naquela instituição. Ali ele
criou o Coral Tangarás de Santa Izabel, com 40
componentes e assumiu a função de regente do coral, com
três ensaios por semana. Na oportunidade Frei Chico falou
sobre Morhan1 , sobre o. movimento de reintegração do
hanseniano, a importância e a beleza dele; a contribuição
da ação voluntária; a beleza da causa e seu envolvimento
nela.
O vídeo a que estou me referindo dedica, grande parte do
tempo, à entrevista com Frei Chico que discorre com
tranquilidade sobre a Verdade, sobre a Fé, defende o Encontro das Religiões – afinal todas têm coisas boas apesar
de outras coisas nem tanto. Todas têm um Deus Criador,
com muitos nomes, mas o mesmo Deus. Ele, Frei Chico,
tem amigo Evangélico, tem amigo Pai de Santo, frequenta
terreiro de Candomblé, respeita e é respeitado por todos.
Quando perguntado sobre o frade e o anarquista, Frei
Chico, comenta que fora convidado para participar de um
congresso internacional sobre Educação através da Arte, a
realizar-se no Rio de Janeiro.

Ele iria comparecer trajando seu hábito de franciscano e
com o Fuxico pendurado no cordão de São Francisco, para
falar sobre cultura no Vale do Jequitinhonha. Você representa a Igreja? Era a pergunta que ele mesmo se fazia. Sim,
claro, sou frade franciscano, mas o Fuxico, aqui do lado, é
meu lado anarquista que me dá a liberdade de me expressar livremente. Sobre o seu início no Vale do Jequitinhonha,
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Frei Chico comentou: ouvia as cantigas da cozinheira da
casa paroquial, negra, pobre, viúva de barqueiro, então ele
gravava as músicas e para cantá-las Frei Chico organizou o
Coral Trovadores do Vale. Esse coral permanece vivo, hoje,
44 anos depois. Isto prova o acerto da iniciativa, e completou: uma moça, pobre, negra, com pouca instrução, sete
anos de escola, membro do coral tornou-se seu braço direito na tarefa de recolher, selecionar e organizar histórias,
rezas, cânticos, provérbios, enfim tudo sobre religiosidade
popular. Conseguiram um total de 15 mil folhas de anotações. Daí os seus livros. Sem Maria Lira Marques não seria possível o Dicionário de Religiosidade Popular. Afirma
Frei Chico. Lira Marques hoje, conceituada ceramista, faz
dupla com Frei Chico nas cantorias. Para completar, Frei
Chico comenta sobre a Confiança. Sem confiar nele, o povo
não teria contribuído com as informações para o Registro
que propiciou a criação do Dicionário. Mais ainda, o antigo Vale da Miséria, hoje, Vale da Cultura foi possível e foi
feito porque o povo se reconheceu como capaz de fazer a
transformação.
Ainda trabalhando com informações do vídeo gravado em
Buriti Grande, povoado de Martinho Campos. Nas fotos
abaixo, a partir da esquerda: Frei Chico e Maria Lira
Marques; Frei Chico, o homem de sete instrumentos,
tocando forró na gaita de boca;
Foto do meio, à esquerda, imitando passarinho com muita
competência, de pintassilgo, canário e sabiá ele só não
aprendeu botar ovo; agora outro instrumento exótico, usa
o mesmo sistema da gaita de fole escocesa, no caso faz o
ar passar por um teclado. A foto de baixo mostra o grupo
de palhaços se apresentando com um número de dança.
Frei Chico, o homem de sete instrumentos, como já mostrei,
agora vou mostrar o brilho do franciscano em tantas outras
atividades.

ARTIGOS
Na Comissão Mineira de Folclore, Frei Chico participou
da Diretoria, como Tesoureiro, na administração Sebastião
Rocha, nos anos 1995 a 1998; como membro do Conselho
Fiscal, na administração José Moreira de Souza, nos anos
2012 a 2018, além de muitos shows, durante reuniões
ordinárias ou celebrações, em parceria com Rubinho do
Vale, ou com Lira Marques. Nestes shows, Frei Chico
cantava, tocava viola, flauta, gaita ou imitava passarinhos.
Frei Chico recebeu o prêmio Comenda da Paz2, na cidade
de Uberaba, em
Dezembro de
2017, por indicação
de
UEMG.
Também, foi
agraciado com o
Prêmio Frei
S a m u e l
Tetteroo, na categoria “Homenagem Especial”. O Prêmio é entregue bianualmente pelo
Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. A cerimônia de
premiação ocorreu na cidade de Teófilo Otoni, em 17 de
agosto de 2019, no plenário da Câmara Municipal da cidade. A Presidente do Instituto, afirmou que as pesquisas de
Frei Chico contribuem muito para a formação de elementos históricos, econômicos, políticos e sociais de todo o
Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Destacou ainda o fato de
o frade Franciscano ser compatriota do Frei Samuel Tetterro3
Frei Chico, escritor, publicou: O Rosário dos Homens
Pretos; Com Deus me deito, com Deus me levando;
Bibliografia do Jequitinhonha e outras coisas de lá;
Dicionário da Religiosidade Popular. E Moreira escreveu:
“Se O Rosários dos Homens Pretos é atestado do
Registro de Naturalidade Brasileira de Frei Chico,
Com Deus me deito é registro de sua adesão plena
à religiosidade popular e seu destinatário principal
é o clero ilustrado pronto para negar o saber celebrar
do povo. Dicionário da Religiosidade Popular,
Cultura e religião no Brasil é a obra máxima de Frei
Chico. Foram quarenta anos de atenção para as
práticas populares de todos os ramos religiosos
existentes no Brasil. Isto resultou em 8.500 verbetes
e a edição dos assuntos em 1100 páginas em corpo
10, o que significa que a obra poderia ser
apresentada com o dobro de páginas”
Vou apresentar na forma de uma agenda, que já foi realizada,
a movimentação de Frei Chico, durante os últimos anos.
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20/07/2014 - Celebração da cultura afro-brasileira, na
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pouco antes do meio-dia, teve início, na Estação Ecológica, a Missa Conga, cujo diferencial em relação ao ritual
convencional é a presença dos congadeiros, que não apenas assistem à celebração, mas também participam dela por
meio de cânticos e do rufar dos tambores. A celebração foi
conduzida pelo franciscano frei Chico, que traçou um paralelo entre a escravidão dos negros no Brasil e a dominação
à qual foram submetidos os judeus no Egito. Frei Chico
lembrou a importância de celebrar a libertação, como fazem os judeus na Páscoa e os congadeiros na Festa de
Nossa Senhora do Rosário. “O congado faz parte da identidade brasileira”, frisou.
“Uma das partes mais bonitas da celebração é o lamento
do negro, antes de as portas da igreja serem abertas. Esse
momento revive a relação do negro com a Igreja Católica
durante a escravidão: os escravos levavam os brancos até
a porta da igreja, mas não podiam entrar. Ao final do lamento, pede-se ao padre que abra as portas para que o
negro possa celebrar”, explicou a diretora. A Missa Conga
foi criada, em Minas Gerais, por Frei Chico com a colaboração de Doutor Romeu Sabará, conceituado folclorista com
importante obra publicada. Mais informação, sobre Missa
Conga, no site http://www.festejo.art.br/arquivos/
Frei%20Chico%20%Congado,%20origens%20e%20identidade.pdf

04/03/2015. Você é nosso convidado para o Lançamento
do Livro “Dicionário da Religiosidade Popular de Frei
Chico”. Centro de Arte Popular- CEMIG. Rua: Gonçalves
Dias nº1608
27/05/2015 Frei Chico e Rubinho do Vale, se apresentam
na celebração de abertura do Centro de Referência da
Cultura Popular e Tradicional “Lagoa do Nado”. Quando
se faz a abertura da exposição “Cultura Popular e
Resistência” de que a Comissão Mineira é curadora. Na

ARTIGOS
roda de conversa que se
formou, mostrou-se aos
visitantes o esforço de
compreender o que é saber
viver em Belo Horizonte como
cidade síntese de “Minas
Gerais”
27/08/2016 E-mail de Frei Francisco van der Poel: “Gostei
da movimentação na
Assembleia. Sextafeira tive uma palestra
no Museu da Vale,
sobre o Tema:
“Religiosidade Popular:
autonomia, pluralidade
e
contemporaneidade”.
Deu muito certo.
13/01/2018 Museu de Araçuaí Frei Chico e a ceramista
Lira Marques folheiam o livro Sementes de terra maturata
– Uma homenagem à Lira Marques. Autor Lori Figueiró,
Gênero: Fotografia. Conteúdo: Fotografias de Lori
Figueiró, sobre a ceramista Lira Marques.

03/08/2018. Hoje é aniversário de nosso Frei Chico. Sua
última obra “Com Deus me Deito, com Deus me levanto”
já está disponível nas livrarias. A próxima tem o título de
“Quando Deus andou no mundo”. Na primeira, a intenção
de Frei Chico é de disseminar o saber popular das rezas
confiantes. A segunda é mostrar como o povo relata os
episódios da bíblia com saber apropriado em contos
maravilhosos. (Moreira)
12/11/2018 Encontros. ‘Religiosidade Popular’.
Lançamento e conversa sobre o livro Com Deus me deito,
com Deus me levanto autoria de Francisco Van Der Poel,
traz uma seleção de rezas da tradição oral e outros elementos
da rica religiosidade popular brasileira, pesquisada pelo
autor durante quarenta anos. No livro, que é prefaciado
por José Moreira de Souza, poderão ser encontradas
referências históricas, artigos complementares e bibliografia
específica, além de explicações e reflexões para rezadores
e estudiosos do tema.’
Local: Prédio Historio da Escola Municipal Dr. Lund. Praça
Dr. Lund, 33 - Centro - Lagoa Santa MG.
17/11/2018 Moreira escreveu: 3º Encontro de Povos do
Espinhaço, em São Gonçalo do Rio das Pedras, movimento
criado com objetivo de promover encontros bienais em
povoados que detêm a memória do Saber Viver nos espaços
que simbolizam e guardam o saber profundo do saber viver
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a partir da ocupação do território de Minas Gerais. Há que
celebrar a memória dos antigos escravos, dos indígenas,
do saber promover a própria subsistência e compreender
criticamente os furacões que varrem as serras, sugam as
nascentes, e expulsam as populações. Frei Chico deveria
celebrar a Missa Conga. Os dois encontros anteriores
aconteceram, respectivamente, em Pinhões (Santa Luzia) e
em Tabuleiro (Conceição do Mato Dentro)
17/11/2018. São Gonçalo do Rio das Pedras, depoimento
de Moreira Não fiz esta gravação, mas fica o depoimento.
Foquei muito o Frei Chico porque o padre da localidade um jovem - se negou pela primeira vez a autorizar que ele
celebrasse na paróquia. Quase correu dele, mas não teve
jeito. Nós ficamos sentados na calçada da casa paroquial,
até que o padre aparecesse. Ele queria correr, mas foi
alcançado para dizer “não”.
21/02/2019 Frei Chico e Lira Marques - IFNMG - Campus
Araçuaí - Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, MG. (IFNMG Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - IFNMG.
Ensino médio, técnico e superior oferecidos por todo o
grande Norte de Minas.)
15/03/2019 Museu de Araçuaí - A turma do Primeiro Ano
de Agroecologia do IFNMG foi premiada com a
participação especial de Frei Chico na aula de hoje. A história
contada por ele, é a história que a maioria dos livros não
conta, é história viva e contemporânea! Gratidão a todos!
Manhã muito especial, com conteúdo suficiente para encher
muitos espaços e transbordar... de conhecimento, de
emoção, de crescimento pessoal.

Citei, ao iniciar este artigo, três conjuntos de informações,
que eu utilizaria para produzir este artigo: artigo de professor
Moreira, na Revista da CMFl; artigo de Frei Chico, no
Boletim Carranca e vídeo, produzido por Luiz Fernando
Sarmento, disponível no YouTube. Comentários sobre o

ARTIGOS
artigo de Frei Chico, deixei para fechar o artigo, portanto
faço-o agora.
A Cultura é dinâmica, considerando que a cultura de um povo,
é o conjunto de ciências, de artes e de religião, então as
ciências, as artes e a religião estão em constante mudanças e
estas têm sido mais frequentes nos tempos modernos e pósmodernos. A aceleração das mudanças é consequência do
maior conhecimento que cada povo tem de outros povos,
principalmente, devido ao desenvolvimento da tecnologia da
informação. Aí entra Frei Chico: “A própria verdade passou
a ser definida como algo que se procura conhecer. Ficou
claro que a verdade não começa com uma bela teoria
memorizada. Sendo assim, pessoas responsáveis devem
pensar por elas mesmas. Este deveria ser o primeiro objetivo
da educação em casa e nas escolas”. [...] “ A teologia surge
a partir da experiência religiosa vivida em comunidades de
hoje e do passado. As religiões adquirem formas culturais
diversas de acordo com a experiência religiosa de cada povo”
“Felizmente, a Bíblia sagrada não é um manual de teologia,
mas um livro sagrado que relata a experiência religiosa de
um povo. Ela contém histórias, provérbios, cantos, leis,
profecias, cânticos e orações. [...] No diálogo entre as
religiões, cada uma tem muito a apreender com as outras.
Nos candomblés, as forças da natureza, criaturas de Deus,
se tornaram entidades religiosas. De modo comparável, na
Bíblia (Dan, 3,57ss) as “potências dos céus” (montes, rios,
rios e fontes, gelos e neves, as plantas) são invocadas para
louvar ao Deus criador. Também o medieval São Francisco
personifica as mesmas forças, chamando as de irmão sol,
irmão vento, irmã água, irmã lua. Pensando bem, temos nos
cultos afro brasileiros um aliado na luta pelo meio ambiente.
Outro elemento constante nos cultos afro-brasileiros chama
a nossa atenção: a divisão da realidade em um mundo visível
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e um mundo invisível que se encontram no mesmo lugar.
Com isso, o Deus supremo, as forças da natureza e os
antepassados estão perto de nós. O culto celebra o
encontro do ser humano com o mundo invisível. As
mitologias elaboram esta relação. A teologia bíblica usa
termos como aliança, encarnação; Deus vê os homens,
anjos trazem mensagens, profetas falam em nome Dele.
Hoje, a teologia católica tenta reformular o tradicional
esquema: céu, inferno, purgatório e limbo. Talvez, o modo
de entender a relação entre Deus e os homens, repartindo
o mundo que habitamos em “visível e invisível”, possa
empurrar a teologia para caminhos novos e menos
complicados. “
Este parágrafo é quase uma sinopse do artigo de Frei
Chico, mas espero que possa informar ao leitor o que pensa
o ilustre filosofo.
Notas
1
ONG que luta pela garantia e respeito aos Direitos
Humanos das pessoas atingidas pela hanseníase e seus
familiares, tem no voluntariado a maior força de luta.
Instituída em 1999 pelo Governo de Minas Gerais a Comenda
da Paz Chico Xavier é uma condecoração outorgada
anualmente em homenagem a pessoas físicas ou jurídicas que
trabalham pela paz e pelo bem-estar social
2

Frei Samuel Tetteroo (1875-1934) nasceu na Holanda
e ingressou na ordem franciscana em 1894. No Brasil,
fixou-se em Minas Gerais, onde desempenhou várias
atividades, entre elas a de cartógrafo, agrimensor,
historiador e escritor. Prestou vários serviços
cartográficos a esse Estado pelos quais foi agraciado
com medalha de ouro pelo governo de Minas
3

ARTIGOS
Artes, ofícios, fazedores e
promotores da cultura norte
mineira: do sertão de Januária
gerais para as Minas e o vasto
mundo!
Carlos Ceza de Carvalho1
Os ofícios de Minas, sua história e cultura
são transdisciplinares na vida dos mineiros. Muitos
desses ofícios, embora perdidos no tempo e
espaço, permanecem no cotidiano do povo mineiro.
Estão vivos nos contadores de causos, nos poetas,
nos músicos, nos artesãos e, das mais variadas
formas, na memória coletiva. Em todos os cantos
de Minas, a comida, a bebida e a hospitalidade
confortam tanto aqueles que estão só de passagem
quanto aqueles que elegeram Minas como torrão.
Aqui no recanto dos “Gerais” - à beira do
Rio de São Francisco – fui recepcionado pelas
cachaças, rapaduras, paçocas de carne de sol,
castanhas de Barú, o pequi e suas derivações. A
poesia, a boa música, os ternos, os reis, as folias...
Saberes e ofícios do sertão! Aqui entendi a Januária
do dicionário: “sinônimo de cachaça”; a Januária
onde Riobaldo queria entrar, a Januária dos versos
de Jove da Mata e a Januária de Manoel Ambrósio.
Como membro Efetivo da Comissão
Mineira de Folclore Professor/Bibliotecário
Pedagogo e Historiador, nas horas vagas
compositor/Animador e produtor cultural, sou um
aprendiz cronista e curioso da cultura popular.
Como folclorista por ironia do destino, fui o primeiro
dessa nova geração a representar Januária na
Comissão Mineira de Folclore, uma honra para esse
mineiro das bandas de Belo Oriente, que radicou e
labutou em Santa Luzia, na capital mineira e em
Ouro Preto. Antes forasteiro, segui o ditado popular
repetido por Manoel Ambrósio - um gambá cheira
o outro - e juntei-me aos companheiros Ros’elles
Magalhaes Felício e Ramiro Esdras Carneiro
Batista, professores e entusiastas da cultura popular,
para desvendar, conhecer e homenagear a obra do
Professor Manoel Ambrósio Alves de Oliveira,
tarefa que nos unirá nesta vida e em outras tal a
grandiosidade do Mestre.
Desse encontro também nasceu a edição
do Brasil Interior - Palestras Populares Folklore das margens do São Francisco (2015), e o
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que seria uma “homenagem” ao januarense Manoel Ambrósio,
rendeu-nos a indicação, pelas mãos do nosso mestre amigo
Professor. Moreira, para ingressar na fileira da CMFL como
representantes de Januária. A isto seguiram várias visitas ao Arquivo
Público Mineiro, noites que nunca terminaram e a produção de dois
selos comemorativos: em 2015, ao sesquicentenário de nascimento
de Manoel Ambrósio e, em 2017 ao centenário de nascimento do
folclorista e antropólogo Saul Alves Martins. Nessas empreitadas,
a parceria do amigo e cartunista Carlos Moreno e do artista gráfico
Alisson Soares dos Santos.
Ainda em 2017, coordenei a abertura das comemorações
em homenagem ao Centenário de nascimento de Saul Alves Martins,
em Januária. Em meio à organização do evento, ainda que não fosse
essa a intenção, soube-se do pioneirismo dessa homenagem às que
se seguiram por Minas e pelo Brasil afora.
Essas realizações, tímidas outrossim, mostraram que
precisávamos de mais gente para integrar e difundir os saberes e
ofícios dos Gerais. À Comissão Mineira do Folclore juntou-se, por
uma feliz indicação, o Professor João Damascena de Almeida em
2019. Enriquecendo a Comissão, mostrando os ofícios e artes
tradicionais do norte de Minase e integrando o quarteto de Januária
em defesa do Folclore na CMFL, no melhor estilo ambrosiano
anteriormente citado: um gambá cheira o outro!
Talvez pareça pretensioso tal relato. Não quero aqui exaltar
feitos ou receber louros. Antes de nós, os “gerazeiros” já estavam
na CMFL. Salve Manoel Ambrósio Alves de Oliveira, Manoel
Ambrósio Júnior e Saul Alves Martins! Viva o Folclore! Viva Minas
e os Gerais!
OLIVEIRA, Manoel Ambrósio Alves de. Brasil Interior:
Palestras Populares e Folk-lore das Margens do São Francisco.
CARVALHO, Carlos Ceza de; BATISTA, Ramiro Esdras
Carneiro; FELICIO, Ros’elles Magalhaes. (Orgs). Montes
Claros: editora Unimontes, 2015. 271 p.
CARVALHO, Carlos Ceza de; BATISTA, Ramiro Esdras
Carneiro; FELICIO, Ros’elles Magalhaes. Dos encantos e das
estórias de um Brasil Interior. Belo Horizonte: Boletim Carrancas,
CMFL, 2015,
VASCONCELOS, Francisco de. O Folclorista Manoel
Ambrósio. Revista itaytera nº 18, Crato- CE. 1974
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ARTIGOS
A Contemplação do Cruzeiro do Sul: Com Deus me deito...
José Moreira de Souza

Este texto foi escrito no dia 4 de outubro do ano de
2012, quando Frei Chico me solicitou um prefácio para
a nova edição da obra “Com Deus me Deito, com Deus
me Levanto”. No ano de 2015, redigi o texto definitivo
que foi publicado na apresentação da obra referida.
Exibo para apreciação do leitor a capa original
imaginada por Frei Chico e a capa escolhida pelos
editores.
Como se vê, a capa original coloca em destaque uma
benzedreira e uma criança. A capa escolhida pela editora
exibe outra interpretação.
Em seguida, apresento meus primeiros comentários a
esta obra.
Inicio este rápido comentário à obra de Frei Chico – rápido
porque este livro é tão valioso que, ao lê-lo e comentá-lo,
corro o risco de duplicar o tamanho desta obra -,
parafraseando as diversas versões da Oração ao Anjo
Custódio de trás para frente.
Ouvi em minha casa, quando criança, o seguinte relato:
“Missionários estrangeiros – alemães, franceses, belgas,
holandeses ? - pregavam a Santa Missão num povoado.
Eles falavam um português carregado de sotaque e ninguém
entendia nada. Chegou o último dia da missão no qual
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esses santos homens, mensageiros de Deus, dariam a
absolvição universal. Dirigiram-se ao cemitério e se
posicionaram no alto de um mausoléu. O povo assistia à
pregação empolada que precedia o rito da absolvição no
qual todos os mortos ali sepultados obteriam indulgência
plenária e alcançariam a paz eterna junto a Deus. O povo
ouvia sem emoção. Nenhuma emoção, nenhuma contrição.
Incomodado e quase irado, o missionário inquiriu em seu
português estranho de estrangeiro – alemãosado,
afrancesado, abelgisado, holandesado ? - :
- Qual son as bicho mais firrosessss dessste terrrra?
Nesse momento, o povo se deu conta de que poderia se
manifestar, e respondeu em coro:
- São os tico-tico e os beija flores.
O missionário proferiu então este anátema:
- Pois os tico-tico e as bejaflorre que vos perrrrsiga!”
Pois bem, Frei Chico é um missionário às avessas. Ele
interroga o povo, quer o seu saber, quer aprender com ele.
Quer a sua bênção, a sua fé, sua liturgia, sem maldição, sem
anátema; pura admiração.
A qual leitor a obra se dirige? As vinte e oito edições que
antecederam à presente se destinavam ao clero e ao povo
católico das Comunidades Eclesiais de Base. O público
alcançado pela primeira edição se ampliou de tal maneira
que a obra interessou ao povo de Deus das mais variadas
crenças. A nova edição reconhece isto e inclui amplo

ARTIGOS
universo de leitores; eu diria, destina-se a todos os leitores
alfabetizados e, certamente, deverá alcançar os não
alfabetizados promovendo desejos de leitura do saber
tradicional, ou seja, do saber que é memorizado e
transmitido por relações face a face. Tenho certeza também
de que chamará a atenção dos leitores universitários –
estudiosos de ciências sociais, filosofia, letras, linguística,
história, pedagogia, psicologia, psicanálise, antropologia,
geografia, humanidades em geral.
Com Deus me deito divide-se em quatro partes. A primeira
é como que um guia metodológico na qual o autor se
apresenta. A segunda registra orações de domínio popular,
frequentemente cantadas, dramatizadas, encenadas,
acompanhadas de reflexões, comentários e observações.
A terceira contém ensaios específicos nos quais o autor fixa
suas principais reflexões advindas da longa aprendizagem
de ouvir e escutar as pregações populares. A quarta e última
parte lista as fontes impressas que fundamentam a
religiosidade popular à qual se acrescenta uma ampla
bibliografia de orientação para estudiosos.
Agora, Com Deus me levanto. Chamo atenção para a
segunda parte. Cada oração merece uma longa conversa.
Inteligentemente, Frei Chico faz o introito com o Sinal da
Cruz – “Pelo Sinal da Santa Cruz”.
Vejo-me criança no catecismo. O Catecismo pergunta:
- Qual é o sinal do Cristão?
- O Sinal do Cristão é o sinal da cruz.
Esta lição foi bem aprendida e se internalizou profundamente
na religiosidade popular como a obra mostrará à saciedade.
O Catecismo continua:
Como se faz o Sinal da Cruz?
- Persignando-se ou benzendo-se.
- O que é persignar-se?
- É fazer com o dedo polegar da mão direita uma cruz na
testa para que Deus nos livre dos maus pensamentos; outra
na boca para que Deus nos livre das más palavras; e a
terceira no peito para que Deus nos livre das más obras
que nascem do coração.
Se, Com Deus me deito com Deus me levanto se detivesse
exclusivamente no Sinal da Cruz a obra já teria prestado
um valor inestimável para a compreensão de nossa
civilização, a civilização cristã. Frei Chico recua e documenta
a fixação do rito do Sinal da Cruz em época anterior ao ano
de 220 de nossa era como um costume. Não há que
espantar que esse sinal tenha se firmado no imaginário
popular como a marca da vitória sobre o inimigo, fundado
o Estado Cristão desde Constantino, servido às bandeiras
e estandartes das Cruzadas – o nome é emblemático – até
afirmar a misericórdia necessária mesmo nos conflitos

sangrentos lembrando que, acima das divisões entre as
nações que provocam as guerras, há seres humanos vítimas
dos conflitos armados – eis aí a Cruz Vermelha.
Mais um ponto dessa inteligência da memória fundante do
imaginário coletivo: o Sinal da Cruz se faz acompanhado da
pronúncia do “Nome do Padre – Pai -, do Filho e do Espírito
Santo”.
O Catecismo pergunta:
- Quando se deve fazer o Sinal da Cruz?
- De manhã, ao levantar; de noite, ao deitar; antes e depois
das refeições; nas tentações e nos perigos.
O saber popular compreende isto profundamente. O Sinal
da Cruz é o estruturante básico. É com ele e por ele que se
pronuncia:
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Por ser mistério, o Sinal da Cruz abre nossas bocas,
determina nossa fala e involuntariamente proferimos o Nome
do Pai.
A Cruz como Sinal e o Nome do Pai como expressão
encerram segredos insondáveis, envolvem-nos em silêncio
abissal, silêncio ativo de quem tem Fé em Deus. O silêncio
ativo difere do calar. É oportunidade de estarmos em
comunhão com a sacralidade da divindade. O silêncio não
dispensa palavras, mas qualquer que seja a palavra advinda
do silêncio é manifestação da comunhão, o sagrado convívio
com o divino. O silêncio ativo é profético. [ Eu admiro Frei
Chico por haver compreendido mais que todas as pessoas
que conheço o profundo sentido do silêncio ativo, o
obsequioso silêncio.]
O mistério da Cruz em Nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo profundamente arraigado ao saber popular ensinanos que a partir da Cruz nada tem significado e tudo tem
sentido. Antes de qualquer coisa significar, poder ser
proferida, há que ter sentido. O sentido da Cruz dispensa
as pequenas razões, as razões pretensiosas e prepotentes e
afirma a razão do sentido, razão signitiva, razão do sinal.
Um Deus que se fez homem.
Um Deus que nos redimiu da culpa.
Um Deus que veio abolir o pecado original.
Um Deus que nasce de uma Virgem, uma virgem que
concebe livre de pecado.
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Um Deus que encena nossa morte para apontar para nossa
ressurreição.
Um Deus que perdoa.
Enfim um Deus que chama nossa atenção: O inimigo está
em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas
obras – em nossa pequena razão.
“Pelo Sinal da Santa Cruz” – atenção pelo sentido pleno
determinado pelos nossos pensamentos.
“Livrai-nos Deus Nosso Senhor” - atenção pelo sentido
pleno de nossas palavras quando dispensamos a presença
de Deus.
“De nossos inimigos” - atenção pelo sentido pleno de
nossas obras realizadas com o desprezo da presença de
Deus.
Ao persignar segue o benzer. Libertos dos maus
pensamentos, das más palavras e das más obras, proferimos
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Porém, eu penso que ao mistério da Ressurreição antecede
e excede o mistério da Paixão. Temos que perguntar sem
obter jamais a resposta:
Como Deus se submete à morte? Pode um Deus morrer?
Minha resposta é Não. Deus é imortal - Santo Deus! Santo
Forte! Santo Imortal! – Desse modo Cristo Filho de Deus
na Cruz é o grande e infinito mistério.
Para finalizar, sintetizo em poucas palavras a fé de Frei Chico
no Deus interpretado pelo povo e sua tradição:
O povo sabe celebrar, é só deixar.
Nós da Comissão Mineira de Folclore vimos insistindo com
os agentes do Estado esta constatação: o povo sabe, é
preciso escutá-lo. Existe um saber popular que se funda
nas relações próximas.
Quanto a este livro ele é mais uma das inúmeras contribuições
desse homem que escuta a celebração da Fé em Deus e
que, orientado pelo Cruzeiro do Sul, veio ter a nossa terra
para aprender com o povo. Ao Dicionário da Religiosidade
Popular, tão aguardado, vai se somar Quando Deus andou
no mundo e tudo mais que se aprende ouvindo, escutando,
em silencioso respeito ao saber do outro e que retorna na
forma de diálogo fértil.

Amém quer dizer: isto é minha Fé. É verdade superior à

Belo Horizonte, 4 de outubro de 2012

minha pequena razão.
Cruz é síntese:
Cristo se fez obediente por nós até a morte e,
pasmem, a morte na Cruz.
Há controvérsias. Teologias submissas aos códigos do bem
reduzido ao útil e o útil como fuga e negação da dor tornam
de menor valor a Cruz substituindo-a pela Ressurreição.

José Moreira de Souza
Presidente da Comissão Mineira de Folclore
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O Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais
Revista da Comissão Mineira de Boa conversa. Vamos nos divertir.
Quem topa viver essa aventura?
Folclore
– Edição nº 34 agora é 02 Nova séRevista da Comissão Mineira de
rie ISSN
Folclore
A Revista da Comissão Mineira de Folclore veio à luz no
– Edição nº 34 agora é 02 Nova séano de 1976 em atenção ao eterno Presidente de Honra da
Comissão Nacional, professor Bráulio do Nascimento. Não
rie ISSN
compete em antiguidade com o heroísmo da criada pela
Comissão Catarinense surgida no mês de outubro de 1948,
no ano de fundação, ou a do Espírito Santo que teve a
mesma ousadia.
A edição atual irá se dedicar ao imaginário social das Grutas e Cavernas.
Anuncio as primeiras reflexões sobre um diálogo trágico e
cômico sobre como nós humanos confrontamos nosso saber do senso comum com o egrégio saber científico.
Na paisagem do Rio de Janeiro, encantamo-nos com um
“Pão de Açúcar”, em seguida, na Serra dos Órgãos louvamos o “Dedo de Deus”.
Nas grutas, estalactites exibem Santo Antônios, Nossas
Senhoras e muitos santos; há também Caldeirões do Diabo, almas penadas.
Vamos partir, portanto, de uma obra posta na convergência
entre saber popular e construção do rigor científico; da superação da certeza do sujeito EU – penso, logo existo –
para a certeza do objeto construído no reino dos Juízos
Sintético a Priori.
A primeira conversa irá girar em torno de duas obras “Os
Sonâmbulos” e “O Romance da Paleontologia”.
Em “Os sonâmbulos”, Arthur Koestler faz-nos viajar pelas
aventuras de construção objetiva da Terra Redonda, do
sistema planetário, das descobertas de Copérnico, Galileu,
Kepler e Newton. Merece destaque o diálogo de Galileu
com o Cardeal Roberto Berlarmino e lembra a parte III do
Discurso do Método de René Descartes.
No “Romance da Paleontologia” – aliás o título principal é
“O Homem descobre seus antepassados “ – viveremos as
aventuras de fixação da descoberta do Homem prédiviluviano e a disputa pela temporalidade dos fósseis e
artefatos escavados que determinariam a idade da terra e o
tempo do Macaco-Homem, do Homem-Macaco até se
estabelecer o reino do Homo Sapiens.
Galileu mostrou que nossos olhos precisam da Luneta onde
veríamos mais do que São Jorge e seu cavalo na lua. Os
aventureiros das cavernas, por sua vez, compraram muitos
machados – pedras de raio – absolutamente modernos fabricados por hábeis artesãos, dentes “fósseis” bem envelhecidos até que processos químicos desencantassem as
descobertas científicas.
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Segundo comentário.

Nosso mundo humano é mesmo cheio de segredos. Em
meio à busca do homem antediluviano, os arqueólogos descobrirão o Homem de Neandertal numa caverna conhecida como La-Chapele-aux- Saints - Capela dos Santos -.
Mais curiosidade, os fósseis desse homem pré-histórico
foram encontrados por três jovens sacerdotes.
Mais uma curiosidade, muito antes de a Virgem da Lapa
aparecer no arraial de São Domingos, próximo à futura cidade de Araçuaí, lá pelos anos de 1740, houve uma Virgem da Lapa que apareceu em uma gruta em Portugal cujo
registro é de 1639.
As doutrinas da origem “objetiva” do homem serão sonhadas por Lamarck no início do século XIX, prosseguidas
por Herbert Spencer, Augusto Comte, elaboradas por um
cego de nome Haeckel e culminadas por Darwin e embalarão em meados do século XX a Expedição Kon Tiki.
Haja imagens para visitas às Grutas.

Revista da Comissão Mineira de
Folclore
– Edição nº 34 agora é 02 Nova série ISSN
Terceiro comentário.
Estamos nos preparando para a Trigésima Quarta edição
de nossa Revista. Como já anunciei, o tema principal será
Grutas, cavernas, abismos no imaginário social com foco
no Saber Viver em Minas Gerais.
Há que chamar a atenção para os estudos principais sobre
Grutas em Minas Gerais, a partir do momento em que elas
chamam a atenção dos estudiosos como objeto científico.
Há um nome a sobressair e uma data.
O nome é do dinamarquês Peter Wilhelm Lund, o Doutor
Lund eternizado num dos distritos de Pedro Leopoldo e
mais conhecido como o eremita de Lagoa Santa. Contudo
seu destino se mudou a partir de Curvelo. Lund poderia se
chamar o Homem do Curvelo. Sua trajetória se modifica
totalmente a partir da visita à Gruta de Maquiné e a gruta
de Maquiné seria a semente de Cordisburgo – a Cidade do
Coração... de Jesus.

O Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais
Belo entroncamento da procura das origens e o encontro
com o Sagrado Coração... de Jesus. Semente da Sagarana
do Grande Sertão.
Ao louvar a peregrinação pela Gruta de Maquiné, há que
celebrar a mensagem de outro peregrino nascido em Morro Vermelho de Caeté – local de históricas contestações –
o Padre João de Santo Antônio, padrinho de João Pinheiro
da Silva , conselheiro dos Mascarenhas industrialistas de
Minas Gerais e fundador do Povoado de Pinhões em Santa
Luzia.
Curiosamente, será o padre João de Santo Antônio que,
talvez inconscientemente, ligará o Sumidouro a Maquiné,
pelo vínculo de Jaguara...
Haja conversa para encantar os visitantes desses lugares.
Louvores ao cárstico ambicionado pelos produtores da
indústria de cal e cimento, pelos pesquisadores de nitreiras.

Revista da Comissão Mineira de
Folclore
– Edição nº 34 agora é 02 Nova série
ISSN
Quarto comentário.
Gaston Bachelard nos reserva na obra “A Terra e os devaneios do repouso” um capítulo sobre as grutas.
Apresenta como epígrafe o dizer de Dom Quixote, após
deixar a gruta de Montesinos, e informa ao leitor que irá
tratar da “gruta na literatura”. Sublinha que esta escolha
nos envia para uma “mitologia debilitada”. Eis uma “imagem feliz”, no sentido em que emprega essa expressão na
obra “A poética do espaço”.
As lendas fragmentadas nas obras literárias são lendas obrigadas pelo silêncio das grutas como lembra esse autor da
“Formação do Espírito científico”. Ouve-se e não se vê.
Há que imaginar a alegoria da caverna de Platão – a luz
vem de fora. A verdade revelada das grutas não é luminosa,
mas sonora. Há que exercitar a audição. A caverna é, em
primeiro lugar, habitação dos ratos cegos – morcegos.
Entretanto, Bachelard aponta para a leitura complementar
à bibliografia das grutas como realidade objetiva e como
lugar de celebração dos mitos ao recomendar a leitura de
duas obras: Essai sur les grottes dans les cultes magicoreligieux et dans la symbolique primitive, obra de Pierre
Saintyves e “Antro das ninfas” de Porfírio, apresentada
como anexo na obra mencionada.
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É tomando por base a imersão no templo da “religião subterrânea” que reproduzo para o leitor um dos poemas mais
encantadores de João Cruz e Souza. [Ah! Se Bachelard o
conhecesse!]
O cavador do Infinito.
Com a lâmpada do Sonho desce aflito
E sobe aos mundos mais imponderáveis,
Vai abafando as queixas implacáveis
Da alma, o profundo e soluçado grito.
Ânsias, Desejos, tudo a fogo escrito
Sente em redor, nos astros inefáveis.
Cava nas fundas eras insondáveis
O cavador do trágico Infinito.
E quanto mais pelo Infinito cava
Mais o Infinito se transforma em lava
E o cavador se perde nas distâncias...
Alto levanta a lâmpada do Sonho
E com seu vulto pálido e tristonho,
Cava os abismos das eternas ânsias!
Prezado leitor, contribua com seus devaneios para a Revista
da Comissão Mineira de Folclore.

Revista da Comissão Mineira de
Folclore
– Edição nº 34 agora é 02 Nova série
ISSN
Quinto comentário.
Grutas e águas
Já comentei rapidamente sobre as grutas no imaginário popular. Surge-me a pergunta sobre as águas e sumidouros.
Os biógrafos de Peter Lund se perguntam por que ele escolheu morar em Lagoa Santa e não em Sabará, por exemplo, ou Santa Luzia que eram mais “desenvolvidos”.
Em meus devaneios, respondo, Lagoa Santa era um arraial
cheio de mistérios, os mesmos mistérios que o levaram a
descobrir o amplo salão na gruta de Maquiné, ao qual deu
o nome de Salão das Fadas.

O Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais
No ano de 1749, Lagoa Santa brilhou para o mundo luso.
O bispo de Mariana, primeiro bispo das Minas Gerais, autorizou a celebração de uma missa no arraial pouco conhecido que tomou o nome de “Lagoa Santa”. Não havia igreja, capela ou templo. Celebrou-se a missa em um altar portátil.
Reza a crônica, publicada nesse ano, que três mil pessoas
estiveram presentes. O relato prossegue narrando 107 curas milagrosas em razão de banhos e mergulhos nas águas
milagrosas. Essas águas foram examinadas por médicos
famosos e revelada a composição química das mesmas.
Vieram senhores, escravos e forros de toda parte. Do Tijuco
do Serro, de Sabará, de Caeté, de Macaúbas, da Lapa, da
Jaguara, Fidalgo, de Santa Luzia.
Não é de estranhar a escolha do doutor Lund, ele deu a
Lagoa continuidade da missão de desvendar os segredos
da terra e da água.

Revista da Comissão Mineira de
Folclore
– Edição nº 34 agora é 02 Nova série
ISSN
Último comentário.
As Caverneiras
Na edição 02-2020 deste nosso Boletim Carranca, dedicamos uma longa conversa sobre a Mulher no Imaginário
Popular em um longo artigo com o título de “De Griselda
a Amélia, de Amélia à Mulher da Mala! Diversidade,
tradições e credenciamento: o saber viver”. Entre os
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múltiplos olhares possíveis cumpre destacar o que podemos chamar, de um lado o “complexo de Hipólito”, aquele
semi-herói filho de uma amazona; e de outro do “complexo de Griselda” que em nossos dias é celebrado como
Amélia – a mulher de verdade. Hipólito imagina o mundo
da reprodução da humanidade sem mulheres; já Amélia/
Griselda é a submissão absoluta ao poder do macho.
Prezado leitor, você já imaginou que a pesquisa nas grutas
poderia ser uma profissão exclusivamente determinada pelo
sexo das pessoas, Hipólitos? Ou, para ser mais atual, pelo
gênero?
Pois não é que as meninas do Grupo Guano Espeleologia
descobriram essa divisão do trabalho segundo a atribuição
de sexo e gênero?
Isto nos remete a uma conversa mais do que proveitosa
para desvendar os segredos externos de nossa realidade
social: a divisão do trabalho determinada pela reprodução
da população.
Apesar disso, o estudo das cavernas irá explicitar outra realidade. As cavernas como espaço de acolhida em diferentes momentos da história por seres viventes e seu uso arcaico ou recente por comunidades.
A maior curiosidade é a caverna como lugar da solidão
absoluta dos rejeitados das relações sociais.
Há, também, uma insistência na caverna como espaço de
celebração: templo da Virgem. Virgem da Lapa, Cova da
Iria, Virgem de Lourdes; Virgem da Conceição!
Aqui registro agradecimento especial à nossa querida companheira da Comissão Mineira de Folclore, LAIS
MOREIRA FERNANDINO que nos possibilitou este belo
percurso, ao lado das companheiras e companheiros do
Grupo Guano Espeleo.

O Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais
É hora de pedir a Bênção!
Oitenta anos!
Frei Chico me informou que aprendeu aqui no Brasil que a gente deve pedir a bênção aos mais velhos.
Hoje ele adquiriu o direito de abençoar os mais novos em pleno Mês do Folclore.
Porém, já no ano passado, tivemos novo octogenário com plenos direitos de nos abençoar. É nosso JOÃO
NAVES MELO, residente em São Francisco, de olho no Rio de São Francisco e no saber viver do rio.
No mês de setembro devemos também pedir a bênção a nosso companheiro Carlos Felipe de Melo Marques
Horta.
A Comissão Mineira de Folclore estará, portanto altamente habilitada por grandes abençoadores:
Antônio Henrique Weitzel,
Raimundo Nonato de Miranda Chaves,
Antônio de Oliveira Melo,
Antônio de Paiva Moura,
João Naves Melo
Carlos Felipe de Mello Marques Horta.

Bença!

Viva João Naves!

Viva Carlos Felipe!
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