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Editorial

Vamos visitar no
Facebook:

CNF - Grupo de Idéias

Carta aberta aos folcloristas brasileiros

[Este texto será apresentado como
Anexo à obra lançada na 3ª Reunião da

Assembleia Geral da Comissão Mineira de
Folclore no dia 21 de agosto. Será também

apresentado no ciclo de palestras “Diálogos com
Folclore no dia 19 de agosto e no dia 20  de

agosto em cerimônia promovida pela Comissão
nacional de Folclroe.]

Anexo a essa obra – Antropologia e Folclore:
ambiguidades e preconceitos – vem editada a presente -
Carta aberta aos folcloristas brasileiros – divulgada por
este autor na sua condição de presidente da Comissão Mineira
de Folclore, como evento comemorativo do Dia do Folclore,
em 22 de agosto, de 2021. Insere-se em um contexto rico de
informações no que diz respeito ao folclore com fato social,
ao Folclore como ciência e aos folcloristas como
pesquisadores. De início, não se tratava de uma carta aberta,
mas de uma proposta de um texto redigido por este
antropólogo e folclorista a ser discutido. aprovado e divulgado
como - Manifesto dos folcloristas brasileiros – contendo o
seguinte preâmbulo:

Prezados folcloristas brasileiros
No ano de 2022, celebrar-se-á dois eventos
históricos culturais de monta para a cultura
nacional brasileira.  Vai-se comemorar o
centenário da Semana de Arte Modera
realizada em São Paulo, entre 13/02/1922 e 17/
02/1922. Como também a Comissão Nacional
de Folclore se prepara para a realização do
XVIII Congresso Brasileiro de Folclore, em
julho de 2022, no Maranhão.
Os referidos eventos históricos se cruzam na
medida em que o movimento modernista
colocava em cena elementos da cultura
nacional brasileira, valorizando o que era
nacional e o movimento folclorista empuhava a
bandeira da Campanha Nacional de Defesa
do Foclore como bsse da cultura nacional.

No referido Congresso Brasileiro de
Folclore vai-se reavaliar a Carta do
Folclore Brasileiro, votada e aprovada no
Primeiro Congresso Brasileiro de Folclore,
reunido Rio de Janeiro, então capital do
país, entre 22 e 31 de agosto de 1951, há
setenta nos. Sendo que o decreto nº 43178
de 05/02/1958 do Poder Executivo
Federal, instituía a - Campanha de Defesa
do Folclore Brasileiro.
Visto que a Carta do Folclore Brasileiro
completa setenta anos, nós, folcloristas
brasileiros, reunidos em assembleia virtual
realizada no dia 06 de julho, de 2021,
houvemos por bem lançar um - Manifesto

dos Folcloristas Brasileiros - para
conclamar a sociedade brasileira no sentido
de defender o folclore como base da
cultura nacional. Contudo, setenta anos
depois, não se tem o que comemorar, mas
o que lamentar, considerando o que se
segue.

A proposta deste manifesto era levada à
frente em função de três fatos.  Um deles era que a
referida Carta do Folclore seria discutida somente
um ano depois no Congresso de julho de 2022,
sendo que era neste ano de 2021 que devi a ser
celebrado seus setenta anos. Veio daí a razão de
ser da proposta de lançamento do referido manifesto
como evento comemorativo e preparativo para o
Congresso. O segundo era devido ao fato deste
antropólogo, como folclorista, com uma convivência
de mais de meio século com folcloristas, estar
preocupado com a sorte de uma nova geração de
aspirantes a pesquisadores de folclore, em um
ambiente adverso, senão hostil, devido ao
preconceito acadêmico-científico contra o folclore
e conta pesquisadores de folclore. Por fim, este
pesquisador acabava de concluir sua obra –
Antropologia e folclore: ambiguidades e
preconceitos- onde sistematiza essa problemática
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e acena com uma proposta de superação., sendo que
a proposta do manifesto estava fundamentada na
referida obra.

Para tanto, foi posta em discussão para os
sócios da Comissão Mineira de Folclore em três
sessões abetas. Contudo as divergências eram tantas
que ete proponente decidiu pro retirar aros a proposta
e divulgá-la com carta aberta dirigida aos folcloristas
brasileiros. Aí ela está.

CARTA ABERTA PARA OS FOLCLORISTAS
BRASILEIROS

Prezados folcloristas brasileiros

No ano de 2022, celebrar-se-á dois eventos
históricos culturais de monta para a cultura nacional
brasileira.  Vai-se comemorar o centenário da Sema-
na de Arte Modera realizada em São Paulo, entre
13/02/1922 e 17/02/1922. Como também a Comis-
são Nacional de Folclore se prepara para a realiza-
ção do XVIII Congresso Brasileiro de Folclore,
em julho de 2022, no Maranhão.

Os referidos eventos históricos se cruzam na
medida em que o movimento modernista colocava em
cena elementos da cultura nacional brasileira, va-
lorizando o que era nacional e o movimento folclorista
empuhava a bandeira da Campanha Nacional de
Defesa do Foclore como bsse da cultura nacional

No referido Congresso Brasileiro de Folclo-
re vai-se reavaliar a Carta do Folclore Brasileiro,
votada e aprovada no Primeiro Congresso Brasileiro
de Folclore, reunido Rio de Janeiro, então capital do
país, entre 22 e 31 de agosto de 1951, há setenta nos
atrás. Sendo que o decreto nº 43178 de 05/02/1958
do Poder Executivo Federal, instituía a - Campanha
de Defesa do Folclore Brasileiro.

Visto que a Carta do Folclore Brasileiro
completa setenta anos, nós, folcloristas brasileiros,
reunidos em assembleia virtual realizada no dia 06 de
julho, de 2021, houvemos por bem lançar um - Ma-

nifesto dos Folcloristas Brasileiros - para
conclamar a sociedade brasileira no sentido de de-
fender o folclore como base da cultura nacional.
Contudo, setenta anos depois, não se tem o que co-
memorar, mas o que lamentar, considerando o que se
segue.

O modo de produção vigente na formação capitalis-
ta, com sua dupla face neoliberal e neocolonialista,
dilacera as comunidades brasileiras com suas famílias
e suas formas elementares de viver que são preserva-

das como folclore nacional, base da cultura nacional.
Como isso, tornando-as dependentes do mercado.

Ao mesmo tempo, a pesquisa e o ensino do folclore
fica alijado dos sistemas de ensino e pesquisa, volta-
dos, como estão,  para o mercado.

A sociedade dominante, com a conivência do meio
acadêmico científico alimentou uma onda de precon-
ceitos contra o folclore ou cultura popular e seus
pesquisadores.

Até mesmo a palavra folclore passou a ser evitada, a
pretexto de possuir significado de antiguidades não
funcionais, generalizando sua substituição pela pala-
vra cultura popular como se estivesses a trocar
meia dúzia por seis.

A mídia, por sua vez, confunde e faz onde se confun-
dir folclore com para-folclórico e com festivais de
caráter duvidoso. Com isso, alimentam políticas cul-
turais equivocadas sobre folclore ou cultura popular

As comemorações do Dia do Folclore – 22 de Agos-
to - passaram a ser ridículas pelo fato de serem as-
sociadas a antiguidades não funcionais no mundo
moderno e dissociadas da vida das comunidades
brasileiras.

Principalmente nas escolas, devido ao fato de os pro-
fessores não terem sido preparados para tratar do
tema, muitas vezes o folclore é reduzido a lendas e
danças festivas, desconhecendo que os alunos vivem
em comunidades domésticas onde se cultiva o fol-
clore cada dia como formas elementares de viver.

Considerando que a expansão do capitalismo leva
com ele o dilaceramento dessas comunidades e o
preconceito contra esses estudos e seus pesquisa-
dores, queremos manifestar nossa solidariedade a
essas comunidades e esses pesquisadores.

Diante disso e mais do que por isso, convoca-
mos as comunidades domésticas brasileiras para
resistirem a esse processo de degradação e mante-
rem suas formas elementares de viver para que

não fiquem a depender do mercado. Com também,

exigirem do poder público apoio para a pesquisa e o

ensino do folclore, com duas inserções no sistemas

de ensino e pesquisa.
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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, Greice

Conselho Fiscal
Luiz Fernando Vieira Trópia

Madalena Maria Diniz Bastos
Maria Agripina Neves

Esta “Carta Aberta” de autoria do professor doutor

Romeu Sabará da Silva tem conga conversa.

Surgiu de um encontro com a comissão de redação da

nova Carta do Folclore deliberada pelo Presidente da

Comissão Nacional de Folclore, Professor Severino

Vicente. Inicialmente, Romeu não havia dado impor-

tância a divulgação de uma “Nova Carta” e expressou

isto nos encontros semanais da Comissão Mineira de

Folclore. Porém, na oportunidade de participar das reu-

niões preparatórias para a redação da Nova Carta, su-

geriu – e foi acolhido – a proposta de um “Manifesto

dos Folcloristas Brasileiros” em consideração à cele-

bração dos 70 Anos de publicação da Carta do Folclore

exibida como conclusão do I Congresso Brasileiro de

Folclore do ano de 1951.

As dificuldades vieram em seguida. Ao apresentar a

“minuta” do “Manifesto”, inúmeros membros da Co-

missão sugeriram modificações à redação original, fato

que geraria repetidas reuniões para que o “Manifesto”

expressasse o acordo da “comunidade”. Resultado; o

“manifesto” converteu-se em “Carta Aberta” e passou

a expressar exclusivamente  as opiniões de seu autor.

Resultou a redação de artigos e “cartas” sem o com-

promisso do movimento dos folcloristas de Minas Ge-

rais expressarem como comunidade o que seria base

de acordo de manifestação para todo o Brasil.

Apresenta-se o início das conversas a partir da revisão

da Carta do Folclore de 1951 para, em seguida, registrar

os comentários ao “Manifesto” convertido em “Carta

Aberta”. Publica-se em seguida alguns resultados

Ruídos da “Carta Aberta” autorais.

Convocação a secretária Jacyara: 29/06

Boa tarde a todas e a todos,

Conforme deliberado em reunião do dia 21 de junho ás
19h, a proposta de redação da *Carta de* *Folclore 2021*
com a contribuição de todos da CMFL. Lembramos que a
Carta de 1995 é a última redigida e que está como
referenciada das Comissões Nacionais.

A contribuição de cada integrante da CMFL nesta “nova
redação” , foi sugerida em  duas possibilidades de 
participação enviada anteriormente para que cada
colaborador estivesse junto nesta empreitada.

O Prof Moreira  irá apresentar o resultado desta empreitada 
para que haja  uma única composição.  

A pauta hoje dia 29 de junho dia de S Pedro às 19h. :

* apresentação e discussão das contribuições encaminhadas
para a elaboração da Carta de Folclore 2021/CMFL 

Estamos felizes pela acolhida, pelo empenho pessoal de cada
integrante da CMFL na construção colaborativa deste
importante documento e de tantas outras demandas que se
apresentarem.

 *Atenção , link Meet para a Reunião de hoje a noite 19h, 
dia 29/06/2021.

Convocação a secretária Jacyara: 09/07

Caros colegas,  abaixo o link Meet da nossa Reunião do
dia 09/07 para a apresentação e discussão para o
planejamento da Semana de Folclore/Agosto/2021.
Contaremos com a participação dos representantes do ICEC
- Instituto Cidadania Educação e Cultura.
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Como solicitado em reuniões anteriores encaminhem  as
propostas anteriormente e caso queiram efetivem um
esboço da ação para ser compartilhadas no dia 09 de
julho e auxiliar na dinâmica das contribuições.

Convocação a secretária Jacyara - 12/07:
Boa noite todas e todos, dando sequência aos trabalhos
para o desenvolvimento da Semana de Folclore 2021, so-
bretudo para a construção do Manifesto Mineiro de Fol-
clore, e como informado na última reunião, teremos nossas
reuniões ocorrendo às segundas feiras.

As propostas para Semana de Folclore de ações a desen-
volver e as que já estão firmadas com demais parceiros e
que queiram estar incluídas na programação/ divulgação
da CMFL, enviar diretamente por e mail pessoal do Romeu
Sabará, com cópia para o e mail institucional da Comissão
o mais rápido possível.

Aos colegas que forem contribuir com artigos para a se-
rem incluídos na Carta de Folclore,  Revista de Folclore e
no Jornal Carranca, gentileza encaminhar diretamente para
o e mail do Prof. Moreira, com cópia para o e mail
institucional da Comissão o mais rápido possível.

Temos que receber o quanto antes tais registros para que
possam ser trabalhado as formatações e suas devidas re-
visões. Ao mesmo que para  estar na programação oficial
a ser confeccionada, distribuída e divulgadas ao maior nú-
mero de Instituções, imprensa e grupos de atuações direto
e indiretamente com folclore, cultura popular tradicional, e
público geral. Como reforçado em reunião, todos as pu-
blicações devem estar finalizadas pelo menos até no máxi-
mo na penúltima semana de julho.

Convocação a secretária Jacyara - 12/07
Em dom, 11 de jul de 2021 18:45, JACYARA ARAÚJO
<jacyara.artes@gmail.com> escreveu:
Boa noite todas e todos, dando sequência aos trabalhos
para o desenvolvimento da Semana de Folclore 2021, so-
bretudo para a construção do Manifesto Mineiro de
Folclore, e como informado na última reunião, teremos
nossas reuniões ocorrendo às segundas feiras.

As propostas para Semana de Folclore de ações a desen-
volver e as que já estão firmadas com demais parceiros e
que queiram estar incluídas na programação/ divulgação
da CMFL, enviar diretamente por e mail pessoal do Romeu
Sabará, com cópia para o e mail institucional da Comissão
o mais rápido possível.

Aos colegas que forem contribuir com artigos para a serem
incluídos na Carta de Folclore,  Revista de Folclore e no
Jornal Carranca, gentileza encaminhar diretamente para o e
mail do Prof. Moreira, com cópia para o e mail institucional
da Comissão o mais rápido possível.

Temos que receber o quanto antes tais registros para que
possam ser trabalhado as formatações e suas devidas revi-
sões. Ao mesmo que para  estar na programação oficial a
ser confeccionada, distribuída e divulgadas ao maior núme-
ro de Instituções, imprensa e grupos de atuações direto e
indiretamente com folclore, cultura popular tradicional, e
público geral. Como reforçado em reunião, todos as publi-
cações devem estar finalizadas pelo menos até no máximo
na penúltima semana de julho.

 Convocação a secretária Jacyara - 19/07

Boa noite, dando sequência aos  trabalhos para  o desen-
volvimento da Semana de Folclore 2021 e  construção do
Manifesto Mineiro de Folclore.
As propostas para Semana de Folclore de ações a desen-
volver  e as que já estão firmadas com demais parceiros e
que queiram estar  incluídas na programação/ divulgação da
CMFL, enviar  diretamente por  e mail pessoal do Romeu
Sabará (romeusabara@uol.com.br)  com cópia para o e mail
institucional da Comissão.
( comissaomineiradefolclore1948@gmail.com) 
Aos colegas que forem contribuir com artigos para a serem
incluídos na Revista de Folclore e no Jornal Carranca, gen-
tileza encaminhar diretamente para o e mail do Prof. Moreira,
com cópia para o e mail institucional  da Comissão.
Temos que receber o quanto antes tais registros para que
possam estar na programação oficial a ser confeccionada, 
distribuída e divulgadas ao maior número de Instituções,
imprensa e  grupos de atuações direto e indiretamente com
folclore,  cultura popular tradicional, e público geral.

Comentários de Frei Chico – 20 de julho

Jacyara, paz e bem!
Perdi a reunião de ontem pq não vi o email. O mesmo acon-
teceu com frei Leonardo.
Li o texto iniciado do MANIFESTO e gostei. Qualquer fol-
clore tem a ver com a identidade de um povo. Pensei que
poderia ser acrescentado algo nesta linha:
 
   Para existir uma consciência e uma efetiva participação
popular no progresso desta terra, a história do povo brasi-
leiro tem que ser re-escrita a partir da história pré-colonial,
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da invasão e exploração das riquezas  por Portugal, atra-
vés do lamentável sistema da escravidão que deu origem à
atual maioria afrodescendente da nação do Brasileira.
   É a questão da periodização na historiografia Brasileira.
( Darcy Ribeiro e Honório Rodriques Rodrigues, João
Guimarães Rosa, Carlos Brandão e outros apontam para
este caminho)
A verdadeira história está guardada na tradição oral das
comunidades populares (nas culturas restantes indígenas e
caboclas, nos cultos afro, capoeira, congado, folclore oral
luso medieval tb etc etc.). Por ex.: Não basta ensinar na
aula de história: O negro brasileiro é “descendente dos
escravos do Brasil”.... Esta história deve ser re-escrita a
partir da identidade do verdadeiro povo brasileiro (maio-
ria!)
      Esta identidade é base do desenvolvimento da nação
Brasileira. O Brasil tem que ocupar seu lugar próprio entre
as nações. É interessante que muitas coisas consideradas
tipicamente brasileiras estão com os pobres, blocos de
carnaval, comidas típicas, capoeira, congado, farofa, pin-
ga, atabaques, festas juninas, muito mais...
      Em tempo: Tradição oral (não escrita!) é sinônimo de
contemporaneidade, pois mantida e sempre atualizada, com
bom senso, em comunidades (hoje em perigo). Trata-se
de uma realidade sofrida. O folclore não é enfeite.
......................... Etc
      Estou com 80 anos, sou estrangeiro, e outros meus
limites fazem com que não pertenço aos protagonistas do
desenvolvimento do Brasil amado. Estou “no começo do
princípio do início de alguma coisa...”. Mas minha percep-
ção das coisas talvez possa servir para ajudar na redação
deste manifesto importante para uma verdadeira virada na
motivação e no trabalho dos folcloristas no sentido amplo.
Façam com isso o que quiser.
      Sem grandes pretensões, vai aqui meu abraço amigo e
folclórico no bom sentido, frei Chico van der Poel (CMFL)

Convocação a secretária Jacyara - 25/07
Bom dia, dando sequência aos trabalhos iniciados na
última 2A feira dia 19 de julho, anexo está a minuta do
Manifesto de Folclore que foi lida em reunião. Aguar-
damos a análise, crítica e proposições para composição
final do texto para o Manifesto do Folclore Brasilei-

ro. 

Na próxima 2 feira de 19h às 20h30 estaremos discutindo
com todos os presentes e tecendo as considerações. Este
documento fará parte das atividades da Semana de Fol-
clore Mineira 2021 e será também encaminhado à Comis-
são Nacional de Folclore. 

E como informado nas últimas reuniões, teremos que
utilizar *dois links*  que deverão ser “acionados” de acor-
do com a ordem de horário informado - 1 link para o horá-
rio de 19h às 20h e 2 link para o horário de 20h às 20h35.
Desta maneira nossa reunião de trabalho poderá ocorrer
dentro do prazo previsto de 1h30 minutos. 

Solicito que as considerações para o Manifesto pos-
sam ser encaminhadas por e-mail pessoal do presiden-
te Romeu Sabará ( romeusabara@uol.com.br )  e  com
cópia para o  email institucional da Comissão
( comissaomineiradefolclore1948@gmail.com).

Estamos trabalhando no fechamento das atividades para
Semana de Folclore 2021, e precisamos o quanto antes ter
em mãos/e mail oficializado quais serão e como estas ações
serão desenvolvidas. Como informado é importante que junto
às proposições estejam o detalhamento de como a(s) ações
irão ocorrer, assim também ”caso seja o caso” a carta/
autorização pessoal ou outro documento referenciado
na utilização do uso da imagem e divulgação da(s) ati-
vidades e ou obra do convidado, as logomarcas caso
trate de uma Instituição e seus colaboradores na Se-
mana do Folclore 2021. Estamos buscando a veiculação
em diversos canais de difusão. 

Como estamos ainda com as restrições impostas pela
pandemia estaremos efetivando quase que 100% atividades
on line e para tanto buscamos as orientações e parcerias dos
nossos colegas da CMFL.

Convocação JACYARA ARAÚJO 25/07
Caros colegas, dando continuidade aos trabalhos previsto
para está semana estamos convocando para as reuniões que
irão acontecer em 2 dias, sendo  2ª e 3ª feiras. Estes dois
dias tem a finalidade de fechar os trabalhos para a redação
do Manifesto de Folclore  e Semana de Folclore com a par-
ticipação e contribuição de todos os membros da CMFL.

Os trabalhos irão ocorrer sempre nos mesmos horários de
19h às 20h35 nos dias 26/07,  2ª feira e no dia 27/07,  3ª
feira.

Comentários de Frei Chico em 27 de julho

Caríssima Jacyara e Moreira, Como prova de querer
participar e contribuir na nossa difícil caminhada, mando-
lhe, com cópia para Moreira, minha tentativa incompleta de
melhorar nosso manifesto (a “brasileiras e brasileiros”), com
pensamentos e dúvidas de boa vontade. Veja o anexo:
...
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MANIFESTO DOS FOLCLORISTAS

BRASILEIROS

Brasileiras e brasileiros!

(DIRIGIDO A QUEM...? Que tipo de

linguagem?
No ano de 2022, dar-se-á celebração de dois

eventos históricos culturais de monta para a cultura na-
cional brasileira.  Vai-se comemorar o centenário da
Semana de Arte Modera realizada em São Paulo,
entre 13/02/1922 e 17/02/1922. Como também a Co-
missão Nacional de Folclore se prepara para a realiza-
ção do XVIII Congresso Brasileiro de Folclore em
julho de 2022, no Maranhão.

Os referidos eventos históricos se cruzam na
medida em que o movimento modernista colocava em
cena elementos da cultura nacional brasileira, valori-
zando o que era nacional e o movimento folclorista
empuhava a bandeira da Campanha Nacional de
Defesa do Foclore como bsse da cultura nacional
(fx:Parece uma aula. Pq não dizer, sem explicação: os
dois eventos citados desejam valorizar etc)

No referido Congresso Brasileiro de Folclore
vai-se reavaliar a Carta do Folclore Brasileiro, vota-
da e aprovada no Primeiro Congresso Brasileiro de
Folclore, reunido Rio de Janeiro, então capital do país,
entre 22 a 31 de agosto de 1951, há setenta nos atrás.
Sendo que o decreto nº 43178 de 05/02/1958 do Po-
der Executivo Federal, instituía a - Campanha de De-
fesa do Folclore Brasileiro.

Visto que a Carta do Folclore Brasileiro com-
pleta setenta anos, nós, folcloristas brasileiros, reuni-
dos em assembleia virtual realizada no dia 06 de julho,
de 2021, houvemos por bem lançar um - Manifesto

dos Folcloristas Brasileiros - para conclamar a soci-
edade brasileira no sentido de defender o folclore ou
a cultura popular como base da cultura nacional.
Contudo, setenta anos depois, não se tem o que come-
morar, mas o que lamentar, considerando o que se se-
gue:

• O atual sistema neoliberal e oportunista, ausenta-
se de suas obrigaçoes sociais (saúde, segurança,
educação) abandonando O modo de produção vi-
gente na formação capitalista, com sua dupla face
neoliberal e neocolonialista, dilacera as comunida-
des brasileiras com suas famílias e suas formas ele-
mentares de viver que são preservadas como folclo-

re, base da cultura nacional. Como isso, tornando-as de-
pendentes do mercado.

• O que segue não pertence ao texto do Manifesto:

Imagino uma linguagem que convence e menos teoricamen-
te agressiva...

ORA, A história do povo (afro/indígena, periferia, favelas,
agricultura familiar, pobres em geral), sobrevive na tradição
oral popular comunitária (ameaçada pelo avanço dos meios
de comunicação nas mãos dos privilegiados. Ora: a história
é a base da cultura e sem ela não tem identidade. Sem iden-
tidade não tem futuro, não tem Nova Era para todos. A
história dos índios exterminados, dos negros escravizados,
do operário explorado, não pode ficar fora do MANIFES-
TO. (até mesmo os sistemas socialistas começaram re-es-
crevendo a história do povo trabalhador. Nós não precisa-
mos imitar a história do comunismo que tb não deu certo.
Temos de aprender das culturas indígenas, dos afro-herdei-
ros (quilombos, capoeira, tb a religião), da cultura comuni-
tária popular (leilão, mutirão, dança de roda, folia visitando
a freguesia, pobre salvando o pobre até hoje). – Ora, trata-
se de uma mudança de mentalidade e de convivência. Sem
isto não adianta manifesto, não há respeito...nem funciona
pensar junto. A CMFL está numa fase favorável para reali-
zar uma mudança de raiz. Reune muita gente boa e idealista.
Não temos a desvantagem de pertencer ao governo. So-
mos livres para dizer, pensar e agir no defender da cultura
popular. Fiquei triste com a retirada de Werkema (tão dis-
ponível) da nossa reunião. Estamos num bom caminho, que
em muito lugar não seria possível. Não podemos perder
esta oportunidade , com manifesto ou sem manifesto. Antes
de mudar a sociedade, nós mesmos temos de mudar tam-
bém. Cabe até um “mea culpa” neste manifesto, da parte
dos folcloristas no lidar com a identidade cultural e histórica
popular.

• Ao mesmo tempo, pesquisa e ensino do folclore
ou cultura popular ficam alijados dos sistemas de en-
sino e pesquisa, voltados para o mercado.

• A sociedade dominante, com a conivência do meio
acadêmico científico alimentou uma onda de precon-
ceitos contra o folclore ou cultura popular, seus estu-
dos e seus estudiosos.

• Até mesmo a palavra folclore passou a ser evita-
da, a pretexto de possuir significado de antiguidades
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não funcionais, generalizando sua substituição pela
palavra cultura popular.

• A mídia confunde e faz confundir folclore com
para-folclórico e com festivais de caráter duvido-
so

• . Com isso, alimentam políticas culturais equi-
vocadas sobre folclore ou cultura popular

• As comemorações do Dia do Folclore – 22 de
Agosto - passaram a ser ridículas pelo fato de se-
rem associadas a antiguidades não funcionais no
mundo moderno e dissociadas da vida das comu-
nidades brasileiras.

• Principalmente nas escolas, devido ao fato dos
professores não estarem preparados para tratar
do tema, muitas vezes o folclore é reduzido a len-
das de saci-pererê e mula-sem-cabeça, desco-
nhecendo que os alunos vivem em comunidades
domésticas onde se cultiva formas elementares de
viver.

• Considerando que a expansão do capitalis-
mo leva com ele o dilaceramento dessas comu-
nidades e o preconceito contra esses estudos e
seus estudiosos, queremos manifestar nossa
solidariedade a essas comunidades e seus estu-
diosos.

Diante disso e mais do que isso, convocamos as
comunidades domésticas brasileiras para:

• resistirem ao processo de degradação e man-
terem suas formas elementares de viver
para que não fiquem a depender do merca-
do.

• exigirem do poder público apoio para a pes-
quisa e o ensino do folclore, com inserção
em sistemas de ensino e pesquisa.

Convocação Jacyara 03 de agosto

Bom dia a todas e todos, um feliz e abençoado iniciar de
mês com a paz, serenidade e compreensão para caminhar-
mos juntos e bem.
Como combinado em reunião da semana passada, reforço
que  os e mails e  wattzapp estão disponíveis para receber
antecipadamente  as contribuições de vocês.
 Desta maneira haverá um tempo maior para leitura e o
compartilhamento dos mesmos nas reuniões on LINE. É

uma maneira possível para que ganhemos uma melhor qua-
lidade do tempo disponível de cada um e com certeza as
reflexões possam se alargar,  o que irá  proporcionar dis-
cussões com  decorrer mais profícuo. 
A 1ºreunião para conversar e apresentar as 1ªs contribui-
ções para o Manifesto coletivo e colaborativo será nesta
3ª feira dia 03 de agosto às 19h pelo link Meet

CONTRIBUIÇÕES À CARTA DO FOLCLORE

CARTA DO FOLCLORE - 2021
Comissão Mineira de Folclore
Comentários:
Marco Llobus

Nota de orientação:

Será apresentado aqui uma prévia do texto do qual espe-
ramos: a apreciação, orientação, inserção e adequação para
o texto final. 

No caso de alguma dúvida ou sugestão de inserção/orien-
tação, solicitamos acrescentar como comentário. Exemplo:

… O fim da Segunda Guerra Mundial significou a
constatação de uma nova relação de poder entre as super-
potências com substituição dos influenciadores sobre as
nações subalternas. Os países periféricos, também chama-
dos Terceiro Mundo, foram persuadidos no sentido de subs-
tituir as culturas tradicionais pela modernização. Verifica-se
uma deturpação das culturas nacionais e regionais. Foi a
partir dessa realidade que a UNESCO (United. Nations
Educational Scientific and Cultural Organization) procurou
criar organismos que atuassem na área de estudos científi-
cos do folclore. No Brasil foi criado o IBECC (Instituto
Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura), filiado à
UNESCO, ligado ao Ministério das Relações Exteriores.
Dentro de suas finalidades o IBECC criou a Comissão
Nacional de Folclore, como coordenadora das Comissões
Estaduais de Folclore. Foi nesse sentido que, em 19 de
fevereiro de 1948, foi instalada a Comissão Mineira de
Folclore.

… 

MODO DE ACRESCENTAR UM COMENTÁ-
RIO:

Se for modificação ou complementar. Selecione o
texto, clique no mouse na tecla do lado direito e
selecione em comentário. Preencha a sua sugestão
e ou orientação. 
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No caso de inserção de texto. Apenas clique no
mouse na tecla do lado direito e selecione em co-
mentário. Preencha a sua sugestão e ou orientação. 

TEXTO - CARTA DO FOLCLORE 2021 - TEXTO
NA PÁGINA SEGUINTE

Temos nos reunido para discutir a Carta do Folclore. Des-
sas reuniões restaram duas propostas: 
 
1. Que se discuta em primeiro lugar o que realmente deve
constar num documento em nível nacional cujo destinatário
é o Governo da União. Isto deve preceder a atualização das
Cartas de 1951 e 1995. 
 
Priorizar a Cultura da Paz como o reconhecimento das di-
versidades em atenção e formação dos estados nacionais
para construção de uma Ética Mundial. 
[Tolerância, respeito e admiração]
 
Contemplar além de educação e turismo: Trabalho, relações
de subsistência, lazer, ócio e criatividade; Saúde; Atenção
Social; Direito e Cidadania; Relações pacíficas e Seguran-
ça; Estrutura fundiária, assentamentos urbanos e paisagens
A Carta deve registrar a consciência de todos os folcloristas
no que diz respeito à luta nacional pelo reconhecimento do
Movimento dos Folcloristas. Deve estabelecer diretrizes para
documentos a serem elaborados pelas comissões estaduais
e regionais.
 
2. Cada estado com suas respectivas comissões de Folclo-
re devem elaborar cartas específicas segundo suas peculia-
ridades, evitando com isso que a Carta Nacional desça a
pormenores que se mostrem como coação.

Contribuições Edileila

Reli a carta acima, que já conhecia, mas não me sinto com a
competência necessária para contribuir em profundidade.
Fiz alguns “realces” em topicos que considero serem impor-
tantes.

1. Buscar assessoramento para a ação pedagógica rela-
cionada ao folclore junto a instituições de estudo e pes-
quisa e/ou especialistas.

2. Manter, ampliar e melhorar a oferta de cursos de
Folclore com vistas ao aperfeiçoamento dos especialistas
em exercício na área do Folclore e a reciclagem de pro-
fessores, a fim de que possam recorrer à produção cien-

tífica mais recente, que veicule uma visão contemporâ-
nea do folclore/cultura popular.

3. Fomentar a criação de Cursos de Graduação e/ou
Pós-Graduação que formem especialistas direcionados
à pesquisa da cultura popular.

11. Enfatizar a importância da participação de porta-
dores de folclore nas atividades de ensino/aprendiza-
gem em todos os níveis. – esta parte é evasiva, se con-
siderarmos que todos somos portadores de folclore...

12. Estreitar o contato das Comissões Estaduais de
Folclore com diferentes instituições de 1º, 2º e 3º graus,
para estabelecer e/ou atualizar programas regulares de
cursos sobre pesquisa e ensino de Folclore... e ensino
superior

13. Promover a articulação entre pesquisadores e pro-
fessores no sentido da participação na coleta e organi-
zação de coletâneas que reflitam as diversidades cultu-
rais regionais, com vistas à sua divulgação, valorização
e aproveitamento didático do acervo folclórico.

Contribuições Elieth Amélia de Sousa
 Bom Dia

Ontem minha internet ficou caindo muito. Mas da parte
que participei gostei bastante. Só uma manifestação eu não
entendi bem, mas isso não importa agora, Quando tiver-
mos oportunidade a gente conversa.

Compactuo com as suas pontuações, que já li e reli.  E de
modo especial  a definição de folclore.

E esta a seguir.

“Os registros das pesquisas em folclore pede, na atualida-
de, um reaparelhamento procedimentos dos pesquisado-
res, combinando as técnicas de investigação e de análise
provenientes das diversas áreas das Ciências Humanas e
Sociais com as mais adequadas ao contexto estudado. Os
relatórios de pesquisas em folclore devem ser indexados
obedecendo ao Sistema de Informações Folclóricas , se-
gundo hierarquia dos níveis de agregação e abstração das
análises. Essa indexação será também compatibilizada com
os thesaurus que informam ISBN e ISSN” -
Extremamente importante.
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Compartilho com  as colocação do Carlos Ceza e a de
Agripina, mas que de alguma forma já estavam  referenda-
das por vc.
Sobre a questão do termo “parafolclore”, não sei muito o
que dizer, mas como na Carta de 1995, considero que deve
continuar sendo pontuada, pois nos dias atuais estão a cada
vez mais presentes.

Carta do Folclore (CMFL-fr.Xico)
“FOLCLORE” Definição provisória e dinâmica, isto é,
olhando para o futuro.
No Vale do Jequi aprendi que a cultura popular é a vida do
povo. As coisas que eu pesquisava tinham sentido na vida
(trabalho, saúde, religião, ...) Quando perde o sentido, o
povo as abandona.
A cultura tem como base uma comunidade. Não basta um
individuo para haver cultura. Expressões tradicionais de
comunidade são: a roda de histórias ou de dança, jogando
versos. Também: o mutirão de trabalho para resolver um
problema. O leilão dá dinheiro e pagar despesas de festa
ou outra coisa. Procissão de semana santa, de penitência
nas secas, ou de carregar um mastro. O congado nas festas
do rosário para lembrar a memória da África e da escravidão.
A folia de reis visita as casas da freguesia. Festas juninas, tb
de S.Sebastião, ou do Divino e da Santa Cruz em maio, dia
3. Escola de samba, grupo de capoeira. A reza do terço
cantado, os cultos afro-tradicionais. Irmandade do Rosário
dos homens pretos. Prestando atenção surgem formas novas
de manifestações comunitárias. Os índios tem a iniciação
dos jovens para tornar-se membro pleno da Comunidade.
Um tradicional critério de folclore é o anonimato, que
significa autoria comunitária. Isto é positivo na medida em
que revela a criação e posse comunitária.
Em diversas universidades surgem a valorização do saber
dos mestres populares, mesmo sendo semi analfabetos. O
povo é sujeito da sua cultura. A comunidade assume a
responsabilidade. No caso de pesquisa por padre ou
professor universitário, o povo com autonomia resolve dizer
o que pensa, quando julga que o pesquisador realmente
quer aprender algo. No contrário, não diz o que pensa e
sabe.
O termo “patrimônio imaterial” é uma novidade interessante,
mas só serve quando acredita que a cultura popular é
dinâmica.
Na tradição oral, se mantêm viva a história dos pobres não
contada nos livros das escolas. Índios e negros mantëm viva
a sua memória/história na tradição oral, nos cantos e preces
de terreiros e irmandades do rosário. (África e escravidão)
Moreira, não consigo dizer as coisas com a mesma lucidez
de ontem.
Vai então assim mesmo. Abraço do amigo, frei chico.

Grande problema é o desmanche das comunidades pela
busca de trabalho fora. Porque assim a cultura corre perigo.
Há um problema na relação popular-oficial:
Na igreja instituição temos a RELIGIÃO. O povo tem
religiosidade.
A sociedade civil tem CULTURA. O povo tem folclore.
É desigualdade, desnível.

De: Marina Miranda de Carvalho

Assunto: Algumas contribuições para a  revisão da
Carta do Folclore.

Estou impedida de usar o computador, até que meus arqui-
vos sejam recuperados. Ou seja,  no conserto o técnico
deletou todos os meus onquivos. 30 anos de trabalhos
deletados. Então, não posso aproveitar nada gravado no
computador, neste momento, para colaborar com a Carta
do Folclore de 1995 que está sendo revista. Nem mesmo
escrever estas notas no Word.

Se ajudar em algo, deixo, aqui, umas notas, algumas idéias.

1) Penso que o nome de SUBCOMISSÕES na Carta pode
ser COMISSÕES MUNICIPAIS  DE FOLCLORE.

2) Entrei para a CMFL com a vontade de trabalhar num
projeto em que a Comissão pudesse ter um registro das
manifestações folclóricas dos municípios de M.G., e,  de
colaborar com esses movimentos, através de organização
dos estatutos etc., assim como ofertas de cursos de Folclo-
re.
Essas comissões municipais poderiam ser organizadas atra-
vés das Secretarias Municipais de Cultura e a de Educação
(juntas).

3) O item CULTURA DE MASSA da Carta do Folclore
de 1995 pode 
estar junto ao item EDUCAÇÃO da mesma carta.

4)Teoria e Prática do Folclore poderiam fazer parte do
Currículo 
Escolar das escolas públicas e/ou privadas dos municípios.
OBSERVACÃO: Não havendo professores/as para darem
aulas de Folclore a CMFL pode dar cursos, repassar apos-
tilas etc., aos municípios interessados.

PS. Interessa-me fazer parte de um projeto que aborde
essa ideia.
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Miriam Stella Blonski Blonski

Relendo e analisando a Carta do Folclore, achei pertinente
ampliar a questão das publicações dos resultados de pes-
quisas, e outros relacionados ao tema central,  por grupos
e instituições, etc. sendo os recursos para tal amparados.
também na Carta. Claro que haveria uma comissão para
analisar a qualidade desses textos. Isso talvez desse respal-
do aos grupos menores, e não menos importantes, que  di-
ficilmente têm recursos para tal.

Um  abraço e bom domingo.

Maria José de Souza - Tita
Para Comissão Mineira de Folclore, através do com-
panheiro José Moreira

Primeiro a minha saudade e a vontade de poder participar,
mas ainda não aprendi a lidar com essa geringonça que te-
nho em mãos, por essa razão envio as minhas sugestões
por escrito e à parte.
Vou destacar por itens as minhas interferências, considera-
ções e sugestões para serem debatidas:

1.Priorizar a cultura da paz – como reconhecer as di-
versidades em atenção e formação dos estados
nacionais para a construção de uma ética mundial
se os estados nacionais limitam os territórios cultu-
rais? Pois se sabe que os estados nacionais foram
criados pela proposta liberal colonialista do século
XIX? Para exemplo, a situação imposta pelos es-
tados nacionais de modelo europeu entre grupos
étnicos que viviam sem fronteiras.

2.Em vez de se afirmar em estados nacionais porque
não pensar em sistema-mundo?

3.Priorizar a cultura da paz (tolerância, respeito e ad-
miração). Não entendi porque admiração, não se-
ria melhor inclusão?  Deixando claro no texto a
inclusão na distribuição da renda, no acesso a
aprendizagem, da distribuição dos bens culturais para
todos os cidadãos, da inclusão dos mestres da cul-
tura tradicional dentro das universidades, e remu-
nerados, junto dos os doutores da academia. Pois
só assim, acredito, que se poderia dar início a um
projeto de “desperiferização” da cultura e do com-
bate à discriminação e ao racismo. Inclusive dentro
das universidades.

4.A transmissão do saber tradicional deve ser transmi-
tida nas escolas pelos mestres produtores e não por
aqueles que estudam e pesquisam. Estes devem ser
os seus colaboradores “academizados”. Pois quem
tem conhecimento e competência para ensinar ou
falar sobre a produção tradicional são os seus pró-
prios produtores

5.Saber popular ou saber tradicional? A produção de
Roberto Carlos, Zézé de Camargo e outras produ-
ções urbanas são incluídas no saber popular. Que
estas duas questões fiquem bem claras no enuncia-
do da carta, pois essa produções são distintas.

6.Colocar o Folclore – saber tradicional, como con-
teúdo de fundamentação e conhecimento histórico,
como fundamento ético, portanto filosófico,
construído pela visão de mundo do ser humano
subalternizado. Ainda, como revelador das formas
como são realizadas as organizações sociais, eco-
nômicas e de poder entre a população trabalhado-
ra e originais: quilombolas e índios, para exemplo.

7.Sobre enunciado 12- SENSO COMUM – se fosse
despido de qualquer reflexão, as famílias trabalha-
doras e originais não seriam organizadas e não so-
breviveriam, por isso dar destaque nas formas de
organizações e éticas tradicionais embutidas na cul-
tura praticada, inclusive as da saúde e de sobrevi-
vência.

8.Sobre enunciado 16- POVO NOBRE- Vamos ex-
cluir essa nomenclatura? O que é ser nobre? Imitar
o maneirismo de uma nobreza falida, viciada, ex-
ploradora, assassina e preguiçosa? Os homens bons
e de bem da colonização portuguesa, mas que es-
cravizavam e torturavam os outros homens e mu-
lheres? – Colocar para debate, mas a sugestão é
retirar todo o enunciado, porque não me parece
compatível com uma nova realidade que se quer
construir.

9.No Brasil – a cultura tradicional como fonte para a
leitura histórica e crítica sobre a sua própria produ-
ção. o que conduzirá a um novo conhecimento e
entendimento do que realmente a população brasi-
leira é e almeja.

10. Vamos parar com o francesismo do final do
século XVIII, e de discutir povo, nação e estado
de modelo liberal? O debate só será válido se for
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para a sua desconstrução. Vamos decoloizar a nos-
sa forma de ver o mundo?

11. É preciso pensar de como a cultura tradicio-
nal poderá oferecer uma nova sociedade para o
seu produtor. E, também, para todo o Brasil, mas
como vocês próprios estenderam – para o mundo.

12. O que é passe par tou? Estamos colocando
em questão a cultura brasileira, porque então
francesismos?

Gostaria de estar presente, mas não sei lidar com com-
putador. Abraço a todos, espero ter colaborado.
Tita

Poços de Caldas, 26 de junho de 2021.

Ione Amaral
[Atenção para os seguintes registros}

evidenciam sua identidade, e sua inter-relação com as de-
mais ordens de configuração espacial – distritos, municípi-
os, regiões, estados, grupos étnicos etc.

 Comment start Os registros básicos de  pesquisa em Fol-
clore devem se fundamentar necessariamente na aproxi-
mação com a comunidade pesquisada a qual deve ter ple-
no acesso aos aspectos examinados e
interpretados Comment end 

FOLCLORE E EDUCAÇÃO ESCOLAR

A escola pode e deve, pela sua característica, estudar fol-
clore, mas não pode ensiná-lo porque o descaracteriza
enquanto

Ione Amaral
Novo

‘na aproximação’ substituir por participação da comunida-
de a qual deve ter pleno acesso aos aspectos examinados e
interpretados e aos resultados da pesquisa

F O L C L O R E  E    E D U C A Ç Ã O

Antônio Henrique Weitzel

No debate sobre Folclore e Educação vem sem-
pre à baila um tema – há um Folclore útil e
aproveitável e outro inútil, prejudicial e conde-

nável. O fato é óbvio, apenas não é privativo do
Folclore, acontece com quase todos os aspectos
da vida, por isto mesmo a função seletiva é fun-
damental à inteligência.
(ALMEIDA, 1971, p. 51).

Não obstante – coisa curiosa! – há uma grande
quantidade de folcloristas que, apesar de não
desconhecerem este princípio elementar, o (Fol-
clore Não Aproveitável) evitam, dando preferên-
cia ao estudo do Folclore Aproveitável. E esta
preferência tão partidária às vezes é contrapro-
ducente, pois deixa no leitor, ou no público, a
impressão de que todo Folclore por definição é
uma matéria que trata de coisas lindas e boazi-
nhas, inocentes: por exemplo, os anjinhos, o na-
tal, os presépios, os cânticos doces, as dancinhas
de lenço... Como se não houvesse outro Folclo-
re, espantosamente real, diário, delinqüente, pre-
cisando ser registrado, estudado, interpretado,
porque ele também forma parte das nossas vi-
das e sem ele é impossível conhecer o ser huma-
no.
(CARVALHO NETO, 1981, p. 78).

A presença constante do folclore em todos os aspec-
tos e instantes da vida popular dá para bem avaliar sua pro-
funda influência na cultura dos povos.

Pelo que ficou aqui exposto, no tocante apenas à lite-
ratura oral e à linguagem popular, deu para perceber não
tratar-se de mero exotismo, curiosidade, pitoresco, modis-
mo. Ao contrário, é vivência, é conhecimento adquirido por
séculos e mais séculos de acumulação, de permanente
reelaboração, a ponto de formar um valioso patrimônio,
anônimo em sua criação, mas aceito pela coletividade, pos-
to em prática, tido como seu, um saber comum, uma verda-
deira ciência.

E como ciência abrigada no vasto quadro das ciênci-
as humanísticas, mantém profundas afinidades com a An-
tropologia, a Sociologia, a História, a Geografia, a Psicolo-
gia, a Economia, a Linguagem, a Literatura e as Artes.

Por que, então, não aproveitá-lo na escola, na edu-
cação, se tais manifestações tradicionais da vida popular
desvendam a alma do povo, seus pendores, sua capacida-
de, seus valores, seus saberes, sua arte?

Como ignorá-lo, afastá-lo, desprezá-lo, diante de sua
função dentro da coletividade, muito bem definidas por Moya
(1972, p. 44):

El folklore fertiliza el sentimiento cívico, acaudala
la instrucción; ofrece perspectivas al



CARRANCA PÁGINA 13

Notícias e comentários
pensamiento creador del artista, con su
emoción, inspira hechos generosos; ilumina los
senderos de la historia; alecciona las
conciencias con los ejemplos que brinda en sus
leyendas, tradiciones, fábulas, episodios de los
gestos heroicos, ata con mayor firmeza el pre-
sente con el pasado; estimula el cultivo de las
artes y de las ciencias; es permanente incenti-
vo patriótico, por eso tiene un objeto didáctico
en la conciencia popular y significación en la
cultura general.

Não quero dizer, porém que ele deva ser integral e
indiscriminadamente aproveitado na Educação. O pedagogo
folclórico saberá separar, das profundas lições de sabedo-
ria e beleza secularmente incorporadas ao patrimônio cultu-
ral da humanidade, o
amontoado de erros, crendices e superstições grosseiras,
imoralidades e agressividades, manifestações essas que, se
de um lado precisam ser registradas, estudadas, analisadas,
para mais profundo conhecimento do homem, de outro lado
devem ser combatidas e até extirpadas do meio social. Em
suma, feriram a Ética, ou a Estética, ou ambas ao mesmo
tempo, e não poderão ser aproveitadas na Educação, como
bem ensinou Carvalho Neto (1981, p. 77).

Para isso é imprescindível ao professor adquirir, an-
tes de mais nada, uma formação folclórica, a fim de poder
aproveitá-lo na Escola. Não se trata de ensinar folclore aos
alunos – isso nem teria cabimento, uma vez que todos eles
já são portadores de folclore. O que se pretende é que o
educador, assim preparado, saiba adequar ao ensino este
vasto material, vivo, dinâmico, atuante, fruto da experiência
e da sabedoria milenar do povo, contribuindo assim para a
preservação de nosso folclore com o despertar, nos alunos,
do amor pelas tradições de sua terra e, consequentemente,
para a conservação e aprimoramento de nossa nacionalida-
de.

Ciências: Divisão do Trabalho e recusa
de poder

José Moreira de Souza
Celebramos neste ano de 2021, setenta anos por extenso
da publicação da Carta do Folclore dada a público no I
Congresso Brasileiro de Folclore acontecido na cidade do
Rio de Janeiro, então Capital da República, no período de
22 a 31 de agosto do ano de 1951.
A elaboração dessa Carta resultou da criação da Comissão
Nacional de Folclore no dia 19 de dezembro de 1947 a que
se seguiram três imponentes Semanas Nacionais de Folclo-
re nos anos de 1948, 1949 e 1950. Para dizer a verdade, o

I Congresso Nacional de Folclore se revestiu de trajes in-
ternacionais e se apresentou com todas as características
de grande promoção do Governo da República.
Afinal, a Comissão Nacional de Folclore havia surgido no
interior do aparelho de Estado exprimindo uma Vontade
Política. Localizou-se no Ministério de Relações Exterio-
res e se fixou no Instituto Brasileiro de Educação, Ciência
e Cultura! Há que se exclamar: Ministério de Relações
Exteriores, Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e
Cultura, criado pelo Decreto Lei nº 9.355 de 13 de junho
de 1946. A exclamação prossegue ao se imaginar que o
referido IBECC se filiava à UNESCO.
Vale a pena ler atentamente com atenção aos grifos deste
leitor ao preceito que foi interpretado como atenção ao
estudo do Folclore:

“b) Impulsionar vigorosamente a educação po-

pular e a difusão da cultura:

Mediante colaboração a prestar aos Estados-
membros, a pedido destes, com a finalidade de
fomentar as suas atividades
educativas;Instituindo a colaboração entre as
nações com vista à realização progressiva do
ideal de iguais oportunidades de educação para
todos, sem distinção de raça, sexo ou qualquer
condição econômica ou social; Sugerindo mé-
todos de educação que melhor sirvam o propó-
sito de preparar as crianças de todo o Mundo
para assumirem no futuro as responsabilidades
de homens livres;” [Convenção da UNESCO]

Como entender tudo isto? Folclore inserido no Ministério
de Relações Internacionais? Outra pergunta: por que um
órgão das Nações Unidas preceituaria o estudo do Fol-
clore como Política Pública? Teria havido algum equívoco
na tradução de “educação popular e difusão da cultura”
como Folclore?
Há que se entender que o Movimento dos folcloristas, en-
tendido como estudo das tradições populares, é anterior
ao nome que recebeu: Folclore. Há que se entender tam-
bém que o registro de tradições populares se tornou mais
frequente com os conflitos que ensejaram a consolidação
dos Estados territoriais em meio à decadência dos impéri-
os, em especial do Sacro Império Romano Germânico.
Há que se entender ainda que a invenção da Imprensa
multiplicou a secularização dos estudos ensejando a ex-
pansão dos objetos científicos. Há que se entender muito
mais ainda que vivíamos os anos finais da II Guerra Mun-
dial cujos efeitos no Brasil se configuraram com a Ditadura
Vargas e cuja continuidade resultaria no retorno do mesmo
Getúlio Vargas eleito em continuidade ao governo do ma-
rechal Eurico Gaspar Dutra. Há que se entender mais ain-
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da que o Brasil sempre viveu o desafio de Identidade como
Nação.
Folclore como Atenção e Estudo do Saber Popular pode-
ria ajudar a consolidar o “povo que somos” ou podemos
nos tornar... Criar a Comissão Nacional de Folclore inserida
no Ministério das Relações Interiores seria posicionar-se
na contramão das aspirações das elites. Impunha-se “ouvir
o Povo”. Compreender o seu Saber. Aderir à velha corren-
te do “populismo” termo inventado para rejeitar sub-
repticiamente a “atenção ao bem comum”.
Aparentemente a Comissão Nacional de Folclore surgia com
toda força; mas há que se perguntar pelo possível diálogo
entre as relações burocráticas institucionalizadas no Minis-
tério da Educação e Saúde Pública no Governo Dutra e
Educação e Saúde no Governo do Vargas democrático...
É possível interpretar que o Governo Vargas tenha dado
atenção a essas ambiguidades ao separar a “Saúde” da
Educação e criado pela  lei n.° 1 920, de 25 de julho de
1953 o Ministério da Educação e Cultura. Isto interessa
para compreender os desafios vividos pelo movimento dos
folcloristas ao longo dos anos de 1947 até 1951.
Criada a Comissão Nacional, determinou-se a realização
de Semanas Nacionais de Folclore em que o principal as-
sunto foram conversas sobre folclore e seus sinônimos.
Aparentemente, isto se resolveu na aprovação da Carta do
Folclore Brasileiro publicada quando da realização do Con-
gresso Brasileiro de Folclore no ano de 1951. Esse con-
gresso contou com a presença do Presidente da República
em perfeita evidência que o estudo do Folclore no Brasil
não era apenas questão acadêmica, mas de interesse do
Estado...
Merecem atenção os seguintes preceitos da Carta do Fol-
clore:

1. O I Congresso Brasileiro de Folclore reconhe-
ce o estudo do folclore como integrante das ci-

ências antropológicas e culturais, condena o
preconceito de só considerar folclórico o fato
espiritual e aconselha o estudo da vida popular
em toda sua plenitude, quer no aspecto materi-
al, quer no aspecto espiritual.

2. Constituem o fato folclórico as maneiras de
pensar, sentir e agir de um povo, preservado pela
tradição popular e pela imitação e que não se-
jam diretamente influenciadas pelos círculos eru-
ditos e instituições que se dedicam ou à renova-
ção e conservação do patrimônio científico e
artístico humano ou à fixação de uma orienta-
ção religiosa e filosófica.

II

1 . Considerando que, para melhor conhecimento

e maior desenvolvimento do Folclore Brasilei-

ro, é necessário intensificarem-se os trabalhos

de campo, o I Congresso Brasileiro de Folclore

reconhece a necessidade de ser estabelecido um

Plano Nacional de Pesquisa Folclórica, que vise

ao levantamento, dentro de bases e princípios

científicos, dos motivos folclóricos existentes em

todas as regiões do país. Compete à Comissão

Nacional de Folclore a organização desse Pla-

no, em cuja elaboração serão ouvidos os órgãos

regionais e, se necessário, associações culturais

de objetivos afins.

3. Os trabalhos de pesquisas devem ser execu-

tados por equipes, nas quais se incluam, sem-

pre que possível, técnicos de cinema e de gra-

vação de som, sociólogos, historiadores,
geógrafos-cartógrafos, musicólogos,
etnógrafos e linguistas, além dos folcloristas

necessários.

III

1. Toda pesquisa folclórica deverá ser feita em

moldes científicos, obedecendo às normas

metodológicas comumente seguidas nas ciên-

cias sociais. Para esse fim os pesquisadores além

do necessário treino, devem ser instruídos so-

bre questões metodológicas e, pelo menos, no-

ções de etnografia europeia, ameríndia e afri-
cana, a fim de que não lhes passem desperce-

bidos aspectos muitas vezes importantes e para

que os dados coletados não sejam invalidados

por falhas de método e de técnica.

V

4. A organização das missões assistenciais far-

se-á com a colaboração dos Ministérios da Edu-
cação e Saúde e da Agricultura, da Legião Bra-
sileira de Assistência, da Sociedade Brasileira
de Sociologia e da Comissão Nacional de Fol-
clore e ainda de serviços técnicos estaduais ou

de outros órgãos assistenciais e culturais. Para

esse fim o governo promoverá a organização de

uma comissão com representantes dessas enti-

dades, para elaborar e planejar os trabalhos das

missões assistenciais.
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Os grifos exibem dificuldades evidentes imaginadas
como programa: Estudar Folclore deve ser compreen-
dido como Política de Estado.  A implementação dessa
política exige saberes especializados de “sociólogos,
historiadores, geógrafos-cartógrafos, musicólogos,
etnógrafos e linguistas, além dos folcloristas”. Ou seja,

folclorista envolve um saber especializado no interior

das ciências antropológicas e culturais.
Como política de Estado, a Comissão Nacional de Fol-
clore há que dialogar constantemente com os Ministé-
rios da Educação e Saúde e da Agricultura  e com ins-
tituições estatais e de classe tais como a Legião Brasi-
leira de Assistência e a Sociedade Brasileira de Socio-
logia.  É lembrada também a participação do IBGE para
consolidação do Plano Nacional de Pesquisa.

Moral dessa história, o Movimento surge poderoso e
carregado de desafios a enfrentar.

Carta do Folclore, 70 Anos!
Setenta anos de sonho que as elites do saber pseudo-
superior poderiam aprender com o Saber Popular e se
verem no espelho. Se virem o Feio, veem a própria cara.

Carta do Folclore, 70 Anos!
Sonho de um Brasil que constrói pelo caminho do fol-
clore nossa identidade crioula!

Carta do Folclore, 70 Anos!
Identidade Crioula! Nação Crioula! Quem diria?
Preferimos aprofundar a segregação étnica. Dividimo-
nos no privilégio do Saber a disputa de valores sem
perguntar pelo  sentido que os determinam. Vítimas
das “Três Raças Tristes” ainda acreditamos em “Ra-
ças” como realidade objetiva e trafegamos na contra-
mão da criação da UNESCO/IBECC pensada após a tra-
gédia da II Guerra Mundial.

Carta do Folclore, 70 Anos!
Sonho de um Brasil que prioriza o Movimento dos
Folcloristas como Política Pública do Estado.

Carta do Folclore, 70 Anos!
Sonho que transformou a Comissão Nacional de Fol-
clore e todas as Comissões Estaduais de Folclore em
uma inexpressiva ONG em competição por recursinhos
por editais de Leis de Incentivo à Cultura segundo inte-
resse de marketing de produtos e mercadorias!!! Fol-
clore não vende nada! Compreendido como movimen-
to da Sociedade Civil, há que lutar pela compreensão

do que é Saber Viver credenciado por uma Certidão de
Registro Civil!!!

Carta do Folclore, 70 Anos!
Quem diria? Somos uma ONG e os folcloristas se tor-
naram apenas detentores de um saber não credenciado
no âmbito do saber acadêmico!!!

Carta do Folclore, 70 Anos!
Vencidos pela Divisão Social do Trabalho, somos desa-
fiados a inventar uma lei que regulamente a profissão
de Folcloristas com direito à exclusividade do Saber...

Carta do Folclore, 70 Anos!
Consolamo-nos com a guarda de nossos espólios onde
resiste o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular
e o que se esconde sob o nome credenciado de
“Patrimônio Imaterial” credenciado em fragmentos.

Carta do Folclore, 70 Anos!
Consolamo-nos com a promoção mesmo que
descontínua dos Congressos Brasileiros de Folclore
mantidos a duras penas e por teimosia pela nossa fé
na dádiva verdadeira. Dádiva desobediente às leis que
determinam o lugar do doador...

Carta do Folclore, 70 Anos!
Contemplamos assustados a sobrevivência do Povo que
nós somos pronto para aderir a todos os produtos en-
cantadores do Mercado da Cultura!!!

Carta do Folclore, 70 Anos!
Contemplamos mais assustados ainda a nossa certe-
za, como Povo que somos, que Cultura é Mercadoria
na prateleira em que a Dádiva tem sua marca registra-
da e seu preço é zelado pelas Leis de Direito do Consu-
midor...

Carta do Folclore, 70 Anos!
Às vezes aplaudimos políticas de Cultura e registra-
mos Cultura sem atenção ao Trabalho; Cultura sem aten-
ção à Saúde; Cultura sem atenção à Educação; Cultura
sem atenção à Sociabilidade; Cultura sem atenção ao
promoção da Subsistência; Cultura sem atenção à Mo-
radia. Há que aplaudir a autonomização da Cultura???

Carta do Folclore, 70 Anos! Construímos pontos ce-
gos!
Celebramos na lenda “Os cegos e o elefante” nosso
poder de interpretar a realidade preponderante em
nosso Saber Viver sem atenção às condições reais.
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Carta do Folclore, 70 Anos! Construímos pon-
tos cegos!
Recusamos compreender o Povo que somos
acionados pelos preceitos de nos tornamos
Outro Povo livre do mandamento que declara
nosso Pecado Original!

Carta do Folclore, 70 Anos! Construímos pon-
tos cegos!
Não podemos aceitar nosso Saber Viver e nos-
sas condições. Criamos álibis, sempre álibis.

Carta do Folclore, 70 Anos! Construímos pon-
tos cegos!
Eis nosso Inconsciente coletivo: Aprender a não
dizer:
Somos um Povo atrasado?
Somos o Povo do jeitinho?
Somos ralé agradecida por pequenos favores?
Somos apenas imitadores das prendas dos ou-
tros?

Carta do Folclore, 70 Anos! Construímos pon-
tos cegos!
Nosso Ponto cego:
Nascemos num território chamado Brasil, exi-
bimos nossa Certidão de Registro Civil.
Não olhamos para nós mesmos em primeiro
lugar antes de contemplar o Outro.
Não olhamos para nossas contradições impres-
sas nas condições de Saber Viver.
Acreditamos com toda fé, a mais profunda fé:
“Somos um Povo Errado”...

Carta do Folclore, 70 Anos! Construímos pon-
tos cegos!
Que fique a pergunta: Como compreender uma
elite intelectual que trabalha em favor de uma
Burguesia Crioula? Burguesia da Elite Crioula!!!
Burguesia crioula diz e nós, Povo, acreditamos:
Todo Saber Popular – The lore of People, assim
fica melhor – É Charlatão.
Filosofia Popular?
Ergologia Popular?
Religiosidade Popular?
Memória Popular?
Medicina Popular?
Narrativa Popular?
Farmacopeia Popular?
Festa Popular?

Literatura Popular?
Tradição Popular?
Engenharia Popular?

Carta do Folclore, 70 Anos! Construímos pontos cegos!
Mais perguntas: Como fixamos nossos costumes em nossos
hábitos?
Como aceitamos os preceitos dos saberes credenciados?
Façamos a pergunta a todos os detentores de saberes
credenciados: Filósofos, Pedagogos, Psicólogos, Sociólogos,
Antropólogos, Historiadores, Teólogos, Médicos, Farmacólogos,
Veterinários, Agrônomos, Arquitetos, Engenheiros; Cientistas
da Computação, Turismólogos, Urbanólogos, Administradores
Públicos, Administradores de Empresas, Bibliotecônomos, Fí-
sicos, Químicos, Arqueólogos...:
É possível aprender com o saber popular e suas contradições e
nos vermos no espelho?
Fomos nós sábios que ensinamos essa identidade deteriora-
da. Fomos nós que instituímos o estigma de ser Crioulo?

Indez da Conversa
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Conversa com Vinicius Cabral
Como nosso leitor já sabe, conversamos todas as quarta
feiras com Vinícius Cabral -https://www.youtube.com/user/
Vincabral – assuntos relacionados ao Movimento dos
Folcloristas em Minas Gerais.
Aqui se apresentam resumos dos conteúdos dos meses de
junho e agosto.
31 de maio: CONVERSA COM UM PATETA ILU-
MINADO
Será hoje à noite, às 21:30 a conversa que terei com Vinícius
Cabral. Eu me vejo como “Pateta Iluminado”. Quem qui-
ser saber o que é isto, vale a pena ler e se deliciar com um
romance de Gustave Flaubert: “Bouvard e Pécouchet: dois
patetas iluminados”. Nesse romance, Flaubert narra o
percurso de dois burocratas que vivem na França e são
testemunhas de momentos de elevada significação históri-
ca dos quais eles não se dão conta como personagens.
Tornam-se puros consumidores de ideologias.
Penso que eu também fui um pateta iluminado quando fui
convidado a pesquisar a sobrevivência da música erudita
que floresceu em Minas Gerais no século XVIII e que dei-
tou raízes pelos séculos afora.
Houve um Francisco Curt Lange em confrontação com as
modas do momento e eu, um bom pateta.

ESCRAVIDÃO, OURO, DIAMANTE E FESTAS!!!
Amanhã, dia 31 de maio, teremos conversa sobre ativida-
des musicais e o saber viver na região dos diamantes.
Percurso de Conceição do Mato Dentro - Costa Sena-,
Congonhas do Norte, passando pelo Serro, Diamantina,
Gouveia, Presidente Kubitschek, Couto de Magalhães de
Minas, Itamarandiba, Capelinha até Minas Novas.
Esta conversa responde a convite de Vinícius Cabral e dá
prosseguimento à que se desenvolveu com o doutor Cláu-
dio Remião

02 de junho:
Eu imagino que a conversa de hoje, dia 02 de junho, possa
ter interesse para os estudiosos do Movimento dos
Folcloristas.
Título: A RETRETA EM QUE A BANDA DE LÁ SÓ
BRIGAVA COM A BANDA DE CÁ.
Assunto: As atividades musicais na Região do Ouro e dos
Diamantes e os agentes de mudança. Da orquestra e coro,
para bandas; das festas com núcleo religioso ao músico
como profissão liberal.
Apenas com curiosidade, em Diamantina, no ano de 1901-
1902 a banda/orquestra do Corinho faturou em um trimes-
tre o equivalente a Dois Milhões e seiscentos mil reais. Li-

ção para inveja dos músicos que correm atrás de pequenos
recursos para se manterem nos dias atuais nesses anos de
pandemia em que a ordem é “cada um para si” e sem Deus
para ninguém.

9 de junho – Romeu Sabará – Atividades do Presiden-
te da Comissão Mineira de Folclore
“Os rumos da Comissão Mineira de Folclore” é o tema
dessa conversa do jornalista Vinicius Cabral e o sociólogo
José Moreira de Souza, com o antropólogo Romeu Sabará,
presidente da Comissão Mineira de Folclore

16 de junho Dr Raimundo Nonato de Miranda Chaves
QUARTA FEIRA
8:30 CONVERSAS
Vinícius Cabral recebe o Professor Doutor Raimundo
Nonato de Miranda Chaves - engenheiro agrônomo, mes-
tre em matemática estatística e doutor em informática pela
Universidade Federal de Viçosa, membro fundador da AFA-
GO - Associação dos Filhos e Amigos de Gouveia - e da
Comissão Mineira de Folclore.
Em meio à conversa nosso doutor colocará em destaque o
que é Saber Viver em um povoado - Camilinho - e como
esse saber é descredenciado pelas políticas de Cultura.
Curiosidades para folclore, escolas de segunda categoria, e
por aí vai. Há curiosidades. Da criançada que nasceu e vi-
veu no Camilinho, um menino se tornou Diretor da Escola
de Veterinária da UFMG, outro, nosso doutor, pioneiro da
Informática no Brasil e pró-reitor na Universidade Federal
de Viçosa, outro ainda diretor da Cooperativa Central de
Produtores Rurais. Isto apenas para começar.
O avô do Doutor Raimundo danou a construir capelas em
diversos povoados e a promover festas. A mais famosa de-
las é a capela situada no Cemitério do Peixe localizada no
município de Conceição do Mato Dentro, centro de pere-
grinação de milhares de devotos no mês de agosto de cada
ano, desde 1915.
Cemitério de Muitas Lendas - Cidade Viva dos Mortos!

23 de junho Convidado Mauro Werkema – Festas
Juninas –
FESTAS JUNINAS.
Junho chegou e nós ainda não conversamos sobre as cele-
brações desse mês.
Amanhã, dia 23 é hora. Vamos contar com a presença de
nosso
Professor Mauro Guimarães Werkema para animar a con-
versa com Vinícius Cabral´.
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Mauro Werkema exibe trajetória brilhante. Foi Secretário
de Cultura de Belo Horizonte, Presidente da Fundação
Municipal de Cultura também de Belo Horizonte, Presi-
dente da Belotour - Empresa de Turismo de Belo Horizon-
te e Presidente da Fundação Clóvis Salgado - Palácio das
Artes - de Belo Horizonte.
Em dado momento, ele se compadeceu da Comissão Mi-
neira de Folclore e solicitou tornar-se membro efetivo. Hoje
ocupa a Vice-presidência. Convidado Mauro Werkema
- não pode comparecer

30 de junho – Retroprospectiva
Convidado Mauro Werkema - não pode comparecer
Conversas com Vinícius Cabral.
Dia 30 de junho: 8:30.
Celebramos um ano de conversa. Começamos no dia 29
de junho de 2020 e entramos pela Caverna de Platão a
Peter Lund de Maquiné!
Agora é a vez da Harpa e do Estilingue.
A corda deve ser esticada o suficiente para produzir o som
almejado
Hoje com Vinícius Cabral, nós celebramos uma ano de
conversa sobre o “Saber Viver em Minas Gerais e suas
condições”.
A metáfora das cordas da Lira, da Harpa, da Viola, do
Arco e do Estilingue volta para a Retroprospectiva.
Registros do passado podem se tornar presentes..

04 de agosto – Convidado Carlos Felipe
Não pode comparecer.
Assunto era: Apresentar da Festa no sangue e  na alma
Boa tarde, Moreira
Muito obrigado por sua lembrança e convite. Infelizmente,
não poderei participar desta vez por uma razão acima de
minha vontade. Na semana passada, ao passar pela aveni-
da Brigadeiro Eduardo Gomes, tive o carro atingido por
uma moto. Mesmo não tendo nenhum problema físico apa-
rente, a  batida afetou um pouco a coluna e. no dia seguin-
te, acabei tendo um tombo que piorou a situação, me dei-
xando com a parte superior da perna direita só se movi-
mentando com muita dor, enquanto o meu pescoço endu-
receu, com o chamado torcicolo. Isto me impediu muita
coisa. Tive até mesmo que diminuir as atividades pessoais e
só agora, nos últimos dois dias, mesmo com alguma dificul-
dade, estou voltando a escrever, ainda sem movimentar o
pescoço normalmente. Em razão disso, prefiro não me
comprometer com algumas atividades. Espero, lo mais de-
pressa possível, poder atender a convites semelhantes,
mesmo porque o tema em questão faz parte fundamental
de minha vida.

Obrigado, meu amigo.

PS- O acidente, por coincidência, aconteceu quando esta-
va indo a uma agência da ECT, onde estava indo enviar as
gravações que fiz para nosso irmão e companheiro Antônio
de Oliveira Mello. Por sinal, hoje de manhã, ele me ligou
dizendo já estar passando as gravações para um CD que
ele deseja oferecer à sua terra natal, Paracatu.

– Edimilson de Almeida Pereira
Convite: Eu gostaria que constasse da conversa suas obras
da série “Minas e os Mineiros”, com ênfase no “Presépio e
a Balança” e “Os tambores estão frios”.
Querido amigo Moreira,
saudades de você, meu caro.

Com certeza você tem autorização para publicar o meu texto
na Revista da Comissão. É sempre um orgulho para mim
estar
na companhia de vocês. Estou com anotações mas sem
tempo para cuidar dos ensaios sobre cultura popular.

Aliás, é por conta disso que vou lhe pedir desculpas. Na
quarta-feira e no horário que você me indicou não tenho
como participar da conversa com o Vinícius. Eu gostaria
muito, porém estou em fase de correção de provas
de exame de admissão aqui para a universidade. Tenho onze
mil provas para corrigir, mais as aulas. Só entrarei
em férias em 15 de setembro.

Espero que você me compreenda. Podemos ver mais para
frente uma outra data. Eu gostaria de conversar com
o Vinícius. Tenho muito apreço pela Edileila e sei do traba-
lho intenso que eles têm feito junto à Comissão.

Procure se cuidar, fique firme porque nossa luta contra os
inimigos da cultura é grande.

Um forte abraço, Edimilson

Assunto abordado: Olimpíadas e a Festa da Competi-
ção.

11 de agosto – Maria José de Sousa – Tita
Não pode comparecer.
Convite enviado: “Peço-lhe examinar a possibilidade de
estar conosco no dia 11 de agosto, às 8:30 em conversa
pelo canal Vincast. Penso que podemos conversar muito
sobre “Reinado e Poder” e também sobre os estudos que
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você vem desenvolvendo sobre a Umbanda em Poços de
Caldas e o Clube Chico Rei.
Será ótima oportunidade para que nossos membros co-
nheçam seu trabalho”

Assunto abordado : a obra de Tita e o estudo das festas
no Sul de Minas. Reinado e Poder no Sul de Minas

13 de agosto - Edileila Portes
Paulo Freire e a educação popular.

16 de agosto – Edileila Portes
Conversas com Vinícius Cabral, apresentação musical de
Tau Brasil e comentários de José Moreira de Souza sobre
a obra Herdeiros das Origens, um estudo sobre as re-

lações entre arte erudita e arte popular.

18 de agosto – Convidado João Naves de Melo
Não pode comparecer.
Convite enviado: Prezado João Naves
Já estamos próximos ao Mês do Folclore.
Tenho um convite para a gente ver você.
Ás quartas feiras temos uma conversa ao vivo com o jor-
nalista Vinícius Cabral de Governador Valadares. Ele é es-
poso de nossa companheira de CMFL, Edileila Portes que
cursou pós-graduação em Folclore e Cultura Popular.
Peço-lhe examinar a possibilidade de estar conosco no dia
18 de agosto, às 8:30 em conversa pelo canal Vincast. Penso
que podemos conversar muito sobre seus estudos sobre
Folclore no São Francisco e muitas coisas mais.
Será ótima oportunidade para que nossos membros co-
nheçam seu trabalho
Tema abordado: Jão Naves do São Francisco sua obra e
as Festas de agosto e Folclore de São Francisco

25 de agosto – Deolinda Alice dos Santos
A confirmar.
Assunto: Rainha Festeira e Festas em Minas Gerais.

Conversa com Vinicius Cabral

Conversa anunciada para 23 de junho

Conversa anunaciada sobre a obra “Comunicação e Mudança”
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De Januária para o Mundo.
Seminário de Estudos Ambrosianos
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Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular

Programa semanal do Folclorista Magno Córdoba

Recados de nosso companheiro Carlos Farias

Vamos ao Pará!

Rio Grande do Sul - à toda!

Nossa Comissão Nacional de Folclore promove encontro de
presidentes das Comissões estaduais.

Goiás dá seu recado.
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Antropologia & Folclore: ambiguidades
e preconceitos

Resenha sem crítica. José Moreira de
Souza

Direito do autor e Direito do Objeto
Prepara mais uma vez meu leitor para adquirir, ler e com-
preender mais uma obra de nosso presidente, professor
doutor Romeu Sabará da Silva.
De imediato peço ao leitor desta resenha resposta a duas
perguntas: Você se dispõe à aquisição e leitura da obra anun-
ciada porque seu autor se chama Romeu Sabará?
A obra referida lhe interessa porque o título lhe é convida-
tivo?
Para essas mesmas perguntas cabem duas contraperguntas:
Você vai deixar de ler porque Romeu não lhe é simpático?
Ou você cuida de ficar bem longe de assuntos que se refe-
rem a Antropologia; pior ainda a Folclore e mais do que
pior da adjetivação da relação entre Antropologia e Fol-
clore?
Antecipo minha interpretação de suas escolhas. Ao responde
sim ou não à primeira pergunta e suas subalternas, você é
ou se torna um cartesiano: Penso logo, existo. Você é de-
voto de autores transformado em autoridade. Somente ouve,
estuda ou se diverte com autores credenciados. Acredita
apenas em si mesmo e somente quer ouvir o que já sabe e
lhe interessa. Seu Deus se chama Eco!
Agora, se é o assunto que lhe interessa, a coisa muda de
figura. É o objeto e sua construção que lhe interessa ou
desinteressa. Aí você deixa de ser cartesiano e torna-se
kantiano e, talvez, até hegeliano, marxiano. Porém, há de-
safios à sua fé no objeto. Sua adesão ao mundo dividido
em especialidades!!!
Imagino alguém convidado a ser leitor se perguntando: Que
sentido tem eu ler uma obra de antropologia se sou se meu
campo é a economia, a geografia, a história, a pedagogia, a
engenharia, a medicina, as belas artes, a ciência política, a
sociologia, a biologia? Os objetos já se mostram reparti-
dos, tornamo-nos cegos diante do elefante!!!
Pois bem, esta resenha se dirige aos leitores que disserem
Sim por alguma das razões. Os não ficam por conta dos
cegos que nem sabem o que vem a ser um elefante.
Eu me exibo como garçom que lhe traz à mesa o cardápio.
Vejam:
SUMÁRIO
Antropologia e folclore: ambiguidades e preconceito...... 21
Cap. 1 — Folclore e cultura popular: ambiguidades
e preconceitos acadêmico-científicos.............................. 39

Cap. 2 — Florestan Fernandes e o folclore: ambiguidades
de um crítico.......................................................... 57

Cap. 3 — Florestan Fernandes e as desclassificações do
folclore .............................................................. 71
Cap. 4 — Os antropólogos da cultura popular e o
discurso anti-folclore............................................ 87
Cap. 5 — Abordagens antropológicas do folclore e suas
limitações .....................................107
Cap. 6 — A noção antropológica de cultura: ambiguidades
e contradições........123
Cap. 7 — O folclore brasileiro, os folcloristas e as acade-
mias
de ciências sociais ......139
Cap. 8 — Materialismo Histórico, Antropologia e
Folclore: uma proposta.......................149
Cap. 9 — Comunidade doméstica, formas elementares
de viver e folclore...................159
Para onde vão a cultura nacional e o folclore brasileiro?
(tópico conclusivo) .................169
Anexo I — Carta aberta aos folcloristas brasileiros 189
Anexo II — Cultura do povo e povo da cultura................193
Bibliografia...........................199

Tá aí.  Essas páginas são precedidas por uma rápida
biobibliografia do autor – p. 7 -  9 -; Epígrafe e dedicatória
– p. 11 – 13; e Prefácio com o título de “Leitura ao som da
viola de dez cordas” assinado por José Moreira de Souza
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– euzinho que comento aqui. – p. 15-17. O Sumário apa-
rece na página 19.
O “Prefácio” que se encontra nessa obra é o terceiro re-
metido ao autor e somente será lido aí.
Este resenhista redigiu dois outras versões para prefácio.
A primeira foi encaminhada a quase todos os membros da
Comissão Mineira de Folclore no dia 21 de junho com
pedido de apreciação e crítica. O segundo foi endereçado
exclusivamente ao autor.
Apresento ambos os prefácios: I e II,  com destaque para
alguns comentários.

Prefácio [I ]
[com preciosa revisão de nossa Ros’elles]

José Moreira de Souza – Zé de Flora, antigo Zé
Broa

Caro leitor, você tem em mãos uma obra destinada a você.
Você mesmo! Caso contrário não a teria em mãos.
Agora podemos pensar juntos. Qual foi seu percurso para
adquirí-la ou aceitar tal oferta? Melhor ainda: o que o levou
a abrir o livro e chegar a esta página?
Imagino muitas alternativas. Haverá pessoas que nunca se
encontraram com esta obra. Distingo as razões do desco-
nhecimento e atrevo-me a classificar essas pessoas em duas
categorias: aquelas que sabem ler e veem essa obra em seu
ponto cego, e aquelas que não sabem ler e contemplam
todos os livros como caixa do desconhecido.
É, mas você sabe ler e acrescentou ao seu saber a escolha
dessa leitura. Você é privilegiado. Já imaginou as razões
desse privilégio? Vou me aventurar a interpretar. Você se
deparou com a capa do livro e leu: Antropologia e Fol-

clore: ambiguidades e preconceito.  Os nomes contidos
no título levaram-no a imaginar o conteúdo; ou, é possível
que você faça parte de outro mundo reduzido e que lhe
tenha chamado a atenção apenas o nome do autor: Romeu
Sabará da Silva.
No primeiro caso, o nome de autor é menos importante.
Há que juntar num único conjunto as palavras: Antropolo-
gia, Folclore de um lado e ambiguidades e preconceito, de
outro. Mais enigmas em seu  percurso.

- Antropologia! Ó que nome interessante. Que será
que isso quer dizer? Biologia eu sei o que é; já fiz
até prova sobre isso. Astrologia, sei também; até
consulto meu horóscopo todos os dias. Antropolo-
gia... que nome novo!
- Folclore? Nome estranho. Gosto de coisas no-
vas. Vou levar esse livro. Meus amigos vão me ad-

mirar. Vão dizer: você não pára de buscar novida-
des!

Há,  porém, nomes no subtítulo: ambiguidades, preconcei-
tos. Isto pode complicar demais suas razões de escolha.
Antecipo uma delas.

- Está aí!  Quero ver como se dá essa briga. Tem
confusão em meio à escolha de nomes e luta pela
valorização. Será que isto tem a ver com o que
acontece com apelidos que as pessoas aceitam, ou
rejeitam e até vão à delegacia e ao juiz para denun-
ciarem coisas como machismo, racismo,
xenofobismo, e todos os preconceitos de gênero,
religiosos, de escolhas em geral determinadas pelo
politicamente correto (ou incorreto)?

Este pequeno exercício, caro leitor, é apenas para iniciar
conversa. Sim, meu caro; afinal, você já se aventurou a ler
as linhas de apresentação desta obra instigante de nosso
Professor Doutor Romeu Sabará da Silva.
Ora, saltei à frente. Romeu, criança nascida em Pocrane,
no Vale do Rio Doce em Minas Gerais, agregou ao próprio
nome o “Professor Doutor”. Pergunto: você teria em mãos
esse livro se Romeu fosse apenas Romeu? Um Romeu da
vida?
Se sim, você faz parte de uma elite de leitores do futuro
nesse nosso Brasil. Lê por hábito! Ler tornou-se costume.
Vive relações das quais a leitura é componente do saber
viver. Não se sente só e isolado quando lê. Se não, você
somente lê quando tem certeza de que o autor é
credenciado. É professor e doutor, ou professor e, melhor
ainda, doutor.
Com essas considerações, ingressamos no mundo das clas-
sificações.  Imagino que você, meu caro leitor, está mais do
que acostumado a percorrer supermercados. Há filas de
estantes e mercadorias expostas. Há informações indican-
do cada departamento:  bebidas, cereais, limpeza... o que
vale título de um tratado: Deus criou: o Mercado organi-
zou!
Não fui nem um pouco original  no título do tratado imagi-
nário. Marcos Buckeridge tornou disponível na internet , no
dia 6 de março de 2008, um provocante ensaio cujo título
é:  Deus fez, Lineu organizou. Quem seria esse Lineu?
Respondo: um filósofo que viveu no século XVIII e se de-
dicou a dar nomes e classificar as coisas do mundo natural.
Essa moda pegou e, no século seguinte, século XIX, dois
autores tornam-se autoridades para dar nomes e classificar
as Ciências no universo do conhecimento: Augusto Comte
e Herbert Spencer.
Spencer é um leitor atento de Comte e, em 1871,  publicou
a terceira edição de uma obra fundamental para conversar
com nosso Romeu, agora Professor Doutor Romeu Sabará
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da Silva. Título da obra: Classificação das Ciências1. Tra-
ta-se de crítica às classificações de Comte  com destaque
para  a “vida individual e a vida social” (p.78).
Da classificação de Spencer interessa situar onde compa-
recem os estudos científicos que incluem os humanos no
supermercado das Leis Universais. Para o que nos inte-
ressa, no supermercado das ciências há um grande depar-
tamento compreendido como Biologia. A esse submete-se
o corredor da Psicologia, cujo coroamento se dá pela aten-
ção aos indivíduos combinados: Sociologia.
Merece, porém, um pequeno destaque. No ano de 1875,
Herbert Spencer proferiu uma palestra  com o título de “A
Psicologia comparada da Humanidade”. Tal conferência se
deu  no “Instituto de Antropologia”. Assim, temos duas cha-
madas para a conversa: (i) necessidade de se traçar um
plano desta ciência antes de abordá-la: regra da divisão do
trabalho. (ii)  princípio: caminhar do mais geral ao mais es-
pecial. E conclui a palestra: “Superioridade destes estudos
sobre as observações puramente físicas de que se livra a
antropologia.”
O resumo do saber antropológico, segundo Spencer2,  con-
siste em  que “Os antropologistas, é verdade, depois de se
ocuparem  das artes e dos produtos primitivos, consagra-
ram quase toda a atenção ao estudo dos caracteres físicos
das raças humanas;  contudo pode-se reconhecer, assim
creio,  que este estudo cede lugar aos caracteres psicológi-
cos.” (p. 311).
Como se vê, estamos nos primórdios da classificação das
ciências como especialidades segundo as “leis fixas” deter-
minadas pelas “autoridades” submetidas ao “saber superi-
or” estudado pela “Filosofia” – princípios reconhecidos por
Lineu  como base de classificação do Systema Naturae.
Para Spencer tais Leis devem se submeter à ordem  das
“Ciências Abstratas”  determinadas pela Lei Universal de
Relação – Lógica e Matemática -  e às Ciências Abstratas-
Concretas,  que compreendem as  Leis Universais das For-
ças. Dada tal classificação, não tem nenhuma importância
para Spencer que apareçam quaisquer nomes com preten-
são à Ciência, no caso, Antropologia, ou Economia Políti-
ca. Quanto a Folclore...Esse nome não lhe chamaria qual-
quer atenção. No momento em que aparecesse encontraria
lugar no setor da Psicologia e obedeceria aos critérios de
abordagem Estática ou Dinâmica.

Eis aqui ótimos motivos para prosseguir conversa com nosso
ilustre Professor Doutor Romeu Sabará. E você, caro lei-
tor, bem que poderia se fazer algumas perguntas para ilumi-
nar a leitura das ambiguidades e preconceito.
Quando damos nome a algo, quem responde pelo nome?
No caso, Folclore. Imagine uma pessoa chamada Folclore.
É nome ou apelido? Se é nome, não há como mudar, a não
ser com muitas idas e vindas aos cartórios e às instâncias
jurídicas. Se for apenas apelido, o sujeito Folclore pode
gostar e atribuir-se como nome próprio; ou rejeitar e partir
para a briga, até  se juntar a todos que reclamem de apeli-
dos impróprios e convencer legisladores a impor sanções
ao uso corrente desse nome.
Eis aí algumas coisas que me encantam após a leitura da
obra Antropologia e Folclore: ambiguidades e precon-

ceito.

Quero que seja um novo gibi para a cabeceira do prezado
leitor.
Sim! Eu disse gibi! Você já leu algum gibi? Imagino que em
nenhuma escola, a professora ou o professor lhe recomen-
dou esse tipo de leitura. Talvez esteja até mesmo fora de
moda. Contudo, ler gibis é sempre leitura agradável e cir-
cula sempre fora da escola. Entendo que tal leitura é agra-
dável por duas razões, entre milhares de outras. A primeira
é que o gibi é uma descoberta sua em sua roda de sociabi-
lidade; a segunda é que você pode ler sem ter que prestar
contas. Quando nos voltamos para o domínio do conteú-
do, todo o prazer da leitura some e fica apenas a obrigação
de prestar contas.
Romeu cuidou de fazer dessa obra objeto de leitura
prazerosa. Portanto, ambiguidades e preconceitos mere-
cem ser lidos como gibi. Há mais: em sua própria trajetória,
Romeu cuidou de se tornar “Doutor” quando este título não
lhe fosse mais necessário. Ansiava apenas por leitores para
a narrativa de seu percurso. Disso resultou a obra O Dra-
ma de um campesinato negro no Brasil.  E por aí conti-
nuou a obra de poeta, dramaturgo, memorialista e essa que
agora está em suas mãos pedindo leitor alegre.

Comentários ao Prefácio I
Enderecei a cada membro da CMFL  o arquivo reproduzi-
do acima com o pedido de comentário crítico. Enviei 57
mensagens com atenção o “sujeito cartesiano” orientado
para o objeto “katiano”.
Recebi 45 comentários, alguns por telefone, um pelo
whatsapp e a maioria como resposta ao e-mail. Eis algu-
mas respostas selecionadas:
A primeira e imediata, respondida decorridos 29 minutos
veio de nosso Presidente de Honra, professor Antônio de
Paiva Moura.

Meu prezadíssimo amigo Moreira

1 Classificação das Ciências. 2.ed. Rio de Janeiro:
Laemert & C., 1900.

1 Essais de morale de science et d’esthétique. vol.  III de
Essais Scientifiques. Paris : Librairie Gemer Baillière,
1879. La Psychologie comparée de L’humanité. P. 285-
312.
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Lí atentamente o prefácio que você escreveu para
a obra “Antropologia e Folclore: ambiguidades
e preconceito”. Me imaginei com o livro nas mãos
e me perguntei: este prefácio me desperta inte-
resse em ler o livro? A resposta foi sim. O prefá-
cio cumpre a sua função. 
Grande abraço
Antônio Moura

Ramiro Esdras voou lá do Amapá e fez baixar a seguinte
mensagem.

Delicioso, espirituoso, como tudo o que escreves. Vossa
senhoria tem o dom de falar em coisas densas com le-
veza, como um gibi do Tarzãn, que nos ensina coisas do
colonialismo em África, de forma quase distraída. Duas
observações. A primeira, por não conhecer a obra, não
concebi estabelecer o nexo causal entre a tabela da so-
ciologia, no final do texto, e o prefácio. O que ela signi-
fica, nesse contexto? A segunda, e nessa vou pretensio-
samente me vestir de Zé-de-Flora (ou de Broa). Se eu
fosse Zé, brincaria, a exemplo do que fizestes com a
díade Antropolgia-Folclore, com as minudências do
nome do autor. Olhe, veja, assopre, e mire de novo: tra-
ta-se de um homem que é Sabarábuçu-Silva. Sabará da
Selva!?! É duas vezes indígena, pode haver algo de mais
absolutamente brasiliano que isso? Somos milhões de
Silva, até os que não são. Agora, há categorias de Sil-
va. Os Silva que vivem como caranguejos, arranhando
a costa, são menos Silva: não se internam na silva. Os
Silva que vão judiar no interior sim, esses são absoluta-
mente-Silva: vão viver na selva e viram selváticos: Sil-
va. Agora, quem é Silva-Sabarábuçu é mais que um ser
da selva, é um Cacique. Um selvático em grau superla-
tivo. Tenho dito.

Chegou a vez de Deolinda Alice de Ouro Preto:
Sua fala é incrível.
Adoro ler seus trabalhos e os argumentos são
curiosos.
Tinha de ser do pessoal dos Cubo das Goveias!!
Viva Santo Antônio!
Vamos curtir o Zé Pereira das Gouveias no pró-
ximo Carnaval?
Abraços Deolinda

Lúcia Tânia e Daniel Silva Porto responderam:

Lucia Tania Augusto:  Ei Moreeeira! Deixa
comigo! Daniel Silva Porto - vou ler e te retorno. Obri-
gado pelo contato.Ricardo Evangelista Prefácio é um
modo de ler um livro.Coloca com clareza as questões
do referido rebento.  Abraço. Ricardo Evangelista. Belo
HorizonteWander Conceição Muito obrigado professor
Moreira, vou ler com carinho.Aproveito para lhe dizer so-
bre meu sumiço. Perdi meu pai há duas semanas, mas ela já
estava debilitado há mais tempo, totalmente dependente de
meus cuidados. Assim, acabei não participando das últimas
reuniões. Mas, se Deus quiser vou voltar a participar, agora
que as coisas já estão se normalizando.Um grande abraço!

Mauro Werkema Prezado Moreira;  muito bom texto.
Espero que o livro corresponda às muitas questões que você
levanta. O título do livro  é bom e instigante.

Leonardo Lucas Pereira Boa tarde Moreira,
Paz e Bem!

Vou dar uma olhada e depois te envio minhas con-
siderações.
Um abraço, 
Frei Leonardo
Danielle Gomes Boa tarde Prof. Moreira,
 Tudo bem? 
Agradeço a lembrança e oportunidade dessa tare-
fa. Gostei muito da forma como envolveu o leitor,
ficou uma apresentação ao mesmo tempo acessivel
a um leitor que não possui informações mais con-
sistentes sobre o assunto, sem perder a importân-
cia do conteúdo. 
Apresentou esse assunto que costuma ser denso
propondo um entendimento mais atraente,  quando
deu uma contextualizada nos conceitos, o que  pos-
sibilita uma interpretação com mais clareza e signi-
ficado deste tema. 
Fiquei com vontade de ler. Espero ter contribuído.
Obrigado,
Abraços Danielle
Magno Cirqueira Córdova Querido Moreira, 

que honra receber essa sua mensagem.
Não tenha dúvida: farei a leitura com o carinho e o
respeito que lhe é devido por qualquer pessoa que
conheça seu trabalho, seu empenho. 
Amanhã, mesmo, lhe darei notícia,

Forte abraço.
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Ros’elles magalhães Felício Meu amigo esti-
mado,
Farei a leitura e logo devolverei.
Abraço,
Ros’elles

[Resposta 4 dias após]
Meu dileto amigo Zé Moreira, Uma delícia ler esse
prefácio!
Agora sou eu que peço: 1)leia primeiro o arquivo
intitulado LEIA PRIMEIRO ESSE.; 2)só depois leia
o arquivo PREFÁCIO.
EXPLICO: o primeiro arquivo não tem marcações
em vermelho. É o texto com as mudanças que su-
geri e as observações que fiz. O segundo arquivo é
o texto com as observações e apontamentos e su-
gestões que fiz e que estão marcadas em vermelho.
Se o primeiro arquivo lhe parecer interessante e as
ideias não tiverem sido deturpadas, então esse é o
texto. Mas, se mexi onde não deveria, devolva-me
para nova apreciação.
DÚVIDAS
1)Fiquei pensando no “ leitor alegre” e fiquei em
dúvidas: o livro pede um leitor que seja alegre? O
livro pede que o leitor “se alegre”?
2)O quadro que aparece ao final, irá para o prefá-
cio como um quadro, certo?
Estou - sempre - à disposição para a leitura seus
textos”
Abraços ambrosianos! Ros’elles
Raimundo Nonato Miranda Chaves Oi
Moreira,
Eu não tenho a competência para a análise crítica
que você pediu. Mas não posso deixar sem um
pequeno comentário e faço-o como leitor comum,
que nem conhece a obra de Romeu Sabará.

1.       Esta questão folclore vs sociologia, da qual
ouço comentários raivosos desde algum tempo, na
minha opinião, não tem razão de ser. O folclore
valoriza a transmissão oral do conhecimento; a so-
ciologia, depois de instalados os cursos de pós-gra-
duação, na UFMG na década de 1990, valoriza
pesquisas com dados primários. Pesquisas feitas
com dados de inventário pôs mortem e com dados
de testamentos. As conclusões são deduzidas da-
queles dados. Pesquisa para dissertação de
mestrado e livro publicado, inventário de uma se-
nhora, em Diamantina, cuja receita provinha de
alugueis de casas e produção agrícola. No livro de
receitas e despesas consta a venda de arroz e, em 

outra página, a compra de arroz. Conclusão: havia
um mercado formal de arroz. Mas a conclusão de
uma única observação é cientificamente válida?
Portanto, pesquisa com dados primários pode ser
necessário, mas não é suficiente. Melhor, se a qua-
lidade da pesquisa de um lado é questionável, do
outro também é. Daí uma perda de energia com
discussão inócua.

2.       Sua apresentação do Prefácio é digna de
aplausos, pela originalidade na forma de apresen-
tar; por valorizar a necessidade de ordenação das
coisas;; principalmente, por despertar o interesse
do leitor na leitura da obra, ainda pelos exemplos
claros, escritos em linguagem comum e de conheci-
mento de todos; tudo isso sem atropelar o autor,
isto é, na classificação das ciências, onde fica o
Folclore? Problema do autor.

3.       Meus parabéns Professor.

um abraço

Raimundo Nonato

P.S. página 2, parágrafo 7, corrigir aos por ao (s a
mais)

Antônio Henrique Weitzel  Meu prezado
Moreira,
 
         Apreciei bastante o seu Prefácio à obra de
nosso colega Romeu Sabará. Cumpre perfeitamente
o seu significado de ser “um texto preliminar escrito
pelo autor ou por outrem e colocado no começo
do livro” como primeira fala a tecer considerações
preliminares sobre o que o texto irá discorrer. É
uma excelente introdução a despertar a curiosida-
de do leitor.
         Sem querer dar uma de professor, o vocábu-
lo “prefácio” se compõe de: “pre < prae” = prefi-
xo que em latim expressa a ideia de anterioridade +
“fatio” do verbo “for, faris, factus sum, fari” um
verbo depoente e defectivo da 1ª conjugação, que
significa “falar, falar primeiramente”: depoente, por
ter forma passiva e significação ativa: e defectivo,
por lhe faltar a quase totalidade da sua conjugação.
Trata-se de um verbo poético e de uso muito raro.
“Na prosa clássica, segundo ensina Ravizza (1958,
146), só se encontram as
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formas: fari (infinito), fando (gerúndio)
e fandus (gerundivo).”
         Em português, é raiz de poucos vocábulos:
infância, infantil, infando, infante, infantaria, nefan-
do, prefácio, posfácio e mais uns poucos da mes-
ma família.

Não se forma, pois, da raiz do verbo “fácio,
facis, feci, factum, fácere = fazer = o que se faz
antes”. E seus derivados “prefazer, prefeito, prefei-
tura”.

Permita-me, ainda, observar:
Em português, existem duas interjeições homófonas,
mas não homógrafas: “Ó” e “OH!”. A primeira usa-
da como vocativo, uma interjeição de apelo, cha-
mamento, invocação, sem acompanhamento de “h”
e sem ponto de exclamação, pospostos. Na fala
popular, costume ser substituída pela forma fecha-
da “Ô”. Já a segunda  é interjeição de admiração,
espanto, surpresa e requer ponto de exclamação
em sequência.
Ex.: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes?
(Castro Alves –  Navio Negreiro).
Ó anjos celestes, que a Cristo adorais!” (Cântico
religioso).
Rosa, ô Rosa, qu’é de o café? (Mário Palmério –
Vila dos Confins).
Oh! que saudades que tenho / Da aurora da minha
vida, / Da minha infância querida / Que os anos não
trazem mais! (Casimiro de Abreu – Primaveras).
Oh! que celeste gozo! (Cântico religioso).
          Você escreveu: “Antropologia! Ó que nome
interessante.”
         Devo acrescentar que em latim coexistem as
duas formas: “O” (sem acento gráfico) e “OH!”: O
qualis fácies! O praeclaram sapientiam! Oh, me
miserum! Oh, fortunatos agrícolas! Ambas tradu-
zindo  chamamento ou invocação e sentimentos
como dor, medo , pasmo ou admiração).
         O mais curioso em tudo isso é uma pequena
Igreja ou Capela de Nossa Senhora do Ó,
construída no início do séc. XVIII na cidade de
Sabará (MG), próxima  da capital mineira, e tom-
bada pelo IPHAN, por ser uma preciosidade do
Barroco Mineiro. Tal nome estranho é uma alterna-
tiva para Nossa Senhora da Expectação do Parto,
ou Nossa Senhora do Bom Parto, ou Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, cuja comemoração se ini-
ciava no dia 17 de dezembro, nos dias que prece-
dem o Natal,  com o canto da primeira das sete
 antífonas (“O Sapientia”= Ó Sabedoria), cada dia

uma nova antífona, até a última, em 23 de dezem-
bro (“O Emmanuel”), todas começadas pela inter-
jeição latina “O”.  Essa devoção foi trazida de
Toledo, na Espanha, por um fidalgo português,
Duarte Coelho, donatário da Capitania de
Pernambuco (1554) e que fundou em Olinda (PE)
uma igreja dedicada à Virgem do Ó. Devem ter sido
os bandeirantes paulistas, chefiados por Bartolomeu
Bueno, que fundaram a cidade de Sabará (MG),
os quais ali ergueram, em 1717, a capela dedicada
à Santa.
         É o que me cumpria dizer.

Lamento pra valer obrigar-me a apenas mencionar os no-
mes de textos preciosos de outros companheiros. Aqui fo-
ram reproduzidos apenas os primeiros e o último de reda-
ção de nosso decano professor Antônio Henrique Weitzel.
Apreciem e critique, agora por atacado, o Prefácio II.

Prefácio II
José Moreira de Souza

Prezado Leitor, você tem em mãos uma obra destinada a
você. Você mesmo, caso contrário não a teria em mãos.
Antropologia e Folclore: ambiguidades e preconcei-

to.

Não sei por que cargas d’água me vem à mente agora a
leitura de outra obra cujo título é Filosofia da História.
Autor? François-Marie Arouet. Ao longo da vida tornou-
se conhecido como Voltaire.
Coisas de leitor. Certamente, a sua leitura haverá de enve-
redá-la [lo] em inúmeras outras e o próprio autor, Romeu
Sabará da Silva irá lhe remeter a dezenas de obras, algu-
mas das quais são de seu conhecimento e outras totalmente
desconhecidas. Além disso, você irá trazer ao percurso
amigos e outros nem tanto amigos para o diálogo necessá-
rio que acontece todas as vezes que lemos alguma coisa.
Chamo a isto convocação de referenciais interpretativos e
registros empíricos.
Afinal, eu me pergunto, por que ao longo de minha apreci-
ação dessa obra de nosso Romeu, Voltaire atravessou mi-
nha leitura? Deparo-me com duas recordações. A primeira
é que na banca de qualificação para ingresso no curso de
Ciências Sociais na, então, Faculdade de Filosofia da Uni-
versidade de Minas Gerais – hoje FAFICH UFMG – fui
arguido em prova oral pelos filósofos da História. A douta
examinadora queria que eu discorresse sobre Hegel. Não
saiu  nem Hegel, nem nada.
Chegou o momento de me vingar do passado. Li, por con-
ta própria, Hegel e seus textos dialéticos e passei a me di-
vertir com Voltaire. Agora me divirto com o materialismo
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histórico de Romeu e lhe convido, para ampliar a brinca-
deira. Romeu Karl Marx que leu Hegel que leu Voltaire que
leu os autores do  Direito Natural,  e que criou o  romance
Cândido   e  imaginou o                                   Túmulo do
fanatismo.
Leio Antropologia e Folclore: ambiguidades e precon-

ceito  e ponho na minha  mesa bem acomodado em cadei-
ra estofada o senhor  François-Marie.  Ouço,  de um lado,
o barbudo afirmar:

- Só há uma ciência! A Ciência da História.
- Hum! Hum! – resmunga  François-Marie.
François-Marie continua após seguidos hum, hum:
- Os primeiros fundamentos de toda história são
os relatos dos pais para aos filhos, transmitidos
em seguida de uma geração a outra; em sua ori-
gem, eles são no máximo prováveis,quando não
entram em choque com o senso comum, e per-
dem um grau de probabilidade a cada geração.
Com o tempo, a fábula cresce e a verdade se
perde, vem daí que todas as origens dos povos
são absurdas. Assim os egípcios haviam sido
governados pelos deuses por vários séculos; de-
pois disso o foram por semideuses; enfim, tive-
ram reis durante onze mil e trezentos e quarenta
anos e o sol nesse espaço de tempo havia muda-
do quatro vezes de oriente e de ocidente.[
VOLTAIRE . A filosofia da história. Tradução
[textos selecionados]Eduardo Brandão. São Pau-
lo: Martins Fontes, 2007. P.4.]
-  De   acordo, responde  o barbudo.

François-Marie prossegue:
- Toda certeza que não é demonstração mate-
mática não passa de uma extrema probabilida-
de – não há outra certeza histórica. [p.16]
-  Hum! Hum! – resmunga  Marx do  outro lado da
mesa.

François-Marie se entusiasma e  afirma dogmático:
- Distinguem-se os tempos em fabulosos e histó-
ricos. Mas os históricos deveriam ser distingui-
dos, por sua vez, em verdades e fábulas. [p.17-
18]

O “Hum, Hum” de Marx agora tem marca de entusiasmo.
Soa um tom acima.

-  Hum! Hum!
Com este hum, hum indicando entusiasmo, François se in-
veste de Voltaire e afirma peremptoriamente:

-  É até por demais comum os historiadores lou-
varem péssimos homens que prestaram serviço

à seita dominante ou à pátria. Esses elogios tal-
vez sejam os de um cidadão zeloso, mas esse zelo
ultraja o gênero humano. Rômulo assassina seu
irmão, e fazem dele um deus. Constantino dego-
la o filho, asfixia a mulher, assassina quase toda
a família: foi elogiado em concílios, mas a his-
tória deve detestar suas barbáries. Ainda bem
para nós, sem dúvida, Clóvis ter sido católico;
ainda bem para a Igreja anglicana Henrique VIII
ter abolido os monges; mas cumpre confessar
que Clóvis e Henrique VIII eram monstros de
crueldade. [p.29]

Crescem de entusiasmo os hum-hum de Marx e ouço aplau-
sos quando Voltaire conclui: Estão aí os desafios impostos
à História Verdadeira. Ser uma coletânea de Mexericos
[p.25] ou não saber visualizar o que merece ser narrado
para se tornar público. “Vale para as leis da escrita
histórica o mesmo que para todas as artes do espírito: mui-
tos preceitos e poucos grandes artistas.” [p.27] Voltaire
conclui ainda:  “que os povos do Canadá e os cafres, que
houvemos por bem chamar de selvagens, são infinitamente
superiores aos nossos” [selvagens da Europa]. [p.58]

Por minha conta, agora, eu ouço Karl Marx resmungando
entre dentes:

- Seu prócer da burguesia; arauto da Revolução
Burguesa, sacerdote da Encyclopédie! Chegados
os anos da Revolução Francesa seus despojos fo-
ram transferidos como relíquias para celebrar o
Panthéon da Revolução no dia 12 de julho de 1791.
Deusinho menor é que você foi.  O que você faria
se ouvisse a sentença imposta pelo Juiz – o sábio
supremo da Justiça burguesa - esta sentença profe-
rida para guilhotinar Antoine Lavoisier?  “A Repú-
blica não necessita de Sábios!”

Está aí um bom motivo para ler com atenção ambiguidades
e preconceitos! A pretensão a ser científico e verdadeiro
faz com que os sábios do mundo corram para revindicar o
diploma de Científico. Rejeitam a História em nome das
“Leis Naturais”, buscam classificações e instituem técnicas
e métodos- catecismos científicos . Em meio a isto surge o
nome Folk-Lore para aumentar a balbúrdia. Romeu grita:
- Socorro, Materialismo Histórico. Salvem-me os Modos
de Produção!
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A Serra do  Curral e o “Triste  Horizon-
te” de Drummond

                           Mauro Werkema Jor-
nalista, membro efetivo da Comissão Mi-
neira de Folclore

Quando se discute a mineração na  Serra do Curral  é bom
lembrar  que há 45 anos, a 15 de agosto de 1976, Carlos
Drummond de Andrade publicou no Estado de Minas seu
poema “Triste Horizonte”, em que reafirma que não mais
voltará a   Belo Horizonte. Mudara em 1934 para o Rio e
nunca mais voltou. O tempo de autoritarismo e repressão,
então vivido, não impediu que o poema suscitasse debates,
protestos e um manifesto mal estar na população
belorizontina,  não apenas pela despedida mas pelo con-
teúdo do texto, que ficou  gravado na consciência  histórica
da cidade.
 Drummond  rompia com Belo Horizonte em protesto pelo
desmonte que a  mineradora MBR, hoje da Vale,   causava
na Serra do Curral,   alterando  o perfil montanhoso que
emoldurava a cidade e  chegou a alterar seu contorno  até
que o clamor popular levantado pelo poema levasse à pa-
ralisação da desfiguração. As escarpas íngremes da Serra
do Curral  demarcaram o horizonte sul da capital, deram
origem ao nome Belo Horizonte e ao  arraial primitivo, Curral
del-Rei. No perfil mutilado da serra ficou a marca  da mine-
ração e, na outra vertente, a terra estéril, degradada, inútil.
“Não voltarei para ver o que não merece ser visto e que
merece ser esquecido, se revogado não pode ser” disse
Drummond  após relembrar sua vinda de Itabira e a jovem
capital que o acolheu, como estudante, jornalista e jovem
poeta-escritor e, sobretudo, a convivência literária  com a
geração de mineiros integrados com a  Semana de Arte
Moderna de 1922. Já militante da modernização cultural
brasileira  recebe, em 1924,  a  comitiva  de modernistas
paulistas liderada por Mário de Andrade em histórica e fe-
cunda visita às cidades históricas mineiras. Drummond la-
menta não só a destruição do perfil da Serra mas também
denuncia a exploração econômica do espaço urbano “até
mesmo por igrejas como a de São José, no central da cida-
de, e a de Nossa Senhora das Dores, na Floresta, transfor-
mando seus entornos,   adros e jardins,  em estacionamen-
to, comércio, lojas e especulação imobiliária.
O poema de Drummond, a que o jornal deu repercussão,
encontrando apoio e suscitando debates, manifestações e
protestos contra a desfiguração urbanística e paisagística
da cidade, provocou comoção pública. Expressava, dra-
maticamente,  o sentimento de muitos mineiros, escritores,
jornalistas, poetas, que também  mudaram para Rio e São
Paulo, numa diáspora que, em distintos momentos, marcou

a vida cultural da capital e do Estado. Em editorial, dias
depois, o jornal dizia que o crescimento urbano não podia
se fazer “sem alma, sem coração, sem poesia – e já agora
sem Carlos Drummond de Andrade”.

Significado e simbolismo do poema de Drummond falam à
história e à alma de Minas.   Já antes o poeta tratara, em
inúmeros textos e momentos,  da extinção do Pico do Caué,
em Itabira, explorado desde 1911  por capitais ingleses e, a
partir de 1942, pela Companhia Vale do Rio Doce,  criada
por Getúlio Vargas, que viu na Segunda Guerra Mundial a
oportunidade de equacionar a questão da mineração e a
implantação da  siderurgia no Brasil. Getúlio desapropriou
as jazidas em acordo com a Inglaterra e os EUA  como
parte do esforço de guerra  e a criação da Força Expedici-
onária brasileira. No lugar do primitivo   Cauê, que  com
seu perfil  dominava toda a cidade histórica,  há hoje uma
imensa cratera, testemunha inominável da mineração.
 Em sua obra poética, Drummond  trata, em textos e poe-
mas, exaustivamente, da presença inglesa em Itabira e a
exploração total e desmonte do Caué. José Miguel Wisnik,
em “Maquinação do mundo – Drummond e a mineração”,
de 2018,  faz excepcional estudo da obra do poeta com a
mineração e seus impactos na vida itabirana.  Em toda a
sua obra, o poeta incorpora sempre as dimensões histórica
e política nos processos da sua construção poética. Em
2015  questão similar ocorre  em Congonhas do Campo,
onde a Companhia Siderúrgica Nacional, criada por Getú-
lio em 1944, explora montanha ao lado do Morro do
Maranhão,  vista como ameaçadora do  Santuário de Bom
Jesus de Matosinhos e o Conjunto Escultórico dos 12 Pro-
fetas de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Explora-
ção foi impedida por ação do Ministério Público e protesto
da comunidade de Congonhas.
Em 1962 Drummond  denuncia questão similar à Serra do
Curral com o poema “Pico do Itabirito”. Por sua importân-
cia histórica e econômica, situado na Borda Leste da Serra
da Moeda, com 1.586 metros de altura, é  formado por
hematita e magnetita a 69%  de concentração, uma das
maiores do mundo. Avistado por extenso território, orien-
tou aos bandeirantes que procuravam as nascentes do Rio
das Velhas em Ouro Preto nos anos finais do Século XVII,
vindos de Sabará.  Sua importância histórica e geográfica o
torna referência na formação mineira. Em 1962 foi tomba-
do pelo IPHAN que tentava preservar seu perfil. Mas a
Caemi, do Grupo Antunes,  que então o minerava,  conse-
guiu o destombamento em 1964. Pressionada pela popula-
ção de Itabirito,  é novamente tombado em 1989, agora
pelo IEPHA. Em 1987 a empresa entregara ao IPHAN
uma carta-compromisso prometendo manter o perfil do pico,



mas já bastante desfigurado. Hoje a Vale, que adquiriu o
Pico e extensa regional mineral,  mantém a mineração e
implantou usina de “pelletz”, que exclui os rejeitos do miné-
rio de menor qualidade, e   eleva a tonelada do minério  a
quase US$ 150 a tonelada.

Os dramas da exploração mineral ganham atualidade nos
desastres de Mariana (outubro de 2015)  e Brumadinho
(janeiro de 2019) e no avanço da mineração. E se revelam,
na atualidade, nas inúmeras e  perigosas barragens de rejeitos
que ameaçam cidades e patrimônios naturais.  E   reforçam
a tese de que  a mineração, do ouro ao minério de ferro, e
outros minerais,  poderia representar riqueza maior para
Minas e  realizar-se  sem ser necessariamente predatória,
preservando o meio ambiente e comunidades.  É importan-
te lembrar que Minas  nasce nos anos finais do século XVII
da mineração. Ao  Ciclo do Ouro devemos  uma civilização
e um surto artístico e cultural no século XVIII, como tam-
bém o pioneirismo na  consciência cívica e nativista do Bra-
sil-Colônia,  que os inconfidentes republicanos expressam
em 1789. Mas o protesto de Drummond encontra atuali-
dade na indispensável reflexão que  a  mineração de ferro,
e seu avanço no Estado,  continua  a exigir  mais  justas
retribuições sociais e econômicas e maiores cuidados com
a natureza e vidas humanas.

O Ciclo do Ferro tem seu momento inaugural em episódio
marcante no XI Encontro Internacional de Geologia, reali-
zado em 1911, em Estocolmo, patrocinado pelos EUA.
Compareceram, pelo Brasil, Orvile Derby, fundador do
Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, e o geólogo e
professor da Escola de Minas de Ouro Preto, Gonzaga de
Campos, que apresentou estudo do potencial mineralógico
do  Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais,  indicando e
sinalizando que  continha 16 bilhões de toneladas de miné-
rio de ferro de ótima qualidade. O relatório provocou cor-
rida de capitais estrangeiros e americanos, ingleses, france-
ses, belgas e alemães adquiram grandes extensões de ter-
ras minerais, a preços ínfimos, sem qualquer limitação parte
dos governos, sem  que os proprietários tivessem conheci-
mento do  valor do seu subsolo. O grupo inglês Brazilian
Hematite Syndicate  constitui a Itabira Iron Ore Company,
que compra as jazidas de Itabira, o Caué, Conceição,
Santana e Girau,  e o controle acionário da Estrada de Fer-
ro Vitória a Minas, para escoar o minério ao porto. A rea-
ção nacionalista mineira só se dará a partir de 1918, com o
governador e futuro presidente Artur Bernardes, com sus-
tentação técnica de engenheiros da Escola de Minas de Ouro
Preto. Bernardes reivindica  a implantação de usinas side-

rúrgicas e não somente a simples e rendosa exportação do
minério.  Trata-se de longa história, que já revela a tragédia
mineral mineira e que ainda aguarda melhor pesquisa e re-
velação.

Quanto à Serra do Curral, impõe-se, nestas reminiscênci-
as, algumas lembranças históricas: em 1972, o empresário-
minerador Augusto Trajano de Azevedo Antunes, com co-
nhecidas ligações com o regime militar de 1964,  obteve
licenciamento para  explorar as ricas jazidas de Águas Cla-
ras na Serra do Curral, com a empresa MBR (Minerações
Brasileiras Reunidas), criada em 1965. Com a  empresa
Caemi já  minerava no Pico do Itabirito desde 1942 e ad-
quiriu as terras da Morro Velho,  que o capital inglês da
Saint Del Rei Mining  explorava desde 1832. As  terras
adquiridas, extensas, chegavam até os limites de Belo Ho-
rizonte  incluindo a Serra do Curral. Antunes representava
os grupos americanos da Bethehem Steel e da Hanna Mining,
então proprietária da mina de ouro Morro Velho, em Nova
Lima,  e extenso território, de Itabirito a Belo Horizonte.

 As jazidas da Serra do Curral, de alto teor de minério de
ferro,  quase a “flor da terra”, eram cobiçadas há muito mas
havia forte resistência pela proximidade com Belo Hori-
zonte e a desfiguração da serra. A licença foi apoiada pelo
governo militar de então e pelo  governador nomeado
Rondon Pacheco (1971/74). A jazida, totalmente explora-
da, se esgotou em 2003, deixando amplo território devas-
tado e estéril, sem qualquer recuperação e  estrada de ferro
abandonada. A exploração de Águas Claras já havia sido
recusada  à Hanna na década de 1950. A MBR e o territó-
rio hoje pertencem à Vale.
A vastidão da obra de Drummond  se confunde com a His-
tória de Minas Gerais, sua terra, sua gente, vida e “senti-
mento do mundo”. Sua poesia é documento crítico-político
de um país e de uma época.  Na sua  relação profunda
com sua terra, Itabira, e os ciclos espoliativos da minera-
ção, do ouro ao ferro,  que atinge toda Minas, o poeta
expressa seu desconforto permanente.  O seu  “Triste hori-
zonte”  evoca e atualiza  o sentimento mineiro face às atuais
circunstâncias históricas e econômicas de Minas Gerais e a
mineração predatória. E nos convida para,  além da fruição
poética,  as complexidades reflexivas da nossa
contemporaneidade. No mundo, “vasto mundo” de
Drummond, “tinha uma pedra no meio do caminho”, que
sempre conformou a  realidade mineira.
mwerkema@uol.com.br
18.7.8.2021
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BELZONTE É AQUI DENTRO DO
PEITO: Ózita1, Nézinho2 e eu

Por Ramiro Esdras Carneiro Batista3

“Moço, toda saudade é uma espécie de

velhice (...) A verdade [é] que, em minha

memória, mesmo, ela tinha aumentado de ser

linda.”

(Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas,
2006)

Pensando agora com meus botões, vejo que minha
vida sempre girou em torno dos Ambrósio. Explico. Quan-
do tinha sete anos de idade, meu pai me levou a Belzonte.
Minha mãe não foi, era professora-provinciana, ancorada
ao trabalho. Aquela foi a primeira vez que me vi saindo do
Sertão, rumo a outro-país: Belzonte. Lá pude conhecer e
etnografar um povo muito diferente, os cristiano-
machadenses em sua diversidade clãnica. Ato-contínuo,
trevessêmo o São-Francisco numa balsa de ferro, nas pe-
dras de Maria da Cruz, e viajamos, viajamos, viajamos uma
noite inteira e quando o dia amanhecia, meu pai me acor-
dou prá ver Belzonte. Lembro-me bem da primeira impres-
são. Impacto, impactante, impactado! Como se podia amon-
toar tanta casa e tanta gente em um único lugar!? Que es-
tranho.

Havia uma rodoviária subterrânea, úmida, barulhenta
e quando saímos prá-cima topamos com pessoas dormin-
do na rua, enroladas em jornal e papelão. Seriam gente
n’aqueles embrulhos? Que lugar era aquele onde as pesso-
as dormiam ao relento, no frio, sem uma fogueirinha, uma

rede, sem uma cobertura de sapé prá se aquecer? Estra-
nho. Depois foi uma correria pela Afonso-Pena, com meu
pai me arrastando pelo braço, apressado. Entramos num
outro ônibus, barulhento, abarrotado, onde estava escrito
União-Sion. Uma mulher-peituda e sem rosto me ofereceu
o colo e eu sentei, sentindo seu perfume de lavanda. Subi-
mos, descemos, rodamos e ainda trevessêmos uma lapa
cheia de lâmpadas, que eles chamavam deviaduto. Depois
paramos em uma gigantesca avenida que serpenteava sem-
fim, chamava-se Cristiano-Machado e nela moravam o povo
cristiano-machadense. Tudo muito estranho, aos meus
olhos-catrumanos.

Entramos num elevador. Era um tipo de caixa me-
tálica, que dá frio na espinha quando se movimenta. Estra-
nho. Foi a primeira vez que me lembro de ter visto Seo-
Nézinho e Don’Ózita, o casal-vinte de Belzonte. Acho que
ali tive minha primeira experiência etnológica. Ele, um ho-
mem negro, simpático, ela uma caucasiana-loura de olhos
azuis. Inter-racialidade? Inter-culturalidade? Inter-
etnicidade? Não, era amor! D’aqueles antigos, que não se
fabricam mais:

1 Ozita Bomfim Ambrósio foi professora da secretaria de estado da
educação de Minas Gerais por toda a vida, atuando em diferentes
cidades da província. Esposa de Nézinho Ambrósio e mãe de An-
tônio, José, Diocília, Maria do Socorro, Maria das Mercês, Sebas-
tião e Marcus Vinicius.
 Também acolheu como filha a januarense Maria da Conceição (Lia)
, e foi a vó de numerosa prole.
2 Trata-se do meu amigo Manoel Ambrósio Júnior, para os íntimos,
Seo-Nézinho. Membro do quadro de fundadores da Comissão
Mineira de Folclore/CMFL; Membro da Academia Municipalista
de Letras, ocupando a cadeira de Ambrósio-pai. Servidor público
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE. Demógrafo,
escritor, folclorista, artista, escreveu “Iaiá Quitéria”, “A marcha
para o Oeste” e “No meu rio tem mãe d’água”, dentre outros; além
de salvaguardar e promover a obra do pai, o sábio januarense
Manoel Ambrósio Alves de Oliveira.

3 Antropólogo & Educador. Ovelha-desgarrada da CMFL.
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Imagem 01- O casal januarense Ózita e Nézinho

Ambrósio, meus protetores radicados em Belo Horizonte.
Foto datada de julho de 1938. Fonte: Acervo da Família.

Lembro-me que houve um breve período de
aclimatação, depois meu pai sumiu-se com seus amigos de
Belzonte: um bohêmio agradável de voz grave chamado
Tião-Carlos e outro sujeito cabeludo que não alcancei o
nome. Sumiram-se na noite de Belzonte e eu fiquei sob a
guarda de Seo-Nézinho. Astuto, como todo januarense,
Nézinho não quis acompanhar os bohêmios porque sabia
que galinha que acompanha pato, morre afogada. Porque
será que euzinho fiquei com a impressão que fui usado como
álibi para que meu pai viajasse sozinho prá Belzonte!? Deve
ser porque era verdade. Enfim, pequeno, catrumano, bêsta
até as tampas e sem muitas opções linguísticas, resolvi apro-
veitar minha primeira-viagem internacional.
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Diferentemente das pessoas daquele lugar (os
cristiano-machadenses), Seo-Nézinho falava como eu, fa-
lava como o povo do Sertão e isso me dava alguma segu-
rança. N’aquela primeira noite em terras estranhas, ador-
meci com Seo-Nézinho dedilhando o violão. Ele cantava
engraçado e nunca terminava as canções, parava sempre
prá rir dos próprios erros, e também ria da própria voz,
dizendo:

- Eu e minha voz cavernosa!
No outro dia, a casa se encheu de gente, todos

cristiano-machadenses também, a julgar pelo dialeto en-
graçado. O apartamento de Seo-Nézinho era muito alegre,
um entra e sai de gente sem fim. Ali havia um primo antipá-
tico chamado Flavinho. Havia também uma menina
bochechuda, linda, chamada Alice. Nunca havia visto al-
guém tão branco, dava impressão que ela nunca tinha to-
mado sol. E havia um outro primo, que se tornou meu ami-
go predileto entre os cristiano-machadenses, chamava-se
Danilo-Roberto.

Um dia meu pai apareceu, cheirando a cerveja-aze-
da e com cara de quem não dormiu. Ele me levou em um
parque lindo, cheio de brinquedos e árvores altíssimas. Na
hora do almoço caminhamos até um lugar chamado Kibe-
Lanches. Estranho. Comi o tal Kibe com nojo porque no
Sertão não se comia d’aquelas coisas cruas. Depois mer-
gulhei em uma pratada de macarrão-ao-alho-e-óleo, aí sim,
Gostei!!! Até que esses estrangeiros sabem comer bem.

Meu pai sumiu de novo por mais alguns dias mas eu
nem senti falta, porque Seo-Nézinho era muito engraçado,
estava sempre cantarolando e fazendo piadas. Ele me leva-
va para passear na cristiano-machado. Fomos ao Êpa, um
tipo de armazém gigantesco onde tinha muita coisa e muita
gente e era preciso caminhar muito prá comprar as coisas.
Notei uma coisa. Seo-Nézinho não comprava engradado
de cerveja e deixava em casa, como os homens do Sertão.
Todos os dias ele ia ao Êpa e trazia uma ou duas garrafas,
junto com as encomendas de Don’Ózita. Estranho. Fiz ali
meu primeiro ensaio etnográfico. Mergulhei na psiquê da-
quele homem prá entender qual era a racionalidade de com-
prar uma cerveja de cada vez, e depois beber uma de cada
vez, fazendo biquinho. Com o passar do tempo, ficou claro
que ir ao hipermercado era um ritual. A cerveja em si era
um ritual, e o que eu observava era o rito Malt-90.

Um dia, na volta das compras, Seo-Nézinho me
levou em uma banca de revistas que havia na calçada e que
eu jamais havia notado. Lembro-me do prazer que me deu
aquele cheiro de papel e tinta nova. O cheiro de banca de
revista-nova é uma coisa muito agradável. No sertão não
tinha dessas coisas. Seo-Nézinho me comprou uma revisti-
nha da turma da Mônica e eu adorei mergulhar n’aquele
novo universo.

Outro dia meu padrinho apareceu e me levou prá
passear na feira-dos-produtores. Meu tio-padrinho era ser-
tanejo, mas falava engraçado como os cristiano-
machadenses. Tio-anisínho gostava de sentar e degustar uma
Brahma com tranquilidade, enquanto nos observava. Meu
pai apareceu depois, prá variar com a cara-amarrotada e o
costumeiro cheiro de cerveja-azeda. Ele era do time de Tio-
anisínho e só tomava Brahma-gelada. Era época da ditadu-
ra-militar (Sim-farroupilha, a ditadura existiu!) e não havia
possibilidade da existência de bolsominions e esquerdistas.
As pessoas se agremiavam em função dos rótulos-de-cer-
veja. Havia os do time da Brahma e também a agremiação
contrária, da Antárctica. Seo-Nézinho não jogava nesses
times, o dele era o Malt-90. Mesmo não conhecendo, eu
torcia pro time do Seo-Nézinho, tinha certeza que o Malt-
90-cerveja-pilsen era imbatível, senão Seo-Nézinho não
estaria n’ele.

A feira era cheia de coisas legais e fiquei embasba-
cado na loja de aquários. Coisa mais linda. Nunca vi tantos
peixes coloridos. Os pêxe-do-sertão é tudo de uma única
cor. Meu tio-padrinho comprou um aquário com peixinhos
vermelhos e pretos prá mim. Minha tia-Dió me deu uma
revistinha do homem-aranha e voltamos prá cristiano-ma-
chado. Era um dia de sábado-ensolarado e eu tava mais
feliz que mosquito em fiofó-de-cachorro. Nem lembrava
do sertão, já me adaptando a nova vida no estrangeiro.

Na casa de Seo-Nézinho havia um relógio lindo que
batia como sino de igreja, de meia em meia hora. Decidi
que quando crescesse eu ia levar um relógio daquele pro
sertão. Com o tempo fui perdendo a vergonha de falar
caipirês e com os primos aprendi a correr nas escadas do
prédio, andar sozinho de elevador, bater na porta dos vizi-
nhos e me esconder. Os vizinhos não gostavam do barulho,
mas era um ambiente muito divertido. Havia uma mulher
chamada Mercês, que estava sempre com pressa. Depois
descobri que ela era mãe da menina-bochechuda.

Um dia meu pai apareceu e disse que tínhamos que
ir embora. Eu emburrei, porque não queria ir. Até que pude
levar minhas revistinhas a tiracolo, mas não deu prá levar
Seo-Nézinho. Ele prometeu que logo ia me visitar em
Januária. Mesmo assim fiquei triste. Decidi que logo que
pudesse voltaria ao país dos cristiano-machadenses prá ver
Seo-Nézinho.

Somente cinco anos depois, tive o prazer de con-
versar com Seo-Nézinho novamente. Não era ele, mas
parecia com ele. Estranho. Falei com Seo-Nézinho em um
livro de capa azul-copasa chamado “No meu rio tem mãe-
d’água”. Não parecia com ele, não tinha a voz nem os ócu-
los dele, mas depois das primeiras páginas, tive certeza que
era ele. Negócio mágico esse dos livros-de-papel: neles a
gente conversava com as pessoas, mesmo depois que elas
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morriam. Então decidi que seria escritor quando crescesse,
porque assim eu podia continuar falando com as pessoas,
mesmo depois de morto.

Conviver com Seo-Nézinho era assim: de uma ri-
queza infinita! Toda vez que a gente falava com ele, acres-
centava mais uma coisa na lista de coisas que a gente queria
fazer: comprar um relógio de parede, tocar violão, pintar um
quadro, comprar revistinhas, gravar uma fita k-7, estudar o
folclore, reunir a família, tomar Malt-90, contar piada, cele-
brar o Sertão, escrever um livro... Seo-Nézinho era tão gran-
de que não cabia no mundo. Sinto falta dele...

CACHORRO TAMBÉM É GENTE:
das maravilhas e ineditismos nos contos

ambrosianos

Por Ramiro Esdras Carneiro Batista1

O minucioso trabalho de ambientação escrita das
paisagens, saberes e fazeres do povo do médio São Francisco
(Paranapetinga), realizado por Manoel Ambrósio durante
toda uma vida, aqui e ali insinuam a prevalência dos saberes
de diferentes povos indígenas que habitaram e habitam a
calha do grande rio, civilizações macro-Jê e Tupi-Guarani,
principalmente.

Dentre tantos saberes, afloram a relação especial
que os povos da ribeira cultivam com seus canídeos,2 até os
dias atuais. Tanto no rio quanto em terra firme, os cachorros
são companheiros de faina indispensáveis á vida do
barranqueiro, seja por sua capacidade de comunicação com
os humanos, seja pelos apurados sentidos de olfato e audição
que tornam-os companheiros indispensáveis na caça, coleta
e predação dos recursos disponíveis a manutenção da vida.

1 Antropólogo & educador. Colaborador do Carranca.
2 Sobre o assunto, consultar também a obra ambrosiana
Brasil interior – palestras populares Folk-lore das
margens do São Francisco (Unimontes, 2015),
especialmente a narrativa intitulada “Os Cães”(p. 137).

Gravura “Os Cães”. Arte da januarense Têca Escobar.

Fonte: Oliveira (2015)

Existe uma consolidada teoria eurocêntrica que
propõe a chegada de cães domesticados na América com
os primeiros navios da invasão, o que vem sendo
desconstruído tanto pelas narrativas indígenas que tratam
da familiarização de caninos a partir de diferentes matrizes
da fauna americana; quanto pelo exame minucioso do diá-
rio de Cristovão Colombo, que assinalou nos idos de 1492
os índios do Caribe exibindo-se com seus mastins e cães
de caça, já no primeiro encontro. A pesquisa genética deve
conferir novo aporte de conhecimento às possíveis origens
dos cães domesticados que povoam nossa vida, aqui en
latino-américa e alhures.

Essa relação de uma suposta domesticação
envidada por diferentes povos ao redor do mundo em di-
reção a outros animais e plantas, constantes de diferentes
biomas, pode ser repensada por meio do conceito de
familiarização, coerente com o que propõem os povos
amazônicos para a relação especial que empreendem jun-
to a plantas e animais da floresta. Seres com os quais os
grupos humanos desenvolveram relacionamentos
simbióticos e convivência duradouros, incorporando-os as
redes de parentesco. Nesse processo de familiarização,
ocupam lugar especial plantas como a mandioca e a
ayahuasca, e animais como os canídeos e os psistacídeos.

Essa antiga relação que beneficia a vida e a repro-
dução tanto de populações humanas quanto não humanas
em aliança, produziu uma interessante distinção entre ani-
mais selvagens e domésticos, os participantes e os excluí-
dos da cultura, os que podem ser comidos e os que não
podem. Distinção que ao longo do tempo conferiu “alma”
a alguns animais especialmente caros a nossa convivência,
a exemplo de papagaios e cachorros. O conceito de alma
engendrado por populações autóctones obviamente não
obedecem á premissa judaico-cristã. Quando falamos de
animais com alma estamos referindo seres humanizados,
com agência, cultura, intenção, função social, sentimentos
e, portanto, aptos á convivência familiar. É exatamente por
essa razão que algumas sociedades indígenas propõem o
cuidado no relacionamento com esses não humanos passí-
veis de humanização, pois, de uma maneira não muito ób-
via, cachorro também é gente, como experimentaremos
no conto ambrosiano que segue. Quem tem pet em casa,
certamente saberá do que estamos falando.

Agora depois de tanto preâmbulo e mexerico, va-
mos ao que interessa, que é exatamente o conto inédito do
Mestre Manoel Ambrósio, intitulado:
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O CÃO DO PESCADOR1

Estamos em 1910 e ha uns bons vinte annos morava
no logar denominado – Cascalho – tres leguas acima de
São Romão, o pescador Cyrillo. Cuidava ele de uma pe-
quena lavoura, ao mesmo tempo que pescava, aproveitan-
do os grandes cardumes de surubys, por que era apaixona-
do.

A roça era-lhe em todo caso, seu maior esteio; sus-
tentando a pequena prole – mulher e um filho menor. Entre
os visinhos era muito estimado e sabia corresponder em tal
assumpto com invejavel lisura. Nessas paragens de peque-
nos e rasos recursos, o único que transparece á vista é o do
trabalho duro e raramente mutuo.

La de vez em quando os lavradores ajudam-se uns
aos outros, qual no systhema – mutirão – conhecido em
outras partes. E o que suscede para os roçados, effectuara-
se no preparo de uma pescaria de rendimentos mais ou
menos vultuosos.

E, como dissemos vinte anos ha que succedera o
caso que vamos referir. Os vasanteiros haviam perdido as
roças desse anno de 1910, absorvidas pelas cheias perió-
dicas eles procuravam agora as caatingas altas. E la se iam
solidários na faina diária ora aqui ora alem, no arroteamen-
to da terra incorporados – num dia para fulano outro para
beltrano. Chegára a vez do roçado do Cyrillo. Cyrillo cor-
rera ao commercio vizinho, levando uma bôa carga de pei-
xe secco, com cuja venda arranjára as provisões
necessarias. O pessoal que deveria ajudal-o estava a porta
e o dia marcado – dia alegre e de alegre camaradagem.

De vespera a esposa do Cyrillo tomára de emprésti-
mo pelos visinhos uma alentada panella de barro para a
feijoada, emquanto, marido, avisando os collegas, apres-
sava-se para madrugar no serviço, acompanhado de seu
grande cão de guarda, o feroz Trote. Cahia a noite quando
chegára á casa.
Casa! Era uma choupana coberta de cascas de páo d’arco
medindo uns seis metros de comprido e quatro de largo,
sem portas ao fundo e na frente, sem salas no interior com
a entrada e a sahida tampadas com couro crú de capivara.
A sala de recepção, quando possível, era a sombra fresca e
espessa do joazeiro da porta, onde viam-se estendidos os
utensílios de pesca: linhas de algodão, uma tarrafa de fibras
de carná, uma foice, um machado, uma enxada, um facão,
fisgos, flechas, pindas e o remo; tudo isto enforquilhado e
bem seguro pelo tronco e galhas da frondosa e hospitaleira
arvore. Os aposentos internos mal cabiam a família e a

1 Manuscrito inédito e não datado de Manoel Ambrósio
Alves de Oliveira. Na transcrição, mantivemos a grafia e

pontuação original proposta pelo autor.

dispensa. O Trote em todo o tempo ficava de fora pelo
terreiro. A cozinha – um appendice de páo a pique encos-
tado do lado do oitão, também coberto de casca e um giráo
onde se acomodavam as combucas, as gamelas e colheres
de páo. Embaixo do giráo, saiam forquilhas de aroeira –
três ganchos – onde descansava o bojudo pote dagua tam-
pado com uma cuia areiada e o copo esmaltado ao lado,
num prego.

O Cyrillo chegára palavroso cheirando á pinga e
contando com prazer a esposa os projectos esperançosos
da futura caça e até das colheitas fartas, com o auxilio dos
collegas que deveriam em turnos chegar muito cedo, antes
do romper da aurora. E indagava de Sinh’Anna:

- Perparou você já a féjoada?
- É  d’hoje que stá no fogo!
- Botô bem toicim?
- Puis!
- Bem carne?
- Puis!
- Bem állo?
- Fartô!
- Spais, muito qui bens! Deite a ceia que percisamos

drumi mais cedo pra levantá de madrugada, que os menino
nam manca.

E Anna foi servir a ceia num prato grande de barro.
Acompanha-se a ceia de peixe secco, abóbora e pirão de
farinha de mandioca. E comiam ambos muito contentes.
Trote, sentindo o cheiro do manjar e varado de jejuns, ma-
gro esquelético de penúrias viera para a porta, e sentando-
se nas patas olhava os capitães, bolas grossas machucadas
na mão que a Sinh’Anna mettia na boca; as sacodidas e
valentes garfadas de Cyrillo no avolumado prato e as gos-
tosas boccadas que seus amos engoliam e elle sem uma
lembrança siquer, engolindo tambem agua... babando.

Com uma fatalidade... dessas que descem d’alma...
Anna atira para os lados da porta um feixe de espinhas
chupadas, cahindo pouco no chão, pois, o Trote dextramente
apanhára no ar aquelle delicioso presente e estalava-o com
ruído nos seus dentes fortes, o que encommodava logo ao
Cyrillo, ralhando com a boca entupida: quase engasgando-
se:

- Sahe prá fora, cachorro! Va caçá, severgonho!
E não achando um pedaço de páo, atirou-lhe com

isto um torrão calcinado. O Trote sumiu-se, gannindo alto
de dor, ganhando o terreiro.

- Tomém, Seu Cyrillo, a caveira come, ele não come
tem quantos dia! Coitadim!

- Qui come nem não come nem pêra come.
Sinh’Anna! Cachorro mata caça que hai muita por ahi nes-
te matto. Tomára mais comida, mais não pra cachorro!
Desculpou-se o Cyrillo.
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Para rematar a conversa, Anna julgou mais acerta-
do levantar-se e ir atiçar fogo á feijoada que desde as Ave-
Marias preparava. Destampando a panella essa como que
falava, maravilhosamente cheirando. Tomando a colher de
páo revolvera o conteúdo até o fundo para não pregar nem
queimar. Provando o caldo achou-o delicioso e não tarda-
ria engrossar. E ativou mais o fogo. Arrumando os trem da
cozinha, retirou-se, indo preparar o leito de varas emquanto
o Cyrillo de pança esticada e açude repleto espreguiçava-
se no terreiro, esbugalhando os olhos e escancarando a boca
para as estrellas num Ai, ai, ô! Comprido, de mãos cruza-
das na nunca. Tinha somno. Uma hora depois rimava um
longo silêncio, interrompido algumas vezes pelo roncar do
Cyrillo. Pela meia noite cahia um vento bastante frio e os
tições da cozinha queimavam na lenha fôfa – lenha ruim –
apagando-se pouco a pouco as brasas na cinza abundante
e leve.

A panella cessára de ferver; mas, por entre os furos
do teto também de barro a feijoada tresandava num odor
apetitoso, que de todo o fogo não se apagara. Pela madru-
gada um sereno muito forte pingava das mattas, da folha-
gem do joazeiro e das cascas da cafua. Os gallos da redon-
deza respondiam uns aos outros saudando os primeiros cla-
rões do dia e a passarada acordando espavorida, gorjeava
na floresta. A natureza despertava do seu somno e as aguas
do São Francisco sahiam da madorra da noite, colorindo-
se de tintas róseas de nuvens paradas além na immensidão
azul.

Vozes na floresta! Eram os vasanteiros que madru-
gavam rumo ao rancho do Cyrillo. Trote ressonava profun-
do sem pressentil-os.  Cyrillo acordou e as pressas se ves-
tira para receber os amigos. Com efeito, eram elles mes-
mos e alegres os cumprimentos:

- Bom dia! Bom dia! Que frio! Cahiu geada!
Anna também se levantára e lembrando imediata-

mente da feijoada correra á cozinha.
- Seu Cyrillo! Gritára ella aflicta.
- Que é?
- Vem cá!
Cyrillo pedira licença aos companheiros e accodira

ao chamado.
- Que hai?!
- Que hai?! Forte miséra, forte miséra! E afastou,

quasi chorando a panella limpa, escovadinha que dava gos-
to.

Cyrillo não acreditava no que vira.
- Ha. Cachorro desgraçado! Bradou brutalmente

irado, engolindo uma saliva de ódio, gaguejando uma pra-
ga:

- Dêxas’tá tu, diabo, que tu me paga. Trote! Trote!
Berrava ele chamando o cão.

Trote, com o alvoroço daquela gente chegando e
muito empanturrado não se mexia do terreiro, tão pezado
estava. Ouvindo a voz furiosa do Cyrillo, desconfiado
escapuliu-se no matto.

- Agora, seu Cyrillo que qui nóis fais?
- Agora? Agora é você arranjar uma outra coisa,

apois nóis bamo-nos embora e so mei’dia é que retorno da
vorta. Nos dê cafe.

Anna cuidou logo do cafe e do arranjo de outro
almoço. Emquanto isto, os vasanteiros divertiram-se sobre
o caso e riram-se muito do desapontamento do Trote, des-
culpando-se aquillo era muito natural e cada qual palestrando
contará um caso analogo. Mas o Cyrillo amuára, não se
dando por satisfeito. Servido o café e tomado alguns goles
da bôa pinga, para sacudir o frio, seguiram todos para a
derrubada, alegremente atacando o serviço. Ao meio dia, a
chamado de Anna, arriaram os instrumentos para um gos-
toso quitute cuidadosamente preparado e summariamente
devorado com bôa disposição. Se volta ao trabalho e só a
tardinha esse fica terminado. Combinaram por isto um
intervallo de dias para recomeçar. O tempo frio melhorara
um pouco e dever-se-ia aproveital-o para uma bôa pesca-
ria que infalivelmente começaria com excellentes resulta-
dos.

Num desses dias de relativa calma, ao amanhecer,
Cyrillo levantou-se. Arrumando os petrechos de pesca cha-
mou o Trote e partio. Chegando á beira do Rio apanhou
um bloco de canga. Nelle segurou o Trote amarrado com
uma corda de caruá, transportou-a para sua canôa reman-
do depois para a outra banda. No momento em que chega-
va no canal parou o remo e emquanto a canôa descia elle
tomara a canga atirando-a para o fundo com o Trote. O
pobre cão, apesar do esforço imposto para salvar-se fora
fatalmente arrastado ao abysmo, desaparecendo para sem-
pre. Vinga-se o Cyrillo.

Depois desse acto de “bravura” com o maior san-
gue frio, seguio para os seus companheiros conforme tracto
e, prazenteiro, como se houvera praticado a mais leve das
acções. Todos os pescadores nesse dia fizeram uma exce-
lente colheita. Nem um só que não arrancasse das entra-
nhas das aguas a sua suruby; e entre os demais o Cyrillo
que colhera um bom número delas; não obstante estava elle
de cabeça iscada e já ao alcance da mão com uma suruby
monstro quasi nunca vista nessas aguas.

E, perdida. Perdida a grande caça, jurára de novo
pescal-a.

Voltando depois ao remanso, iscas preparadas fez-
se ao largo começando a terrenar com os companheiros.
De fato não tardára muito encontrar no mesmo caminho o
que tanto desejava e desta vez fisga-o muito bem fisgado.

O Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais



E a lucta começara. A linha farta e toda extendida no arre-
messo de um touro bravio aguas abaixo numa fúria tremen-
da, desesperada. Elle, hábil remador, adestrado governava
com mão firme, sustentando triumphante o duelo. A canôa
rodava.

Tentando vencer o bicho pelo cansaço o Cyrillo ora
largava ora colhia a linha, seguindo as peripécias da lucta,
até que por fim pareceu esmorecer o titã ao pé de um pro-
fundo banco de areia. Os outros pescadores viam invejo-
sos, com agua na boca o triumpho explendido do collega e
de longe assistiam extacticos, parados aguardando o des-
fecho, quando repentinamente ouviram um grande estron-
do n’agua, um como tiro de canhão.

Mais nada.
Uma canôa emborcada sem o Cyrillo que desapa-

recia para sempre, no mesmo logar onde havia de sangue
frio assassinado o Trote...
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                 O barro essência da terra, da

Vida e da arte!
Mariângela Diniz

 – membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

Junho se fez com os ipês florescendo o cerrado.
Na florada dos ipês nascia no dia 15 de Junho de 1939, em
Coração de Jesus, no Norte de Minas, mais uma filha de
José Alves de Souza e Abília Lopes da Rocha, que de ba-
tismo recebeu o nome de Genita Alves Rocha. A família,
morando na roça, trabalhava no cultivo da terra. Sua mãe
cuidava da casa, dos filhos, fazia sabão de tingui ou de araçá
preto, azeite de mamona e ajudava o marido na lida plan-
tando mandioca, melancia, milho e feijão. Aos filhos maio-
res cabiam-lhes a obrigação de cuidar os irmãos ainda pe-
quenos.
Genita viva entre afazeres e brincadeiras! Os banhos no
córrego eram a maior diversão da meninada. A mãe alertava,
dizendo, que em tempo de muita chuva não podiam ir ba-
nhar por causa da cabeça d’água, isto é, volume maior das
águas, que desciam das cabeceiras dos córregos.  No ter-
reiro, na sombra do umbuzeiro, as meninas brincavam com
bonecas de pano e fazendo guisados em panelinhas de bar-
ro, feitas pela mãe. Genita observava atentamente a mãe
modelar o barro e fazer a queima das pequenas cerâmicas,
no borralho do fogão a lenha. Seus olhinhos brilhavam de
encantamento ao ver a arte final! A menina aprendeu ob-
servando o fazer da mãe e das suas mãos brotaram peque-
nas peças de barro, barro extraído da beira do córrego.
Modelava bichos, aves e pássaros que faziam parte do seu
pequeno mundo! Eram bichos de tudo que é tipo e qualida-
de, utensílios domésticos e peças para compor o seu pe-
queno presépio de natal! Tudo feito com a delicadeza das
suas mãos! E os dias eram de brincar com as artes de Genita!
Divertido era o tempo das chuvas. Ao alvorecer a
passarinhada, em sinfonia, festejava a chegada das águas.
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Os banhos de chuva eram festejados com algazarras da
meninada que se misturavam aos alaridos de periquitos,
jandaias e maritacas em bandos nos pés de manga e de
goiaba. Os dias eram celebrados em harmonia com a natu-
reza! O mundo de Genita era ali, naquele pedacinho de
chão à beira de um corguinho.
No decorrer do tempo, os dias foram ficando mais difíceis
para o sustento da família e foi então, que sua mãe impôs a
sua ida para trabalhar na cidade! Seu coraçãozinho estre-
meceu de medo! Foi difícil para aquela meninazinha, de doze
anos, aceitar a ideia de viver num mundo diferente daquele,
que era seu.
Dezembro chegou com muita chuva.  Naquele tarde seu
pai anunciou a sua ida para Pirapora. A noite, que antece-
deu a sua partida, ela chorou silenciosa sem que percebes-
sem a sua tristeza! Ainda era madrugadinha, quando Genita
despediu da sua mãe e seus irmãos com os olhos rasos
d’água. O cavalo já arreado, na porta da casa, aguardava a
hora da partida. Genita partiu na garupa do seu pai, pra
Ibiaí, onde iria embarcar num vapor rumo à Pirapora.
Lá, na beira do rio, ela foi entregue aos cuidados da senho-
ra Valdite Soares até chegar ao seu destino. O vapor apitou
anunciando a partida e lentamente foi afastando do porto
pronto pra enfrentar a distância que parecia infinita, deixan-
do pra trás adeuses e lágrimas! A medida que o vapor afas-
tava suas tristezas foram sendo sucumbidas ante as belezas
do Velho Chico. Encantou com a revoada dos mergulhões,
ariris, garças brancas e rosadas. Por vezes, era surpreendi-
da com cardumes de peixes soltando sobre as águas com
saltos acrobáticos. Alegrava ao ouvir o apito do vapor sau-
dando os ribeirinhos, que acenavam dos barrancos!
Canoeiros em travessia, passavam carregados de abóbo-
ras, bananas, melancias e peixes. A menina agora, alimen-
tava a esperança de dias melhores. Seus olhinhos iam re-
gistrando cada cena por onde o vapor ia passando... os
bichos e as árvores da beira do rio, as aves, os peixes, as
canoas, os canoeiros. Paisagens e cenas que iriam lhe ins-
pirar novas artes em cerâmica!
Em tempo de rio cheio, navegar rio acima, tornava a em-
barcação mais vagarosa e a viagem durou pouco mais de
um dia. Chegando em Pirapora, Genita foi entregue a uma
família com a qual iria trabalhar nos serviços domésticos.
Durante muitos anos sua vida foi de muito trabalho e dedi-
cação não lhe sobrando tempo para fazer suas pequenas
cerâmicas.
Com o passar dos anos, conheceu Genésio Pereira Pacheco
com quem se casou no dia 25 de Maio de 1963, na Matriz
de São Sebastião em Pirapora, realizado pelo Pároco Frei
Oswaldo, passando a chamar-se Genita Alves Pacheco.
Dos treze filhos que tiveram, criaram somente onze. Depois
do nascimento de um dos filhos, Genita ficou com a saúde

debilitada, sendo necessário ficar em repouso por um lon-
go período. Mas o tempo é como o rio e as lembranças
escorreram vivas nas coisas que ficaram marcadas com
gosto de infância. E, assim, reencontrada entre afetos e re-
cordações ela retoma o fazer das cerâmicas, que um dia
aprendeu com sua mãe. Ficou também o aprendizado, que
as cerâmicas, devem ser feitas na lua minguante pois o bar-
ro é mais firme e na lua crescente ele não firma. É importan-
te utilizar a água do rio para amassar e modelar o barro,
porque água com cloro não dá bons resultados à arte final.
Esses ensinamentos ela os carrega até os dias de hoje.
E, assim, em volta a tantas recordações, os dias eram fes-
tejados com uma vasta criação de peças em miniaturas.
Modelou lindos presépios, bichos, peixes, aves, canoas e
canoeiros, casinhas e uma infinidade de peças que foram
vendidas em feiras e exposições. Nascia ali a Arte em Mi-
niaturas de Genita! Foi incentivada por Emidia Pardim para
ensinar às crianças da Creche Santos Dumont, da Escola
Polivalente e da APAE. Convidada para expor seus produ-
tos na Feira de Arte e Cultura de Pirapora, Genita foi reco-
nhecida e convidada pelo SEBRAI para participar da
EXPOMINAS em parceria com o Circuito Guimarães Rosa
em Curvelo, Várzea da Palma, Jequitaí e Januária. Partici-
pou de um Documentário da Rede Globo. Hoje podemos
encontrar algumas de suas peças expostas no Museu An-
tropológico do São Francisco em Belo Horizonte e no
Mercado Municipal de Pirapora.
A arte de Genita, modelada no barro, traduz em linguagem
visual a sua própria essência. Uma herança da sua mãe em
suas mãos! Devido a sua fragilidade, Genita não mais pro-
duz miniaturas, mas dentro dela ainda flue a sede de criar,
de ser, de fazer!
“O homem nasceu para aprender, aprender tanto quan-
to a vida lhe permita!” (G. Rosa)
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RELIGIÃO, o que é...
Francisco van der Poel ofm

 [Do latim “religio”, de religar o que ficou separado]

w A religião é uma dimensão do ser humano. Qualquer
pessoa é confrontada com o infinito, com o mistério e
o desconhecido. A humanidade busca encontrar o sen-
tido da vida e tenta explicar o porquê deste mundo. A
religião acontece (!), é dinâmica. Pode ser definida
hoje como a busca de Deus. É um caminhar constan-
te. Todas as grandes religiões conhecem peregrina-
ções. O encon- tro com Deus vivo se dá no culto e na
vida.

w No dia 28 de agosto, a igreja reza com as palavras
de S.Agostinho (354-430):  “De Vós mesmo nos pro-
vém esta atração, que louvar-vos, ó Senhor, nos dê
prazer, pois Senhor, Vós nos fizestes para vós; e inqui-
eto está o nosso coração, enquanto não repousa em
Vós.”1

w A experiência religiosa pessoal do encontro com o
Deus vivo no culto traz um compromisso comunitário.
Os fiéis organizam-se na procura da felicidade, da ver-
dade e na justiça. A construção do reino do Deus vivo,
liderada por sacerdotes, sábios e profetas, contagia
outros. A memória dos antepassados (ancestrais, pre-
tos velhos, santos, almas) é celebrada são para man-
ter vivo o idealismo da comunidade.

w Doutrinas, fundamentos, tradições, verdades têm um
lado histórico e um lado atual, vivo. O mesmo vale para
rituais e santos lugares. Toda religião tem seu calen-
dário. Na entrada da exposição “Religiões da Lusitânia”
(Lisboa/2007), estava escrito: “O fenômeno religioso,
em todas as épocas e regiões, é como um conglomera-
do herdado. Como afirma um notável investigador: - A
metáfora geológica é feliz porque o crescimento religi-

oso é a aglomeração mais do que a substituição.”2 Na
vivência da religião, o sincretismo pode ser uma ne-
cessidade. O mestiço carrega consigo experiências,
histórias e culturas diferentes que fazem parte do seu
ser, do seu corpo, do seu sangue, da sua família e co-
munidade.

w As diversas religiões e cultos observados na América
Latina não são simples acumulações incoerentes de
deuses e espíritos. Nas mitologias, os principais seres
superiores definem e repartem entre si o poder sagra-
do sobre a vida social, a natureza e o cosmos.

w A religião não se reduz a atos de culto, nem ao cum-
primento de certas obrigações morais. Religião, cultu-
ra e vida são realidades integradas. Do ponto de vista
pessoal e coletivo, a religião popular é fonte de vida,

de festa e de coragem de viver.

w Toda religião funciona numa realidade concreta da
história e da geografia. Ela surge da experiência real
de um Deus vivo. A presença de Deus é partilhada e
celebrada. Um povo que mora numa região de secas vê
na chuva um dom de Deus. Um povo pequeno, que luta
constantemente contra outros mais fortes, vê em Deus
um aliado, um Senhor dos Exércitos (cf. Sl 24,10; 46,7;
Jr 15-16; Ag 2,6). Os povos que criam gado ou traba-
lham na lavoura - para eles Deus tem a ver com pros-
peridade e fertilidade - oferecem sacrifícios de
primícias. Um povo que vive à beira do mar agradece a
Deus por uma boa pesca.3

w Quando no Brasil afro-brasileiros e índios nas suas
comunidades cultuam o Divino Criador das forças sa-
gradas da natureza e da vida, cabe a nós, cristaos, di-
zer-lhes: sejam fiéis ao Deus vivo se revelou a vocês.
Bem assim os profetas do povo de Israel diziam: não
adorem Deuses de outros povos, mas sigam ao Deus
da aliança que vocês conhecem e que tirou da escravi-
dão no Egito. O Credo cristã confessa ser Deus o “cria-
dor do céu e da terra”. Mas, se nas igrejas cristãs exis-
tisse uma grande festa de Deus Pai Criador, isto talvez
permitiria a compreensão e valorização destas religi-
ões nativas e mestiças.

wNo entanto, o cristianismo institucionalizado de cató-
licos e evangélicos parece identificar a religião quase
exclusivamente com a revelação histórica de Deus em
Jesus Cristo. Esta fé não nega a revelação divina no
sentido amplo. Mas temos de lembrar que a criação
do mundo não se limita a um chute inícial. Trata-se de

1 Apud: IGREJA CATÓLICA. Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil. Liturgia das horas: segundo o rito romano. Brasília:
CNBB, 1995. v.4. p. 1236.
2 MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA. Religiões da
Lusitânia. (catálogo da exposição) Lisboa, Mosteiro dos
Jerônimos, 2007.
3 Cf. MBITI, S. John. Concepts of God in África.
London: SPCK, 1970. Esta obra termina com uma lista
de 269 povos africanos, seus países e os nomes para
Deus. O autor escreve na introdução: “Deus me perdoe
por tentar descrevê-lo e por fazê-lo tão pobremente.”
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um mistério atual: Deus cria o mundo e nós, seus fi-
lhos, hoje. São Francisco de Assis (séc XIII) e o Papa
Francisco (séc XXI) testemunham isso. Além disso, se
nós não celebramos e testemunhamos que o Deus da
vida se revela através das forças sagradas da nature-
za, perdemos nossa capacidade de diálogo com os
cultos afro-brasileiros e com nossos povos nativos.

wO cristianismo assume formas culturais. Assim a cul-
tura condiciona historicamente a fé e o anúncio do
Evangelho. Hoje, a inculturação e o ecumenismo são
duas bandeiras que promovem a união na diversida-
de. De fato, na vida de cada homem e de cada povo,
os mistérios da religião (criação do mundo, aliança,
encarnação e salvação/ libertação) adquiram e trans-
formam seu significado, tanto na história como na
atualidade.

w A fé oficial em Deus não pode querer impedir que
comunidades religiosas de base assumam a própria
responsabilidade humana e social. Pois, a religião tor-
na-se ópio quando não está ligada à vida concreta;
p.ex., quando o produto do trabalho é injustamente
partilhado surge uma falsa religião; Pois, justiça e re-
ligião são inseparáveis.

wO conceito “religião popular” contrapõe-se ao con-
ceito “religião oficial”. A religião popular, na sua di-
mensão social, é a religião pública própria e específi-
ca das classes e dos grupos subalternos. Por outro
lado, ambos a religião oficial e popular opõe-se à bru-
xaria e à magia, praticadas na clandestinidade.

w A verdadeira religião não coincide com uma igreja-
instituição enquanto portadora de prestígio. Enquan-
to a instituição é indispensável, Deus é sem conces-
sões quando se trata de amor, beleza, justiça e  ver-
dade. Como o humano é, ao mesmo tempo, o bom e o
mal, assim será a sua religião. De um lado, estão po-
der, dinheiro e prestígio, e, de outro, está Deus. A ins-
tituição religiosa nem sempre consegue resistir à ten-
tação de servir a dois senhores (Mt 6,24). Isto leva à
perda da autenticidade e da autoridade moral.

w A modernidade visa a confinar a religião na esfera
do privado. Segundo estudos recentes, sete milhões
de brasileiros se dizem “sem religião”. Permanece, na
maioria deles, uma busca de sentido de vida e, em

1 “O fim da hegemonia católica.” In: Veja especial. mai./2002.
2 ARGYRIADIS, Kali. La religion à la Havana. Paris:
Editions des Archives Contemporaines, 1999.
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muitos, a preocupação com a espiritualidade se man-
tém.4

w No Brasil, em 2011, havia católicos (61%), evangéli-
cos (25%), espíritas, cultos afro-brasileiros, religiões
orientais, judeus, islamitas e outras religiões. Peque-
na parte da população declarava não ter religião.

w Kali Argyriadis observou como, em Cuba, o povo pra-
tica a santeria, Palo Monte, espiritismo e um catolicis-
mo pragmático, de maneira complementar e simultâ-

nea. Este conjunto é chamado de “religião”.5

Prendas de Mariângela Diniz - de
Pirapora
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