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Editorial

XVII Congresso Brasileiro de Folclore

Foi realizado, no período de 03 a 05 de outubro de 2019, na

cidade de Maceió, em Alagoas, o XVII Congresso Brasileiro

de Folclore, uma iniciativa  da Comissão Nacional de Folclore,

em parceria com a Comissão Alagoana de Folclore.

Trata-se de um evento da maior relevância, tendo-se em vista

tratar de um tema cujo enfoque mereceu, até hoje, a atenção

de vários estudiosos, porém ainda pouco em relação a um

assunto de tamanha significação. Todo empenho que se tiver,

nesse sentido, contribuirá para novos e importantes

questionamentos.

Folclore é o conjunto  das criações culturais de uma

comunidade, baseado nas suas tradições expressas  individual

ou coletivamente, representativo de sua identidade social.

(Carta do Folclore Brasileiro, 1951)

As manifestações folclóricas em Minas Gerais têm sua origem

nas tradições, usos e costumes dos colonizadores portugueses,

com significativa influência da cultura indígena e africana.

Estavam presentes, em Maceió, representações de  vários

Estados brasileiros, inclusive Minas Gerais, que  expôs ao

plenário o tema dos Folguedos que aqui são praticados, e

entre eles o congado no Distrito de Brumal, Município de

Santa Bárbara.

Durante os três dias foram discutidos vários assuntos

pertinentes ao   Folclore., tanto de natureza informativa das

atividades que  estão sendo desenvolvidas, como das

dificuldades enfrentadas pelos Diretores de cada Subcomissão.

Oportuno mencionar que a Comissão Nacional de Folclore

está  completando seus 72 anos, acompanhados dos 71 anos

da criação da maioria das Subcomissões Regionais.

Mereceu destaque, no evento, a divulgação  do livro

“Enlaces”, estudos de Folclore e Culturas Populares, uma

organização das autoras Maria Laura Cavalcanti e Joana

Corrêa, que abordam com maestria as expressões

culturais populares, seus importantes intérpretes e

pesquisadores. Este livro celebra os 60 anos do Centro

Nacional de Folclore e Cultura Popular, IPHAN, os 50

anos do Museu de Folclore Edison Carneiro, e

homenageia a memória de Luiz Rodolfo da Paixão Vilhena.

Voltemos, portanto, nossa especial atenção ao livro

mencionado, bem como ao seu par literário, “Projeto e

Memória: o movimento folclórico brasileiro”, de Luiz

Rodolfo da Paixão Vilhena, uma leitura necessária para

todos os que se interessam pela cultura popular brasileira.

O XVII  Congresso Brasileiro de Folclore foi, sem dúvida,

um evento  importante para todos os seus participantes,

inclusive pela confraternização  entre os  membros dos

Estados, pelo intercâmbio verificado,  e pela troca de

experiências.

Que venham mais encontros semelhantes. Nossos

cumprimentos e aplauso pela  sua realização  e para seus

organizadores.

                                 Maceió, outubro de 2019.

Míriam Stella Blonski

Presidenta da  Comissão Mineira de  Folclore
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Aconteceu

Foi realizado, no período de 02 a 09 de outubro de 2019,

em Maceió, Estado de Alagoas, o XVII Congresso Brasi-

leiro de Folclore, com o tema:  “Folguedos Populares,

Tradicionalidade e Dinâmica.” O evento aconteceu como

resultado do entusiasmo e empenho da Comissão Nacional

de Folclore e da Comissão Alagoana de Folclore.

Em se tratando da Comissão Nacional de Folclore, cum-

pre-nos registrar e enaltecer os 72 anos de sua fundação, e

como consequência, um trabalho árduo no sentido de estu-

dar e discutir o Folclore e suas inúmeras manifestações, nas

várias regiões do Brasil.

Foi realizada uma significativa programação, sendo que os

participantes discorreram sobre as peculiaridades e reali-

dades dos seus Estados. Maceió engalanou-se para rece-

ber os representantes

das diversas regiões

brasileiras.

Ressalta-se, aqui, o

lançamento da  Revis-

ta da Comissão Mi-

neira de Folclore de n

33, uma publicação

especial para o XVII

Congresso Brasileiro

de Folclore, que traz,

da pág.111 a 187 uma significativa abordagem sobre o

Movimento dos Folcloristas em Minas  Gerais. Esta revista

foi entregue a todos os participantes do Congresso.

Ao término do evento, acredita-se que todos os  presentes

de lá se retiraram com esperanças renovadas, muitos so-

nhos e vontade de realizações. Estamos, portanto, com as

nossas preocupações em termos de futuro, em vias de solu-

ção?

Lamentavelmente, ainda não. Muito há por fazer. Os

folcloristas de Minas Gerais deverão unir suas mãos e reiniciar

a caminhada. Nas palavras do Prof.José Moreira: “Os

folcloristas são movidos a paixão...” Pois essa paixão será

o combustível necessário para impulsionar o longo percur-

so que temos pela frente.

Comentários de obras recebidas

ou adquiridas para o acervo da

Comissão Mineira de Folclore -

Centro de Celebração de Minas
COSTA, Francisco Augusto Pereira da.  Folk-Lore

Pernambucano. Subsídios para a história da poesia

popular em Pernambuco. 2. Ed. Recife: CEPE. 2004.
[Coordenação/Introdução de Mário Hélio, com artigo de
Luís da Câmara Cascudo. 749 páginas.Primeira edição
1908.  Obra doada ao acervo do Centro de Celebração
de Minas da Comissão Mineira de Folclore por José
Fernando de Souza e Silva, da Comissão Pernambucana
de Folclore]

B A T I S T A .
Maria de Fátima Barbosa de Mesquita, Francisca Neuma
Fechine Borges, Evangelina Maria Brito Faria e Ana Cristina
de Sousa Aldrigue [organizadoras]. Estudos em Literatura
Popular.João Pessoa: UFPB, 2004. 663 páginas. [A obra
se apresenta em duas partes. Na primeira há artigos
centrados no “Programa de Pesquisa em Literatura popular
(PPLP): 25 anos de estudos e intercâmbios culturais”. A
segunda apresenta 37 artigos focados no tema: “Estudos
em Literatura popular. Obra
doada ao acervo do Centro
de Celebração de Minas da
Comissão Mineira de
Folclore por José Fernando
de Souza e Silva da
Comissão Pernambucana de
Folclore]
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Aconteceu

BENJAMIN, Roberto Emerson Câmara. Pequeno Dici-
onário do Natal. Recife: Sociedade Pró-Cultura, 1999.
165 páginas. Roberto Benjamin foi Presidente da Comis-
são Nacional de Folclore e faleceu no dia 20 de outubro
de 2013. Obra doada ao acervo do Centro de Celebração
de Minas da Comissão Mineira de Folclore por José
Fernando de Souza e Silva da Comissão Pernambucana
de Folclore]

SOUZA, José Fernando et. AL. Roberto Benjamin por
alguns amigos. Recife: Grafset, 2013. 40 páginas. Apre-
senta depoimentos de admiradores do doutor Roberto
Benjamin na oportunidade de seu falecimento acontecido
no dia 20 de outubro do ano de 2013.  Obra doada ao
acervo do Centro de Celebração de Minas da Comissão
Mineira de Folclore por José Fernando de Souza e Silva
da Comissão Pernambucana de Folclore]

VICENTE, Severino. Uma releitura cascudiana para o
Folclore Brasileiro. Natal – RN , SESC, 2017. 200
páginas. [Obra doada ao acervo do Centro de Celebração
de Minas da Comissão Mineira de Folclore por Severino
Vicente da Comissão Norte Riograndense  de Folclore]

DIÉGUES Jr. Manuel Et. Al.Literatura popular em ver-
sos : estudos. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP;
Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 1986. 468
páginas. [Obra adquirida para compor o acervo do Centro
de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclo-
re.]

BURCKHARDT, Jacob. Del Paganismo AL Cristianis-
mo. La época de Constantino el Grande. México: Fondo
de Cultura Económica, 1982. [Primeira edição em espanol,
1945. Primeira edição do autor, 1853. Obra doada ao acer-
vo do Centro de Celebração de Minas da Comissão Mi-
neira de Folclore por Antônio Carlos Corrêa, residente em
São Paulo.]

SANTOS, Hélio Pereira dos. Padre Libério: relatos orais,
memórias, fatos e fotos. Pequi – MG: O Autor, 2019, 256
páginas. [Obra adquirida para compor o acervo do Centro
de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore.
estante: tipos populares.]
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Aconteceu

SANTOS, Hélio Pereira dos. Um balaio de gatos no reino
dos ratos. Belo Horizonte – MG: O Autor, 2011, 124
páginas. [Obra doada por Hélio Pereira dos Santos para
compor o acervo do Centro de Celebração de Minas da
Comissão Mineira de Folclore.]

SANTOS, Hélio Pereira dos. O dia em que a terra chorou.
2 ed.. Contagem – MG: Art-Técnica, 2014, 144 páginas.
[Obra doada por Hélio Pereira dos Santos para compor o
acervo do Centro de Celebração de Minas da Comissão
Mineira de Folclore.]

SANTOS, Hélio Pereira dos. Marcinha, uma formiga
Faraó, conhecendo Pará de Minas. Pequi – MG: O Autor,
2016, sem numeração de páginas. [Obra doada por Hélio
Pereira dos Santos para compor o acervo do Centro de
Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore.]

SANTOS, Hélio Pereira dos. Mingo, um pernilongo
inconsequente. Pequi – MG: O Autor, 2019, sem
numeração de páginas. [Obra doada por Hélio Pereira dos
Santos para compor o acervo do Centro de Celebração
de Minas da Comissão Mineira de Folclore.]

VALLINI, Alberto. Diocesi de Milano. [Obra  separata da
Revista doada por Affonso Furtado – da Comissão
Fluminense de Folclore para compor o acervo do Centro
de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore.]

BRANCO, Estelita de Aguiar. Maçambique: Coroação de
reis em Osório. Porto Alegre – RS: Comissão Gaucha de
Folclore, 1999. [Obra doada por Míriam Stella Blonski para
compor o acervo do Centro de Celebração de Minas da
Comissão Mineira de Folclore.]

ALAGOAS, Secretaria da
Cultura.  Alagoas – seus
folguedos e suas danças.
Maceió: Secretaria de Estado da
Cultura, 2017 [Obra doada por
Míriam Stella Blonski para
compor o acervo do Centro de
Celebração de Minas da
Comissão Mineira de Folclore.]

SOUZA, Adriano; e Cristiane Pires (coordenadores). XII
Edital Ceará da Paixão 2017. Fortaleza: Expressão
Gráfica e Editora, 2018. [Obra doada por Míriam Stella
Blonski para compor o acervo do Centro de Celebração
de Minas da Comissão Mineira de Folclore.]
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ALAGOAS, Secretaria da Cultura.  Secult em cena –
Edição Especial. Nº 03 maio 2017. Maceió: Secretaria
de Estado da Cultura, 2017 [Obra doada por Míriam Stella
Blonski para compor o acervo do Centro de Celebração
de Minas da Comissão Mineira de Folclore.]

ALAGOAS, Secretaria da Cultura.  Secult em cena Nº
05 abril 2018. Maceió: Secretaria de Estado da Cultura,
2017 [Obra doada por Míriam Stella Blonski para compor
o acervo do Centro de Celebração de Minas da Comissão
Mineira de Folclore.]

ALAGOAS, Secretaria da Cultura.  Secult em cena Nº
06 dezembro 2018. Maceió: Secretaria de Estado da
Cultura, 2017 [Obra doada por Míriam Stella Blonski para
compor o acervo do Centro de Celebração de Minas da
Comissão Mineira de Folclore.]

MENDES, Dulce Amara Margarida – Associação das
Tecelãs de Brumal. Brumal e seus encantos. Mariana –
MG: Aldrava Letras e Artes, 2019. [Obra doada por
Míriam Stella Blonski para compor o acervo do Centro
de Celebração de Minas da Comissão Mineira de
Folclore.]

REIS, Guilherme Reis. Herança: A Cavalhada em
Brumal. Brumal: Postura Digital Ltda, 2018. [Obra (DVD)
doada por Míriam Stella Blonski para compor o acervo
do Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira
de Folclore.]

NOYA, Luciana e Christianne Luce Gomes. O Direito ao
lazer nas políticas públicas da capitais dos países
andinos. Belo Horizonte: Utópica Editorial, 2019 [Obra
doada por Gustavo Pereira Cortes para compor o acervo
do Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira
de Folclore.]
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Aconteceu

GOMES, Christianne Luce, José Alfredo Oliveira Debortoli
e Luciano Pereira da Silva. Lazer, práticas socais e
mediação cultural. Campinas - SP: Autores Asociados,
2019 [Obra doada por Gustavo Pereira Cortes para compor
o acervo do Centro de Celebração de Minas da Comissão
Mineira de Folclore.]

CÔRTES, Gustavo Pereira e Elisângela Chaves. Dança:
Educação, lazer e arte. Belo Horizante - Utópica, 2019
[Obra doada por Gustavo Pereira Côrtes para compor o
acervo do Centro de Celebração de Minas da Comissão
Mineira de Folclore.]

COUTO, Ana Cláudia Porfírio, Luciano Pereira da Silva,
Camila Evelin Roque e Gláucia Teixeira Alves (orgs.)
Políticas públicas de esporte e lazer: Centro MG da Rede
CEDES. Belo Horizonte: Utópica, 2019. [Obra doada por
Gustavo Pereira Côrtes para compor o acervo do Centro
de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore.]

FARIAS, Carlos e Coral das Lavadeiras. Riozinho. Belo
Horizonte: Coral das Lavadeiras, abril de 2019. CD. [Obra
doada por Carlos Farias para compor o acervo do Centro
de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore.]

RAUSSE, Maria Auxiliadora. Coral Musicanto: 20 anos.
Contagem MG: Marcelinas, 2019. [Obra doada por Glécia
Cardoso Martins para compor o acervo do Centro de
Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore.]

ANJOS, Cyro dos. Amenina do sobrado. Rio de Janeiro;
Belo Horizonte: Livraria Garnier, 1994 [Primeira edição
1963. Obra adquirida por José Moreira de Souza para
compor o acervo do Centro de Celebração de Minas da
Comissão Mineira de Folclore.]
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Aconteceu

Nosso companheiro Sebastião Geraldo

Breguêz, agora, é nome de rua em Santa

Luzia.

Lélia Pereira Nunes da Comissão Catarinente de Folclore foi

condecorada com a Coemenda do Mérito Cultural Cruz e Sousa.

Dia 24 de novembro

Tornar-se tipo popular é

segredo. Leiam a Revista da

Comissão Mineira de

Folclore nº 29

Para entender a mentalidade das

condições de Saber Viver em

Minas Gerais

Honra ao

folclorista

O s w a l d o

Barroso, da

C o m i s s ã o

Cearense de

Folclore
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Aconteceu
Digitalização dos livros de atas da Comissão Mineira

de Folclore

Mesa digitalizadora. Gostou da invenção? É fruto da pesquisa
que gerou a obra “Comunicação e Mudança”.

João Damascena é candidato a novo membro efetivo da Comis-
são Mineira de Folclore.

Cavernas e Grutas

Nossa companheira Lalá –Laís Moreira Fernandino

- tem um convite especial para encher as páginas de

toda uma Revista da Comissão Mineira de Folclore:

os Segredos da Gruta e Cavernas.

Gruta é lugar emblemático dos PHANTASMAS!

Espaço fundamental para a descoberta do

desconhecido. Nela aparecem santos e assombrações.

Bons Jesus e Reis do Mato.

Começo com Platão, a gruta é o reino das sombras da

realidade a que não temos

acesso.

Célia
Corsino,
Diretora

do
IPHAN -

MG
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O temor à cultura livre
   Mauro Werkema

  Jornalista e membro efetivo da Comissão Mineira de
Folclore

A cultura sempre foi inimiga dos regimes autoritários. No
fascismo de Mussolini, no nazismo de Hitler, nas ditaduras
de qualquer espécie e tempo, o pensamento livre, a criação
artística, as formulações intelectuais, o cultivo à Filosofia e
à Sociologia, o humanismo que exalta a vida e respeito aos
diferentes e às diferenças, são vistos como perigosos para
os regimes que usurpam o poder popular e tentam
sobreviver com a imposição do pensamento único. Não
deram certo, não sobrevivem. Apenas interrompem
temporariamente a evolução civilizatória, inerente às
sociedades humanas e à natural busca de convívío solidário,
progressista, justo e igualitário, socialmente ético, verdadeiro.
Celso Furtado, que juntava  cultura e  desenvolvimento, diz
que “cultura é tudo que eleva o espírito humano”. Paulo
Freire,  educador emérito, sustenta  que   a  educação só
ocorre e se completa quando integrada aos  contextos
culturais. No mundo transversal e tecnológico de hoje, a
cultura é matéria prima para  a inovação, a criatividade, a
evolução, o conhecimento, a reformulação de modos de
vida, a própria ciência, a releitura do passado e a previsão
do futuro, o processo humanizatório.  A cultura é que  dá
consistência, identidade e personalidade a uma nação e a
um povo, como  uma  “substância espiritual comum”, seu
modo de vida, seus “saberes e fazeres”, sua distinção
histórica, sua maturidade.
A cultura é a principal inimiga do regime neofascista que se
instalou no Brasil. Há que restringi-la e, sempre que possível,
impedi-la. Os atos que a oprimem e lhe tiram a liberdade e
os meios de expressão é que  mais perversamente definem,
de maneira clara e ostensiva, o caráter retrógrado,
regressista, opressor do governo. Querem um país de
mentecaptos, de mentes inertes e primárias, toscas e débeis,
sem qualquer autonomia crítica e de pensamento criativo.
O autoritário teme a inteligência, que lhe falta e que o contesta
por sua própria natureza e ignorância.  É o que de pior que
pode acontecer a qualquer sociedade e que, no caso
brasileiro, torna-se uma imensa e gravíssima agressão a toda
a nação que, por seu processo histórico e sua diversidade
cultural e disparidades sócio-econômicas, necessita
intrinsicamente das suas ricas manifestações culturais como
processo de transformação política e social. Triste, muito
triste. Resta-nos esperar, confiados na dialética dos
processos históricos, que este demoníaco e estúpido
momento seja superado pela sua própria insensatez e
inviabilidades inerentes ao seu próprio germe doentio e

obtuso e que nos coloca na contramão da evolução das
sociedades humanas.
Em 1983, no início da campanha “Diretas Já”,  Tancredo
Neves, eleito governador de Minas,  já no  ato de posse
cria com José Aparecido de  Oliveira a Secretaria de Estado
da Cultura  como símbolo de  superação de 25 anos da
ditatura. E criou-se, nesta  articulação, o Ministério da
Cultura, conquista básica do  movimento liberalizante. A
cultura da  “Nova República”  abriu espaços para
representação oficial de mulheres, negros, indígenas e
multigêneros, como também para as expressões da cultura
popular e a erudita. Criou-se a Lei Sarney, de incentivo à
cultura, extinta por Collor e recriada pela Lei Rouanet, já
por  Itamar Franco. Garantiu-se o incentivo fiscal à cultura,
com participação da iniciativa privada. Ampliou a proteção
ao patrimônio histórico e artístico, como essenciais à história
e à  identidade de um povo. E também a  outros instrumentos
e linguagens da cultura, o audiovisual, o livro, a  música,
artes visuais e cênicas.
A restrição à cultura retira do Brasil a capacidade de, no
momento, decidir sobre o seu destino, o que exige caminhos
livres por onde transita o espírito humano e sua criatividade.
A extinção do Ministério da Cultura, a  censura ideológica
e ao livre pensar,  as imposições  às universidades, à pesquisa
científica, à Funarte, à Ancine, às leis de incentivo cultural,
as dificuldades impostas à produção e difusão culturais,
admoestações e ameaças a artistas e pensadores, refletem
um obscurantismo de graves consequências. Sem
discordância crítica, a imposição de um pensamento único,
chegamos a um imobilismo histórico, que nos incapacita
como povo e nação com personalidade distinta. E nos retira
deste novo mundo, único e interconectado.
Triste, muito triste.
mwerkema@uol.com.br
8.11.2019
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ARTIGOS

“O Movimento dos Folcloristas em

Minas Gerais”.

FAFI – FAFICH e a Gaia Ciência
José Moreira de Souza

Damos continuidade nesta edição aos registros da
Pesquisa “O Movimento dos Folcloristas em Minas
Gerais”.
É hora de celebrar a fundação de um mito.
Tenho insistido: Mito é celebrado; Lenda é contada.
Celebrou-se, no dia 14 de novembro a fundação da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da atual UFMG.
Fixo mais uma vez: a lenda que narra um mito define o tempo
da memória. O tempo se inicia no dia de fundação. Nada
existe antes. E porque o tempo das lendas que narram mitos
deve se fixar na memória social, vale a verdade das lendas.
Há duas lendas que narram o mito: A primeira, mais
conveniente diz que a Faculdade de Filofia foi fundada no
dia 21 de abril de 1939 para fixar a celebração de outro
mito: o dia da sacrificação de Tiradentes. A segunda informa
que a data escolhida seria no dia do aniversário do Ducce –
um tal de Mussolini -.
Certamente, os que creem com fé inabalável nos preceitos
da História, refutarão as afirmações precedentes.
“Consultem os documentos. Valem os registros.”  Porém,
quem descansa aos domingos, descansa do trabalho; quem
brinca no Carnaval, diverte-se, perdeu-se a memória do
mito? Repete-se no Domingo a celebração do descanso de
Deus após, criar o Mundo em seis dias? Apagou-se a
lembrança de que o velho Entrudo, ou o moderno Carnaval
celebram a última alegria?
Vale perguntar:  quais valores se afirmam nos registros
documentais para garantir a fé nos instantes vividos no
passado? O que é selecionado para se fixar  na memória de
celebração com toda fidelidade aos registros ?
No caso do dia 14 de novembro, lembrou-se aos presentes
que compareceram no Auditório “Sônia Viegas” – note-se
o nome do monumento – que se comemoravam os Oitenta
Anos de fundação da FAFICH... Ora, no dia 21 de abril
de 1939, não havia FAFICH.  Ao longo dos anos, tem-se
celebrado a Fundação do ICB, do ICEX, da Fale... Antes,
tudo era FAFI. Eis o poder das lendas e dos mitos que as
narram.
Ao demolir mitos da memória popular, a História apenas os
substitui por novos mitos escritos ao modo dos códigos de
uma ciência positiva! Há registros, e neles “Dou Fé”!
Para celebrar os 80 anos da Faculdade de Filosofia – hoje,
FAFICH – descerrou-se uma placa com o nome de Artur
Versiani Veloso e um monumento a Kant.  Bela, linda,
emocionante homenagem ao nosso Diretor, Filósofo,
fundador da FAFI, na emblemática Casa D’Italia situada

na Rua dos Tamoios no ano de 1939, nas proximidades da
Igreja de São José. Nós, hoje, tão zelosos pelo patrimônio
ainda imaginamos uma casa com essa características naquele
local? Ah! E tem o Colégio Marconi, nessa origem. Onde
se localiza?
Há um registro fotográfico do momento inaugural de
fundação da FAFI com a informação dos nomes que
constam do “Ato de Fundação”. São eles: Arthur Versiani
Velloso, Braz Pellegrino, Lúcio José os Santos, Padre Clóvis
Souza e Silva e José Lourenço de Oliveira.
Note-se: no centro encontra-se a figura do que será o
primeiro diretor: Lúcio José dos Santos – 1875 – 1944 –
Cachoeira do Campo . À sua esquerda o ítalo brasileiro,
Braz Pellegrino,filho de pais italianos e natural de Pequeri –
MG -,   o montesclarense do Distrito Diamantino, Artur
Versiani Veloso, - o Versiani apenas celebra as origens de
uma migração do século XVIII -, Padre Clóvis de Sousa e
Silva – cuja origem não nos foi possível encontrar, mas que
foi também prefeito de Belo Horizonte -, e José Lourenço
de Oliveira, natural de Peçanha.
Atenção para o Centro: Lúcio José dos Santos foi Reitor
da Universidade de Minas Gerais em 1931 – 1933 e sucedeu
Mendes Pimentel, o fundador dessa universidade. Era
engenheiro e se dedicou também à História. Publicou em
1926, História de Minas Geraes  para as escolas ginasiais,
entre muitas obras de engenharia, geografia, história e
religião. Teve sua formação básica no Caraça. Braz
Pelegrino era filho de italianos migrados no final de século
XIX, teve longa formação na Itália e retornou ao Brasil para
fazer carreira na área de Medicina e Ciências Biológicas.
Arthur Versiani Velloso nasceu em Ouro Preto, mas, tal qual
os Arinos de Melo Franco com umbigo em Paracatu, tem
raízes em Montes Claros. Os Versiani, como narra Ciro
dos Anjos, têm sua origem no Distrito Diamantino e se
expandem para o Sertão do Bonfim - Bocaiúva. José
Lourenço nasceu em Peçanha e migrou por Minas.
Curiosamente, excetuado Braz Pellegrino que respirou Itália,
há um ar denso do Caraça na formação desse grupo criador
revelado por José Lourenço em suas memórias. Seria o
Caraça a matriz da FAFI? Eis uma boa lenda!
Há mais oportunidade para novas lendas.
A FAFICH resultou do desmembramento dos cursos de
“Ciências Exatas”,  “Ciências Biológicas”, “Geociências”,
“Letras”,  “Educação”. Cada um desses pedaços originais
se desmembraram a partir de 1965. Da mesa solene de
fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras já
se anunciava em Braz Pellegrino as Ciências Biológicas e
José Lourenço trazia as sementes da futura Faculdade de
Letras. Lúcio José dos Santos seria a raiz do ICEX ou se
fixaria nas lendas para narrar a área de História?
Desse modo, há que buscar, não apenas no Caraça, lendas
que narrem os primórdios da FAFI – Ex-Fafi como insistiu
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o professor Jenner Procópio Alvarenga - ICB.  Há a Escola
de Engenharia de Minas; há a Faculdade de Direito, fundada
no ano de 1894, a Faculdade de Medicina fundada em
março de 1911 e a Escola de Engenharia fundada no mesmo
mês e ano - 1911.
É o conjunto desses saberes que se articula na
universitária Faculdade de Filosofia Ciências e Letras.
Simples assim?
Vale a pena ler com atenção a ata de fundação:

Ao vinte e um dias do mês de abril do ano de

mil e novecentos e trinta e nove, efeméride

comemorativa do Protomártir da

Independência Brasileira, presentes às 10

horas da manhã no edifício em que funciona

o Ginásio Marconi, sito à Rua Tamoios número

trezentos e quarenta e um, nesta cidade de Belo

Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais,

os Senhores professores, Drs. Pe. Clóvis de

Sousa e Silva, Braz Pellegrino, Vincenzo

Spinelli, Guilhermino César, Mário Casa-

santa, José Lourenço de Oliveira, Nivaldo Reis,

Orlando de Magalhães Carvalho e Arthur

Versiani Velloso, secretário ad hoc, deliberaram

e resolveram fundar uma Faculdade de

Filosofia que logo que logo denominaram

Faculdade de Filosofia de Minas Gerais,

consoante o Decreto número mil cento e

noventa (1.190) do mesmo ano de mil

novecentos e trinta e nove. [Maria de Lourdes
Amaral Hadad: “Comemorando o Cinquentenário
da Faculdade de Filosofia de Minas Gerais. In

Revista do Departamento de História 9, 1989.
P. 7.]

Está aí a primeira lenda que se perde na memória. A mãe é
FFMG – Faculdade de Filosofia de Minas Gerais. Há nova
lenda que, quase se perde, a denomina FAFI-UMG e
esconde o FAFICL-UMG, FAFI-UFMG, até esquartejada
se tornar FAFICH-UFMG.
Esse percurso merece toda uma tese História das Ciências
em nossa Universidade.  Há que imaginar a trajetória da
divisão do trabalho intelectual que resultará nos múltiplos
desemembramentos, cada um com suas “meta” Metafísica,
Metaquímica, Metahistória, Metalinguagem,
Metasociologia. Essas meta, oriundas da Filosofia hoje se
chamariam “etno”: etnomatemática, etnobiologia, etnofísica,
etnoliguagem, Etnologia, em síntese. Etnologia é a nova
Metafísica que nega o saber filosófico e o Pensamento
Selvagem.
Apenas como curiosidade, exibe-se em seguida os
nomes dos autores da primeira edição da Revista
Kritérion  surgida no ano de 1947, quando a Faculdade
de Filosofia já era de “Ciências e Letras”.

Surge como revista trimestral, mas não consegue manter a
seriedade já na quarta edição. Torna-se semestral, até se
afirmar no “seja como Deus quiser”, embora mantenha a
intenção de semestralidade.
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Ato da fundação da Faculdade de Filosofia. Da

esquerda para a direita: professores Arthur Versiani

Velloso, Braz Pellegrino, Lúcio José dos Santos,

Padre Clóvis Sousa e Silva e José Lourenço de

Oliveira.

Velloso e o  Filósofo Tatá

Eis o Tatá filósofo de Montes Claros, segundo narrativa
de Cyro dos Anjos, primo de Arthur Velloso.
Era professor primário.
Um dia cansou de dar aulas e resolveu ocupar-se com

a fazendinha que arranjara. Ocupar-se é expressão

inadequada, em se trantando de um contemplativo: a

fazenda garantia-se a si mesma, como coisa que se

tornara coletiva, sempre havendo quem se dispusesse

a plantar a meias, quando chegava a ocasião. No

geral, os meeiros eram antigos discípulos que

fascinados pelo mestre, continuaram a acompanhá-lo

embora já tivessem barbas. A tabuada e a cartilha

foram substituídas por conselhos e especulações

gerais sobre o mundo, e a sala de aulas trocada pelo

pátio da fazenda: ali, à tardinha, de cócoras, Tatá se

entretinha com os neófitos.

(...) Substituíra o Deus bíblico por uma Natura

Naturante meio espinosiana e, sem cerimônia alguma,

conservara da doutrina da Igreja apenas o que lhe

convinha; assim, ia à missa, em não havendo risco de

sermão, e rezava nos momentos de aperto.

(...)

Seria um existencialista puro: vivia e deixava os

outros viverem.

Gaia Ciência:

Qual é a diferença entre o padre, o bule e a família?
Resposta:
O padre éde muitafé.
O bule éde pôcafé!
????
E a família?
- A família vai bem, obrigado!

[Aprendi a escrever com uma senhora que queria
aprender. Há um profundo saber na formação de
palavras. Haja metaplasmos e muita coisa mais.]

O filósofo da vida entra em justa com o professor

Filósofo:

Meu primo Veloso, jovem professor de Filosofia e

também seu sobrinho, engajara-se com ele em uma

discussão metafísica. A certa altura, apertado pelo

contendor, Veloso chamou Kant em seu auxílio. O

mestre do criticismo houvera dito isso ou aquilo. “É

bobagem dele!” – retrucou Tatá com absoluto descaso

pela autoridade do papa de Koenigsberg. E não sei

como não invocou, para contrapô-la à de Kant, a

opinião de Seu Euleutério do Capão Redondo.

[Ciro dos Anjos: A Menina do Sobrado.Rio de Janeiro:
Belo Horizonte: Livraria Garnier, 1994. P. 74-77]
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Comunicação e Mudança.

SOUZA, José Moreira de.
Comunicação e mudança: a
decadência do lazer tradicional. Belo
Horizonte: Editora Comissão Mineira
de Folclore, 2019. 554 paginas
ilustradas.

Na leitura de Comunicação e mudança: decadência
do lazer tradicional, de José Moreira de Souza, fui
caminhando vagarosamente por povoados, vilarejos e
cidades que bordam a Cordilheira do Espinhaço. Quando
pensei em escrever algo que desse conta de minhas leituras,
levei em consideração que o livro já havia sido muito bem
apreciado por dois estudiosos de alto gabarito,
dispensando, assim, mais comentários. O primeiro foi do
saudoso professor Fernando Correia Dias que comentou
as primeiras pesquisas e redações apresentadas a ele pelo
autor. Fernando Correia Dias fez uma avaliação de ordem
técnica e crítica metodológica, própria de orientador de
tese acadêmica. O segundo é Raimundo Nonato Miranda
Chaves, nas orelhas do livro. Ele, além de ser enraizado na
região, é estudioso dos aspectos culturais e históricos, a
exemplo do livro de sua autoria “Camilinho: a escola da
vida”. Raimundo descreve a longa jornada de José Moreira
de Souza e a tenacidade do pesquisador, que há 50 anos
não contava com a computação eletrônica para captar,
armazenar dados, documentos e narrações.

Então, o que justifica a atitude de acrescentar algo
mais nessa conversa? O titulo nos remete às transformações
nas formas de lazer adotadas na microrregião localizada
nas vertentes dos rios Doce, São Francisco e Jequitinhonha,
aí fixadas desde os tempos coloniais. Importante notar que
a música, quando não é em si uma forma de lazer, ela vem
associada a outras como dança, folguedos, peças teatrais,
cinema mudo, festas cívicas e religiosas. A música sacra
teve, em Minas Gerais, um lugar especial, tanto em
quantidade quanto em qualidades técnicas e estéticas. Tem
sido apontada por importantes musicólogos como
determinante na educação musical dos mineiros até nos dias
atuais.

Colocando a música no centro da dissertação, José
Moreira de Souza registra as tentativas da Igreja Católica
em imprimir à música sacra o caráter e a função de
sensibilizar os fiéis e dar a ela distinção das demais formas
de música de caráter profano, citando o Motu Proprio de
Pio X, em 1903. Em sua análise esse documento contribuiu
para liberar os compositores sacros no sentido de simplificar
e dar um caráter mais popular, ao contrário das composições
barrocas. Os maestros compositores das corporações

musicais, de Diamantina, Serro, Datas, Gouveia, Conceição
do Mato Dentro, ao mesmo tempo que compunham
músicas populares como dobrados, marchas, valsas e
polcas, criavam peças para procissão, novena, semana
santa e devoções.

Há uma patente originalidade no trabalho de José
Moreira de Souza com relação a outros estudiosos da
música em Minas Gerais, que o antecederam, como Maria
da Conceição Resende, José Maria das Neves, Angélica
de Resende Garcia, que foram muito abrangentes no espaço
e suscintos na caracterização. Moreira, ao contrário, mostra
parte de uma extensa documentação e contatos diretos com
descendentes de músicos, como a família Foureaux e verifica
as transformações ocorridas na região em face dos meios
de comunicação.

E por falar em Foureaux, cabe notar que a
historiografia de Diamantina, especialmente os autores da
primeira metade do século XX, como Soter Couto e Aires
da Mata Machado, não fazem referência ao nome de João
Vitor Foureaux. Moreira não relata somente a obra desse
extraordinário maestro compositor, mas acompanha seus
familiares que se espalham pelas cidades e distritos da
região, regendo bandas, criando orquestras e corais.

Além da música, José Moreira de Souza inventaria e
analisa todos as demais formas de lazer, como teatro e circo
cinema que vão sofrendo transformações na medida que
evoluem os meios de comunicação, a chegada do
gramofone movido a corda mecânica; os trilhos da estrada
de ferro; adaptando formas de lazer das elites ao saber
tradicional.

Não menos importante em “Comunicação e
Mudança” é a riqueza de acervos de fontes primárias, como
documentos originais de arquivos privados e públicos; de
periódicos e extenso material bibliográfico. Enfim, uma obra
indispensável a quem deseja realizar estudos acadêmicos
ou de livre pesquisa ou que deseja buscar conhecimento
sobre a região;

Belo Horizonte 23 de outubro de 2019.

Antônio de Paiva Moura – Presidente de Honra da
Comissão Mineira de Folclore
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COMUNICAÇÃO E MUDANÇA
a  decadência do lazer tradicional

JOSÉ MOREIRA DE SOUZA, amigo ibateano (55-59),

filho de garimpeiro de diamantes em Minas Gerais, tão

logo tenha se graduado em Ciências Sociais, aos 27

anos de idade, entranhou-se no solo mineiro, tornando-

se também garimpeiro de outro tipo de pedra preciosa,

o diamante cultural que leva o nome de Música. O

quartel-general de suas pesquisas é a cidade de

Diamantina, a Capital do Jequitinhonha, arrodeado por

mais outros 15 municípios que formaram, ainda no

século XVIII, o circuito do diamante. Boa parte de sua

população vivia da renda de aluguel de seus escravos,

sobrando-lhes, portanto, muito tempo livre, o que

largamente lhe permitia o desenvolvimento do processo

criativo voltado à criação e execução de peças musicais,

grande estímulo à formação de orquestras, bandas e

corais e o consequente surgimento de compositores,

maestros e professores de música. Com bastante

habilidade, o jovem sociólogo organiza sua pesquisa,

que abrange os séculos XVIII ao século XX, elaborando

questionários, buscando arquivos, entrevistas, visitas

a igrejas, maestros e compositores, culminando  na

coleta de muito mais de 1200 partituras de um

surpreendente tesouro abandonado no tempo. Suas

conclusões, que encerram causas e consequências das

diferentes fases do desenvolvimento musical, seu

crescimento, auge e decadência, destacam a

responsabilidade por parte da Comunicação - sua

existência ou sua falta - nos processos de mudanças.

Daí o título dessa obra, que, após 50 anos de sua

edificação, vem agora pela primeira vez a público

enriquecer a alma dos amantes da música e contribuir

de maneira substancial os institutos de patrimônio

histórico, escolas e conservatórios musicais.

Seu lançamento está previsto para o dia21 de agosto

no auditório do IPHAN em Belo Horizonte.

Ele é natural de Gouveia-MG. Cursou Filosofia no

Seminário Central do Ipiranga, Ciências Sociais na

FAFICH UFMG; pós-graduado em Psicologia pelo Centro

Universitário Newton Paiva onde atuou como professor

de Sociologia, e Metodologia da Pesquisa e

Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduaçào; mestre em

Sociologia Urbana pela FAFICH UFMG; professor do

Departamento de Ciências Socias da FAFICH.

Pesquisador do Centro de Estudos Mineiros e da Escola

de Governo da Fundação João Pinheiro. Sua obra

Cidade, momentos e processos, recebeu prêmio ANPOCS

e em 2017 recebeu a medalha Mário de Andrade, do

Patrimônio histórico e Artístico Nacional.

O amigo ibateano poderá adquiri-lo bastando que envie

um e-mail para zedeflora@gmail.com ou telefone para

31-3386.1290 ou 31-99591-1791, podendo recebê-lo

pelos correios.

Antônio Carlos Correa publicou na edição 162 do

ECHUS editado na cidade de São Paulo
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Programa de Abertura da 53ª Semana

Mineira de Folclore
A Comissão Mineira de Folclore, sob coordenação da
Folclorista Maria Madalena Diniz Bastos – Dadá Diniz –
celebrou a 53ª Semana Mineira de Folclore com início no
dia 12 e término no dia 29 de agosto.Celebrou também
seus 71 anos, oportunidade em que surgiu como coorde-
nação do movimento dos folcloristas em Minas Gerais.
A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte tem sido apoio
constante às atividades desse grupo de estudiosos de Mi-
nas Gerais que surgiu desde a fundação da capital no ano
de 1897. Nossa missão se resume na mensagem: Atenção

ao, e estudo do, Saber Viver em Minas Gerais e suas

condições.

A Comissão Mineira de Folclore entende e insiste que Belo
Horizonte é a Cidade Síntese de Minas. Nela se con-
centram os temas do saber viver em Minas Gerais e os
modos de celebração desse saber.
A programação da 53ª Semana Mineira de Folclore se ini-
ciou no Centro Cultural Salgado Filho, local de abrigo do
Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de
Folclore.
O que é o Centro de Celebração de Minas?
É um pequeno espaço no qual todos os visitantes são con-
vidados a pensar seu saber viver com todas as tradições e
contradições. Há que se pensar nas Minas e nos Gerais.
As atividades da Comissão Mineira de Folclore se desen-
volveram nesse espaço durante os três primeiros dias da
programação com a seguinte temática:

• Dia 12 – Apresentação da Revista da Comissão Mi-
neira de Folclore nº 32 – Especial sobre Belo Ho-
rizonte: Cidade síntese de Minas.
A apresentação dessa edição da Revista da Co-
missão Mineira de Folclore é apenas oportunidade
de agradecer a gentileza da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, através da Fundação Municipal de
Cultura, de apoiar nossas atividades, patrocinando
o projeto denominado 50ª Semana Mineira de Fol-
clore. Com efeito, com os recursos desse projeto,
a CMFL pôde dar a público cinco obras inéditas
de seus membros e criar o selo editorial “Pedra de
Santana”.
A Revista 32 exibe artigos focados em atividades
desenvolvidas em Belo Horizonte.

• Dia 13 – Conversa sobre Tipos Populares Urbanos
com foco nos que ainda se apresentam para os
moradores por local de residência. Tema da Revis-
ta nº 29
A cidade de Belo Horizonte se desdobra em nove
administrações regionais e o dobro de Centros
Culturais. Esta é uma visão simplificada da realida-

de do viver na Cidade Síntese de Minas. Há que
atentar para as condições do saber viver. Dessa
atenção surgem os “tipos populares” urbanos, os
quais vêm chamando a atenção dos folcloristas des-
de o século XIX. Qual é a principal característica
desses assim chamados “tipos populares?”. Des-
conhecer as condições. A atenção para eles revela
a cidade possível e impossível.
Esse assunto que mereceu amplo estudo na Revis-
ta de número 29 criará oportunidade para os parti-
cipantes das rodas de conversa registrarem a pre-
sença insistente desses personagens na ordem lo-
cal.

• Dia 14 – Conversa sobre “O que se guarda para não
esquecer” – representação de monumentos
identificadores do viver local e residencial – Tema:
O que é patrimônio?
Este será um dia de  brincadeiras com as palavras
“Patrimônio” “Matrimônio”, “Dote”, Dons da Pá-
tria, “Gamar”, Herança.
Pretende-se fixar o que tem valor e não pode ser
trocado para o viver doméstico, de vizinhança, de
identificação e reconhecimento.

Todos esses encontros se destinam aos moradores da
área de abrangência do Centro Cultural.

Encontro “O que é cultura popular: Cren-

ças e Mitos sobre Folclore e Educação Po-

pular”

Data: 12 de agosto, segunda-feira a partir
das 8h30
Local: Clube da Maturidade – Av. Bias For-
tes, 1.008 – Lourdes, Belo Horizonte
Programação: Lançamento da livraria virtu-
al da Comissão Mineira de Folclore e do
projeto “Desapego Literário”, com exposição
itinerante. Roda de conversa e relatos. Dan-
ças circulares brasileiras. Contação de histó-
rias e feira de produtos da cultura mineira.
Voluntário de Referência: Lúcia Tânia
Augusto

Lançamento do livro “Herdeiros das Ori-

gens” da folclorista Edileila Portes

Data: 17 de agosto, sábado, às 10h
Local: Fundação Municipal de Cultura – R.
da Bahia, nº 888 - Centro, Belo Horizonte
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Programação: Lançamento do livro da
folclorista Edileila Portes, como parte da série
de lançamentos da CMFL em parceria com a
Fundação Municipal de Cultura. Apresenta-
ção Musical Carlos Farias.
Voluntário de referência: Marco LLobus

Espetáculo “Catopezêra – Agosto é Festa, é

Festejo”

Data: 20 de agosto, terça-feira, às 19h30
Local: Cine Theatro Brasil - Av. Amazonas,
315 - Centro, Belo Horizonte
Programação: Tino Gomes & Danuza
Menezes com os grupos Pandeiro Mineiro &
Percussarau. Show escrito especialmente
para a Semana Mineira de Folclore, com as
canções e batidas dos tambores cantados e
sentidos por nossa gente. Participantes com o
flyer do evento pagam meia no ingresso (R$
15,00)
Voluntário de referência: Luiz Fernando
Vieira Tropia

Lançamento do livro “Comunicação e Mu-

dança” do folclorista José Moreira de Souza

Data: 21 de agosto, quarta-feira, às 19h30
Local: Sede IPHAN/MG - Rua Januária, 130
– Floresta, Belo Horizonte
Programação: Lançamento do livro do
folclorista José Moreira de Souza, como parte
da série de lançamentos da CMFL em parce-
ria com a Fundação Municipal de Cultura.
Apresentação musical do Coral Crescere e
Lucigênio Gomes Pereira e participação
especial de Carlos Felipe Melo Marques
Horta.
Voluntário de referência: Marco LLobus

Assembleia da Comissão Mineira de Fol-

clore por ocasião do dia nacional do folclore

Data: 22 de agosto, quinta-feira, às 19h
Local: Fundação Municipal de Cultura – R.
da Bahia, nº 888 - Centro, Belo Horizonte

Programação: Sessão formal de reunião da
Comissão Mineira de Folclore. Relatório das
atividades dos folcloristas. Declaração de
compromisso e posse de novos folcloristas.
Relatório dos projetos em andamento. Con-
fraternização
Voluntário de referência: Marcus Costa

Lançamento do livro “Leitura na Calçada”

da folclorista Edmeia Faria

Data: 24 de agosto, sábado, às 10h
Local: Biblioteca Pública Infantil e Juvenil
de Belo Horizonte, Rua Guaicurus, 50 - Cen-
tro, Belo Horizonte / Centro de Referência da
Juventude
Programação: Lançamento do livro da
folclorista Edmeia Faria, como parte da série
de lançamentos da CMFL em parceria com a
Fundação Municipal de Cultura. Apresenta-
ção musical de Rubinho do Vale e Participa-
ção especial do Saciólogo Ricardo
Evangelista.
Voluntário de referência: Marco LLobus.

Feira Solidária - Mesa dos Artistas - 24 de

agosto, sábado, a partir das 15h

Local: Rua Hervália, 105, Caiçara
Voluntário: Dadá Diniz.

Reunião de Grupo de Trabalho para desen-

volvimento do projeto “A cultura bantu como

base cultural da cultural afro de  povos da

língua portuguesa: Programa de estudos e

pesquisas comparativos e multinacionais”

Data: 27 de agosto, terça feira, às 19h
Local: Fundação Municipal de Cultura – R.
da Bahia, nº 888 - Centro, Belo Horizonte
Programação:Após apresentação do Plano
Geral, expôs-se a contribuição dos presentes
à etapa que se desenvolverá no Brasil:

• Reunião de trabalho e planejamento com a repre-
sentação da CPLP no Ministério das - Relações
Exteriores do governo brasileiro.
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• Reunião de trabalho com adidos culturais das

embaixadas de Portugal, Angola, Moçambique
Cabo Verde, no Brasil.

• Visita à Universidade Federalde Ouro Preto e seus
programas de pós-gradução  em ciências huma-
nas para para diagnóstico (avaliação)  de
viabildade de parcerias

• Exposição e debate do programa e do projeto com
membros da Comissão Mineira de Folclore com
sessões de autógrafos da obra - - O Drama de um
Campesinato Negro no Brasil: a Comunidade Negra
dos Artur-em BeloHorizonte

• Promoção de exposição e debate sobre o progra-
ma de estudos e pesquisas multinacionais - A
cultura bantu como base cultural da cultural afro
de povos da língua portuguesa na Universidade
Federal e Ouro Preto, com sessões de autógrafos
da obra - - O Drama de um Campesinato Negro no
Brasil: a Comunidade Negra dos Artur-
emBeloHorizonte

Atividade prevista e não realizada.

Reunião da Comissão Mineira de Folclore

com a Prefeitura Municipal de Vespasiano

para assinatura de novo convênio para

abrigo do Museu de Folclore “Saul

Martins” e programação das atividades

naquele espaço.

Data: 29 de agosto. Até o momento não se
confirmou nova data.
Local: Museu de Folclore “Saul Martins”

Voluntário: Diretoria da Comissão Mineira

de Folclore
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Revista 33 – Especial para o XVII Congresso

Brasileiro de Folclore

A Comissão Mineira de Folclore preparou uma edição
especial de sua revista para ser distribuída e apreciada
pelos heroicos participantes das Comissões Estaduais de
todo o Brasil que se reuniram no XVII Congresso
Brasileiro de Folclore.
Foram enviados 295 exemplares juntamente com as mais
importantes edições do Boletim Carrranca,  no dia 29 de
setembro pela empresa Gol Express. O acúmulo de
atividades dos organizadores não permitiu a retirada
imediata da encomenda. Contudo, no dia de encerramento
do congresso distribuiu-se para os presentes os
exemplares enviados.

Gostaríamos de obter comentários críticos ao conteúdo
dos artigos desta revista.

Encontros no Centro Cultural

Salgado Filho.

A Comissão Mineira de Folclore realizou encontros
mensais no Centro Cultural Salgado Filho.

Dia 25 de setembro – Tema: apresentação e distribuição
da Revista nº 33. O Movimento dos Folcloristas no Brasil.

Dia 30 de outubro: Conversas com moradores convidados
do Bairro Salgado Filho para desenvolvimento do estudo
do Saber Viver Local e oportunidades de celebração.

13 de novembro: Encerramento das atividades do ano e
preparação para a agenda de  2020.
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Reuniões da Diretoria da

Comissão Mineira de Folclore.
A Diretoria se reúne mensalmente para avaliar e
deliberar ações da Comissão Mineira de Folclo-
re.
28 de Setembro: Preparação para compareci-
mento do XVII Congresso Brasileiro de Folclore.
Sugeriu-se levar ao Congresso a seguinte  pro-
posta:
Proposta para apresentação no XVII Con-

gresso Brasileiro de Folclore

Maceió 02 a 05 de outubro de  2019
Considerando que o Estatuto da Co-
missão Nacional prevê uma vice-
presidência nata com sede no Rio de
Janeiro da qual é responsável a Comis-
são Fluminense de Folclore;
Considerando que, no último Congres-
so, a referida Comissão Fluminense de
Folclore se encontrava em recesso;
Considerando que o acervo da Comis-
são Nacional de Folclore se encontra
sob a guarda do Centro Nacional de
Folclore o qual foi a principal conquis-
ta do Movimento dos Folcloristas
como continuidade da “Campanha de
Defesa do Folclore Brasileiro” criada
no ano de 1958;
Considerando a premente necessidade
de a Comissão Nacional cumprir suas
atribuições no interior do Sistema
Nacional de Cultura;
A Assembleia da Comissão Nacional
de Folclore reunida em sessão do XVII
Congresso Brasileiro de Folclore deli-
bera.

1. Promover ampla campanha
de reconhecimento das Comis-
sões Estaduais como
Patrimônio Imaterial.

2. Instituir, por meio de instru-
mentos legais cabíveis, o reco-
nhecimento do Centro Nacional
de Folclore e Cultura Popular
como Secretaria Executiva  da
Comissão Nacional de Folclore.

3. Atribuir e reconhecer ao
Centro Nacional de Folclore e
Cultura Popular a competência
de guarda, documentação e
divulgação do acervo da Co-

missão Nacional de Folclore e das atividades e
publicações de todas as Comissões estaduais
de folclore.

4. Colaborar sistematicamente para suprir o
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular
de informações necessárias para o cumprimen-
to de sua missão como órgão componente do
Sistema Nacional de Cultura.

5. Estreitar vínculos necessários com os ór-
gãos dos Institutos de Patrimônio no âmbito
federal de estaduais – IPPHAN, IEPHA,
Funarte e congêneres.

6. Criar agenda de Seminários estaduais  e
Congressos Nacionais com os respectivos
orçamentos e submetê-los aos órgãos parceiros
obedecendo aos planos das leis orçamentárias.

28 de outubro: Relatório de participação da CMFL no XVII
Congresso Brasileiro de Folclore e elaboração da Pauta para a 4ª
reunião da Assembleia Geral da Comissão Mineira de Folclore.
Decisão sobre o local e aprovação do convite do folclorista
Zanoni Eustáquio Roque Neves.
12 de novembro: reunião com o senhor Jadison Nantes superin-
tendente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte
para apreciação de ofício encaminhado no dia 29 de agosto  à
Secretaria Municipal de Cultura cuja pauta se exibe em seguida:

1XVIII Congresso Brasileiro de Folclore - sendo esta a
Conferência nacional das culturas populares. [A CMFL de-
veria sediar o XVII Congresso em Belo Horizonte, mas não
teve condição para tal.] - Conforme o Plano Setorial para
as culturas populares - MinC 2012. há que entender que os
congressos de Folclore realizados, desde o ano de 1951,
se conformam plenamente com o que se preceitua como
Conferência Nacional das Culturas Populares. 2 Apoio à
continuidade do projeto “Saber Viver em BH e suas condi-
ções” - o escopo deste projeto já foi apresentado à Funda-
ção Municipal de Cultura no ano de 2014, mas ainda não
foi apreciado. 3  Apoio à implantação da Tv Bateia - youtube
com vídeos e reportagens de interesse público das ações da
Comissão Mineira de Folclore e das manifestações da cul-
tura popular - é uma das decorrência do projeto “Saber
Viver em BH”. 4 Apoio na divulgação e ações referente às
publicações (Incluindo novas publicações)  COMISSÃO
MINEIRA DE FOLCLORE - www.folcloreminas.org.br -
31 99314 1777 5 Apoio e ou suporte para cursos em pre-
paração. A CMFL depende de instalações adequadas para
realização de ciclos de palestras, cursos e oficinas em nível
de atualização, aperfeiçoamento até pós-graduação lato e
stricto sensu. É também eixo de articulação ao projeto “Sa-
ber Viver em BH”. 6 Apoio e ou suporte para encontros em
todos os Centros Culturais de Belo Horizonte - esta ativi-
dade já constou de nossa programação no ano de 2014,
quando comparecemos aos centro Lagoa do Nado, São
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Bernardo, Padre Eustáquio, Alto Vera Cruz, Vila
Fátima, Salgado Filho São Geraldo e Vila Marçola.
7 Carta de apoio ao projeto já iniciado: “Cultura
Bantu - Portuguesa na África e na Diáspora” - Pro-
grama de estudos e pesquisas comparativas e
multinacionais. Em reuniões de trabalho inúmeras
atividades de celebração do Reinado existentes em
Belo Horizonte têm interesse nesse estudo.  8  Apoio
à mobilização para aquisição da sede definitiva da
Comissão Mineira de Folclore . 9 Biblioteca Ange-
lica Rezende 10 Museu Saul Martins . 11  Centro
de informações Folclóricas

Relatórios de alguns membros

Fabiane Ribeiro

Atividades ano 2019.

*Como fundadora, presidente e diretora do Grupo de tea-
tro e dança Araçá que visa o resgate de nosso povo, tradi-
ções e culturas ribeirinhas (Saber mineiro) foram desenvol-
vidas com o grupo e alunos do Instituto Federal do Norte
de Minas Gerais -IFNMG -Campus Pirapora, atividades
de músicas, danças típicas e estudo dos tipos populares de
cada bairro nos rendendo abertura de Simpósios e viagens
as cidades de Montes Claros e Salinas para apresenta-
ções.

Convites para Poços de Caldas e Araçuaí (que não se con-
cretizou por falta de incentivos e verbas).

Dentro do IFNMG, cargo que me foi dado como Diretora
Cultural do mesmo, foi montado um grupo de pesquisas
folclóricas com a participação atuante de 43 alunos das
turmas do 2° e 3° ano integrado onde estamos realizando
mensalmente exposições e amostras dos trabalhos com os
alunos.

*Início de um livro meu onde estou colhendo histórias dos
moradores do primeiro bairro da cidade de Pirapora (Bairro
Aparecida) e familiares meus que até hoje moram no mes-
mo e as inúmeras histórias de minhas origens e de todo o
processo que se deu para que hoje eu seja atuante na cul-
tura barranqueira (livro ainda sem título).

*Atividades na cidade de Jequitai MG (norte de Minas) no
projeto JequiCultural com crianças e idosos da Academia
de Saúde da cidade, bairro Diamante, onde está sendo
montado um grupo de cantigas de lavadeiras do Rio Jequitaí
e suas histórias, bate papos e ensaios todas as segundas e
sextas.

*Doação de livros e revistas “A Carranca” da Comissão
Mineira de Folclore para o projeto do Grupo Pontapé de
Uberlândia e Clube Literário Tamboril de Pirapora para
fazerem parte de seu acervo e pesquisa.

*Dentre as visitas por mim feitas uma delas foi dentro da
UFMG juntamente com o companheiro Gustavo Cortês em
um dia de ensaio com o Grupo Sarandeiros, falando da
importância da preservação da nossa cultura, folclore e
fazendo o convite para que conheçam como funciona a
nossa Comissão e o que representa para o nosso estado.

*Além das inúmeras viagens por mim feitas sempre levando
a frente o nome da Comissão Mineira de Folclore do qual
me orgulho de participar e de contribuir mesmo que distante.

Andréia Patrícia

Relatório:

Esse foi um ano muito frutífero pra mim. Lancei, em março,
a obra “O livro do congadeiro: os filhos de Chico Rei”
inaugurando o selo editorial da CMFL em comemoração à
50ª Semana Mineira de folclore e aos 71 anos da CMFL.
No lançamento em BH teve  a participação de Ricardo
Evangelista e Grupo Aruanda. Em maio, fiz o segundo
lançamento da obra, no Quilombo Irmandade Nossa
Senhora do Rosário de Justinópolis, em um bonito evento
que homenageou as mulheres. Vale lembrar que a Irmandade
completou 130 anos de tradição.

Em novembro, também pelo selo editorial CMFL lancei o
segundo volume de “Memórias que não se perdem. Histórias
de vidas. História de Campanhã Vol II”, que narra as
memórias de moradores e ex moradores de Justinópolis até
a década de 80, quando era conhecido por Campanhã.

Proposta para ingresso de Novos

membros.
De Fabiane Ribeiro: Rodrigo de Souza Soares – jequitibá.
Cresci ouvindo falar da Comissão Mineira De Folclore pelo
principal incentivador que tive, Geraldo Inocêncio De Sou-
za (Geraldo De Jonas), e ao levar a Comissão Mineira De
Folclore a Jequitibá, sem duvidas agregou muito a cidade e
a cultura local , valorizou ainda mais os mestres e membros
dos grupos folclóricos. Que passaram até outra visibilidade
e valorização. Cresci e convivi Com Folcloristas como Carlos
Felipe Horta , Frei Chico , e ficava ali na casa de Geraldo
De Jonas , admirando e ouvindo eles falarem o quanto
Jequitibá era especial por ter tantas manifestações popula-
res . 
Ser membro da Comissão Mineira De Folclore, pra mim é
motivo de muita honra , uma vez que o principal incentivador
que tive , a lutar pela cultura popular foi membro da Comis-
são, é representar Jequitibá e o trabalho que iniciou aqui
Geraldo Inocêncio De Souza. É lutar pelas festas populares
(religiosas) , manifestações populares e pelo povo que ela
manifesta. Vejo a Comissão como uma grande responsável
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pelo saber popular ainda respirar em nosso estado, pela
sua luta em manter viva o saber do povo. Estar perto dos
outros membros da Comissão, é estar perto dos grandes
folcloristas e mestres, e assim poder contribuir e PRINCI-
PALMENTE aprender com eles . 

De Carlos Ceza: João Damascena de Almeida –

Januária

Tem 04 livros publicados: Sonhos de Poeta (1989) - A
Força da Inspiração (1999) - A Cidade, o Rio e o Poeta
(2011) e Causos, Poesias e Fragmentos (2014). Tem 02
CDs de poesias e mensagens (Sempre Aprendiz -2003 e

2005). 

De Madalena Maria Diniz Bastos: Alexandre
Augusto Fernandes Saad  Uberaba.

Erros e acertos
Devemos aprender sempre com nossos erros.
A Comissão Mineira de Folclore tem muito que aprender.
Aprender sempre.
Nosso principal e constante erro, talvez nosso Pecado
Original, certamente, é de não saber conviver com o Estado
Burocrático de Direito.
Reconhecidos pelo Governo do Estado de Minas, desde o
ano de 1954, a Comissão Mineira de Folclore vive a 71
anos de imaginação de aprendizagem.
Quantos ensaios de Museus foram iniciados e depredados?
E o Centro de Informação Folclórica deliberado em reunião
do dia 6 de março de 1948?
E nossos livros de atas e ampla documentação, por onde
anda?
Nestes últimos anos sonhamos que as Leis de Incentivo
poderiam ser senda viável para garantir algumas atividades
que necessitam de remuneração. Quando fomos despejados
do Centro de Tradições Mineiras no ano de 2011,
acreditamos que o Governo do Estado teria a “obrigação
moral” de aprovar um projeto de captação para abrigo de
nosso acervo. Curiosamente, fomos desconsiderados e mais
curiosamente, agentes do Governo encontraram peças
preciosas guardadas no Museu de Folclore para adornar o
novo Centro de Artes Populares, sonhado e aprovado no
ano de 1965 por iniciativa da Comissão Mineira de Folclore.
Em 2014, imaginamos obter recursos do Ministério de
Cultura para realização em Minas Gerais do XVII
Congresso Brasileiro de Folclore. O projeto foi aprovado
para captar, porém com a obrigação de renúncia fiscal da
ordem de 70%. Moral da História, nenhuma gerência de
marketing de qualquer grande empresa via vantagem em
contribuir com 30% sem visualizar retorno para suas
mercadorias. Resultado: Não houve Congresso.

Ficha José Severiano de Rezende O meu flos

sanctorum

Ficha da obra: REZENDE, José Severiano. O Meu Flos
Sanctorum. Belo Horizonte: Imprensa Oficial / Prefeitura
Municipal de São João Del Rei: 1970.  258 pp.  . . [Acervo
de José Moreira de Souza. Souza disponível no Centro de
Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Informações relevantes sobre o autor:
José Severiano de Rezende nasceu em Mariana  no dia 23
de janeiro de 1871 e faleceu em Paris em 14 de novembro
de 1931.
Cursou direito e interrompeu, cursou finalmente o seminá-
rio e se ordenou sacerdote. Porém, em dado momento,
abandonou as obrigações sacerdotais, sem, contudo, colo-
car à parte a formação religiosa.
José Severiano de Rezende é um dos exemplos de pessoa
que viveu intensamente os conflitos ensejados pelos pri-
meiros anos da República. O Direito o desencanta, a Igre-
ja, carregada se símbolos interpretativos é posta à parte e
somente lhe serve para interpretar um mundo solitário e

Em 2015, a Comissão elaborou projeto para obter recursos
da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. O
projeto foi aprovado e os recursos foram captados. Chegou
nossa vez de errar. Cumprir prazos tornou-se calcanhar.
Nesse mesmo ano a Secretaria de Estado de Cultura
aprovou projeto pelo Fundo Estadual de Cultura no valor
de R$40.000,00 para contribuir para aceleração do Centro
de Informações Folclóricas. Foram gastros R$16.000,00
sem resultado para prestação de contas efetivas. De fato,
conseguimos apresentar sistematicamente o que seria
contrapartida, sem cumprir o compromisso do produto.
Pode?
A Diretoria deliberou devolver todos os recursos com as
devidas multas e prosseguir cumprindo a “contrapartida”.
Correspondência em que se pede reunião com o atual
Governo não tem surtido qualquer efeito e a Comissão
Mineira de Folclore é plenamente desconhecida...
Houve, porém, sucesso que não é para aprender. A Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte tem relevado nossas
dificuldades e orientado nossos membros para que se preste
contas de nossas atividades – criação do site
WWW.folcloreminas.org.br, Livraria Virtual Pedra de
Santana, Publicação de seis obras originais dos membros
da Comissão Mineira de Folclore. Para esse projeto, houve
renúncia fiscal da ordem de R$90.000,00. Talvez seja uma
boa lição. O projeto aprovado na gestão anterior não foi
objeto de censura da gestão atual.
Vale, fixar aqui que, apesar de todos os percalços,  somos
devedores do empenho de nosso companheiro Marco
Llobus que gerencia a elaboração e execução dos projetos.
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subjetivo. Vive intensamente os interditos. “Bem me quer,
mal me quer!”. Seria um tipo popular de sua época se a não
interpretasse como exigência de refúgio à subjetividade. É
na poesia que ele diz para si mesmo os conflitos vividos,
não como cidadão da República, mas como fiel entre a re-
beldia e a submissão intimista. Parnasiano, simbolista, mo-
dernista, Severiano é rebelde nos recursos  expressivos.
No ano de 1971, celebrou-se o centenário de nascimento
desse autor nascido em Mariana, educado nos primeiros
anos em São João Del Rei e que viveu os últimos anos na
Europa, precisamente na França, onde foi sepultado.
Em comemoração ao centenário, nossa companheira, fun-
dadora da Comissão Mineira de Folclore, Henriqueta Lis-
boa. promoveu o lançamento pelo Centro de Estudos Mi-
neiros, então órgão suplementar da Reitoria da UFMG, da
obra poética de Severiano de Rezende, Mistérios. Fez-se
uma edição cuidadosa com estudo crítico de Henriqueta,
glossário do professor José Lourenço e revisão das provas
pelo professor Francisco Iglésias e este resenhista. Ao mes-
mo tempo, a Prefeitura Municipal de São João Del Rei cui-
dou de celebrar o mesmo acontecimento dando à luz outra
obra desse autor. Seria a obra do padre com o título O
meu flos sanctorum impresso nas oficinas da Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais sem outros cuidados.

Plano da obra:

O Meu Flos Sanctorum é um dos momentos vividos pelo
sacerdote missionário.
A obra foi publicada em Portugal  na cidade do Porto, no
ano de 1905 e leva o prefácio de Boaventura Gaspar da
Silva Barbosa, Visconde de São Boaventura. Esse Viscon-
de de São Boaventura teve intensas relações com o Brasil,
viveu por alguns anos no Brasil, pregou em favor da Aboli-
ção da escravatura e fundou em São Paulo a “Sociedade
Protetora dos Portugueses Desvalidos” aliciados na Euro-
pa para trabalharem nas lavouras de café. Místico, dizia “É
no Brasil que está hoje a alma portuguesa”. No “Prefácio”
assina: “Visconde de São Boaventura, Cavaleiro da Or-
dem de S. Tiago e Oficial da Imperial Ordem da Rosa,
condecorado com as Palmas da Academia de França”. Era,
portanto, um daqueles nobres convictos.
O gênero “flos sanctorum” tem longo percurso na Penínsu-
la Ibérica a partir do século XVI e emula as “Legenda Aurea”
inauguradas na Idade Média cuja maior expressão é ofere-
cida pelo frade dominicano Jacopo de Varazze. Ele toma
corpo com o empenho da Igreja de narrar a vida dos san-
tos em atenção à religiosidade popular. Almeida Garret, por
exemplo, compara a lenda de Santa Iria, segundo a religio-
sidade popular e a elaboração erudita dos clérigos. e mos-
tra como essa elaboração narrada em obediência aos códi-

gos canônicos guarda núcleos estéticos convenientes à reli-
giosidade popular. Os inúmeros sermões do padre Antônio
Vieira, pregados no século XVII compõem belíssimas flos
sanctorum, com os de Santo Antônio, de Nossa Senhora
do Rosário, de Santa Iria, de São Roque, de São José, de
São Francisco Xavier.
Note-se que o livro do, então, padre José Severiano, obe-
dece ao gênero, mas com a marca: “O Meu”. Não é prega-
ção de santos universais, mas de santos da devoção parti-
cular do autor. Mesmo assim ele irá distinguir na obra os
santos “seus” e aqueles que ultrapassam a devoção pesso-
al: os que são populares.
Não se há de exigir de Severiano simpatia pelo que é po-
pular no sentido do que foi bandeira dos folcloristas. Pelo
contrário, Severiano viveu uma época em que a Igreja es-
pecialmente no Brasil queria sustentar os rigores dos pre-
ceitos canônicos. Contudo as devoções e as vidas de san-
tos são permeadas de lendas e nenhuma religião se sustenta
sem aceno para um mundo místico e mítico. Vale citar como
exemplo a lenda que narra a peripécia de São Tomé ter
batizado os Santos Reis Magos. Não se trata de uma pura
lenda “folclórica”. Muito pelo contrário, ele presta relevan-
tes serviços à teologia ao retirar do limbo os magos para
merecerem a glória da santidade. Algumas lendas, porém,
são criticadas pelo autor com a que atribui a Santa Luzia a
devoção como advogada dos males que afetam a visão.
Severiano vê equívocos nisso. Contudo, parece que a mai-
or contribuição de Severiano ao tratar dos santos de sua
devoção repousa no convite a desafiar as Ciências. Não se
há de buscar histerismo em Teresa D’Avila, ou
psicopatologia em São Luiz de Gonzaga ou em São Pedro
de Alcântara – este padroeiro do Brasil, antes da consa-
gração de Nossa Senhora Aparecida -. Os santos vivem a
vida radicalmente.
Diferentemente de a Legenda Aurea de Jacopo de Varazze
em que os santos estão dispostos de acordo com o calen-
dário litúrgico – o ano litúrgico se inicia no Advento, prepa-
ração para o natal – a “Legenda” de Severiano obedece à
ordem dos meses do calendário civil: janeiro, fevereiro,
março, etc.  Desse modo, os destaques se iniciam com a
“Circuncisão do Senhor” – dia 1 de janeiro – prosseguem
nesse mesmo mês com a Epifania, São Gonçalo e encerra
com São Sebastião.
Os santos do calendário são expostos na seguinte ordem:
Janeiro, 4; fevereiro, 2, março, 4; em seguida as festas
móveis que ocupam 11 comentários a partir da Semana
Santa, até e celebração de Corpus Christi; segue-se abril,
5; maio, 5; junho, 4; julho, 1; agosto, 5; setembro, 7; outu-
bro, 9; novembro, 6; e dezembro, 12.
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