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Fabiane Ribeiro

Sobre Romeu.

Quando o vi pela primeira vez, assim que ingressei na Comissão
Mineira de Folclore o achei intrigante...ou seria sábio, até mesmo um
brigão engraçado.
Aquelas sobrancelhas despenteadas insistiam em me chamar atenção
tal qual seu jeito irreverente de reinvidicar as coisas e eu nova perante
aquela imensidão de sabedoria me coloquei a pensar: seria ele assim
mesmo ou me daria ao luxo de aprender convivendo nem que seja um
pouco mesmo eu residindo em outra cidade?
Então vambora!!! Com o sotaque mineiro de cortar as palavras, ao trabalho de casa!
Nas primeiras reuniões em que ele se fazia presente, muitas vezes me fez rir ao se tornar vermelho ao falar ou
levantando da cadeira apontando o dedo para o amigo bom de briga Professor Moreira!
Confesso que entre assustada e risonha pude perceber que se tratava de uma pessoa única com suas
peculiaridades, sábia, que carregava uma vontade imensa de mudar (mesmo que algumas questões o
barrassem) o faziam ser diferente. 
Sempre esperava por ele e algo que ele discordasse: pronto lá vinha ele novamente!
Entre livros, poemas e falas estava ali o grande Romeu Sabará!
Figura da Comissão Mineira de Folclore com a voz às vezes mansa, outras altivas, esbarrando na câmera da
live, desligando o microfone, tirando o foco do rosto ou até mesmo o rosto das transmissões acaba por nos
entreter com seu jeito de ser Romeu!
Feliz Aniversário Mestre e receba o abraço carinhoso do Grupo Araçá, Rio São Francisco e meu: Fabiane
Ribeiro!
Salve!

Aguardem o próximo livro de Romeu Sabará: Oficinas Pedagógicas

de Poesia, Prosa e Teatro
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Vamos visitar no
Facebook:

CNF - Grupo de Idéias

Conhecendo um Romeu Sabará, sua his-
tória e trajetória nesse mundo: da acade-
mia ao ser social.!
Carlos Ceza de Carvalho1

Adentrei no espaço acadêmico da UFMG nos idos
de 1990 com a certeza de que aquele mundo não me perten-
cia. Mas, fui tateando, buscando um pouco de luz, um cami-
nho que pudesse certificar o pouco que eu trazia. Entre as
tarefas da lida acadêmica, ouvi falar de um certo Romeu
Sabará. Naquela época não tive a honra e a satisfação de
conhecê-lo. Tempos depois, já na Comissão Mineira do Fol-
clore, soube que Saul Martins era seu amigo e guia. Nas dis-
ciplinas de ciclo Básico na FAFICH/Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas - na época era estudante do curso de
Biblioteconomia - conheci alguns de seus colegas de depar-
tamento e de área.

Fico a me perguntar se teria sido diferente a minha
trajetória se os nossos caminhos tivessem se cruzado há três
décadas. Estávamos bem próximos nos espaços da UFMG,
embora em posições diferentes: eu iniciando uma caminhada
e o Professor Romeu encerrando o ofício docente no Ensino
de Antropologia no Departamento de Sociologia e Antropo-
logia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG,
iniciado ainda no ano de 1975. Estivemos tão perto e, ao
mesmo tempo, tão distantes! Os professores na FAFICH,
Carlos Magno (Sociologia) e Carlos Alberto Horta (Políti-
ca), não me falaram dele, mas acredito que foram contempo-
râneos.

Recebi, recentemente, “Antropologia e folclore:
ambiguidades e preconceitos”. E, leitor contumaz, não con-
segui abandonar essas páginas, ansiando pela leitura de “Me-
mórias de um antropólogo na UFMG”. Certamente porque a
convivência mais próxima, iniciada em 2015 a convite do Pro-
fessor José Moreira, aguçou-me a curiosidade pela obra e
pela história do Professor Romeu Sabará. Ah, se pudesse ter
lido antes suas obras, se esse encontro tivesse se dado ainda
no espaço da UFMG, talvez fosse mais fácil compreender
suas teses, práticas e vivências; sua trajetória acadêmica e o
preconceito sofrido em relação a sua atuação no folclore. E,
talvez, tivesse me feito sentir acolhido pela academia, com-

preender e fazer diferente, sem ser cooptado pelos siste-
mas hegemônicos excludentes ou pelo SCC- Sistemas
de Classificação de Caixinhas das ciências (grifo nosso).

  Falar de pessoas é uma responsabilidade. E para
falar de uma pessoa como Romeu Sabará é preciso infe-
rir situações que viveu e o que impactou certos momen-
tos da sua vida, embora até então eu tenha sido somente
um bom ouvinte de sua história de vida. E isso não basta!
Aliás, como já disse o Rosa, “uma vida só não basta”.
Percebo que o Professor Romeu, no oficio docente e como
antropólogo, teve e tem uma missão social histórica por
sua concepção e modo de perceber e aderir, por exem-
plo, ao materialismo histórico de Karl Marx, na sua mis-
são, no oficio como antropólogo cujo conceito se contra-
põe, no Brasil, entre o oficio docente da formação de
professor, dissociada da pesquisa.  Divagar sobre isso é
uma tentativa de conhecer e interpretar os caminhos, a
trajetória e o modo de ser desse nosso amigo Prof.
Romeu. Em sua trajetória, os momentos difíceis e a
incompreensão dos pares e dos desvalidos da sorte não
impediram que seu fazer fosse voltado para vários públi-
cos, não obstante a disparidade do mundo.

Escrevo essas reflexões ainda hipnotizado pela
leitura de “Antropologia e folclore: ambiguidades e pre-
conceitos”. E penso em tudo que ficou represado e cen-
surado. Culpo-me pela ignorância de tantos fatos da vida
do Professor Romeu Sabará, mas sinto-me próximo a
ponto de entender algumas de suas querelas e manias.
Próximo e humanizado pelos julgamentos fundamentados
em valores diversos! Próximo e humanizado pela história
de vida e pelo longo caminho que ainda preciso trilhar
para entender a sua grandeza entre nós.

Salve Romeu Sabará!

Januária, Primavera de 2021
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1 Provável abreviação do termo Tupi tesáberabusu (tesá, olho -
berab, brilhante - usu, grande), numa referência às pepitas de ouro

encontradas na confluência do Sabará com o rio das Velhas.
2 Para vislumbre do perfil acadêmico de Romeu Sabará, acessar o
endereço http://lattes.cnpq.br/2573179627646801 Consulta
realizada em 05/11/2021.

“DITADURA VAI, DITADURA VEM!”
Oito décadas de Brasil, na pele de Romeu

Sabarabuçú
BATISTA, Ramiro Esdras Carneiro

“Ditadura vem, ditadura vai! Ditadura vai,
ditadura vem! Vai e volta! Posso dizer que
golpes e ditaduras da direita são como
cancros não diagnosticados que corroem as
democracias burguesas, neoliberais. Ficam
como serpentes venenosas a dormir. E,
quando os movimentos democráticos
crescem, elas se agigantam e dão o golpe.

(Sabará, 2018, p. 434)

Em princípio cumpre dizer que Romeu Sabará1

da Silva é doutor em Antropologia Social pela Universida-
de de São Paulo (USP) e professor aposentado de Antro-
pologia Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), tendo seu notório saber2 reconhecido pelo Con-
selho Estadual de Educação (CEE/MG) de sua província,
nas áreas de antropologia, folclore e cultura Afro-Brasilei-
ra. Convidado que fui entre algumas dezenas de minêiros-
manêiros a escrever algumas linhas sobre a alvissareira pas-
sagem de aniversário de Sabará-Silva, concentrei-me em
pontos de sua pródiga biografia que muito me apetecem,
quais sejam, as profundidades do Brasil Afro e Indígena e
as renitentes ditaduras civis, militares e empresariais que
nos assolam de forma intermitente.

Percorrendo com os olhos uma dezena de ações,
projetos e livros, fruto de uma vida dedicada ao saber e à
ciência, encontro um projeto de pesquisa de nosso autor
que me parece demasiado importante, para entender nos-
so atual desespero e desgoverno. O projeto foi intitulado
“Os Índios, a Ditadura Militar e a FUNAI”, investigação
que pretendia, a época, reunir subsídios para compor o
relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV). Cria-
da pela lei 12.528/2011, a CNV brasileira instalou-se ofi-
cialmente em maio de 2012, intentando investigar as gra-
ves violações de direitos humanos ocorridas no país, entre
setembro de 1946 e outubro de 1988, notadamente as pra-
ticadas por agentes públicos com apoio, ou ainda, no inte-
resse do Estado.
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3 Guerra ou evento belicoso, são traduções possíveis da
língua parikwaki. (Batista, 2020)

É sabido que essa iniciativa de estabelecimento
de um inquérito histórico que nos permitisse um vislumbre
dos crimes cometidos no período ditatorial (sim, farroupilha,
mesmo que seu honesto Whatzapp diga o contrário, é fato
que experimentou-se de sangrenta ditadura militar na terra
brasilis!), decretou o começo do fim do governo da
“presidenta” mineira. Diferentemente de países como a
Argentina e África do Sul, importantes percentuais de po-
pulação brasileira seguem recusando-se a encarar a face
horrenda do período de exceção, preferindo seguir em eter-
na anistia patriótica.

Como brasileiro que amargou dos descaminhos
da ditadura em sua vida pessoal e profissional, é natural
que nosso “antropólogo encrenqueiro” (Moreira, 2018, 07)
quisesse dar sua contribuição para a apuração de distorções
e silenciamentos constantes da História do Brasil, relativas
aquele período. Eventos e testemunhos de violações de
direitos contra populações indígenas e não indígenas, para
as quais parte importante das eminências pardas da acade-
mia mineira virou o rosto e fingiu que não viu, afinal, ser
mineiro é também ser conservador, na pior acepção do
termo (que o Drummond me perdoe o trocadilho).

Romeu Sabará contribuiu (e teima em contribuir)
para o desenvolvimento de diferentes áreas das ciências
humanas e sociais, entre nós. São tantas e tão profícuas
provocações que não é aconselhável aborda-las em um
único texto. Para o de hoje, desejo comentar ainda o fruto
de uma longa reflexão-sabarática que acaba de vir à tona,
esta dizendo respeito ao histórico do preconceito acadê-
mico dirigido aos folclores e folcloristas. Será que aqui tam-
bém é possível identificarmos uma Keka?3 Mas será o
Benedito!?
Romeu parece ter vivenciado um período em que a ciência
e, especialmente a antropologia brasileira, precisava de-
sesperadamente se identificar como uma construção mini-
mamente autêntica, em atenção e resposta ao projeto
esdrúxulo de um estado nacional que não se constitui como
nação, da perspectiva de seu(s) povo(s). Nesse contexto,
o que poderia rapidamente conferir identidade e substân-
cia a nascente antropologia brasileira? Onde arranjar-se
um “inimigo fiel” para que dele se pudesse espremer algum
nível de distinção no fazer antropológico brazuca?

O caminho mais óbvio parecia estar no estudo
das civilizações indígenas, visto que o país era, e ainda é, o
lugar que concentra a maior diversidade etnolinguistica do
planeta, a Meca dos antropólogos em formação. Mas isso

custava caro, custava inclusive, percorrer as imensidões do
Brasil interior, o que convenhamos, não apetece á antropó-
logos de gabinete, gentinha tão afeita aos confortos da pólis.
Onde encontrar-se, então, um inimigo interno que pudesse
nos amalgamar e nos identificar?

Bem, havia desde sempre por aí uma gente
andarilha a quem se chamava de  folcloristas, gente confu-
sa, “maluca” – nos termos de Câmara Cascudo – sempre
dada a colecionar e esmiuçar os saberes do povo, ou algu-
ma outra coisa de inapreensível, relativa ao saber-viver do
povo ou coisa que o valha. Pronto! Identificado o inimigo,
cavada a trincheira, agora já era possível delinear uma Keka:
antropologia versus folclore ou vice-versa. E como fica o
nosso Romeu Sabará, nesse latifúndio antropocêntrico?

Romeu fica com um pé lá e outro cá. Afinal Romeu
é homem. E sendo homem, Romeu tem direito a comer e
beber. Para comer e beber e prover, Romeu deve respon-
der aos deveres de sua profissão antropocêntrica. (Silva,
2018, pg. 04) E ao responder aos deveres da profissão que
lhe alimenta e lhe veste, Romeu deve, a exemplo dos outros
membros do panteão-acadêmico, atacar o inimigo-folclóri-
co. Simples assim. Mas com Sabará, nada é simples. Co-
mendo da mesa academicista, Romeu se insurge contra ela.
Sabará é Silva, veio da selva e a ela voltará. Por isso não
aceita pelear essa keka, pelo menos não ao lado do agente
colonizador.

Imagem 01: capa de Antropologia e Folclore – ambiguidades e

preconceitos (2021). Obra recém publicada de  Romeu Sabará. Foto
de Saulo Esdras (2021).
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Voltemos ao meu Romeu-predileto, um antropó-
logo brasileiro em plena ditadura, que passadas tantas luas,
não abre mão de acertar contas com a história. É exata-
mente nesse espaço que vejo o nosso Sabará-Silva muito
próximo a outro pródigo antropólogo brasileiro, o Vivei-
ros de Castro. Ambos – os dois – insistem que, se não
acertarmos contas com a ditadura brasileira não podere-
mos seguir em frente, não poderemos diagnosticar a fragi-
lidade de nossa democracia-envergonhada, que inadverti-
damente coexiste com uma legião de golpistas-escancara-
dos, prontos a entrar em cena logo que identificam negros
e indígenas, pobres e subalternizados ocupando espaços
republicanos em favor de nossas maiorias-minorizadas. O
Brasil misógino, militarizado, perverso, desumano e
entreguista, não pôde suportar uma mulher-mineira que
assume as rédeas do poder e, não satisfeita, ainda comete
a audácia de determinar investigação que traga a lume os
crimes cometidos contra o povo, afinal, a ditadura nem
sequer existiu. (???) Como é mesmo que dizia aquele ge-
neral-nanico e cognitivamente-prejudicado? Sim, dizia que
“o que existiu foi um regime forte, não ditadura”. Mas uma
mentira repetida milhões de vezes por robôs e algoritmos
digitais não vira verdade. Não mesmo. Não no Brasil inte-
rior.

Que bom Romeu, que em seus oitent’anos se-
gues lúcido e produtivo, brindando-nos com suas memóri-
as e reflexões, em língua escrita e falada. Que ruim Romeu,
que a essa altura da vida vossa grisalha-persona ainda te-
nha de assistir seu país entregue aos amantes da barbárie:
torturadores, ambientecidas, negacionistas, milicianos e
pseudo-cristãos, toxicômanos de cloroquina.

Seguimos sobrevivendo no mundo (ainda) às
avessas, mergulhados na banalidade do mal. Mas descon-
fio-certeza de que Romeu-Sabará merecia de presente um
Brasil menos ruim. Tenho dito.
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Verba volant, scripta manent
(palavras voam, a escrita permanece)

Wallace Sebastião Costa Gomes
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

- Um inicial de estudos dos elementos
corriqueiros nos causos e lendas mineiras.

Por que esse título em
latim? Algo
autoexplicativo: percebi
que os saborosos e anti-
gos causos são raramen-
te hoje contados de ofí-
cio. Para arrancá-los das
entranhas do povo (da-
queles que ainda os guar-
dam com carinho na me-
mória) é necessária uma
provocação, um apelo e
imploração. Seria porque

o atual modus vivendis intimida os antigos contadores de
estórias? A inclusão tecnológica se impõe como única e
absoluta verdade? Escutar estórias boas exige um esforço
maior do que antes, exige um atestado de confiança para
com o contador, e foi nessa labuta que consegui recolher
algumas estórias e causos no interior mineiro e me dispus a
comentar os elementos corriqueiros que observei, utilizan-
do inclusive como comparação obras de autores diversos,
e que fazem parte do nosso rico acervo hora contado.

Aqui cabe uma comparação com uma expressão cu-
nhada 1987 através do Relatório Brundtland: o desen-
volvimento sustentável. “O desenvolvimento que procura
satisfazer as necessidades da geração atual, sem compro-
meter a capacidade das gerações futuras de satisfazerem
as suas próprias necessidades”. Ora, se um direito coleti-
vo como o meio ambiente foi amparado por um princípio
tão claro como esse por que não o estender a outros direi-
tos de terceira geração elencados na nossa Constituição
Federal, como por exemplo o direito ao patrimônio co-
mum da humanidade. O folclore é, na minha doutrina pes-
soal, um direito constitucional de terceira geração. Está
perfeitamente abarcado pelo lema francês da fraternidade
ou solidariedade, tem como destinatário todo gênero hu-
mano por ser difuso e coletivo. O desenvolvimento sus-
tentável aplicado a esse direito (o folclore como patrimônio
humano) seria de melhor forma interpretado como “aque-
le que busca salvaguardar as atuais necessidades culturais
dos povos a fim de preservá-las para as futuras gerações,
em conformidade com o desenvolvimento tecnológico”.
Escutar e gravar são instrumentos pelos quais podemos

efetivar esse princípio. Verba volant, scripta manent: en-
tão fui lá, escutei e escrevi:

Tesouros do Remanso

Denomina-se “remanso” o trecho mais largo do

rio que, após um trecho de intensa movimentação e cor-
renteza, se torna manso e tranquilo. Em Presidente
Bernardes, pequeno município mineiro aurífero, havia
uma paragem chamada Remanso onde se diziam haver
tesouros enterrados. Certa vez, um homem que fizera
um pacto com o Diabo para ficar rico, recebeu em seu
quarto a visita de uma mãe do ouro na forma de uma
mulher toda dourada que iluminava o quarto do homem
por completo. Ela chamava o sujeito, indicando onde
havia o tesouro escondido. O homem terminou sua vida
louco.

Conta-se também que antes dos índios fugirem
do local, deixaram para trás enorme quantia em ouro.
Uma vez, dois homens encontraram por estas paragens
um tacho cheio de ouro; um dos homens, por ser muito
sovina, mandou o outro fugir dizendo ser o ouro amaldi-
çoado, pegando para si toda a riqueza. Ficara rico, com-
prando grandes propriedades e cabeças de gado, mas
sua vida passou a dar errado daí para frente, compro-
vando que o tesouro encontrado não era abençoado.

Informante: Chico (Francisco) Saturnino – Presidente Bernardes,
MG, dezembro de 2016.

Elementos: ouro, tesouros, riquezas, maldição.

Na introdução do curioso Estórias e lendas de
Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro há um
trecho que resume bem nossos causos:

“(...) notamos em quase todas as lendas e estórias
de Minas Gerais um profundo misticismo. Minas é
uma espécie de Idade Média no terreno das len-
das, neste território imenso que é o Brasil. Mor-
mente no que se refere às suas igrejas, ao ciclo do
ouro, sentimos esta imposição ferrenha, este aba-
famento dentro do seu mapa.”

O ciclo do ouro deixou marcas profundas no
patrimônio material e imaterial. Têm-se estórias de ouros
e tesouros misteriosos por toda a beirada do caminho do
ouro, de Diamantina aos sopés da Mantiqueira do sul de
Minas. Nos nossos causos, o desiderato em forma de ouro
é seguido por uma maldição, um fim indesejável a quem o
possui. A moral escancarada diz que a soberba não seria
um bom caminho a seguir.
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“OU O FOLCLORE É ETNOGRAFIA OU
NÃO É NADA!!!”

Edileila Portes
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

Palavras de ordem que ainda ecoam nos nossos ouvidos desde
os idos de 1998, quando cursávamos o curso de Especialização
em Folclore e Cultura Popular, na disciplina Etnografia e
Folclore, ministrada pelo Prof. Romeu Sabará. De lá pra cá,
tornou-se uma orientação cada vez que nos deparamos com
fatos folclóricos ou com vivências do folclore ou ainda com os
campos do saber dessa ciência.
Com seu jeito particular, desde sempre, o Prof. Romeu Sabará
nos convoca a refletir, no campo de estudos, sobre as
ambiguidades e preconceitos que cercam, ainda hoje, os
estudos do folclore e, é nesse viés que, ao completar 80 anos,
assume o desafio de ser o Presidente da Comissão Mineira de
Folclore e propõe, nessa jornada, uma nova visão da Carta do
Folclore Brasileiro escrita em 1951.
Vida longa, caro Professor Romeu Sabará! Que sua luta não
seja em vão!
Agradecida pelos momentos de aprendizado, receba o nosso
carinho.
Edileila Portes

Edileila dá aula na Praça da Liberdade!

Para mais estórias que compartilham os mes-
mos elementos podemos citar e consultar: A Bola de
Fogo (Afonso Shmidt, baseado em I.G. Americano do
Brasil, em: Lendas e Encantamentos do Sertão), O
tesouro de Isidoro, o garimpeiro (C. Carvalho
Negraes: Na cidade de Diamantina morreu martiri-
zado o Rei Negro do garimpo. A Gazeta, 1960), A
lenda da Serra do Acaba-Mundo (C. Carvalho
Negraes: A Serra do Aacaba-Mundo. Shopping
News, 1960), O tesouro do Padre Brazão (Sóter
Couto: Folha de Minas, 1956), etc.

Guardiões dessa riqueza esquecida contam
como elementos adicionais: são almas que aparecem em
sonhos indicando o local do tesouro ou mães do ouro
que apadrinham rochas e grotões guardando a riqueza.
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Um certo Romeu Sabará - história
social e intelecto-material vocacionada
para a Antropologia

Miriam Stella Blonski
Membro efetivo da CMFL – Presidenta no

período 2015-2019

A genialidade humana se manifesta, sem dúvida uma
inspiração divina, e também fruto de uma vida dedicada
aos estudos,demonstrada através dos seus feitos, suas
palavras, seu exemplo de uma caminhada profícua de
reflexões acerca do ser humano e do que lhe é característico.
Reunir tais qualificações é propriedade apenas de poucas
pessoas, mas existem aqueles que são um exemplo disso.
Referimo-nos, aqui, ao Professor Doutor Romeu Sabará,
antropólogo, licenciado em Ciências Sociais pela UFMG -
Universidade Federal de Minas Gerais - e Doutor em
Antropologia Social pela USP - Universidade de São Paulo,
além de inúmeras outras titulações de que é detentor.
Na semana do seu aniversário, a transcorrer em 09/11/2021,
levamos ao eminente companheiro
folclorista e Presidente da CMFL o
nosso abraço, os mais calorosos votos
de alegrias e realizações, bem como a
continuidade do magnífico trabalho em
prol da divulgação,  estudo e
valorização  do Folclore e da Cultura
Popular.

Miriam S.Blonski

Breve recado a Romeu Sabará
Oswaldo Giovannini Jr

Membro efetivo da CMFL

“Ilustre Romeu Sabará! Gostaria de neste dia lhe felicitar
não apenas pela longa jornada, por tantas primaveras
colhidas, mas principalmente pela pessoa, pelo pesquisador,
de alma sensível e palavras profundas, de gestos firmes e
olhar aguçado. Grande honra conhecer seu trabalho e você
pessoalmente. Com admiração pela sua missão à frente da
Comissão Mineira, levando consigo a tarefa de continuar

Caro Professor Romeu
Parabéns por sua rica história de vida retratada em  seus
livros e poemas. Ressalto também  as suas atividades junto

à Comunidade dos Arturos e a
tantos outros trabalhos realizados
com entusiasmo e vigor. Desejo-
lhe saúde, luz, serenidade e
sucesso sempre. Abraço.

Elieth Amélia de Sousa

Membro efetivo da CMFL

Prezado Professor Romeu Sabará.

Parabéns pelo seu aniversário!

Desejo ao senhor dias felizes, sempre, e, hoje,
especialmente, alegria em dobro, por estar entre pessoas
que lhe querem bem e lhe desejam felicidade sem restrição!

Seu trabalho com o Folclore, Cultura Popular , entre outras
áreas de conhecimento é digno de aplausos calorosos.
Também, pelo reconhecimento deste trabalho, está como
nosso Presidente, na Comissão Mineira de Folclore.

Vida longa, com muito amor dos que lhe são caros!

Marina Miranda de Carvalho

Membro efetivo da CMFL
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TEM FESTA NA CURVA DO RIO

Frederico Luiz Moreira
Antropólogo e pesquisador,

membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

[...] a festa invade a vida e, de repente, parece
que tudo é ela.

(BRANDÃO, 2010, p. 19)

Não faz muito tempo que o ofício da lavadeira visto
em muitas famílias como sustento do lar dependia da pres-
teza de seu serviço, da eficácia de sua forma de lavar as
diferentes peças de roupas e da quantidade de clientes que
obtinha ao longo dos anos, assim, como da quantidade de
trouxas que ela deveria lavar para assegurar a clientela e os
recursos ao final de cada mês. Tudo isso feito às margens de
um rio, em pedras planas, num penoso cotidiano. Graciliano
Ramos, certa vez, fez uma curiosa recomendação sobre o
ato da escrita que dizia que qualquer um que se atravesse a
escrever deveria fazê-lo da mesma forma que uma lavadeira
faz seu ofício:  

  
[...] Elas começam com uma primeira
lavada. Molham a roupa suja na bei-
ra da lagoa ou do riacho, torcem o
pano, molham-no novamente, voltam
a torcer. Depois colocam o anil,
ensaboam e torcem uma, duas vezes.
Depois enxaguam, dão mais uma
molhada, agora jogando a água com
a mão. Somente depois de feito tudo
isso é que elas dependuram a roupa
lavada na corda ou no varal, para
secar (SILVEIRA, 1998, p. 77). 
  

Com grande refinamento, Ramos descreve não ape-
nas a ação de compor textos, que é além de árdua, muito
próxima aos repetitivos atos de lavar roupas às margens de
um rio, mas ele atende ao que esta pequena escrita se apoia,
o corpo, os gestos e as memórias, as “escritas de si e do
tempo” (VELLOSO; ROUCHOU; OLIVEIRA, 2009), a
performance mesma que a lavadeira, em seu serviço, meu
ofereceu e será lembrada.  

Bem, o “lavar as roupas para fora” ou para os ou-
tros foi, com o passar do tempo, deixando junto ao rio, a
sua vivacidade. Aquela relação de troca entre as lavadeiras
e as águas foi sendo guardada em suas histórias e narrativas
orais, em sua corporalidade.  A oralidade (e corporalidade),

que hoje acompanha algumas de suas filhas, ainda é en-
contrada em seus cantos quando se encontram distraídas
em afazeres corriqueiros. De tal modo, “[...] vemos que
papeis sociais formam, junto com outros elementos, ver-
dadeiros conjuntos que marcam e são marcados por
seus domínios de origem”. (DAMATTA, 1997, p. 97). 

De maneira mais específica, o rio limpo de suas
memórias é o Rio Sabará, que nasce na Serra da Piedade,
no município vizinho, em Caeté, e percorre a cidade de
Sabará até desaguar no Rio das Velhas. Esse rio tornou
possível a instalação de arraiais durante o período coloni-
al, que cresceram devido à mineração do ouro, dando ori-
gem a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do
Sabará, em 17 de julho de 1711.  

A pouco tempo, as ex-lavadeiras me contaram que
o rio de onde retiravam seu sustento não é mais o mesmo.
Elas me contaram que o Sabará de sua infância, com suas
águas abundantes, é o rio de suas memórias. Lembranças
de águas claras onde seus filhos brincavam, recordações,
sensações de tempos que puderam ser evocados por in-
termédio de uma festa, ou, como nos traz Léa Perez (2012),
enquanto foco gregário de uma partilha comum.

Essa festa é a Domingueira, um nome que de acaso
não tem nada. Decerto, foi uma escolha assertiva, e veio
dum belo trabalho de desfolhamento das camadas do tem-
po, da história de vida de uma mulher. Falo de uma escra-
va forra, Domingas Moreira dos Santos, que nos propôs
investigá-la entre documentos, oralidades, suposições, en-
tre as águas do Rio Sabará. O seu nome, encontrado numa
antiga ponte da cidade, se tornou o de um projeto de pes-
quisa e extensão universitária, que ganhou o prêmio do
Edital PAEx Nº01/2017 e atualmente é financiado pela
FAPEMIG (Edital Universal – 01/2018), Mãe Domingas:
educação pelas águas do Rio Sabará1 desenvolvido em
parceria pelas instituições: FaE/UEMG (Grupo de Pesqui-
sas Polis e Mnemosine: Cidade, Memória e Educação),
Museu do Ouro/Ibram, Universidade de Laval2 e ECI/
UFMG3.
Diante dessas conjeturas e numa experiência de
efervescência coletiva, participei da tal ”Domingueira”, ou

1 Coordenado pela Prof.ª Dra. Lana Mara de Castro Siman, do
PPGE –FaE/UEMG e pela Ma. Isabella Carvalho de Menezes,
Técnica em Assuntos Educacionais do Museu do Ouro, Ibram/
MinC.
2 Université du Laval - Quebec, Canadá, por meio da Professora
Dra. Barba Bader.
3 Escola de Ciência da Informação – Curso de
Museologia da Universidade Federal de Minas Gerais
através do Prof. Dr. Jesulino Lúcio Mendes Braga.
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seja, como de costume a festa se fez ponto de partida e de
chegada. E é por meio dela, que a presente escrita, ainda
que de forma singela, exporá algumas reflexões sobre
o que presenciei como parte latente de um antigo ofício, o
das lavadeiras do Sabará. Meu olhar, ainda que em festa,
se voltou a observar memórias, as recordações de dessas
mulheres quando ainda lavavam roupas sobre as pedras, às
margens de um rio, resquícios que puderam ser percebidos
mediante os movimentos de seus corpos, nas anedotas de
uma festa de domingo. 

[N]A DOMINGUEIRA

É domingo, dia 25 de fevereiro de 2018. Uma
espécie de carnaval tardio, uma festa. Samba (SODRÉ,
1998) no quintal dos Pereira Vieira. Momento para se
arrumar, vestir-se um chapéu, de colocar-se à rua com uma
roupa bonita para seguir até o local marcado, de fazer o
rito e [in]vestir contra o anonimato, já que “a passagem da
casa para rua é sempre ritualizada” (DAMATTA, 1997, p.
120). Simbolizar - Na passagem de um estado para o outro,
ou melhor, do cotidiano ao festivo.

Nesse final de semana, quase próximo das 10h,
segui de carro até o local da festa. O dia, meio nublado,
aparentava que alguma chuva cairia, mas o sol se manteve
concedendo o espaço do quintal para que as mesas com
seus belos enfeites de flores brancas, em garrafinhas
ornamentadas com fitas azuis sobre um chitão, pudessem
se espalhar próximo ao fogão à lenha. Na outra entrada,
aos portões dos fundos, local que encontra com o Rio
Sabará, tivemos uma bela recepção. Outros grandes chitões,
porém vermelhos, e o banner do referido projeto cobriam
uma parede próxima à mesa que continha uma lista de
presença. Nessa lista, faziam-se presentes as ex-lavadeiras,
suas filhas, seus filhos, muitos sorrisos e a feijoada que
começava a ganhar tempero e calor, enquanto os membros
do projeto, que chegaram cedo, ajustavam as últimas
cadeiras e mesas esticando uma grande colcha de fuxicos,
toda delicada, para apartar o sol e embelezar a casa.

Uma feijoada foi o motivo para a festa. Ela foi
decidida, em reunião, entre uma galinhada ou, um clássico,
tropeiro com costelinhas. Parece engraçado pensar sobre
qual seria a melhor comida para uma festa, mas seu valor
gregário se constituiu no apontamento da união de grupos
distintos, no reforço de uma identidade, que, neste caso,
possui em comum a antiga ocupação de lavar roupas

O cotidiano se irrompeu em meio à comemoração
concebendo outro sentido para o que parecia efêmero:
articular memórias, associar vivências, evocar uma
participação comum pela distribuição de deveres, na divisão

das tarefas entendida por meio das comidas que trouxeram,
ou da limpeza ao final do encontro. Relações e motivações
de um evento que como o rio fluía atrás da casa. Como
Durkheim (1996) apontou, a potência da festa habita entre
a festividade e a vida social, na coesão de grupos que
celebram e fazem a sociedade restaurar-se e se constituir.
Resultando, assim, em pertencimento.

O portão abriu-se e a lista de presença aumentou.
As ex-lavadeiras chegaram de outras curvas do rio, vindas
do bairro Pompéu trazendo consigo outros tantos pratos
para completar o banquete em nome do rio, em nome de
suas recordações e desse encontro. Ilza, Tânia, Dona Ana,
Vanda, Dona Eugênia, Dona Ada, Dona Eni, Maria Eugênia,
Nilza, Dona Luzia, Dona Nica, Ilma, Maria das Graças, e a
nossa anfitriã Dona Lúcia estavam presentes na
Domingueira. Como na beira do rio, elas uniram-se para
cantar e contaram-nos suas histórias, relatando-nos suas
vivências e suas visões presentes e passadas de dois rios
que são um.

Enquanto a comida tomava corpo e sabor, as ex-
lavadeiras iniciaram delongas conversas sobre suas vidas.
Neste momento, demais sujeitos começavam a ganhar
diferentes teores desenhando-se no contorno das melodias.

Em meio ao fuzuê das conversas, uma cantiga se
iniciou acompanhada de um bater de palmas, ao ritmo das
canções populares, que modificou os corpos ouvintes ao
encontro com a cultura e identidade de mulheres negras. A
mesma canção entoada numa roda de memórias sobre Rio
Sabará feita aos fundos do Museu do Ouro, como parte da
pesquisa, alguns meses antes desta festa, que dizia:

“Zum, zum, zum lá no meio do mar,
Zum, zum, zum lá no meio do mar,
É o vento que nos atrasa
É o mar que nos atrapalha
Para no porto chegar
Zum, zum, zum lá no meio do mar,
Zum, zum zum lá no meio do mar,4

Papagaio, periquito, pomba rola e
sabiá
Papagaio, periquito, pomba rola e
sabiá

Adorávamos beber à saúúúúúde!”

Na composição mesma desta festa, do molejo e
curvas das ex-lavadeiras ao dançar, analisei seus
movimentos, a fim de tentar traduzi-los. Enquanto cantavam

1 Até esta parte do refrão a letra é originária da cantiga
folclórica: “Peixe Vivo”.
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e dançavam essa música (e outras) imitavam, gestualmente,
atos de quando lavavam roupas no rio. Esses gestos
inquietaram-me e fizeram-me refletir sobre as horas de um
esfregar, enxaguar e torcer, bater e estender as roupas. Os
mesmos gestos similares aos reproduzidos longe das águas
evocados pelas canções utilizadas em seus ofícios, ali, na

festa.

Quando as observei dançar, empreendi um “movi-
mento metafórico” para enxergar além daquilo que havia
notado, (o que é necessário para produzir um deslocamen-
to do que é habitual dando espaço para que as memórias,
as subjetividades e as sensibilidades pudessem incidir ao
notar estas senhoras e suas agitações) durante a diversão.
Parecia haver uma espécie de cumplicidade entre as águas
e seus corpos como se com passar do tempo alguns segre-
dos tivessem lhes sido revelados, no constante contato com
este rio. A água moldou seus corpos e estes moldaram as
águas com o ritmo de seus movimentos. Na festa, ao dan-
çar, suas mãos juntavam-se, esfregavam-se e afastavam-
se, além dos braços que levantavam-se e os movimenta-
vam-se unindo as mãos por meio das palmas que eram
acompanhadas pelas demais mulheres. Suas pernas e qua-
dris, com certo balanço, faziam seus corpos fluírem, até
que o samba iniciou-se e contagiou, com felicidade, suas
faces. “Daquela cena emergia uma força de atuação sobre
nosso pensamento, que funciona em outra ordem muito
deslocada da racionalidade, agindo sobre o inconsciente e
criando a sensação de um outro espaço-tempo” (RISÉRIO,
1993, p. 50).

A água dançava no agito da lavadeira, a lavadeira
bailava na euforia da recordação. Ambas, a água e a lava-
deira ensinaram-se (mutuamente), enquanto o tempo as
assistia. A retribuição do rio para com seus cantos e pre-
senças diárias foi levar embora o que diversos momentos
acumularam em suas vestes no cotidiano da cidade, em suas
constantes mudanças, quarando as impregnações da vida e
suas imundícies. Todavia, do mesmo modo que o rio reti-
rou as sujeiras, ele também trouxe outras coisas, como as
recordações, as experiências de dores e amores, reflexos
de rostos e corpos que se modificaram como as águas do
Sabará, e que, como essas mulheres, ainda persistia ao se
movimentar, em resistência, ao fundo de suas casas.

Mulheres que fitaram com vago olhar o brilho
de um rio cantaram juntas, solapando as lembranças de outro
tempo com suas canções. Neste ato, elas reconstruíram um
discurso que legitimou seus feitos e vivências. A recorda-
ção de outro tempo foi evocada pelo grupo num apoio mútuo
que pactuava uma mesma narração e “interpretação de fa-
tos” (BOSI, 1994, p. 67), histórias orais que se repetiam

munidas de corpografias, tornando lembranças, contos ví-
vidos e sólidos.

No exercício de dissertar sobre a festa e o corpo,
pude refletir que é possível distinguir que a continuação das
práticas é alimentada pela socialização que transita entre os
tempos, por meio das narrativas, da memória e da história
das gerações mais velhas repassadas através da constru-
ção de uma memória coletiva. Destes valores, saberes e
fazeres, ou, através das várias narrativas orais e visuais,
especialmente, nas relações sociais, a festa manifesta a tra-
dição e a permanência da mesma através do corpo e de
sua subjetividade, de uma corpografia. Nesse ato, nessa
“conservação” em que se inovam os modos de viver, o
mundo é [re] interpretado para que outros sintam e enten-
dam diferentes tempos, que são as sensibilidades daquilo
que é e do que foi vivido.
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Comentários ao Memórias de um
Antropólogo

José Moreira de Souza
Fui um leitor privilegiado desta obra do Professor, Doutor,
Romeu Sabará da Silva. A que se mostra impressa, agora,
é a quarta versão que leio e aprecio.
Das versões anteriores, surgiu a obra “O Grito das Três
Idades”, publicada em 2016. Entendo ter lido os
“Grundisse” do Romeu. O nome me parece apropriado.
Esses “Grundisse” foram lidos e comentados por um grupo
selecionado pelo autor composto de algo como vinte leitores
e recebeu contribuições e censuras que modificaram a
ordem de exposição, eliminação de ênfases, acréscimos e
inserção de comentários.
Imagino que esta obra vai render comentários dos leitores
e já tenho amostra de alguns deles. Assisti a apresentações
de partes dessa obra junto aos estudiosos de Folclore,
associados ao Sindicato de Sociólogos de Minas Gerais,
grupos de sindicatos diversos e estou curioso para avaliar
a receptividade junto aos alunos da FAFICH.
Chama minha atenção, em primeiro lugar a estrutura
comunicativa da obra. Ela me traz à memória, em primeiro
lugar, o que se chama paralelismo psalmódico. Os capítulos
e as seções se apresentam sempre como antífonas inseridos
em versículos de salmos. É a dívida “inconsciente” que
Romeu paga a sua vocação de sonhar “construir igrejas”,
convertida em sonho de se tornar um missionário-
antropólogo.
A estrutura da obra imita as estruturas das horas monocais,
maiores e menores. Inicia-se a cerimônia com uma antífona,
a que se seguem salmos e lições. Essa estrutura imita
também os modelos de “mote e glosa” das academias
poéticas, ou os pantuns dos parnasianos, os ritmos de cantos
de trabalho, como os que celebram as capinas de milho, o
vai e vem dos cortejos de reinado, ou ainda as cadências
dos teares domésticos.
Porém, o que mais me agrada é o desafio aos leitores a
que se dirige. Digo ao Romeu que ninguém escreveria obra
semelhante. Essa afirmação diz mais do que parece à
primeira vista. Com efeito, até mesmo os plágios são
originais. A originalidade da obra de Romeu advém desse
registro da própria história. Um estudante que sonhou ser
cientista e caiu na poesia, no teatro, na “práxis” e na rebeldia

ao saber pretensamente contemplativo imposto à retórica
“científico-acadêmica”.
Vende sua bicicleta e vem cursar Ciências Sociais nos anos
turbulentos de 1965. Tem que sobreviver. Encontra abrigo
como professor no Colégio João XXIII, recém fundado no
Bairro das Indústrias. Uma escola criada por ex-seminaristas
que também viviam à míngua no bairro Nova Granada.
Encara a primeira greve de professores no ano de 1966 e
resolve fazer barricada em frente à pobre escola de periferia.
Depara-se com a repressão e gosta. Parte para ser um
“gauche na vida”. Quer andar na contramão, mas torna-se
o primeiro professor concursado em conformidade à
“Reforma Universitária”, com direito a obedecer ao Decreto
477. De tropeço, em tropeço, Romeu encara Regulamentos
– hay nomas, soi contra – “ma Il regulamento e Il
regulamento!” e visualiza em todos eles as frestas. Eis a
síntese das Memórias de um Antropólogo.
Em longo percurso, Romeu se depara com a Comissão
Nacional da Verdade e com todo humor se compara a Noé
[pag. 293-294]. Certo de ser um Noé de segunda classe,
trouxe para brinde ao leitor nosso eminente professor de
Economia no curso de Ciências Sociais, Fábio Lucas. Há
que ter presente o momento em que, para espanto de toda
a Universidade, à luz do AI5 surgem nomes de reitor,
diretores e professores aposentados compulsoriamente.
Fábio Lucas era um deles. Lecionava Economia Política com
ênfase para as “Contas Nacionais” e a “Teoria de Repartição
da Renda” com fé na “Ciência como Vocação”. Nenhum
proselitismo. Castigo exemplar: “Senhores professores, há
olhar vigilante para registrar a “Educação que nos
Convém1’”.
Não posso me furtar a narrar outro caso que não tem nada
a ver com Romeu e que tem tudo a ver. Com a Reforma
Universitária, foram criados os Conselhos Universitários de
Extensão, Pesquisa, Graduação e Planejamento, em apoio
ao tradicional “Conselho Universitário”. Juntamente com isto,
os antigos catedráticos se tornaram “Titulares”. Era Diretor
Executivo do Conselho de Extensão o professor Rubens
Costa Romanelli, sem nenhum favor, o maior linguista do
Brasil. Romanelli comparecia frequentemente à ID4 para
prestar depoimentos em favor de professores e alunos
aprisionados pelo Regime Militar, sem nenhum
constrangimento e temor. Findo o mandato, candidatou-se
ao concurso de professor titular na Faculdade de Letras. A
tese “Do Fonema n [ene] nasal no indo-europeu e no fenício”
recebeu nota, 98 de uma banca composta de eminentes
avaliadores das maiores universidades. Avaliado com tanto
louvor, ficou à espera do Termo de Posse. O prazo de
validade do concurso estava a vencer e o “magnífico” – com
minúscula – reitor se negou a nomeá-lo. Intrigado, e
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indignado, o professor Romanelli entrou com recurso na
Justiça Federal e recebeu a seguinte sentença do Meritíssimo
Juiz: “Somente compete à Justiça determinar obediência ao
Edital.  Uma vez realizado um concurso, o Reitor deve
obedecer à ordem de classificação dos concursados. Pode
não nomear ninguém, se julgar o mérito. Como Juiz não posso
obrigar o Reitor a nomear ninguém, mas quero parabenizar
essa universidade por contar com professores tão
competentes a ponto de um reitor poder desprezar a
nomeação de um candidato aprovado com 98 pontos”. Por
isso, nenhum reitor depois de Gerson de Brito Melo Boson
foi cassado: eram obedientes!
Tem mais, nenhum de nós escapou dos cuidados dos zelosos
do Regime. E Romeu nos traz seu depoimento como
modelo. Infelizmente, 1988 era apenas obra de ficção
naquele tempo, se não, não haveria presídios suficientes.
Penso que a maior contribuição do Romeu nesta obra é de
trazer para a roda de conversa a questão das normas,
transgressões e seus intérpretes, sob esse aspecto a maior
desse antropólogo é para os principais paradigmas da
Sociologia, e nos remete para uma longa conversa sobre o
“Modelo Hobesiano da Ordem” – força ou fraude -,
trazendo Tönnies, Durkheim, Parsons e os clássicos para a
constatação dessa realidade: “a ordem é que é problemática”.
Por último, contemplo o mundo utópico visualizado por
Romeu embalado pela fé no padrão acadêmico-científico.
Este leitor privilegiado teve a sina de ser orador da última
turma que se formou na antiga Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras da, quase, Universidade Federal de Minas
Gerais – 1967 -. No referido discurso, fez-se meditação
sobre “Colação de Grau em Curso Universitário” e, quando
o público aguardava palavras de ordem do tipo; “Abaixo a
Ditadura! Morra o Acordo MEC USAID!” escutou
desencantado: “Tudo que faremos é consolidar o que aí está.”
Foi lembrado que juramentos e promessas de 1%
privilegiados não eram garantia de nenhuma mudança. Em
oposição aos “Abaixo a Ditadura!” caberia gritar, “pelo fim
dos diplomas!” “Pelo fim dos Bacharéis – donos da ordem!”.
Este orador concluiu: “Seremos fiéis ao juramento? Nos dias
vindouros, o Brasil verá.”

[Este texto foi apresentado como “Prefácio” à obra
Memórias de um antropólogo com o título de “Um
certo Romeu Sabará e suas Memórias]

1 “Educação que nos convém”  foi título de um seminário
promovido pelo IPES nesses anos em
obediência ao AI5.

Prezado companheiro,
Esta mensagem foi encaminhada a cada um dos

membros de nossa Comissão Mineira de Folclore
com objetivo de preparar a edição especial deste

Boletim Carranca.
No próximo dia 9 de novembro, nosso companheiro, pro-
fessor doutor Romeu Sabará, está completando seus glo-
riosos 80 anos. Não descobri isto fortuitamente. Nem sa-
bia que ele celebrava essa data até o ano de 2015. Acon-
tece que, na véspera desse dia, Romeu me convidou para
o lançamento do livro “O Drama do Campesinato Negro
no Brasil” na comunidade dos Arturos. Nessa oportuni-
dade, o autor ofereceu a cada família daquela povoado de
Contagem um exemplar da obra pela qual concluiu o curso
de doutorado na USP, no ano de 1997.
Dessa data em diante, Romeu passou a reunir amigos na
casa de sua filha primogênita , Renata Sabará. Sua roda de
convivência era composta por artistas e sindicalistas e mi-
nha esposa e eu fomos incluídos pela longa convivência
que se estabeleceu entre nós desde o remoto ano de 1965.
Nada a ver com Folclore.
Contudo há que lembrar que Arturos, Romeu e Saul for-
mam uma tríade. Saul escolheu nosso doutor como her-
deiro.  Imagino mesmo que Saul pensou que Romeu cui-
daria com todo zelo da perpetuação da Comissão Mineira
de Folclore.
Não é  por acaso que ao se aproximar dos Oitenta Anos
Romeu dedica o máximo de suas energias à presidência de
nossa comissão.
Isto posto, convido o prezado companheiro a contribuir
para edição especial de nosso Boletim Carranca que ofe-
receremos ao Romeu na data de seu aniversário.
Veja com que você pode contribuir.
Sugiro que leia o que já publiquei sobre ele na edição de
nosso Carranca [http://www.folcloreminas.com.br/
Carranca04_18.pdf].
Gosto do Título:
“Um certo Romeu Sabará, historia social e intelecto-mate-
rial  vocacionada para a Antropologia?.”
Com meu abraço, José Moreira de Souza

[Obtivemos respostas dos seguintes membros: Frederico
Luiz Moreira,  Miriam Stella Blonski Blonski, Wallace
Gomes, Oswaldo Giovannini Jr, Maria Agripina Neves,
Edileila Portes, Ramiro Esdras Carneiro Batista, Carlos
Ceza de Carvalho, Andréia Patrícia, Lucia Tania
Augusto, Antonio de Paiva Moura, Fabiane Ribeiro, Tita
Maria, Daniel Magalhães, Dada Diniz, Elieth Amélia de
Sousa, Marina Miranda de Carvalho e Elizabeth Oratina
dos Santos Nascimento.]
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Chegou a Hora! Romeu o Missionário-
teólogo  Presidente!

José Moreira de Souza
O dia 9 de novembro nos surpreende com datas de cele-
bração.
Nesse dia, nossa companheira, Dadá Diniz, nos convoca
para celebrar 120 anos de natividade de sua mãe, Dona
Guidinha, a encantadora das Folias de Santos Reis do bair-
ro Caiçara!
Dona Guidinha nos traz também à memória nosso Domin-
gos Diniz e toda a Pirapora do São Francisco.
Viva Dona Guidinha e a eterna memória da celebração dos
Santos Reis.
Não é o dia nove, mas estamos em Novembro. Há que
celebrar Saul Martins, nosso Saul, um dos fundadores da
Comissão Mineira de Folclore. O Homem de Todos os
Santos, nascido em Januária no dia 1 de novembro e quase
anjinho se Todos os Santos não deliberassem o contrário.
Nove de Novembro é dia de nosso Presidente, professor
doutor Romeu Sabará da Silva, menino de Pocrane, com-
panheiro de Guido Marliére o “civilizador dos indígenas do
rio Doce!”.
Poucos dias antes, dia  6 nosso Daniel de Lima Magalhães,
o menino da flautas de bambu – melhor, de taquara –  cele-
brou Cinquenta Anos. Haja festas.
Novembro é mês de Todos os Santos, da eternidade dos
Fiéis Defuntos,  da Cultura e da Música. É também da me-
mória a Zumbi! Tudo isto tem a ver com nosso Romeu
Sabará, Professor, Doutor, Missionário Antropólogo!
Ressalto o Missionário.
Romeu herdou do pai – Cara Preta – o desejo – desejos
são postos para serem frustrados – a vontade – vontade de
poder – construir igrejas; mais atento, ouviu da mãe - Cara
Branca -  a vontade de ser dono de igreja, ser padre.  Tor-
nou-se fiel. Abraçou a Teologia e a Poesia. Atenção para
os valores últimos e suas contradições e a missão de se
deparar com os instantes criativos – poéticos.
Leio neste momento duas obras para conversar – dialogar
– com Romeu em nossa roda de convívio. O Sacrum
Convivium! A primeira é de um autor de nome Ernst Cassirer:
El Mito Del Estado.
Olhem o que encontrei ao acaso:
Para os verdadeiros românticos não poderia existir
uma diferença assinalada entre a realidade e o mito:
cabia aí tampouco como entre poesia e verdade. Poe-
sia e verdade, realidade e mito se interpenetravam e
coincidiam uma com a outra.
Mas, Cassirer prossegue:
As gerações posteriores formaram uma ideia mais ca-
bal do caráter do mito. Já não lhe importava a

metafísica. Abordaram o problema do lado empírico e
trataram de resolvê-lo por método empírico. ... O mun-
do mítico poderia ser explicado de acordo com os mes-
mos princípios que o mundo teórico, ou seja o mundo
do homem de ciência.
Gostei e estou pensando na peripécia das aventuras de  nosso
Romeu viver o desafio  das “ambiguidades e preconceitos”
que desafiam a divisão do trabalho acadêmico-científico!!!
A segunda obra, porém, é mais instigante. Chama-se Dou-
tor Fausto.  Autor: Thomas Mann.
Não foi por acaso que retirei as duas obras que repousa-
vam em minha prateleira. A de Cassirer, por ser quase seu
testamento, concluída no ano de 1943 em meio às turbu-
lências da II Guerra Mundial. Sua questão visa a compre-
ender como o Mito, tão combatido pela Ciência se incor-
pora no Estado e mobiliza nossas emoções. Emoções, ações
não lógicas, resíduos do “Homem Natural”... Na mesma
trajetória, Thomas Mann constrói um personagem, Andrian
que é acompanhado por Serenus que narra a peripécia de
uma criança que nasce na Alemanha, encanta-se pela Mú-
sica – a Arte para ouvir – torna-se Teólogo, abandona a
missão religiosa e há que descobrir pela música os apelos à
“tarefa de expressar por meio da música a atroadora répli-
ca que proclama a impotência da criatura boa em face da
essência do Bem, o qual como fonte de justiça, não pode
ser induzido a afastar-se de si mesmo por nada que nosso
entendimento qualifique de injusto” [217]
Em meio aos conflitos de “escolha” de Adrian comparecem
encruzilhadas fatais, trágicas:
“A meu ver, a Teologia em si não pode ser moderna, o que
talvez seja uma das grandes qualidades dela. E no que toca
ao simbolismo, não entendo por que se deva considerar o
Inferno mais simbólico do que o Céu. O Povo certamente
nunca fez isso.  Sempre sentiu maior intimidade com a ima-
gem brutal, obscenamente humorística, do Diabo do que
com a Majestade Suprema, e Kumpf, à sua maneira, era
um homem do povo.” [p.129]
Antes que meu leitor pergunte, respondo. Escolhi Cassirer
para desenvolver conversa sobre o que tem a ver Folclore,
Carta do Folclore e a trajetória do Mito do Estado. Esta-
do, reino de Zeus e Sociedade Civil, ambição de  Prome-
teu, Mercado – Reino de Plutão. Enfim, Razão,
Racionalidade e Ciência Social!!!!
Está bem! O Fausto, como chega nessa conversa?  Agora
o caminho é torto.
Nossa companheira Alice Inês, envia-nos para compor o
acervo da Comissão Mineira de Folclore, entre centenas
de obras preciosas, uma que me chamou a atenção, ES-
TUDOS E ENSAIOS FOLCLÓRICOS EM HOME-
NAGEM A RENATO ALMEIDA. Em meio às 742 pá-
ginas encontro destaque a uma das obras publicadas por
Renato Almeida no ano de 1922 – Semana de Arte Mo-
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derna – elogiada por Mário de Andrade, e novamente
publicada em 1951 com o título:
“FAUSTO, Ensaio sobre o Problema do Ser”
Eis as teias: Há lenda de um Doutor Fausto que comparece
em frequentes momentos de crise. O movimento dos
folcloristas também tem a ver com essa saga do Fausto,
desde os desafios de nossas “Modernidades”.
Para sabor do leitor, antes que me dedique ao Fausto
Romeu, ofereço para delícia a abertura do “Fausto” de
Christopher Marlowe – note-se o nome do autor – peça
trágica vinda a público no ano de 1588-89.

Quer nossa musa erguer divinos versos.
Mostraremos, Senhor’s, isto somente:
Os destinos de Fausto, bons ou maus.
Indulgência e aplausos vos pedimos,
E da infância de Fausto falaremos.
Ora nasceu, de mui humildes pais,
Na cidade alemã chamada  Rhodes.
De mais idade,  foi para Wertenberg,
Onde parentes seus o educaram.
Progride em Teologia tão depressa.
- Cuidado o rincão fértil da escolástica –
Que o doutor o grau em breve aufere,
A todos superando, que primavam
Em discutir matérias teológicas.
Até que, de saber o orgulho inchado,
Suas asas de cera demais sobem.
Derretem-se, e os Céus tramam-lhe o mau fim.
Pois, artes praticando diabólicas,
Dos áureos frutos do saber repleto,
Se abarrota em danada nigromancia.
[p. 36/37]

Nem vou levar meu leitor ao Fausto de Goethe, mas sinto
uma tentação danada de juntar nosso Frei Chico ao nosso
Romeu e gostaria que cada um se imaginasse no lugar de
Serenus nessa epopeia. Tem a ver. Frei Chico, o teólogo
músico. Romeu, o missionário poeta!

A Teologia diabólica da Missa Conga

No ano de 1963, Romeu se antecipou à “Revoada dos
Anjos”. Ainda cursando Filosofia, abandonou o Seminário
Maior de Mariana e caiu na vida. Em 1965, como relata
nas Memórias, vendeu a bicicleta e veio ter a Belo Hori-
zonte, prestou vestibular em Ciências Sociais e se encon-
trou no final do curso com o professor coronel Saul Alves
Martins. Cursou Folclore e, já no ano de 1969,  lecionava
Folclore no curso de Cinema da PUC Minas do padre je-
suíta Edeimar Massote. Nesse tempo, Romeu se encanta
com a “negritude” do pai “Cara Preta”, o velho pedreiro
construtor de igrejas. Naquele momento, para o ex-semi-
narista – ex há que sublinhar – ser negro era dançar no

candomblé, ou na umbanda. Nessa mesma PUC um se-
nhor estudioso convence o professor que a negritude de
Minas se manifesta no Congado. Romeu descobre os Arturos
de Contagem e se dedica a eles. Vive a tal de “observação
participante” preceituada  pela etnografia.
Nesse percurso, Romeu se dedica a conhecer as “comuni-
dades negras” de Minas Gerais. Surge seu primeiro  e du-
radouro projeto. Descobre sementes, escolhe terrenos bem
adubados e, com o padre Nereu, concebe a Missa  Conga.
A Comissão Mineira de Folclore já se devotava ao estudo
do congado desde o ano de sua instalação - 1948. Será
por ela que se elabora a Federação dos Congados de Mi-
nas Gerais. O Reinado do Rosário torna-se totem!
Romeu recolhe cantos do Rosário e cria a missa conga como
auto popular. No curso de Ciências Sociais a questão do
preconceito era debatida. De Gilberto Freire, Artur Ramos,
Oraci Nogueira, Florestan Fernandes, Edison Carneiro,
Octávio Ianni, Roger Bastide, aos americanistas Marvin
Harris e Donald Pierson.  Curiosamente, o “preconceito”
racial no Brasil era de “marca” e não de “origem” conforme
preceituou Oraci Nogueira e os americanos ainda se humi-
lhavam no cenário mundial com seu preconceito de “ori-
gem” nitidamente nazista, nitidamente de raça, nitidamente
genético.  A tal da “mestiçagem” ainda não nos envergo-
nhava.
Missa Conga celebra a mestiçagem, uma mestiçagem meio
envergonhada. O padre branco está na igreja e o negro
preto do lado de fora. O auto popular há de se iniciar com
o pedido do negro preto pelo acesso à igreja branca.
É o lamento da escravidão.
O auto da Missa Conga é a maior e mais permanente cria-
ção poética do Romeu. Nada mais excede este momento.
Rezou-se missa conga para celebrar o segundo centenário
da Revolução Francesa! Pode? Reza-se, encena-se missa
conga na capital negra do Brasil, Aparecida do Norte, es-
pecialmente diante do Santo dos Negros – o humilde São
Benedito.
Para obter aprovação teológica litúrgica a primeira missa
conga foi celebrada na igreja dos Santos Anjos do bairro
Caiçara sob a atenção do vigário episcopal padre Antonio
Gonçalves. Aprovada canonicamente a encenação herege,
foi vez de a missa conga abrir solenemente a Semana Mi-
neira de Folclore na igreja matriz de Santo Afonso no bair-
ro operário da Renascença e o cortejo do reinado percor-
rer a rua Jacuí até a residência da Rainha Conga de Minas
Gerais no bairro da Concórdia, Dona Maria Cassimira, avó
de nossa atual rainha, Dona Izabel Cassimira.
É com orgulho que assistimos missas congas em nossos
dias celebradas por nosso Frei Chico, Frei Leonardo e
muitos sacerdotes aprendizes dos capitães e capitãs do
Reinado.
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A MISSA CONGA DE ROMEU
SABARÁ 

 Carlos Felipe de Melo Marques Horta
Não é muito fácil falar de Romeu Sabará da Silva. Todos
conhecem o cientista social, integrante do sempre lembra-
do grupo inicial do curso de Ciências Sociais da Fafich. 
Libertários e, por que não dizer, revolucionários  em um
momento de alterações profundas na sociedade brasileira,
eles participaram ativamente de tudo. 
Muitos deles tiveram a felicidade de  ter o que se pode cha-
mar de aglutinador de ideias e pensamentos, o professor
Saul Alves Martins, um dos fundadores da Comissão Mi-
neira de Folclore, ao lado de Ayres da Mata Machado Fi-
lho e outros idealistas e heroicos batalhadores em prol da
cultura popular. 
Romeu foi um dos que se reuniram em torno de Saul Martins
e, mesmo não escondendo divergências normais em quem
se dedica ao estudo da sociedade, tornou-se um dos seus
maiores discípulos. 
Se já tinha uma vocação acentuada para o estudo da cultu-
ra popular, ela se tornou mais forte ainda e Romeu entrou,
de corpo e alma, dentro dela. 
Os resultados não se fizeram esperar e um deles foi a “des-
coberta” da Comunidade dos Arturos, em Contagem. Quan-
do se fala em “descoberta” não se comete exagero algum.  
A Comunidade, mesmo centenária, era praticamente des-
conhecida para a maior parte dos estudiosos e pesquisa-
dores e até mesmo em Contagem poucos se ligavam à sua
existência. 
Com jeito peculiar e pessoal , Romeu, literalmente, revelou
a fantástica experiência de vida dos Arturos, com tudo o
que eles representavam e ainda representam como símbo-
los de uma cultura e de uma etnia. 
Nós mesmos travamos conhecimento com os Arturos atra-
vés de Romeu, o mesmo acontecendo com dezenas de es-
tudiosos. 
Só a revelação e os primeiros estudos sobre os Arturos já
dariam uma rica biografia de Romeu Sabará da Silva mas,
ao longo dos seus profícuos 80 anos de vida muita coisa
mais foi se acrescentando. Uma, pouco conhecida dos
folcloristas mais novos, é a sua fundamental importância no
surgimento da Missa Conga.  
Isso nos remete ao final dos anos 60, quando a Igreja Ca-
tólica atravessava um momento importante de renovação,
em consequência do Concilio Vaticano Segundo, permitin-
do uma valorização das culturas populares no culto e nos
rituais.   
Além da utilização de idiomas de cada povo nos cerimoni-
ais litúrgicos, instrumentos e ritmos também passaram a ser
empregados. 

Foi o tempo das Missas “Luba”e “Bantu” na África, a “Missa
Criolla”, na Argentina; a “Missa do Morro” na Bahia e até
uma missa em ritmo de rock, nos Estados Unidos. 
Foi aí que Romeu Sabará da Silva teve uma inspiração que
só pode ser classificada como inovadora: é hora de se ter
também uma missa do congado. 
Não foi de uma hora para outra. Depois de longa pesquisa
sobre os cantos tradicionais congadeiros, sentiu que muitos
possuíam uma “ligação” quase íntima com o cerimonial
litúrgico da missa. 
É importante lembrar que, neste tempo, especialmente em
Belo Horizonte, ainda havia uma série de “proibições” so-
bre congadeiros dentro das igrejas. Podiam cantar e dan-
çar fora, mas não dentro dos templos.  
Romeu resolveu ir em frente e, para tanto, contou com a
ajuda fundamental  de Valdemiro Gomes de Almeida, pre-
sidente da Associação dos Congados de Minas Gerais e
dos capitães Edson Tomás e Gentil e de dos padres Nereu
de Castro Teixeira e Antônio Gonçalves.  
Havia, claro, um certo temor de como a Igreja de Belo
Horizonte iria reagir e, por isso mesmo, a missa foi sendo
montada, um pouco sigilosamente, mas respeitando o seu
ritual. 
Mesmo assim não foi fácil. Como admitir, por exemplo, o
pessoal dançando dentro da igreja, batendo tambores e
caixas e, mais ainda, reis e rainhas sendo recebidos como
elementos “participantes” do cerimonial. 
A “formatação” só se tornou possível graças ao conheci-
mento que Romeu Sabará tinha dos cantos congadeiros, a
presença de lideranças do congado e também o fato de os
dois padres, Nereu e Antônio Gonçalves, serem músicos e
profundos conhecedores do ritual litúrgico. 
Mesmo assim, as duas primeiras celebrações foram, de al-
guma forma, feitas sem muita informação, para não  criarem
problemas com setores mais conservadores da Igreja Ca-
tólica de Belo Horizonte. 
Pouco a pouco, porém, a Missa Conga começou a ser parte
integrante das festas de Nossa Senhora na
arquidiocese,  sendo aprovada por Dom João de Resende
Costa e celebrada por outros sacerdotes, como Frei Leo-
nardo e Frei Chico.  
Com o tempo, pequenas alterações foram sendo feitas,  mas
o roteiro original, montado por Romeu Sabará da Silva e
seus companheiros, continuou e continua praticamente o
mesmo, na linha original. 
Uma comprovação inequívoca do bom trabalho e das pes-
quisas feitas por ele, com a participação de seus compa-
nheiros. 
Hoje na presidência da Comissão Mineira de Folclore,
Romeu chega aos oitenta anos de existência, com a certeza
de ter estar cumprindo o seu papel, iniciado nos tempos da
Fafich e mantido,  honradamente, em toda a sua vida. 
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Romeu: O devoto do Rosário

Romeu: medalha Saul e filha.

Carlos Felipe, sempre pronto
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