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ERRATA
No ne 24, de agosto passado, por um descuido de revisão
nosso, não apareceram os nomes dos membros colaboradores
da CMFL que contribuíram para o êxito da Festa do Conqo
1997 em Oliveira: a cantora ïtane e a capi:ã-rn,rçanrb'oue
Pedrina Lourdes Santos. D€rc. cÊ'r.-.:s.
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A CMFL e as Faculdades.fntegradas Newon Faíva promoverão,

em outubro, um ciclo.de mesas-redondas, abértq aos interessados no
estudo e na.pesquisa do Foiclore e Cultura Popular, como atividade

preparatória para o lançamento,do eurso de Pós-Graduação Lato Sensu
de Folclore e'Cultuia Papúlar,:preüisto pàra 1 998. Part'rciparão como
debatedores os rnembros efetivos dâ Comissão Mineira de Folclore e

. i ' . . , , . r , . '  j  , .  seusconvidados.
Essa atividade foi organizada pelo,folclorista losé Moreira de Souza,

diretor da CMFL e coordelador de pós-graduação da Newton Paiva, e
a sub-comissão do centenãrio, 1o.nç{a pelos folcloristas Zanoni Neves.

füaria de Lourdes. Reis,'Dblningos Diniz e Antônio Moura.

;:Dia 27fiA - Tema; Cultura Popular e Ciêrrcias Humanas
Debatedores: Tâniâ,Pitanguy de Paula, psicóloialCMft -
Lâzaro Francisco da Silva, filósofo/CMFL - José BenedÌto
Donadon Leal, historiadorruFoP . j

4r Dia 2}n}'-Tema: Cultura Popular e ldentidade Naci
Debatedores: losé Msreira de Souza, sociólogo/CMFl =
Maria do Carmo Tafuri Paniago, educadora,/CMFl - ïão '
Rocha, educador populalCMFl

4>Dia 29/\A- Ternar Cultura Popular erMudança Social
Debatedores: Luiz ïrópia, socíó[ogo/CMFL - Zanoni Neves,

ËÂiigÊlôro/curl 
sinésió Ribeiro Bastor sociólogo/

Local: Faculdades integradas Newton Paiva - audÌtório da
unidade S,ilva Lobo
Endereçor Rua Silva Lobo, t 730 - Nova Cranada
Horário: 19:00h às 22:OOh

': ' l ::\Dia 12/1o, às 10:00h, o espetáculo do grupo Arabâ, "Aonça e o Tamanduá". Usando
elementos do Íolclore, como adivinhas, jogos e cantigas de roda, o texto coloca de forma divertida
uma reílexão ecológica. A peça premiada no 10q Festival de Teatro InfantoJuvenil de Santo André/
SP será apresentada em homenagem ao dia das crianças.
Local: SINPRO/MC - Rua Cel. Jaime Comes, 198 - Floresta - BH - tel./fax 481-4001

rt]'ri;Até 12110, a exposição Canudos Ser Tão Brasil, mostra de xilogravuras de artistas do
sertão sobre a vida sertane.ia e a memória da Cuerra de Canudos.
Local: Caleria Mestre Vitalino do Museu de Folclore Edison Carneiro - Rua do Catete, I79 - Rio
de Janeiro/RJ

\ìL:r Dia 15/1 0, às 20:00h, cerimônia de premiação e lançamento do livro do ll Concurso de
Contos e Poesias. O evento contará com a participação do escritor, crítico literário e íolclorista
Márcio Almeida, membro eíetivo da CMFL, que fará uma exposição sobre a poesia pós-moderna.
Local: SINPRO/MC - Rua Cel. Jaime Gomes, 1 98 - Floresta - BH - tel.Íax: 481-4001
i j ," ' :--,
- ' . - rAtédia19l l0,aexposiçãoRaiz:Escul turasdeBeneditodaSi lvaSantos.Tendoencontrado

uma raiz que lhe inspirou a primeira peça, Ditinho Joana passou a desenvolver a técnica,
procurando documentar na madeira cenas do cotidiano guardadas em sua memória. A partir daí
não parou mais de "aperíeiçoar" as formas que a natureza oferece, priorizando o registro de
ofícios ou aspectos do trabalho rural de São Bento do Sapucaí/SP.
Local: Sala do Artista Popular do Museu de Folclore Edison Carneiro - Rua do Catete, 179 - Rio
de Janeiro/RJ
: ';r 

-'.,-ì',ià 
Dias 29,30 e 31 de outubro o I Simpósio de Estudos da Cultura Caiçara, promovido pela

Comissão Paulista de Folclore/CPFL. Os interessados em participar ou apresentar trabalhos devem
entrar em contato com a CPFL, Av. Ceneral Monteiro de Barros, 134 - apto.1 52 - 11 420-01O -
CuarujíSP - Tel. (0'l 1) 387-2814 e Fax (01 1) 386.4146.
Local: Auditório da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo - Rua da Consolação, 2.333 -
São PauloiSP

têlefone 330-4530. com Marlene.
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eÁ,TAl-
do Fol

o Go E J-t3 I-t-O Glr Á lTIe O
clore erTr lWlinas Cerais

"Em 1980, trabalhando no Arquivo
Públ ico Mineiro como pesquisador de
Histór ia,  comecei  a f ichar assuntos
relacionados com Minas Cerais.  Na Bi-
blioteca de Apoio do APM, encontrava-
se um farto material sobre os municípios
mineiros. Nele resolvi  c lassi f icar todas as
publicações relacionadas com Folclore
ou Cultura Popular em catálogo sepa-
rado. Com a instalação do Centro de In-
formações Folclóricas, em 1983, passei
a f ichar as publ icações al i  acumuladas.
Com a mudança do Museu de Folclore
Saul Martins para Vespasiano e a desati-
vação do Centro de Iníormações Folcló-
ricas, passei a fichar somente as publica-
ções que iam chegando em minhas mãos
e não mais a pesquisa sistemática.

Atualmente, animado pela proposta
da Comissão Nacional de Folclore de pu-
blicar trabalhos bibliográficos sobre Fol-
clore nos Estados, resolvi informatizar o
fichário até então manuscrito e preparar
o material para a edição do catálogo. As
comemorações do cinqüentenário da Co-
missão Mineira de Folclore, em 1998,
oportunizam a edição de lançamento do
catálogo ao público interessado. O tra-
balho de digitação encontra-se em fase
f inal .

São aproximadamente 2.150 infor-
mações, pòr assunto e por local."

.  A seguir  uma pequena m.ostra da
nqueza üe Inïormaçoes coni loas nos
documentos inéditos catalogados por
Antônio Moura.

Fonte: Arquivo Públ ico Mineiro -
Fundo: Chefia de Polícia - Série: Ocorrên-
cias Policiais - Tioo: Avulsos - Período: Pri-
meira metade dò século XX - Seqüência:
Assunto. evento, local e data.

* Membro efet ivo da CMFL e v ice-diretor da Escola

Guignard,/UEMC.

f )ocu r ì ìer ì tos i  néd i tos
Antônio de Paiva Moura+

Carnaval
. Carnaval, cesta de cabrito e homící-
dio -  Caput ira,  17 de março de 1942.
r Carnaval e homicídio -  Inhapim, 7
de iu lho de 1939.
. Carnaval e cavalhada - Cana Verde,
9 de abr i l  de 1935.
Cavalhadas
. Cavalhadas - Cana Verde. 9 de abri l
de 1935.
Congada
o Arcebispo contra a festa de reinado -
Belo Horizonte, 20 de agosto de 1932.
Festas
o Destinação do saldo da arrecadação
da Festa do Rosár io de Prat inha -
Prat inha, 12 de novembro de 1936.
o Festa de N. S. da Abadia - Romaria,
9 de setembro de 1941 .
r Festa de Reinado do Rosário - Carmo
do Cajuru, 15 de setembro de 1936.
r Festa rel igiosa e conf l i to polí t ico-
rel igioso - Laj inha, 28 de agosto de
1940.
.  Festas rel igiosas - Sabinópol is,22 de
maio de 1935.
. Policiamento nas Festas - Dores do
Turvo, I de janeiro de 1942.
.  Prost i tu ição na Festa de Nossa
Senhora da Abadia -  Romaria, 12 de
maio de 1936.
r Romaria e reforço policial - Paracatu,
I  3 de abr i l  de 1941.

, Folguedos
. Baile rural e conflito - Santana de
Manhuaçu, 14 de março de 1941 .
. Baile: conflito com espancamento e
tiros - Campos Cerais, 3 de setembro
de 1939.
. Cavalhadas - Cana Verde, 9 de abril '
de 1935.
o Cesta de cabr i to e homicídio -
Caput ira,  17 de março de 1942.
.  Circo de touradas e conf l  i to -

Inhaúma, 30 de dezembro de 1935.
r Domingueiras - ltabirito, ' l 0 de outu-
bro de i  932.
r Festa famil iar -  São Roque de Minas.
16 de março de 1938.
.  Futebol:  foguetór io e tumulto no
campo - Mesquita,  12 de janeiro de
1944.
.  Futebol e conf l i to -  Divinópol is,  2
de novembro de 1 936.
r Jogos de azar - Araguari (minutas de
ofício da Secretaria do Interior), 7 de
agosto de .1935.

. Jogos de azar- Conquista (minutas
de ofício da Secretaria do Interior), 7
de agosto de '1935.
r Parque de diversões - Conceição do
Mato Dentro, 10 de julho de 1939.
.  Parque de diversões, jogos de
barraquinhas e homicídio -  Manicô-
mio Judiciár io de Barbacena, Mateus
Leme, 2 de maio de 1939.
o Passagem de ano - Divino, B de
janeiro de 1934.
Lendas e Mitos
. As lendas de nosso folclore - Estrela
do Sul  (Manicômio Judic iár io de
Barbacena),  11 de agosto de .1931.

Nata/
.  Natal  de tentat iva de homicídio -
Divino, 17 de fevereiro de . l  940.
Reínado
Ver Congada.
Religiosídade Popular
. Benzeduras e enfeitiçamento - Estre-
la do Sul ,  11 de maio de 1931 .
.  Crendices, superst ições e cr iminal i -
dade - Crupiara (Manicômio Judiciár io
de Barbacena),  5 de ju lho de 1935.
. Crendices e superstições - Conquista,
20 de abri l  de 1 935.
.  Esoir i t ismo e cr iminal idade - Prados
(Manicômio Judiciár io de Barbacena),
16 de maio de 1935.

ffi,ffi.ffiffiffiffiffi
: ' lvale a pena noticiar um trabalho em prol do íolclore potiguar que tem

feito ã Sra. Paula Maria de núoiim Leite, P-romotora Social pela prefeitura de
Saó Coniulo ao:Amarante/RN. Trabalhando com um srupo de idàsos, notou
que só dìspunham de forró para' o divertimento. Inãentivou-os e criou-se
uma orquestià,de pau e coida, "Cirandeiros dè Potengi". ldentif icou entre '
elès antigos brincãntesem Íolguedos do povo. Motivâdós, os idosos ensinaram .
a outrôs (e a jovens) as antigas brincadeiras e deste trabalho surgiram três :
grupos: um bambelô ("da Alegria"), um pastoril ("Estrela do Norte") e um '
congo. Crupos l iÀdóa; aóú ótimo desempenho. Estão sediados em Santo
Antônio dos Barreiros, e os irmãos Séryio e Lucas Teieiri de Moura íoram os ,
principaìs responsáveis pelo ensino aos demais. ,

Que exemplo para tantos secretários e promotorei sóciais e de cultura ,
neste país (e mesmo aqui), que ocupam cargos polít i-ôs anos seguidos e
quase nada íazem pela Cul tura Popular.  Ê não se calculam as di f iculdades
deste trabalho por estas paragens.,, E o congo {íormidável!) ainda está a clamar
ccÍ  um unl torme.. .  Deìxo meus cumprimentos a todos que pelejam pelo

' :  la ' : r r  br3l i  ç; '6r  Carco . ,  erdadeira oror a de a1o'  a eslà lerrâ É oi l :  . . :  <T -  .  
-

CY{.q/\ Lì/\ CUÌ-l'U]-ì\ Lì]:

Iìt)h4/\Iìl/ì/}\4c
Romaria, cidade situada no triângulo mineiro, a 500km

de Belo Horizonte, está organizando a sua Casa da
Cultura. Neste sentido, solicita o apoio e o enr,' io de

informações e materiais que possam enriquecer o se-
acervo. A cidade de Romaria realiza anualne'::

importantes festas e encontros de gru pos io c ló' : , .
em janeiro, Encontro de tolias de Reis ::^- 

--
part ic ipação de aproximadamente cen.ì  E", : - - !  - := --  .

em maio, Encontro de Ternos de Conqado -: - - ^ -. .
em torno de 20 conìunto:  Ê.r  , . -  -  -  : :  Fe'st . :  t "  >",

Benedi to,  coF.ì  nc, .  Ê'aì  i  - :
'er . i rd: ; - -  t ' -



de Affonso Furtado Silva, diretor da Fe-
deração do Reizado do Estado do Rio de
Janeiro: "Em primeiro lugar congratulo-me
com a CMFL pela reformatação de seu
informativo mensal, agora denominado
Carranca, um símbolo que, há muito, já nos
'abria as portas/ para um sempre esperado
encontro com renomadas expressões da
cultura popular de Minas Gerais e, por
extensão, de todo nosso país. lndexo, para
arquivo da CMFL, cópia de documento
tratando da mais importante lgreja de Santos
Reis. Construída nesse século, localizada na
períferia de Montes CIaros/MC. Este templo
é, sem dúvida, o mais imponente dentre todos
que já levantamos, 26 ao todo. (Neste total
de igrejas construídas e em construção, não
ìncluímos, ainda, a capela de Santos Reis,"tão
ecumênìca quanto possível", de que nos fala,
em recente artigo publicado pelo ex-CMFL
Notícias (ne 22 - julho/97), o ilustre antro-
pólogo e professor Carlos Rodrìgues Brandão,
instalada em sua casa-chácara Rosa dos
Ventos - Caldas - Sul de Minad. Acrescente-
se a belíssíma história lÌgada à sua construção:
sonho e promessa que o famoso Mestre de
Reis Pedro Mendonça (1 887-1 973) tornou
realidade, para a glória de Deus e veneração
a Santos Reis."
CMFL: Prezado Affonso, obrigado pela visita
e pelo material enviado.

de Alberto T. lkeda, do Instituto de Artes -
UNESP/SP: "lnicialmente quero agradecer,
muito, muitíssimo, pelo envio da fita de vídeo
com a gravação do Encontro e Dançadores
de Lundu. O material é precioso e vou utilizá-
lo também nas aulas. Fiqueí muito feliz em
ver a Folia de Jequitibá, pois estive com eles
nos dias 30 e 31 de agosto, no Encontro de
Campinas, com o mestre Zé Limão e o José
Leal, que inclusive me doaram as'bengalas'
dos Reis Magos, que vou encaminhar para o
Museu Edison Carneiro, do Rio de Janeiro, e
para o Museu de Folclore de São Paulo, pois
eles não tém esse tipo de 'instrumento
musical'. Na verdade, pedi que eles dis-
pusessem (por compra) de uma das
'bengalas', para que eu pudesse mandar para
o Museu do Rio, mas insistiram em doar as
três que tinham levado, Eles, como sempre,
foram muito gentis e pude aprender bastante
nas conversas... Recebi, também, o in-
formativo da Comissão, no novo visual.
Agradeço e parabenízo pelas melhorias. Estou
mandando um exemplar do catálogo de uma
exposição de instrumentos musícais
populares que realizei no lnstituto Cultural
Itaú, aqui de São Paulo, entre junho e 10 de
agosto. A exposíção teve bastante sucesso e
agora estou tentando levar parte dela, a
pedido de Rìcardo Lima, para a Galeria
Mestre Vitalino, do Museu do Rio, entre
novembro, dezembro e janeiro próximos...
Por fim, quero parabenizá-los pela intensa
programação do mês de agosto. Um grande
abraço."

de Marly Carcia Correia,  membro da
Corrrr35'iuì Paranaense de Foiclore: "Quero
ca.â5É- 22r 2 Ç\tF!-  pelo Ca.: : -ca,  a na\a
t : ' - : ' . -  

- - - - : - -  =:  *  
- - .  ^ ' - - - : : -==j .5 s- . - - - ' '
. - - .  :

Pitágoras e à Gráfica e Edítora Cultura, os
novos parceiros deste imporÍante informativo.
Nós, os folcloristas, já não podemos deixar
de ter todas as informaçoes mineiras que nos
chegam, religiosamente, todo o mês. Vamos
remexer nossos arquivos (parodiando o
grande Cuimarães Rosa) e trocar nossas
informações com os nossos companheiros do
Brasil ìnteiro. Folclore tem que ser difundido,
espalhado, divulgado, nunca guardado no
fundo das nossas cabeças ou gavetas."

deCáscia Frade, membro correspondente da
CMFL, residente no Rio de Janeiro/RJ: "Quero
agradecer a atenção e cumprimentar pela
intensa programação, que visou a promoção
de nossa cultura popular neste mês de agosto,
e também pela nova apresentação do Boletim
lnformativo, agora batizado de Carranca.
Excelente editoração. A equipe da CMFL está
de parabéns pela cornpetência e pela
dedìcação à causa do folclore. Contem com
mínha modesta possibilidade de colaborar
com os trabalhos que desenvolvem."

de ElvisComes, repórterdo jornalÁ Semana,
de Divinópol is/MC: "  Gostar ìa de
parabenizar a equipe do CMFL Notícias,
órgão informativo da Comissão Mineira de
Folclore (CMFL), pela nova diagramação e
pelo novo nome - Carranca - deste jornal
que, de veículo de comunicação dos
membros da CMFL, passou a ser lido por
pessoas de todo o país que se interessam pelo
assunto folclore. Acredito que seja
importante destacar o apoio cultural que a
CMFL está recebendo do Grupo Pitágoras e
da Cráfica e Edítora Cultura - sem dúvida,
uma das melhores do Brasil - para editar seu
novo infermativo. Na edíção ne 23 hgosto/
97) do Carranca, gostei muito do editorìal
escrito por Tião Rocha, presidente da CMFL.
Desejo muita sorte no trabalho da CMFL."

de Fernando Pinto de Queiroz, membro da
Comissão Baiana de Folc lore:  "Acuso o
recebimento do CMFL Notícias de junho
(na 22) e, posteriormente, do Catanca, já
de agosto, substituto daquele, confessando-
lhe que passei a viver a saudade do primeiro,
tão acolhedor, generoso, útil, informativo e
esclarecedor, sempre presente, ensinando e
estimulando, qualidades e funções que,
espero, o Carranca haverá de portar e
cumprir, fiel ao símbolo adotado. Aliás, o
bem lançado editorial não deixa dúvidas de
que o Carranca, com o invejável apoio do
Crupo Pitágoras e da Cráfica e Editora
Cultura, conquanto não tenha, ao menos
para mim, o condão de matar as saudades
do CMFL Notícias, será um substituto à altura
do substituído, com nome, cara e formato
novos, mantenrlo o primoroso conteúdo, que
tanto nos deleìta e instrui. Os aplausos
merecidos por Suely da Fonseca Quintana
e Lúcia de Fátima da Fonseca Pinheiro, com
"Os sapatìnhos de ferro: uma variante da
narrativa oral de Prados", e por Carlos
Rodrigues Brandão, com "Ritos e festas dos
catolicismos populares: de tão lonqe eu
' , t^ \o .  -4. . . . '  i j . .  ; - ;  i  ;  - :  a-a

AVayes de Melo, com "Tipos especiais", e a
Ulìsses Passarell i, com "Pastorinhas do
Menino lesus". E oCarranca continuando a
missão do CMFL Notíc ias.  Parabéns,
portanto, à modelar Comissão Mineira de
Folclore. Parabéns, ainda, pelo invejável
programa elaborado, e que, certamente, foi
cumprido, em comemoração à 33a Semana
do Folc lore,  uma bem mineiramente
concebida comemoração, que foi de 7 a 31
de agosto. Repíto nossa prezada amìga Marly
Garcia Correia: 'Confesso aue adoraria
morar aí em BH para não perder nada.'
Espero que sejam publícadas as diversas
palestras, a fim de mais aprender. Curioso
estou, sobretudo, sobre sua posição a
respei to de 'Cul tura e Folc lore ' ,  sem
prejuízo, é evidente, dos demais temas
anuncìados. Em dia, agora e felizmente, com
meus deveres epistolares, envio-lhe um
cordial abraço, que peço transmitir aos
demais integrantes da CMFL."

de Delzimar do Nascimento Cout inho,
secretária adiunta da Comissão Nacionai de
Folclore: "Antes de tudo, quero parabenizá-
los pelo Carranca, nova face do CMFL
Notícìas, que sempre recebemos com prazer.
Mas não só isso merece o nosso aplauso e
admiração. O trabalho que a Comissão
Mineira vem desenvolvendo é de se tirar o
chapeu. sobretudo no que se refere òas cursas
e palestras destinados aos eciucadores de 1:
e 2e graus, proporcionancio, assìm, à nossà
combalida Educação subsídios da mais alta
relevância. Quero informá-los também que,
em algumas palestras que tenho feito sobre a
importância do folclore no processo
educativo, tomei a Iiberdacle de contar a
hístória da sua tta rainha ('Folclore, roteira
de pesquisa') como e\emplo, entre autros,
da fal ta de sensibi l idade de alguns
professores, ocasionada pelo desconhe-
cimento da importância e da riqueza das
nossas manifestações folclórìcas. Espero que
você não fique zangado comigo'por essa
ousadia."
CMFL: Prezada Delzimar, zangado não, feliz
por poder contribuir com os educadores
brasileiros.

de Emíl ia Pimentel ,  coordenadora de
comunicação social do Crupo Pitágoras: "5e
já fícava feliz em receber este informatívo
anteriormente, fico agora ainda mais, por
ajudar a viabilizá-lo neste novo formato. Caso
haja possibilidade, gostaria de poder fazer
chegar às màos de meus príncipais
coordenadores pedagógicos exemplares do
Carranca, Não sería nada abusivo. Veia do
que pode dispor sem aumentar a tiragem e
me avise. Fica aqui o meu abraço."
CMFL: Prezada Emília, além de ser para nós
um grande prazer íazer chegar o Carranca às
mãos de todos os coordenadores
pedagógicos, é o mínimo que podemos fazer
para retribuir-lhe pela atençào carinhosa aos
nossos projetos e pelo apoìo substantìro e
sol idár io do Cruuo Pi t ;soras pa.a a erìstènc:;
e er, to c lo C;- ' r 'a.) .  :  .  r  -  ^ ' ' : ' -  j '  ,  :

.e i ,1M:. , :_:  í
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Há precisamente 10 anos, desde ' l  987, coordenando uma
equipe de pesquisa,  percorr i  3,600 km do Vale do
Jequit inhonha, na tentat iva de traçar um perf i l  da região. A
equipe optou pelo limite de abordagem,. as questões de ordem
sócio-histórica. A partir daí, traçou um quadro tremendamente
caótico em que se situava o artista pnpular e o artesão. O
relatór io da equipe contrar iou interesses da polí t ica dominante
naquele momenlo,  tendo circulado por diversos órgãos
públ icos sern; contudo, produzir  o efei to opcracional que
propunha, ou seja, assisÌência social aos artesios.

No começo do ano leï ivo de 1 997, a Pró-Reitor ia de Pla-
nejamento da UEMC encaúinhou à Ëscola Cuignard,  da
rresma universidade, um proieto da art ista Yara Tr.rpinambá,
com endosso da TURMINAS, cujo objer ivo era o de prover a
c-erâmica popular de Minas Cerais e especialr i tente a do Vale
do Jequit inhonha de recursÕs técnicos e instrumcnlais.  F-ntre

Antônio c le Paiva Moura++

do Vale do Jequitinhonha, através de suas associações, sem
comissão de venda para as instituiçoes promotoras. O resultado
toi  que só na pr imeira exposiçãc, em maio de 1996, no Rio
Design Center,  foram vendidos cerca de Rg 18.000,00. As
demais exposições em 1997 tiveram igual sucesso de vendas.
Diz textualmente: "O signif icado de tudo isso é só um: as
cr iações do Vale do Jequi i inhonha, rnui tas delas com mais de
300 anos de tecnica passada de geração em geraçào, permitern
a expressão de um repertór io íormal de notável inovação
dentro da tradição reccbida, razão do seu sucesso de imprensa
e de venda, quando condiçÕes mínimas de expor com
dignidacie e rdequação lhe são proporcionadas".  Em seguida,
a Dra. Lel ia indica à UEMC uma série de at iv idades pert inentes
e at i rrentes à sua natureza inst i tucional,  bem como local izar,
através de observação participante, guais as aspiraçoes das
comunidades geradoras de cultura mater ial  relevante e faci l i tar

as - , ,at iv idadeC :  projetadas,
inclufa-se a de levar a Belo
l-lor:izonte, na píicina da Eqcola
Cuignard e outrrs, pãra apren-
dizado de preparo de'massa
cerâmica acrescida de subs-
tâncias químicas; aprendizado
de anál ise de barro; fabr icação
de mater ia l  refratárìo,  para
fornos; fabricação de íornos a
gás; conhecimento das tecnicas
de raka, grês e engobe; conhe-
cimentos das tecnicas de torno
e curso de fòrma :parâ'repro-
dução de,peças., Na'justificativa
os projetistas afegavam que o
artesão popular precisava de
aprimoramento técnico para
concorreÍ  com osj  ar ïesãos
eruditos e esïrangeiros.

O Departaúento de disci-
pl inas t r id imensìonais da Es-
cp-la Cuignard-UEMG reuniu-
sê para debater as pfop-ostas
contidas no projeto. Resolveu
solicitar'do professor Dorningos
Diniz eida antr:opóloga Lél ia
Coelho F'rota pareceres de
ordem ética e dos professores
de cerâmica da Escola um
parécer de ordern técnica. O
professor Domingos Dìniz,
contrapondo o projeto em uma
lauda e meia, diz textualmenïe:
t'Não concordamos coÍn asser-
tiva'de que a arte eo artesãnato

o atendimento de tais as-
prraçoes. 5abe-se que as co-
munidades com intensa at i -
v idade artesanal  do Vale c lo
Jequi t inhonha não possuerr
água encanada, Urna quant ia
50 vezes menor que o montante
do projeto "Cerâmica em Minas
Cerais" ser ia suf ic iente para
colocar água encanada em uma
comunidacie.  Ern geral .  ía l tar l
aos artesios cc; ias rna i  s i , l t -
p les,  como mater ia i  para e ' -nb. l -
lagem e transporte seguro.

Y o, ter .e i r .o ,pa'rãe er,  de
ordem técnica,  fo i  así inado
oelas oroíessoras de cerâmic;r
c la Escola Cuignard Lorer, . :
D'Arc,  l larr  Lar. t , {marai  e
Adel  Souki .  Elas acham qüe as
soluçoes técnicas e a renovaçào
do instrumental  de cerâmica do
Vale c lo Jequi t inhonha poderão
redundar em prejuízo para a
mesnra. Mostrarn que muito
àprenderam com aqueles
aÍï istas e que ainda poclem
aprender,  ao inves de ensinar-
lhes.  Sugerem que os art istas
populares do Jequi t inhonha
devem reciclar o aprendizaclo
com os própr ios art ista:-
artesãos locais;  que haja fo i ' r 'e-
c i rnento de lornal  ou iscc . -
para emba lar  ds peças, c ie .c  ̂  -  -
e argi la,  pois com nrui to s: : '  -

populares não possam comBetir  em tecnica e cr iat iv idade com
a arte e o artesanato eruditos"'Não vemos perìgo algunr que
objetos de cerâmicá impoqlados ponham em risco a vida do
nosso artesanato popu[ar, qúe se assenta em forças atávicas e
telúr icas. Ao invés de se querer tornar o artesanato mineiro
igual ao importado. melhor é Íortalecer- lhe seus caracteres".

A Dra. Lél ia Coelho Frota fez relato histór ico da ação
culrural  de dir .ersas inst i tuìçt1es e l lessoàìs na defesa e na
iaÌor izaÇãodo ar lesanato nr ineiro. Ci iou a erperienci i  ot  ie, . : '
: -  Ric oe Jar l€ i ro t rês exposiçÕ€s o€ ai te í -ar j ! i r ì r :  - i '1: !  : ' - :  -

f íc io as artesãs carregam esses mater ia is na cabeça, em Ío- 
- , :

d istâ ncias.
Em sessão de 19 de abr i l  de 1 .e97. o C:-s= -

Departamental  da Escola Cuignarcl  -  LE\tC a Ì* i  :e :"  .
documentos,  devolveu à Pró-Reitor ia ce P .r ' :  . - : - : :  : :

toto; Tião Rocha
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; Qt" catálogo da exposição "Brasil, sons e instrumentos populares",
. realizada no Instituto Cultural ltaú, sob a curadoria do etnomusicólogo

I nlberto lkeda, do Instituto de Arte-UNESP. O objetivo dessa exposição
r foi mostrar,a diversidade de sons e instrumentos da cultura popular,

! possibilitando o contato com timbres, ritmos, folguedos e danças
r nela inseridos. Os visitantes puderam contar ainda com imagens

i fotográíicas e documentaçÕes em vídeo, na tentativa de trazer a

' público toda a fecundidade sonora brasileira de maneira integrada,

I possibil i tando um "olhar sonoro" como complemento ao olhar
. estético convencional de exposições de arte.

i CMFL: Prezado tkeda, parabéns pelo projeto, pela exposìção e muito
. obrigado pelo envio do excelente e belíssimo livra "Erasil: sons e

I instrumentos populares". Aliás, uma exposição que deveria percorrer
c pelo menos todas as capitais do país. Seria um presente para todos

i ryps brasileiros. Minas Cerais gostaria de recebê-lo.
. Kil de Raul Lody, etnólogo, escritor e folclorista, da Coordenação

I de folclore e Cultura Popular - FUNARTE, o livro "Espaço'Orixá'

1 Sociedade", Edições lanamá, 2a edição, Salvador/BA, 1988.

! Trata-se de pesquisa que ousa abordar questões da vida secreta do
* candomblé e ao mesmo tempo propõe uma teoria sobre arquitetura

I e liturgia religiosa. O autor ilustra com diagramas a ocupação física

' e sagrãda dos espaços arquitetônicos e árèas ecológicas integrados
I ao culto, em consonância aos objetivos de reproduzir pequenas

' "âÍricas" e formar núcleos afro-brasileiros'
i Curtt Raut Lody é um dos mais produtivos pesquisadores brasileiros'

' Muitas de suas pesquisas e reflexões estão reunidas na série
i Comunicado Abe'rto, iniciada em 1984, iá com 30 títulos publicados

| (até agosto/97). A CMFL gostaria de ter no seu acervo esta série
i ,o.pï"tu. E o Carranca, ía medida do possível, pretende publicar

e-!n sua coluna Textos & Reflexões alguns destes trabalhos.
'(b O" Maria do Carmo Tafuri Paniagã, membro efetivo e conselheira
da CMFL, o livro de sua autoria "Hervê Cordovil, um gênio da música
popular brasileira", Joãb Scortecci Editora, 1997.
CMFL: "Parabéns ProF Maria do Carmo, que com esse livro vem provar
que maior do que ele, só a enorme falta que sentimos do gênio Hervê
Cordovil", escreveu no prefácio a cantora lnezita Barroso.
Q:i aa Baronesa Esthei Karwinsky, presidente da Comissão Paulista
de Folclore e da Associação de Folclore e Artesanato de Cuarujá, a
Revista Folclore ne 22 - 1997. Trata-se da publicação anual conjunta
da Associação de Folclore e Artesanato de Cuarujá e da Comissão
Paulista de Folclore, sociedades culturais sem íins lucrativos e destina-
se à divulgação de pesquisas dos membros eÍetivos e correspondentes
de ambas as entidades.
(-\X a" Domingos Diniz, membro efetivo da CMFL, o jornal Corrente

- ano XIX - ne 716 - de agosto/1 997 , de Pirapora/MC, com destaque
para a matéria de sua autoria "Uma viagem pelo São Francisco",
baseada no livro "Bahia: São trancisco, Recôncavo e Salvador", da
Editora Nova Fronteira, com fotos de Marcel Cautherot e textos de
Lélia Coelho Frota. Recebemos também o texto de sua autoria referente

à palestra "A religiosidade popular em Os Serlõeí' , proferida na Escola
Cuignard no dia 2 de setembro próximo passado.
Rl du Francisca Neuma Fechine Borges, secretária, e Altimar de
Alencar Pimentel, presidente da Comissão Paraibana de Folclore, as
seguintes publicações: introdução do livro "Bibliografia Paraibana.de
toÌcbre e literatura Popular", dos mencionados autores (no prelo),
o "Boletim BibliográÍico de Literalura Popular ne 02" e os Boletins da
Comissão Paraibana de Folclore, ns 2 - agosto/1 993, ne 4 - agosto/
1 995, ne 5 - agosto /1 997.
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os Folc lór

O gato malhado, sujo de cinzas, abre os olhos sonolentos,
estira aspatas, eleva o dorso e volta a aninhar-se ao calor gostoso
que vemdas últimas brasas dos tições já negros do fogão a lenha,
sìtuado em um canto da cozinha. Ao seu redor,  paredes
enegrecidas de fumaça sustentam o girau onde lingüiças e
lombinhos de porco estão dependurados para secar.

Ao lado do fogão, um cachorro amarelo espicha os olhos
gulosos para os petiscos colocados fora de seu alcance'
- 

Nas trempes, em banho-maria, um bule azul com flores
rosas guarda o café coado no "mancebo" de madeira.

No outro canto da cozinha, numa mesâ Srande/ coberta

Maria do Carmo Tafuri Paniago*

grandes bancos de madeira e uma cadeira de palhinha à
ãabeceira, os quitutes gostosos são colocados, cobertos com
panos alvíssimos de sacos âlvejados, ao lado da bandeja com
as xícaras de café.

O guarda-louça de portas de vidro mostra os pratos, terrinas
e um sem-número de utensílios de copa e cozinha.

Na pia, com água recém-encanada, as torneiras amarelas
brilham de tanta esfregação e, nas janelas de madeira, vasos
de cravos, gerânios, begôneas e outras plantas alegram o
ambiente no cômodo cimentado, luzidio de tão varrido.

É a cozinha tradicional do pr incípio do século, ainda
encontrada principalmente no meio rural, resquício de nossa
cultura rústica. É a cozinha, então, parte principal da casa,
onde comadres, compadres, vizinhos e amigos eram recebidos
para a prosa da boca'da noite, temperada com café e bolinhos
lr i tos ou assados na hora, e pela "branquinha" especial
saboreada entre estalos de lábios.

A cortina de contas, de pano rendado ou de plástico separa
o ambiente informal,  aconchegante daquele formal e
padronizado, onde os jovens da Íamília colocaram o sofá e
poltronas estofados, o tàpete, o rádio e o piano entre vasos de

flores e quadros na parede.
São dois mundos distintos. São vidas diversas de pessoas

diversas vivendo e convivendo, conf l i tando e amando,
trabalhando e divertindo-se, em ambientes diferentes, o ontem
e o hoje.

Nã cozinha tradicional, estão as lembranças do passado;

,-+< na sala de visitas, o chegar do futuro'


